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Tässä tutkielmassa tarkastellaan kansainvälisen logistiikka-alan yrityksen, DHL Freight 
(Finland) Oy:n suomeksi käännettyjä julkaisuja osana yritysviestintää.  

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata käännöksissä esiintyvien termien epäyhtenäistä 
käyttöä. Julkaisuissa käytetään samoista asioista eri termejä, mikä saattaa aiheuttaa pait-
si väärinkäsityksiä, myös negatiivisia piirteitä yrityskuvaan. Työssä esitellään viestinnän 
sekä yritys- ja yhteisöviestinnän keskeisiä ominaisuuksia ja yrityskuvaan vaikuttavia 
tekijöitä.  

Tutkielmassa käsitellään myös eri käännösteorioiden soveltamista kansainvälisen yri-
tyksen käännöksiin. Muokkaavat käännökset sekä pragmaattiset adaptaatiot ovat yleisiä, 
kun yrityksen englanninkielisiä lähtötekstejä käännetään eri maiden käyttöön. Vaikka 
yrityskulttuuri on toisaalta yhtenäinen maailmanlaajuisesti, siinä on myös paikallisia 
piirteitä, mikä on huomioitava käännöksissä. 

Aineistona on käytetty DHL:n ja sen kilpailijoiden internetsivustoilla olevia tekstejä. 
Teoreettinen viitekehys nojautuu kommunikatiivisiin käännösteorioihin sekä viestintää 
ja yhteisöviestintää käsitteleviin teoksiin.   

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lentopikakuljetuksia käsittelevissä julkaisuissa 
termit eivät ole vakiintuneita ja että viestinnän selkeyttämiseen olisi tarvetta. Sanastotyö 
voisi olla yksi ratkaisu sanaston yhdenmukaistamiseen ja edelleen käännösten laadun 
parantamiseen. 
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РЕЗЮМЕ 



 

1 JOHDANTO 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata sanaston käyttöön liittyviä ongelmia työpai-

kassani, DHL Freight (Finland) Oy:ssä, ja pohtia yrityksen suomeksi käännettyjen jul-

kaisujen vaikutusta yritysviestintään. Julkaisuissa käytetään samoista asioista eri terme-

jä, mikä saattaa aiheuttaa paitsi väärinkäsityksiä, myös negatiivisia piirteitä yritysku-

vaan. DHL:n organisaatio on jaettu neljään liiketoimintayksikköön, joista työssäni kes-

kityn DHL Expressin julkaisuihin. DHL:n yhteisellä internetsivustolla asiakas törmää 

erilaisiin termeihin myös siitä syystä, että eri liiketoimintayksiköiden viestintä poikkeaa 

toisistaan sanastoltaan. DHL:n palveluja käyttävän asiakkaan näkökulmasta yrityksen 

viestintä lienee laadultaan epäselvää ja sekavaa, erityisesti jos käyttäjä ei itse ole juuri-

kaan kuljetusten kanssa tekemisissä eikä ala siten ole tuttu.  

 

Tarkastelun kohteena työssäni on myös eri käännösteorioiden soveltaminen kansainväli-

sen yrityksen käännöksiin. DHL toimii lähes joka maassa ja sitä voidaan mielestäni pi-

tää eräänlaisena maailmana maailman sisällä. Yrityskulttuuri pitää sisällään sekä glo-

baaleja että paikallisia piirteitä, ja koska käännökset koskevat saman yrityksen toimin-

taa, julkaisujen lähtö- ja tulokulttuuri ovat ainakin osittain samoja.  Tutkielman teoreet-

tinen viitekehys nojautuu pääosin kommunikatiivisiin käännösteorioihin sekä viestintää 

ja yhteisöviestintää käsitteleviin teoksiin. 

 

Työni tavoitteena on esitellä yrityksen viestinnän onnistumiseen vaikuttavia seikkoja ja 

kääntäjän osallisuutta siihen. Tuon myös esille, minkä kuljetusalan termien kohdalla 

DHL:n käännetyissä julkaisuissa esiintyy vaihtelua ja miten käytettyä sanastoa tulisi 

yhdenmukaistaa ja selkeyttää.  

 

Aineistona työssäni olen käyttänyt DHL:n ja sen merkittävimpien kilpailijoiden inter-

netsivustoilta löytyvää materiaalia. Vertailen niillä käytettyjä termejä myös yritysten 

kotisivuilla Venäjällä esiintyviin termeihin. Lisäksi aineistooni kuuluu kolme yritykses-

sä tehtyä haastattelua, joista kaksi toteutettiin suullisesti ja yksi sähköpostin välityksellä. 
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DHL:n julkaisuista suuri osa tehdään konsernin viestintäosaston toimesta englanninkie-

lisenä kaikkien DHL-maiden käyttöön. Käännökset tehdään usein paikallisesti ja mate-

riaalia muokataan tarvittavassa määrin kunkin maan toimintaan sopivaksi. Oletan, että 

käännöksissä käytetyt käsitteet ovat olleet vaihtelevia osittain yrityksen rakenteesta joh-

tuen ja osittain siitä syystä, että yhtenäistä käytettävää sanastoa ei ole sovittu. Käännös-

ten laatiminen on ollut joltain osin kääntäjän koulutuksen saaneiden henkilöiden vas-

tuulla, mutta niitä ovat tehneet muutkin yrityksen työntekijät.  

 

1.1 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma koostuu johdantoluvun lisäksi viidestä aihekokonaisuudesta. Johdannon jäl-

keen käsitellään viestintää yleisellä tasolla sekä yhteisöissä. Tämän jälkeen esitellään 

kohdeorganisaatio ja sen toimintoja. Neljännessä luvussa kerrotaan käännösteoreettisista 

näkökulmista. Sitten tarkastellaan sanastotyötä ja sen tavoitteita ja etuja. Kuudes luku 

sisältää esimerkkejä kuljetusalan sanastosta sekä vertailua DHL:n ja sen kilpailijoiden 

käyttämistä termeistä. Lopuksi esitetään johtopäätökset tutkimuksen tuloksista.   
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2 VIESTINTÄÄ JA YHTEISÖVIESTINTÄÄ 

 

Tässä luvussa käsittelen aluksi viestintää yleisellä tasolla sekä yrityksissä ja yhteisöissä 

tapahtuvaa viestintää. Sen jälkeen tarkastelen yritys- ja yhteisöviestinnän eri toimintoja 

sekä niiden merkitystä. Lisäksi esitän yhteisökuvan muotoutumiseen liittyviä seikkoja.  

 

2.1 Mitä viestintä on? 

 

Viestintä on prosessi, jossa välitetään sanomia lähettäjän ja vastaanottajan välillä 

(Åberg 1996: 14). Viestintä antaa mahdollisuuden käsitellä erilaisia asioita ja luo yhtei-

syyttä sekä kulttuuria. Jotta viestit olisivat ymmärrettäviä, täytyy olla sopimus siitä, mi-

tä esimerkiksi sanat ja merkit tarkoittavat. Viestinnässä tuotetaan, jaetaan ja tulkitaan 

merkityksiä sekä lähettäjä- että vastaanottajapäässä. (Åberg 2006: 83–85.) Siukosaaren 

(2002: 11) mukaan viestintä on kaksisuuntaista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on 

vaikuttaa vastaanottajan tietoihin, mielikuviin, mielipiteisiin, käyttäytymiseen ja asen-

teisiin.  

 

2.2 Keskeiset elementit 

 

Åbergin (2006: 87) mukaan tehokkaan viestinnän keskeisiä elementtejä ovat ymmärret-

tävyys, kiinnostavuus ja esillepano. Selkeä ilmaiseminen edesauttaa sanoman perille-

menoa. Toisinaan, esimerkiksi suullisissa keskusteluissa, viestin lähettäjä voi välittö-

mästi tarkentaa viestiään ja auttaa vastaanottajaa tulkitsemaan viestiä. Teksti- tai sähkö-

postiviestejä taas on vaikeampi selventää välittömästi viestin saavuttua vastaanottajalle. 

Wiion (1994: 137) mielestä sanat ja lauseet vaikuttavat suomen kielen ymmärrettävyy-

teen siten, että ymmärrettävyys kasvaa, kun käytetään lyhyitä, tuttuja ja kotoperäisiä 

sanoja sekä lyhyitä ja rakenteeltaan yksinkertaisia lauseita. Hän painottaa lisäksi kielel-

lisen ymmärrettävyyden olevan välttämätöntä viestinnän onnistumiselle (Wiio 1994: 

139). 
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2.3 Viestintä ja vaikuttaminen 
 

Viestinnän onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät. Jos viestintä saa vastaanottajassa 

aikaan jonkin muutoksen, voidaan sanoa, että viestintä on vaikuttanut. Jos taas muutos 

vastaanottajassa on sellainen kuin lähettäjä on halunnut, viestintä on onnistunut. Vies-

tinnän tehoa puolestaan voidaan arvioida viestintään käytettyä aikaa ja vaivaa tarkaste-

lemalla. Viestintään käytetyn ajan ja vaivan määrä ovat sitä suurempia, mitä vaikeam-

masta vaikuttamisen kohteesta on kyse. Jos esimerkiksi halutaan muuttaa tietoja, on 

viestintään käytettävä aika melko lyhyt ja prosessi voi olla vaivaton. Jos taas halutaan 

muuttaa yksilön tai ryhmän käyttäytymistä, tarvitaan vastaavasti enemmän aikaa ja vai-

vaa. (Åberg 1997: 160–161.) 

 

Valitettavasti viestintää häiritsevät herkästi monenlaiset tekijät, jotka saattavat vääristää 

sanomaa tai jopa estää sanoman perillemenoa. Osmo A. Wiio kertoo kirjoittaneensa 

vuonna 1977 lait viestinnän onnistumisesta. Niissä hän väittää mm. viestinnän yleensä 

epäonnistuvan, paitsi sattumalta. (Wiio 1994: 214, 224.) Lait ovat Wiion mukaan aina-

kin puoliksi totta, mutta kenties näkemys on kuitenkin turhan pessimistinen.   

 

2.3.1 Viestinnän häiriötoimintoja 

 
Viestintää häiritsevät toiminnot voidaan jakaa esteisiin, katoon, vääristymään ja kohi-

naan. Este voi olla esimerkiksi sanoman jääminen huomaamatta tai sen tulo vastaanotta-

jalle liian myöhään. Lähettäjän viestintäkyvyt voivat myös olla puutteelliset. Kato mer-

kitsee sitä, että sanoma tai sen osa häviää viestintätapahtuman jälkeen. Sanomia voi 

tulla liikaa sekä aistijärjestelmän että tietojenkäsittelyn kannalta. Sanoman vastaanotto 

saatetaan myös torjua mm. viestinnän tarpeen puuttuessa. Sanoman vääristyminen voi 

taas johtua sen väärin ymmärtämisestä tai väärin tulkitsemisesta. Sanoma voi olla moni-

selitteinen tai lähettäjän ja vastaanottajan kokemukset erilaisia. Neljäs häiriötyyppi, ko-

hina, tarkoittaa sanomaan sekoittuvaa häiritsevää informaatiota tai esimerkiksi epäsel-

vää viestiä. (Wiio 1994: 214–221.) 
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2.4 Yhteisöviestintä 

 

Yhteisömme viestintä tiedottaa tärkeille ihmisille mikä yhteisö on ja mitä se 
tekee. (Siukosaari 2002: 9.) 

 

Anssi Siukosaaren mukaan viestintä on yksi tapa, jonka avulla yhteisö voi saavuttaa 

tavoitteensa. Yhteisöviestinnällä on tärkeä rooli paitsi tiedonvälittämisessä myös yhtei-

sökuvan rakentamisessa. Onnistuakseen viestinnän pitäisi olla suunniteltua ja johdettua 

toimintaa. Onnistunut viestintä ilmenee oikeana mielikuvana yhteisöstä sekä vilkkaana 

ja vuorovaikutteisena tiedonkulkuna. On tärkeää, että viestinnästä vastaa ammattitaitoi-

nen henkilö, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien yhteisön työntekijöi-

den panosta. (Siukosaari 2002: 11.) 

 

 

Kuva 1: Yhteisöviestintä (Siukosaari 2002: 13). 
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Yrityksissä viestintä on monimuotoista ja jatkuvaa. Viestintä liittää toisaalta työntekijät 

ja toiminnot kokonaisuudeksi ja toisaalta yhdistää ne yrityksen ulkopuoliseen ympäris-

töön. Viestinnän avulla yritys voi toteuttaa oman näkemyksensä tulevaisuudestaan. 

(Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2003: 7.)  

 

Viestintää on monissa yrityksissä hajautettu päätöksenteon hajauttamisen myötä siten, 

että tietyistä asioista vastaavat henkilöt hoitavat siihen liittyvän viestinnän. Osan yrityk-

sen osaamispääomasta muodostaa siis henkilöstön viestintäosaaminen. Myös kommuni-

koinnin mahdollistavat rakenteet ovat merkittäviä. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Olli-

kainen 2003: 7–8.) 

 

Viestintä kuuluu erottamattomasti yhteen johtamisen kanssa. Sen avulla mm. tuodaan 

tietoisuuteen yrityksen arvot, asetetaan tavoitteet, delegoidaan ja motivoidaan. Viestin-

nän avulla yritys markkinoi tuotteitaan ja palveluitaan ja tukee myyntiä. Sisäisen ja ul-

koisen viestinnän tavoitteena on tehdä yritys tunnetuksi sidosryhmien keskuudessa sekä 

kertoa uutisia. Lisäksi viestintää tarvitaan uusien työntekijöiden rekrytoinnissa ja työhön 

perehdyttämisessä. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2003: 8–9.) 

 

Siukosaari (2002: 29–30) tähdentää, että yhteisöviestinnän tulisi:  

a) asettaa tavoitteet ja seurata onnistumista, 

b) arvioida tiedontarvetta jatkuvasti, 

c) rakentaa tiedoista ymmärrettäviä sanomia, 

d) vaikuttaa oikeilla tiedoilla vastaanottajaan, 

e) saada, hankkia ja käsitellä palautetta ja 

f) pitää yhteyttä ja tehdä yhteisö tunnetuksi. 

 

Suomen Tiedottajien Liiton vuonna 1987 hyväksymät Yhteisöviestinnän periaatteet 

tiivistävät, että yhteisöviestinnän tarkoitus on  

• havaita ja ymmärtää olennaiset yhteisön ulkoiset ja sisäiset muutokset ja kehi-
tyssuunnat (luotaustehtävä) 

• varmistaa näiden huomioon ottaminen yhteisön toiminnan suunnittelussa ja 
viestinnällisten näkökohtien huomioon ottaminen päätöksenteossa (suunnittelu-
tehtävä) ja  
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• tukea yhteisön tavoitteiden saavuttamista ammattimaisella ja kokonaisvaltaisel-
la viestinnän keinojen käytöllä (viestintätehtävä). Viestintätehtäviä ovat pitkä-
jänteinen kehitystyö eli yhteisön profilointi sekä ne ulkoisen ja sisäisen viestin-
nän toimenpiteet, jotka tukevat yhteisön tavoitteiden saavuttamista ja tuloksen 
tekemistä. (Åberg 1989: 163–164 < Suomen Tiedottajien Liitto 1987.)  

 

2.4.1 Yhteisöviestinnän toimintoja 

 

Yhteisön viestintä voidaan Siukosaaren mukaan jakaa yhteys- ja tiedotustoimintaan. 

Edellisen tavoitteena on tutuksi tuleminen vuorovaikutuksen kautta. Kun yhteisön hen-

kilöstö ja yhteistyökumppanit ovat yhteydenpidon kohteena, syntyvä ilmapiiri on myön-

teinen ja toiminta helpottuu. Tiedottaminen puolestaan tähtää siihen, että yhteisölle tär-

keät ihmiset olisivat tietoisia yhteisöstä ja sen toiminnasta. Näiden keskeisimpien toi-

mintojen lisäksi yhteisöviestintään kuuluvat yhteisökulttuurin vaaliminen, yhteisöil-

meen kehittäminen, yhteisökuvamainonta, hyväntekeväisyys sekä luotaus. Jäljempänä 

olevassa kaaviossa on listattu joitakin yhteydenpidon ja tiedottamisen tapoja. (Siukosaa-

ri 2002: 15, 17.) 

 

Tiedotustoiminta, tai informointi, jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. Åberg 

lisää yhteystoiminnan alalajeiksi Siukosaaren esittämien esimerkkien lisäksi sidosryh-

mäsuhteet, julkissuhteet, sijoittajasuhteet, ympäristönsuojeluviestinnän, avointen ovien 

päivän sekä lähiverkot. Ulkoinen informointi muodostuu yllä mainittujen lisäksi lehdis-

tösuhteista sekä työyhteisön viestintäympäristössä tehtävästä luotauksesta. Sisäinen in-

formointi kohdistuu työyhteisön jäseniin ja sen muodot ja kanavat voidaan jakaa lähi- ja 

kaukokanaviin, suoraan keskinäisviestintään ja välitettyyn pienjoukkoviestintään. Lähi-

kanavat sisältävät esimerkiksi esimieheltä alaiselle suuntautuvat viestit ja tietyn yksikön 

sisällä tapahtuvan viestinnän. Kaukokanavat taas tarkoittavat esimerkiksi koko työyhtei-

sön piirissä tapahtuvaa tiedotustilaisuutta tai henkilöstölehteä. (Åberg 1989: 160, 180.) 
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Kuva 2: Yhteys- ja tiedotustoiminta (Siukosaari 2002: 16). 

 

2.4.1.1 Tiedottaminen 
 

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän välinen raja ei nykyään ole kovin tarkka, vaan viestintä 

on integroitunutta. Viestinnän integroituminen tarkoittaa sitä, että pyritään muodosta-

maan kokonaisuus sisäistä ja ulkoista viestintää harjoittavista tahoista. Esimerkiksi 

pörssiyritysten tiedotteista osa julkaistaan yhtä aikaa niin omalle henkilöstölle, pörssiin 

kuin mediallekin. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2003: 103.) 

 

Tiedottamisen tehtävät ovat Suomen Tiedottajien Liiton määritelmän mukaan luotaus, 

arviointi ja viestintä. Luotaus on yhteisöä ja sen toimintaa koskevien tietojen, luulojen ja 

mielipiteiden selvittämistä sekä muutosten ja kehityssuuntien tunnistamista. Arviointi-
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tehtävässä huolehditaan luotauksessa esiin tulleiden muutosten huomioimisesta toimin-

nan suunnittelussa ja päätösten arvioimisesta myös viestinnän kannalta. Yhteisökuvan 

kehittäminen pitkäjänteisesti on osa viestintätehtävää. Samoin yhteisön tavoitteiden 

saavuttamista sekä tuloksen tekemistä tukevat toimenpiteet ulkoisessa ja sisäisessä vies-

tinnässä. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2003: 104.) 

 

2.5 Yhteisöviestinnän merkitys 

 

Viestinnän tehtävänä on yhteisön tekeminen tunnetuksi sekä yhteisökuvan muodostami-

nen toivotunlaiseksi. Se vaikuttaa niin markkinointiin, myyntiin kuin päivittäiseen toi-

mintaankin. Yhteisöviestintä luo myös myönteistä ilmapiiriä, sillä tuttuun yhteisöön 

suhtaudutaan positiivisemmin kuin tuntemattomaan. (Siukosaari 2002: 30–31.)  

 

Åberg (1989: 63) määrittelee työyhteisön viestinnän syiksi toiminnan tukemisen, työyh-

teisön profiloimisen, työyhteisön tapahtumista informoimisen, henkilöstön työyhteisöön 

kiinnittämisen sekä vuorovaikutuksen. Tärkein viestinnän muoto työyhteisössä on toi-

minnan tukeminen, sillä viestintä on tarpeellista palvelujen ja tuotteiden tuottamisessa 

sekä niiden siirtämisessä asiakkaiden käyttöön. Toiminnan tukemisesta, profiloinnista, 

informoimisesta ja kiinnittämisestä Åberg käyttää nimitystä tulosviestintä.  

 

2.5.1 Tulosviestintä 

 

Åberg (1989) on tarkastellut yhteisöviestinnän sisältöä kahdesta näkökulmasta: onko 

viestinnän painopiste sisäisessä vai ulkoisessa viestinnässä ja onko sisällön painopiste 

yksittäisessä työtehtävässä, tuotteissa ja palveluissa vai koko työyhteisössä. Tehtäväläh-

töinen viestintä on välttämätöntä työtehtävien hoitamisessa. Yhteisölähtöisessä viestin-

nässä korostuvat yhteisön viestinnän tarpeet. On tärkeää, että henkilöstöllä on kokonais-

kuva myös suuresta ja maantieteellisesti hajautetusta yrityksestä. Myös yrityksen ulkoi-

nen painoarvo vaikuttaa ympäristölle viestimisen tärkeyteen. Kun yhdistetään viestin-

nän suunta ja sisällön painopiste, saadaan malli yhteisöviestinnän sisällöstä. Tästä ”piz-

zasta” selviävät viestinnän eri kentät.  
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Kuva 3 Åbergin pizza (Åberg 1989: 66).  

 

Perustoimintojen, myynnin ja tuotannon, tukeminen on osittain sisäistä ja osittain ul-

koista viestintää. Ulkoista viestintää ovat esimerkiksi markkinointiviestintä ja suhteet 

toisiin yhteisöihin. Sisäistä viestintää taas operatiivinen työviestintä ja sisäinen markki-

nointi. Profilointi tarkoittaa yhteisön haluamien mielikuvien pitkäjänteistä rakentamista. 

Sen tavoitteena on luoda viestinnän laaja-alaiset perussanomat, jotka kertovat yhteisön 

olemuksesta, tavoitteista ja kulttuurista.  Informointi on yhteisön tapahtumista kertomis-

ta henkilöstölle ja ulkopuolisille tahoille. Sosiaalistaminen, jota Åberg kutsuu myös 

kiinnittämiseksi, on henkilöstön perehdyttämistä omaan työhönsä ja koko työyhteisöön. 

(Åberg 2006: 98–103.)  
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2.6 Laatu ja etiikka 

 

Siukosaari kiteyttää yhteisöviestinnän laadun olevan ajattelun, sitoutumisen ja tekemi-

sen tulos. Laatu merkitsee viestinnässä usein odotukset ylittävää lisää, jonka ansiosta 

vastaanottajat muistavat sen. Useimmiten laadun ratkaisevat pienet asiat, kuten tietojen 

paikkansapitävyys ja ajantasaisuus, oikeakielisyys sekä pitävät aikataulut. Laatua tulisi 

Siukosaaren mukaan seurata eri näkökulmista. Kun välitetään tietoa, viestinnän laatua 

voi arvioida sekä lähettäjä, välittäjä että vastaanottaja. Lähettäjä (esimerkiksi asiantunti-

ja) arvioi tiedon oikeellisuutta, välittäjä (tiedottaja) tiedon soveltuvuutta eteenpäin lähe-

tettäväksi ja vastaanottaja tiedon käyttökelpoisuutta itselleen. (Siukosaari 2002: 60–63.)   

 

Yhteisöviestinnän etiikka voidaan Siukosaaren mielestä tiivistää perussääntöön: ”Kaik-

ki, mitä yhteisöstä kerrotaan, on oltava totta ja oikein, mutta kaikkea ei tarvitse kertoa.” 

Eettisyys perustuu suurelta osin työyhteisön arvoihin. Sisäinen viestintä on avainase-

massa, kun toiminnan etiikka esitetään ja hyväksytetään yhteisössä ja kun noudattamista 

pyritään edistämään. Eettisellä toiminnalla on merkityksensä myös yrityskuvan raken-

tamisessa. (Siukosaari 2002: 63.) 

 

2.7 Viestinnän tehon mittaaminen 

 
Yhteisöviestinnän tehon mittaus on koettu melko haasteelliseksi. On hankalaa selvittää, 

mikä on viestinnän osuus yhteisön tuloksen tekemisessä. Åberg painottaa kuitenkin, että 

tavoitteiden toteutumista voidaan mitata, kun tavoitteet ovat riittävän konkreettisia. 

Viestinnän vaikutuspiirissä ovat niin vastaanottajien tiedot, mielipiteet kuin käyttäyty-

minenkin, ja kyseisiin tekijöihin voidaan asettaa myös tavoitteita. (Åberg 1997: 213–

217.) 

 

Kun halutaan arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista, tarvitaan yleensä mittaus-

ta, jossa tutkitaan tilannetta viestintätoimenpiteitä ennen ja niiden jälkeen. Tärkeimpiä 

seuraamisen alueita Åbergin mielestä ovat yhteisökuvan kehittyminen kohderyhmissä, 



12 

sisäisen viestintäilmaston kehittyminen, kampanjoiden teho, pienjoukkoviestinnän käyt-

tö sekä perehdyttämisen ja viestinnän koulutuksen teho. Seurantaa voidaan toteuttaa 

säännöllisesti mielipidekyselyiden avulla. (Åberg 1997: 217–218.) 

  

2.8 Yhteisökuva 

 

Yritys- tai yhteisökuvaan liittyvä käsitteistö vaihtelee tutkijoiden näkemysten ja paino-

tusten mukaan.  Esimerkkeinä mainittakoon yrityskuva, imago, profiili, yrityskulttuuri, 

identiteetti, arvot ja maine. Yrityksen identiteetti sisältää kaiken mitä yritys todella on ja 

miten se toimii. Profiili taas on yrityksen tavoittelema kuva itsestään, ja imago on toteu-

tunut kuva, joka sidosryhmillä on yrityksestä. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 

2003: 10.) 

 

Halutun yrityskuvan saavuttamiseen vaikuttavat osaltaan mm. tuotteet, palvelut ja hen-

kilöstö. Identiteetti pyritään pitämään johdonmukaisena, mutta vahvimmat mielikuvat 

sidosryhmissä syntyvät useimmiten niiden omakohtaisten kokemusten sekä vuorovaiku-

tuksen kautta. Mikäli yrityksen viestintä ja vastaanottajan kokemukset ovat yhteneväi-

set, mielikuva voi vahvistua. Jos taas niiden välillä on ristiriita, omakohtaiset kokemuk-

set ratkaisevat. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2003: 12.) Huonosta yhteisöstä 

on turha yrittää rakentaa hyvää kuvaa, mutta hyvänkin yhteisön kuva saattaa olla epä-

selvä (Siukosaari 2002: 38). 

 

Yhteisökuva muodostuu sitä mukaa, mitä enemmän yhteisöstä tiedetään, sillä tuntemat-

tomiin asioihin liittyy aina enemmän negatiivisia kuin positiivisia olettamuksia.  Selkeä 

ja hyvä yhteisökuva vaikuttaa henkilöstön viihtymiseen ja motivoitumiseen, samoin 

kuin vastaavia tuotteita tarjoavista kilpailijoista erottumiseen. (Siukosaari 2002: 38–39.) 

 

Oikea ja selkeä kuva yhteisöstä luodaan perusviesteillä, joita toistetaan vuodesta toi-

seen. Perusviestit ovat rehellisiä ja ymmärrettäviä. Yhteisökuvan tulee olla avoin, uskot-

tava ja kunnossa myös vaikeina aikoina. Lisäksi siinä olisi hyvä olla samastumisen koh-

teita. Vastuu yhteisökuvasta ja sen rakentamisesta on yhteisöllä itsellään, ja merkittä-

vässä osassa rakentamisessa on viestinnällinen osaaminen.  Viestinnän suoranaista mer-
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kitystä esimerkiksi yrityksen tulokseen on Siukosaaren mukaan vaikea mitata. Yhteisö-

kuvaa voidaan kuitenkin tutkia vaikkapa asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. (Siu-

kosaari 2002: 39–40.) 

 

Åberg tähdentää, ettei kukaan voi ennalta tietää ihmisten päässä syntyviä mielikuvia. 

Sen vuoksi kohderyhmien mielikuvien tunteminen on tärkeää. Mielikuviin vaikuttavat 

mm. työyhteisön profilointia edustavat esitteet ja muut julkaisut, tuotteet sekä palvelut. 

On tärkeää, että mielikuvien muodostumiseen pyritään vaikuttamaan johdonmukaisesti, 

pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti. (Åberg 1997: 66–67.) 

 

2.9 Yhteisökuvaan vaikuttavia tekijöitä 

 

Siukosaari tuo esiin kolme keskeistä yhteisökuvaan vaikuttavaa tekijää: yhteisön teot, 

yhteisön viestit sekä yhteisön ilme. Tekoihin kuuluvat mm. toiminta, palvelut, tuotteet 

ja osaaminen. Viestit puolestaan kattavat keskinäisviestinnän, tiedottamisen ja mainon-

nan. Yhteisön ilmeeseen vaikuttavat esimerkiksi ihmisten, kuljetuskaluston ja toimitilo-

jen ulkonäkö. (Siukosaari 2002: 44–45.) 

 

Yhteisökuvan ja mielikuvan välinen ero on Siukosaaren mielestä näkökulmassa: yhtei-

sökuva edustaa yhteisön omaa näkemystä ja mielikuvat muiden ihmisten näkemystä. 

Kokemukset ja muiden mielipiteet vaikuttavat vahvasti mielikuviin. Kokemustensa pe-

rusteella ihmiset tekevät toimintaansa ohjaavia johtopäätöksiä, jotka puolestaan muo-

dostavat tajuntaamme mielikuvia niin yhteisöistä kuin niiden palveluistakin. Muita vai-

kuttavia tekijöitä ovat eri lähteistä saadut tiedot (tai niiden puutteessa huhut), joukko-

viestimien kuva yhteisöstä, uskomukset ja asenteet ja jopa tunteet. (Siukosaari 2002: 

45–46.) 

 

2.9.1 Internetsivut ja yhteisökuva 

 

Yrityksen tai yhteisön internetsivustolla on oma merkityksensä yhteisökuvaa ajatellen. 

Internetissä on helppoa julkaista ja hakea tietoa, mutta www-sivujen suunnittelussa ja 
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kehittämisessä on hyvä huomioida toivottu kohderyhmä sekä viestinnälliset ja liiketa-

loudelliset tavoitteet. Yrityksen toiminnan tehostaminen, yritys- ja tuotekuvan tukemi-

nen ja lisäarvon antaminen sidosryhmille ovat olennaisia tekijöitä sivuja perustettaessa. 

Vanhentunutta tietoa www-sivuilta ei pitäisi löytyä, sillä päivittämätön tieto on yritys-

kuvalle jopa haitallisempaa kuin tiedon puuttuminen kokonaan. (Kortetjärvi-Nurmi, 

Kuronen, Ollikainen 2003: 133–134.) 

 

Vielä 2000-luvun alkupuolella yritysten suullisen ja kirjallisen viestinnän määrä oli tut-

kimusten mukaan suunnilleen sama, joskin sähköisen viestinnän osuus on sittemmin 

kasvanut. Internetsivujen toimivuutta voidaan arvioida usealta eri kannalta. Viestinnälli-

siä kriteereitä tarkasteltaessa otetaan yleensä esille se, onko teksti hyvin luettavaa, käy-

tettävää, ytimekästä, ymmärrettävää, esteettistä sekä yhteneväistä yhtiön muun aineiston 

kanssa ja onko mahdollisuutta käyttää erikielisiä versioita.  Jotta teksti olisi ymmärret-

tävää ja ytimekästä, siinä tulisi käyttää tuttuja ja konkreettisia sanoja sekä selkeitä lause-

rakenteita. Mikäli tekstin kieli on epätarkkaa, vastaanottajan on vaikea saada sisällöstä 

käsitystä, ainakaan kertalukemalla. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2003: 87–

93.) 
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3 KOHDEORGANISAATIO DHL FREIGHT (FINLAND) OY 

 

Seuraavaksi esittelen tutkielmani kohteena olevaa yritystä. Kerron aluksi lyhyesti yri-

tyksen historiasta ja sen jälkeen nykyisestä organisaatiosta ja maailmanlaajuisesta ver-

kostosta. Käsittelen myös yrityksen asiakastyytyväisyystutkimusta sekä viestintää ja 

sanastollisia ongelmia.   

 

3.1 DHL:n historiaa 
 

DHL Freight (Finland) Oy on kansainvälinen logistiikka-alan yritys. DHL:n perustivat 

vuonna 1969 amerikkalaiset Adrian Dalsey, Larry Hillblom ja Robert Lynn. Yrityksen 

nimi tuli perustajajäsenten sukunimien alkukirjaimista. Toiminta alkoi lähetysasiakirjo-

jen kuljettamisella lentäen San Franciscosta Honoluluun, jolloin merirahdin tulliselvitys 

voitiin aloittaa jo ennen lastin saapumista satamaan.  Uusi toimiala, kansainväliset len-

topikakuljetukset, osoittautui kannattavaksi, ja DHL:n verkosto kasvoi erittäin nopeasti. 

Vuonna 1988 DHL toimi jo 170 maassa ja sen palveluksessa oli 16 000 työntekijää. 

Suomessa DHL aloitti toimintansa vuonna 1982. (DHL) 

 

Vuonna 2002 Deutsche Post World Net osti DHL:n kokonaisuudessaan. Seuraavana 

vuonna Deutsche Post World Net (DPWN) yhdisti kaikki pikakuljetus- ja logistiikka-

toimintonsa, ja niiden yhteiseksi liikemerkiksi tuli DHL. Vuonna 2005 joukkoon liitet-

tiin myös logistiikkakonserni Exel. DHL on maailmanlaajuinen markkinajohtaja kan-

sainvälisissä pikakuljetuksissa, maakuljetuksissa, lentorahdissa, merirahdissa sekä so-

pimuslogistiikassa. (DHL) 

 

3.2 Liiketoimintayksiköt 

 

Nykyään DHL:n liikemerkin alle kuuluvat seuraavat liiketoimintayksiköt: DHL Ex-

press, DHL Freight, DHL Global Forwarding sekä DHL Exel Supply Chain. DHL Ex-

press ja DHL Freight muodostavat yhden juridisen yrityksen, DHL Freight (Finland) 
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Oy:n. Tässä työssä keskityn lento- ja maantiepikakuljetuksia tarjoavaan DHL Expres-

siin, mutta esittelen myös muut liiketoimintayksiköt: 

 

• DHL Freight tarjoaa maantiekuljetuksia.  

• DHL Global Forwarding tarjoaa maailmanlaajuisia lento- ja merirahtipalveluita.  

• DHL Exel Supply Chain tarjoaa sopimuslogistiikkaa.  

(DHL) 

 

3.3 DHL:n verkosto 

 

DHL:n maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu: 

 

• Työntekijöitä: noin 285 000 

• Toimipisteitä / toimipaikkoja: noin 6 500 

• Lajittelukeskuksia, varastoja ja terminaaleja: yli 450 

• Lentoterminaaleja: 240 

• Lentokoneita (omia sekä käytettyjen lentoyhtiöiden): 420 

• Ajoneuvoja: 76 200 

• Maita, joissa DHL toimii: yli 220 

• Lähetyksiä vuodessa: yli 1,5 miljardia 

• Toimituskohteita: 120 000 

(DHL) 

 

3.4 DHL Expressin palvelut 

 

DHL Expressin alaa ovat maailmanlaajuiset lentopikakuljetukset sekä maantiepikakul-

jetukset Euroopassa. Lentopikalähetykset toimitetaan ovelta ovelle ympäri maailman 

tiettyyn kellonaikaan mennessä. Palveluvalikoimassa ovat esimerkiksi toimitukset sa-

man päivän aikana, seuraavana työpäivänä klo 9:ään tai 12:een mennessä tai työpäivän 

loppuun mennessä. Mikäli normaalit palvelut eivät vastaa asiakkaan kuljetustarpeita, 
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voidaan käyttää erikoispalveluita, kuten esimerkiksi jakelua viikonloppuna, helikopterin 

tai lentokoneen vuokrausta tai erikoiskuriiria, joka huolehtii lähetyksen kuljetuksesta 

henkilökohtaisesti koko matkan.  

 

DHL Expressin lentopikakuljetus toimii käytännössä siten, että asiakas tekee noutotila-

uksen lähetykselleen, pakkaa sen valmiiksi kuljetusta varten ja täyttää rahtikirjan sekä 

mahdolliset muut asiakirjat. DHL:n kuriiri noutaa lähetyksen ja se kuljetetaan edelleen 

lajiteltavaksi terminaaliin. Yön aikana lähetys kuljetetaan DHL:n lentokoneella määrä-

maahansa. Lajittelun jälkeen paikallinen kuriiri vie lähetyksen perille vastaanottajalle.    

 

Myös maantiepikakuljetukset kuljetetaan ovelta ovelle tietyn aikataulun mukaisesti, 

päiväntarkasti. Toimitukset Euroopan liikekeskuksiin vievät 2–7 työpäivää. Lisäarvo-

palveluina DHL voi esimerkiksi varastoida toimittamattoman lähetyksen tai järjestää 

lähetykselle lisävakuutuksen. Toimitusketju toimii samaan tapaan kuin lentopikakulje-

tuksissa, mutta lähetys kuljetetaan maanteitse.   

 

3.5 Taustatietoa DHL:stä 

 

Yrityksen sisällä tehtiin vuonna 2007 kaksi isoa muutosta. Virallinen nimi vaihtui DHL 

Express (Finland) Oy:stä DHL Freight (Finland) Oy:ksi ja samalla Expressin ja Freigh-

tin palveluryhmät eriytettiin toisistaan. Tässä yhteydessä yrityksen kotisivuille tehtiin 

erikseen Express ja Logistics -osiot. Syksyllä 2007 DHL Expressin palvelunimiä yh-

denmukaistettiin osittain asiakkailta saadun palautteen vuoksi. Tällöin pohdittiin myös 

nimien suomentamista, mutta lopulta päädyttiin jättämään palvelunimet kansainväliseen 

muotoon, esim. DHL EXPRESS 9:00. Kun palvelut ovat samannimisiä, on palveluita 

käyttävien yritysten helpompi kommunikoida keskenään mm. käytettävästä lähetys-

muodosta. Muutosprosessi jatkuu myös vuonna 2008 esimerkiksi siten, että Expressin ja 

Freightin yhteiset intranetsivut tullaan jakamaan. Näiden muutosten yhteydessä joudu-

taan tekemään runsaasti korjauksia ja päivityksiä internet- ja intranetsivujen lisäksi mo-

niin asiakirjoihin ja esitteisiin. Siten aika olisi otollinen myös terminologian yhdenmu-

kaistamiseen ja selkeyttämiseen.  
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3.6 Asiakaslähtöisyys 

 

Palveluja tuottavalla yrityksellä hyvänä ohjenuorana on asiakaslähtöisyys. Asiakas pitää 

tuntea, jotta osataan tuottaa oikeita palveluja ja siten vastata asiakkaan tarpeisiin. 

DHL:n verkostossa toteutetaan säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia ja niiden 

tuloksia käydään läpi mm. henkilöstölle järjestettävissä tilaisuuksissa. Viimeisimmässä 

tutkimuksessa kysyttiin esimerkiksi, mistä tietolähteistä haastateltava pääasiassa saa 

tietoa DHL:n palveluista, kuinka ymmärrettäviä palveluominaisuudet ovat ja kuinka 

helposti internetsivustolta löytää tarpeellista tietoa. Tutkimuksen mukaan asiakkaat kai-

paavat enemmän tietoa kaikkien tietolähteiden kautta, toivovat että tietoa jaetaan sään-

nöllisesti ja että se olisi selkeässä muodossa. Tutkimustuloksen pohjalta DHL Expres-

sissä toteutettiin mm. uuden palveluoppaan postitus laajalle asiakaskunnalle. Jatkossa 

tietoa pyritään esittämään lisäksi entistä selkeämmin ja käyttämään helposti ymmärret-

tävää sanastoa. (Kahri 2008.)  

 

3.7 Viestintää DHL:n verkostossa  

 

DHL:n globaali pääkonttori sijaitsee Bonnissa, Saksassa. Siellä tehdään kaikkia DHL-

maita koskevat päätökset sekä koordinoidaan mm. kaikkea DHL Expressiin liittyvää 

viestintää. Viestinnälliset periaatteet määrittelee Deutsche Post World Netin viestintä-

osasto ja lisäksi se tekee ohjeistukset niin sisäisestä viestinnästä kuin yhteyksistä medi-

aankin. DHL:n pääkonttorissa kehitetään viestintäsuunnitelmia ja hallinnoidaan sisäistä 

viestintää maailmanlaajuisesti. Viestinnällisten tehtävien ohella DHL Expressin viestin-

täosaston vastuulla on johtaa kyseisen divisioonan kestävään kehitykseen liittyviä aloit-

teita maailmanlaajuisella tasolla ja tukea alueellisia projekteja. (DHL:n intranet.) 

 

Euroopan alueen viestinnästä vastaava osasto määrittelee tavoitteekseen liiketoiminnan 

optimoimisen. Siihen pyritään mm. kannustamalla eri divisioonien viestintäosastoja 

yhteistyöhön, informoimalla niitä konsernia koskevista asioista sekä tukemalla osastoja 

mm. tiedon ja työkalujen jakamisen sekä koulutusten avulla. Viestintäosaston päivittäi-
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nen työ sisältää myös lehdistökontaktien ylläpitoa ja eri maiden lehdistötiedotteiden 

hyväksyntää. (DHL:n intranet.)  

 

Verkostossa tehdään englanniksi myös Suomen DHL:ään tulevia, verkoston toimintaa 

koskevia tekstejä, kuten esitteitä, mainoskampanjamateriaaleja ja myyntipresentaatioita. 

Suomessa ne käännetään ja muokataan tarpeen mukaan paikallisia toimintoja vastaavik-

si.. Myös Suomen DHL:n internetsivustolla olevat palvelukuvaukset ovat enimmäkseen 

käännöksiä.  

 

DHL:n omistavalla Deutsche Post World Netillä on Bonnissa oma kielitoimisto, joka 

tarjoaa palveluitaan koko konsernille. Kun kyseessä on kansainvälinen yritys, on selvää, 

että käännösviestintä on erittäin merkittävässä asemassa. Henkilöstö tulee tavoittaa ym-

päri maailmaa ja varmistaa, että riippumatta heidän työtehtävistään ja -paikastaan vies-

tinnässä käytetään asianmukaista ammattikieltä. Kielitoimiston työntekijät hallitsevat 

erikoisalan ja yrityksen oman kielen, mikä on olennaista, kun tavoitteena on menestyk-

sekäs viestintä konsernin kullakin alalla. (Meyer-Veit 2008.) 

 

Kielitoimistossa työskentelee 11 henkilöä, joista kahdeksan on kääntäjiä ja tulkkeja. 

Suomen kielen käännökset tehdään ulkoistettuna palveluna. Yhteistyökumppaneina 

Saksassa ja muissa maissa on joukko freelancer-kääntäjiä, joille konsernin käyttämä 

sanasto on tuttua. Tekstien lähtö- ja kohdekielet voivat olla käytännössä mitä tahansa, 

mutta kääntäjät kääntävät tekstejä ainoastaan äidinkieleensä. Kääntäjien työtä tukemaan 

ja konsernin omaa kieltä kehittämään on luotu noin 40 000 termin tietue, jota ylläpide-

tään ja laajennetaan jatkuvasti yhteistyössä asianomaisten osastojen kanssa. (Meyer-

Veit 2008.) 

 

Kääntämisen ja tulkkauksen lisäksi kielitoimiston palveluihin kuuluu eri aihealueisiin 

liittyvien sanastojen tekeminen. Mikäli haluttaisiin tilata käännöksiä esimerkiksi uudelta 

suomen kääntäjältä, tulisi nykyiseltä kääntäjältä pyytää hänen laatimansa termit uuden 

kääntäjän käyttöön. Kääntäjät siis ikään kuin omistavat tuottamansa sanaston. Kääntäji-

en käytössä ovat luonnollisesti myös DHL:n internetsivusto ja erityisesti kunkin DHL-
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maan omat sivut. Niiltä löytyy laaja valikoima alan termejä, jotka ovat myös henkilös-

tön omassa käytössä. (Meyer-Veit 2008.)  

 

3.8 Suomen DHL:n näkökulma konserniviestintään 
 

Kuten edellä jo mainittiin, DHL:n verkostosta lähetetään Suomeen tiedot erilaisista pro-

jekteista ja kampanjoista. Toisinaan materiaalit ohjeistetaan käännättämään verkoston 

kustannuksella alkuperäisen mallin mukaisesti, toisinaan taas materiaaleja voidaan käyt-

tää omakustanteisesti ja Suomessa halutulla tavalla. Suomen DHL:n intranetissä julkais-

taan säännöllisesti esimerkiksi Euroopan tason johtajien kirjeitä henkilöstölle, ja niiden 

kohdalla viestintäosasto on soveltanut osittaista kääntämistä ja referointia. Kokonaisuu-

dessaan henkilöstö voi halutessaan lukea kirjeet englanninkielisinä. (Turkia 2008.) 

 

Deutsche Post World Net Forum on toimielin, joka muodostuu työntekijöiden ja kes-

kusjohdon foorumeista, joihin kuuluu osanottajia kaikista maista. Kokouksissa on si-

multaanitulkkaus sitä tarvitseville edustajille ja työryhmän kaikki materiaalit käännetään 

kaikille osanottajamaiden kielille Deutsche Post World Netin toimesta. Ongelmana on 

ollut käännösten laatu, sillä niissä on käytetty eri termejä kuin esimerkiksi Suomen 

DHL:ssä on totuttu käyttämään. Siten mm. yrityksen suomenkieliset arvot ovat sana-

muodoiltaan erilaiset Deutsche Post World Net Forumin pöytäkirjoissa, lausunnoissa ja 

muissa materiaaleissa kuin Suomen DHL:ssä käytettävissä käännetyissä materiaaleissa. 

(Turkia 2008.)  

 

DHL:n internetsivustolla kerrotaan, että yrityksen arvot (suomennokset Turkian) ovat: 

I. Erinomainen laatu (To deliver excellent quality) 
II.  Asiakkaidemme menestys (To make our customers successfull) 

III.  Avoimuus (To foster openness) 
IV.  Selkeät päämäärät (To act according to clear priorities) 
V. Yrittäjyys (To act in an entrepreneurial way) 

VI.  Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus (To act with integrity 
 internally and externally) 

VII.  Yhteiskuntavastuu (To accept social responsibilities) (DHL) 
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Deutsche Post World Net Forumin suomeksi käännetyissä materiaaleissa kolmas arvo 

Avoimuus on Avoin kanssakäyminen tai Avoimen kanssakäymisen vaaliminen. Neljäs 

arvo Selkeät päämäärät taas on käännetty Toiminta selvien prioriteettien mukaisesti. 

Kuudes arvo Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus puolestaan on kyseisissä materiaaleissa 

muodossa Sisään- ja ulospäin suuntautuva nuhteettomuus tai Nuhteeton toiminta si-

sään- ja ulospäin. (DHL:n intranet.) 

Yrityskulttuurin ja samalla arvojen tehtävänä on luoda toiminnalle lisäarvoa ja ohjata 

yritystä vahvemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Yhteiset arvot ovat kansainvälisen 

yrityksen yhdistävä tekijä ja ohjenuora. (DHL.) Arvot ovat esillä DHL:ssä säännöllisesti 

ja niihin viitataan useissa eri yhteyksissä. Esimerkiksi perehdytyskoulutuksessa uusia 

työntekijöitä kehotetaan opettelemaan kyseiset seitsemän arvoa ulkoa. Ei siis ole yhden-

tekevää, missä muodossa arvojen käännökset eri teksteissä esiintyvät.  

Oman haasteensa kansainvälisen yrityksen viestintään tuovat kulttuurierot. Lähtötekstit 

ovat peräisin anglosaksisesta (tai saksalaisesta) kulttuurista ja niitä suomeksi käännettä-

essä harvoin mikään sopii suoraan kohdekieleen ja -kulttuuriin. Samoin käy silloin, kun 

Suomen DHL:n lehdistötiedotteet hyväksytetään Bonnissa. Tekstit käännetään englan-

niksi, mutta juuri siihen tyyliin kuin ne ovat suomeksi. Koska lehdistötiedotteiden tyyli 

suomeksi ja englanniksi poikkeavat toisistaan, saavat viestinnästä vastaavat usein palau-

tetta, jonka mukaan tekstejä pitäisi korjata englannin mallin mukaisiksi. Vaikka kysees-

sä ovat kansainvälisen yrityksen viestinnän ammattilaiset, heidän on vaikea ymmärtää 

eri maiden ja kielten viestinnällisiä kulttuurieroja. Huolimatta siitä, että DHL:n verkos-

tossa ei ilmeisesti riittävästi tunneta suomalaista tapakulttuuria ja tekstikonventioita, 

niin siellä ei myöskään luoteta paikalliseen asiantuntemukseen. Suomi on pieni maa ja 

pieni kielialue, jolla on lisäksi pienet viestinnälliset resurssit, ja tätä seikkaa ei kansain-

välisessä toiminnassa valitettavasti aina ymmärretä. (Turkia 2008.) 

 

Kun verrataan sisäisten ja ulkoisten materiaalien kääntämistä, sisäiseen käyttöön tule-

vista teksteistä jätetään huomattavasti enemmän kääntämättä (Turkia 2008). Esimerkiksi 

DHL:n terminaalissa tehtävässä työssä käytetään paljon englanninkielisiä termejä. Ke-

vyiden lähetysten ulkomittoja ja painoa mittaava laite on scale, painavampien lähetysten 

painoa taas mittaa heavy. Lähetyspusseja käsitellään pisteessä, jota kutsutaan flyeriksi ja 
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isompia paketteja käsitellään parcelissa. Lähetysten kulkua seurataan useassa kohdin 

matkalla lähettäjältä vastaanottajalle, ja verkostossa käytetään standardoituja lyhenteitä 

englanninkielisistä sanoista kertomaan erilaisista poikkeustilanteista. Jos esimerkiksi 

vastaanottaja on ilmoittanut noutavansa lähetyksen itse DHL:n toimipisteestä tai kuriiri 

ei ole voinut toimittaa lähetystä virheellisen osoitteen vuoksi, tieto on nähtävissä kaikki-

alla verkostossa ja sen ilmoittamiseen on sovittu tietyt kirjainlyhenteet. 

 

Terminologia ei englanniksikaan ole kaikilta osin vakiintunutta, ja kokemuksen mukaan 

kaikille termeille ei kovin helposti löytyisi luontevia suomenkielisiä vastineita. Termi-

naalihenkilöstö käyttää työssään koko verkostossa käytettäviä englanninkielisiä termejä 

ja toistaiseksi tapa on osoittautunut toimivaksi.  Jos termejä kuitenkin pitäisi käyttää 

ulkoisessa viestinnässä, kääntämisen eteen nähtäisiin varmasti enemmän vaivaa. (Turkia 

2008.) 

 

DHL tarjoaa Suomessa palveluja pääsääntöisesti yrityksille. Asiakaskunta koostuu siis 

kuljetuksia tarvitsevista yrityksistä, mutta taustatiedoiltaan yritykset ja niissä työskente-

levät henkilöt ovat hyvinkin erilaisia. Henkilöt, jotka lähettävät lähetyksiä vain satun-

naisesti, eivät välttämättä tunne kuljetusalaa ja sen sanastoa lainkaan. Heitä ajatellen 

yrityksen julkaisujen olisi hyvä olla mahdollisimman yleiskielisiä ja selkeitä. Osa asiak-

kaista taas on kuljetusten kanssa tekemisissä päivittäin ja heille ovat tuttuja eri kulje-

tusmuodot, asiakirjat ja käsitteet. Vaikka DHL:n julkaisut liittyvät erikoisalaan, tekstit 

palvelevat parhaiten tarkoitustaan, kun ne ovat selkeitä ja johdonmukaisia myös sanas-

toltaan. 

 

3.9 Huomioita terminologisista ongelmista 

 

DHL Expressin markkinointipäällikön mukaan asiakkailta ei suoraan ole saatu kom-

mentteja sanaston epäyhtenäisyyteen liittyen. On kuitenkin mahdollista, että siitä voisi 

aiheutua jopa lähetysten kulkeminen väärällä kuljetusmuodolla. Joskus käy esimerkiksi 

niin, että lentorahdiksi tarkoitettu lähetys kuljetetaan lentopikalähetyksenä tai päinvas-

toin. Kahrin mukaan olisi mielenkiintoista tutkia, mikä osuus tällaisissa tapauksissa on 

epätäsmällisillä tai virheellisillä termeillä. Myös palveluominaisuuksien selkeään kuva-
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ukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta asiakkaat osaavat valita haluamansa 

palvelun. (Kahri 2008.) 

 

Sanaston epäyhtenäisyys on konkreettisesti ilmennyt DHL:ssä siten, että eri osastot 

käyttävät samoista asioista eri sanoja. Tapauksia tulee vastaan niin puhelimessa, sähkö-

postissa kuin myyntipresentaatioissakin. Varsinkin puheessa sanaston käytöstä puuttuu 

järjestelmällisyys ja yhdenmukaisuus, mikä näkyy päivittäisessä työskentelyssä. Kun ala 

muuttuu nopealla tahdilla ja matkan varrella syntyy uusia termejä, olisi hyvä saada sa-

nasto samassa muodossa kaikkien käyttöön. Toistaiseksi toteutuksesta ei ole kuitenkaan 

tehty käytännön suunnitelmia. (Kahri 2008.)   

 

Kahrin (2008) mukaan käännöksiin tuovat oman haasteensa palveluiden englanninkieli-

set nimet, kuten Same Day tai Time Definite. Ne saattavat olla ongelmallisia lausera-

kenteiden kannalta eivätkä välttämättä aukene muutenkaan suomalaiselle asiakkaalle. 

Käännösten tarve lisääntyy, kun teksteihin tarvitaan palvelusta kertovia tukilauseita.  

 

Kansainvälisessä yrityksessä toimitaan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. 

DHL:ssä on globaalilla tasolla käynnissä parhaillaan projekti, jonka tavoitteena on pal-

velunimien harmonisointi. Sovitut määritelmät täyttävä palvelu olisi siis kaikkialla sa-

manniminen. Paikallisella tasolla tiettyjä sanoja valitaan käyttöön siten, että pohditaan 

sovitun raadin kanssa, mitkä sanat ovat vakiintuneita, toimivia ja parhaiksi osoittautu-

neita. Samalla huomioidaan sanan yleisyys. Prosessiin kuuluu myös pois oppiminen, eli 

ohjeistetaan henkilöstöä sanoista, joita ei enää käytetä. Lisäksi pyritään löytämään tasa-

paino markkinoinnillisen ja kielenhuollollisen näkökulman välille. (Kahri 2008.) 
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4 KÄÄNNÖSTEORIAA JA KÄÄNNÖSTYYPPEJÄ 

 

Tässä luvussa käsittelen kääntämiseen liittyviä teorioita ja joitakin käännösprosessissa 

esiin tulevia seikkoja. Olen käyttänyt työssäni sanaa lähtöteksti ja lähtökieli, vaikka 

lähdekirjallisuudessa olisikin käytetty muotoa lähdeteksti ja -kieli.  

 

4.1 Käsityksiä käännösteoriasta 

 

Kääntämisestä ja käännöksistä on olemassa useita erilaisia käsityksiä. On erilaisia tapo-

ja laatia käännöksiä ja erilaisia käännöksiin kohdistuvia odotuksia. Moderneissa kään-

nösteorioissa keskeinen piirre on kommunikatiivisuus. Käännökset välittävät viestiä 

ihmiseltä toiselle, mutta kääntäminen ei ole ainoastaan kielellistä toimintaa. (Vehmas-

Lehto 1999: 113–114.) 

 

Kääntämiseen vaikuttavat erilaiset kielenulkoiset tilanteet ja tekijät, joista huomion kes-

kipisteessä ovat käännöksen vastaanottajat. Vastaanottajat pyritään ottamaan huomioon 

luontevalla ja selkeällä käännöksellä. Pyritään siis tuottamaan teksti, jollainen tulokieli-

sestä vastaanottajasta tuntuu omalta ja oikealta. Mikäli lähtötekstissä on kohtia, jotka 

perustellusti tulee muuttaa viestin ymmärtämiseksi, tehdään pragmaattisia adaptaatioita. 

Toisin sanoen lähtötekstiä muokataan uuteen kulttuuri- ja kieliympäristöön sopivaksi. 

(Vehmas-Lehto 1999: 116.) 

 

Keskeisimpiä tekijöitä kääntämisessä on viestinnän päämäärä eli funktio. Käännöksen 

funktion lisäksi on muitakin tekijöitä, joita joudutaan käännettäessä laittamaan tärkeys-

järjestykseen. Näitä ovat muut tilannetekijät, tekstin keskeisin viesti sekä kielelliset sei-

kat, kuten esimerkiksi termien täsmällisyys ja tekstin rakenne. (Vehmas-Lehto 1999: 

115.) 
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4.2 Skoposteoriasta 

 

Saksalaiset Reiss ja Vermeer ovat kehittäneet skoposteorian, jonka mukaan kääntämi-

nen on tarkoituksellista ja päämäärähakuista toimintaa. He painottavat teoriassaan adek-

vaattisuutta, jonka he määrittelevät sellaiseksi kohde- ja lähtötekstin väliseksi suhteeksi, 

jossa skopos (käännöksen funktio) otetaan johdonmukaisesti huomioon. Kääntäminen 

on siis adekvaattia, jos käännöksen tarkoitus on tärkeämpi kuin kohdekielisten merkkien 

valinta. (Reiss & Vermeer 1986: 76.) Adekvaattisuudella on useita tulkintoja, mutta 

yleensä sillä tarkoitetaan käännöksen suhdetta vastaanottajiin ja näiden kieleen ja kult-

tuuriin. Oleellista on siis käännöksen toimiminen tulokulttuurissa. Tärkeintä skoposteo-

rian mukaan on kuitenkin ottaa huomioon käännöksen tarkoitus. (Vehmas-Lehto 1999: 

91–92.) 

 

Skoposteorian mukaan käännöksen on ensisijaisesti oltava hyvä, vaikka se ei olisi ekvi-

valentti. Hyvä käännös voi toki olla ekvivalenttikin, ja ekvivalenssi voi olla yksi kään-

nöksen skopos. Olennaisempaa on kuitenkin käännöksen funktion tai funktioiden toteut-

taminen. (Vehmas-Lehto 1999: 92.) Skoposteoriaa voidaan pitää myös toimintateoreet-

tisena käännösteoriana, jonka mukaan kääntäjä ja kääntäminen ovat osa laajempaa vies-

tinnän kokonaisuutta. (Vehmas-Lehto 1999: 97 < Vermeer 1989.) 

 

Lähtötekstin päämäärä ei aina ole sama kuin skopos. Tekstin funktioista saatetaankin 

käännöksessä huomioida vain osa. Esimerkiksi informatiivisen funktion ja vaikutus-

funktion sisältävä lähtöteksti voidaan kääntää vaikkapa pelkästään informatiiviseksi. 

Kääntäjän tulee aina olla selvillä päämäärästä ja sen eri vaihtoehdoista. Lähtötekstiä ei 

yleensä kannata matkia, sillä käännettäväksikin kirjoitetut tekstit tehdään tavallisesti 

lähtökulttuurin tilanteeseen. Kirjoittajilla ei useimmiten ole tulokulttuurista ja -kielestä 

riittävästi tietoa, jotta voisivat suoraan kirjoittaa tulokulttuurin vaatimuksia vastaavan 

tekstin. (Vehmas-Lehto 1999: 94 < Vermeer 1989.) 
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4.3 Tekstien ja kääntämisen perusta  

 

Tekstit ovat tekstintuottajien tekoja, joiden tarkoituksena on saavuttaa jokin päämäärä ja 

huomioida samalla vastaanottaja. Kun kyseessä on kielellinen interaktio, puhutaan vies-

tinnästä. Tekstin tuottajalla ja vastaanottajalla on omat taustansa, jotka vaikuttavat ta-

pahtuman ajan ja paikan lisäksi tekstin tuottamiseen ja vastaanottamiseen. (Reiss & 

Vermeer 1986: 12–13.)  

 

Kääntämisen lähtökohtana on aina lähtöteksti ja se johtaa kohdetekstiin, joka on luotu 

toista kulttuuria varten. Kääntäjä aloittaa työnsä ymmärtämästään ja tulkitsemastaan 

tekstin tuottajan tekstistä, jota voidaan sanoa vastaanottajalle kohdistetuksi informaatio-

tarjoukseksi. Reissin ja Vermeerin yleisen käännösteorian mukaan käännöstä voidaan 

siten kutsua eräänlaiseksi informaatiotarjoukseksi informaatiotarjouksesta. Informaatio-

tarjoukset voidaan vielä jaotella primaarisiin ja sekundaarisiin, jolloin primaarinen tar-

jous on esimerkiksi käännöksen lähtöteksti ja sekundaarinen käännöksen lisäksi esimer-

kiksi kommentti. Käännöstä voidaan myös kuvata imitoivaksi informaatiotarjoukseksi. 

(Reiss & Vermeer 1986: 13.) 

 

Reiss ja Vermeer mainitsevat omaa funktionaalista käännösteoriaansa edeltävistä teori-

oista ”informaatioteorian” edustajaksi mm. saksalaisen käännösteoreetikon Albrecht 

Neubertin teorian. Heidän mielestään Neubertin lähestymistapa on liian kapea-alainen, 

koska siinä analyysin kohteena on ensisijaisesti tekstien sisältö eikä funktio. (Reiss & 

Vermeer 1986: 29.) 

 

4.4 Käännöstyypit Albrecht Neubertin mukaan 
 

Funktionaaliset ekvivalenssiteoriat perustuvat siihen, että lähtötekstin ja käännöksen 

funktiot ovat samankaltaisia. Käytännössä funktiot ovat usein kuitenkin erilaiset, jolloin 

käännös ei voi olla funktionaalisesti ekvivalentti. Inkeri Vehmas-Lehto esittelee kirjas-

saan (1999: 87 - 89) Neubertin käännöstyyppijaon, jossa käännökset jaetaan neljään 

tyyppiin sen mukaan, keitä varten lähtöteksti ja käännös on kirjoitettu ja mitkä ovat nii-
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den pragmaattiset erot. Vehmas-Lehdon mukaan Neubertin mallissa on siis otettu huo-

mioon käännökset, jotka voivat olla funktioltaan lähtöteksteistä poikkeavia ja auttaa 

hahmottamaan funktioiden samankaltaisuutta tai läheisyyttä. Neubert jaottelee tyypit 

seuraavien kriteerien perusteella: 

1) Onko lähtöteksti kirjoitettu lähtö- vai tulokielisille ihmisille vai ihmisille 

yleensä? 

2) Pysyykö tekstin funktio käännettäessä samana vai ei? 

3) Kuinka paljon vaikeuksia lähtötekstin kääntäminen tuottaa? 

4) Joudutaanko käännettäessä tekemään paljon pragmaattisia adaptaatioita? 

 

Ensimmäisen tyypin käännöksille on ominaista samanlainen käyttötarkoitus, jonka pe-

rustana ovat yhteiset tarpeet. Lähtöteksti on myös tulokielisiä vastaanottajia kiinnostava. 

Tekstiä ei ole suunnattu erityisesti lähtökielisille lukijoille tai kuulijoille. Tämän kään-

nöstyypin tekstin funktio pysyy käännettäessä samana. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi 

mainostekstit ja tekniset tekstit. 

 

Toisen käännöstyypin tekstit on Neubertin mukaan nimenomaan suunnattu lähtökielisil-

le lukijoille ja kuulijoille. Tekstien sisältö on sidottu esimerkiksi tiettyyn maantieteelli-

seen tai taloudelliseen tilanteeseen. Lakitekstit, paikallislehdistö ja ilmoitukset ovat tätä 

käännöstyyppiä. 

 

Kolmanteen tyyppiin kuuluvat kaunokirjalliset tekstit. Niiden voidaan katsoa olevan 

tietyn yhteiskunnan edustajia, mutta toisaalta niillä on annettavaa kaikille ihmisille. 

Kaunokirjallisuus on siten suunnattu sekä lähtö- että tulokielisille ihmisille.  

 

Neljännen tyypin muodostavat lähtökielellä laaditut, mutta tulokielisille vastaanottajille 

tarkoitetut tekstit.  Esimerkkinä voidaan mainita ulkomaalaisille tarkoitettu propaganda, 

jonka funktio ei muutu käännettäessä.  



28 

4.4.1 DHL:n käännökset Neubertin tyyppijaottelussa 

 

Yritykset käyttävät viestinnässään erilaisia tekstejä aina informatiivisesta esitteestä mai-

noksiin asti. DHL:ssä erityyppisistä teksteistä löytyvät esimerkit yrityksen internetsivus-

tolta, josta asiakas saa tietoa esimerkiksi lähetyksen pakkaamisesta tai kulloinkin käyn-

nissä olevasta mainoskampanjasta. DHL:n markkinointimateriaalista suuri osa tehdään 

ulkomaisessa mainostoimistossa englanninkielisenä useiden DHL-maiden käyttöön. 

Käännökset tehdään paikallisesti ja materiaalia muokataan tarvittavassa määrin kunkin 

maan toimintaan sopivaksi.  

 

DHL Express toimii yli 220 maassa ja peruspalvelut ovat koko verkostossa samat. Mai-

noskampanjat puolestaan vaihtelevat, vaikka useassa maassa voi olla yhtä aikaa käyn-

nissä samakin kampanja. Palveluista kertovat tekstit ja mainokset voidaan sijoittaa Neu-

bertin jaottelussa ensimmäiseen tyyppiin, sillä ne on tarkoitettu ihmisille yleensä ja ovat 

toisaalta helposti muunneltavissa. Suomeksi käännettävistä teksteistä löytyy kuitenkin 

myös muita tyyppejä.  

 

Kansainvälisen yrityksen voidaan ehkä katsoa olevan eräänlainen maailma maailmassa. 

Yrityksellä on esimerkiksi sopimusehdot, jotka pätevät kaikenkielisinä. Tekstin sisältö 

on sidottu ”DHL-maailmaan” ja sen kulttuuriin ja lakiin.  Teksti on lisäksi suunnattu 

kaikille DHL:n asiakkaille, ovatpa he minkä kielisiä tahansa. Näillä kriteereillä piirteitä 

löytyy toisestakin käännöstyypistä.  

 

Mainostekstit taas voidaan mielestäni liittää myös neljänteen käännöstyyppiin. Vaikka 

tekstit alun perin laaditaan mainostoimistossa englanniksi, ne on tarkoitettu erikielisille 

lukijoille ja kuulijoille, joita tavoitellaan samaan aikaan esimerkiksi eri puolilla Euroop-

paa. 
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4.5 Käännös informaatiotarjouksena 

 

Viestintä on verbaalinen prosessi, jota voidaan pitää interaktion erikoislajina. Kääntä-

minen taas on aina myös nonverbaalinen kulttuuritransfer. Reiss ja Vermeer tähdentä-

vät, että jokainen käännös on kohdekielinen ja -kulttuurinen informaatiotarjous lähtökie-

lisestä ja -kulttuurisesta informaatiotarjouksesta. Informaatiotarjoukset voidaan jakaa 

kommentteihin ja käännöksiin. Kommentit ovat usein selittäviä ja ne kertovat lähtöteks-

tistä (esimerkiksi Tekijä kirjoittaa…), kun taas käännöksiä ei erikseen ilmaista käännök-

seksi. Lähtökielisen informaatiotarjouksen muotoa ja funktiota simuloidaan käännök-

sessäkin. (Reiss & Vermeer 1986: 39, 44–46.) 

 

Käännös on sekä lähtö- että kohdekulttuuriin kuuluva ilmiö. Informaatiotarjouksena 

käännös on riippuvainen kohdekulttuurista ja -kielestä, eli vastaanottajan tilanteesta. 

Käännöstä tarjotaan, kun ilmenee tarve informoida tai vastaanottajien oletetaan halua-

van informaatiota. Kääntäjän ei tarvitse tietoisesti ajatella vastaanottajien tilanteita, mut-

ta juuri hänellä on kyseessä olevien kieli- ja kulttuuriparien tuntijana pätevyys päättää 

siitä, mitä, milloin ja miten käännetään. (Reiss & Vermeer 1986: 47–49.) 

 

4.5.1 Konnotaatiot 

 

Lähtötekstin analysoiminen on edellytys onnistuneelle kääntämiselle. Analyysista on 

hyötyä esimerkiksi silloin, kun halutaan löytää tarkat merkitysvastineet tai oikea tyyli. 

Eräs analysoinnin kohde ovat konnotaatiot. Sanoilla on paitsi perusmerkitys, usein 

myös tunnearvo. Sanat ja ilmaukset herättävät siis ihmisissä erilaisia mielleyhtymiä ja 

tuntemuksia. Voimakkaita reaktioita aiheuttavia sanavastineita voidaan välttää käyttä-

mällä eufemismeja eli lievempiä kiertoilmauksia. (Ingo 1990: 110, 167.) 

 

Sanojen herättämät assosiaatiot saattavat olla varsin yksilöllisiä, mutta sanoilla on tun-

nearvoa laajemmassakin piirissä. Kääntäjän tuleekin huomioida juuri yleisemmät miel-

leyhtymät käännösvastineita etsiessään. Kohdekielestä saattaa löytyä vastineeksi konno-

taatioltaan lähtökielen sanaa vastaava sana, mutta toisinaan käännösvastine onkin eufe-
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mismi tai lähtökielistä ilmausta negatiivisempi dysfemismi. (Ingo 1990: 167–168.) 

Konnotaatiot vaihtelevat tilanteen ja kontekstinkin mukaan. Joissakin tilanteissa sama 

sana voi olla positiivinen ja toisissa taas negatiivinen. Toisinaan eri sanat voivat omata 

saman konnotaation, kun tarkastellaan eri kieliyhteisöjä. (Vehmas-Lehto 1999: 74–75.)   

 

4.6 Käännöstyypit Reissin ja Vermeerin mukaan 

 

Skopos eli tarkoitus on kääntämisen hallitseva tekijä. Käännöksille voidaan asettaa eri-

laisia tavoitteita, jolloin syntyy myös erilaisia käännöstyyppejä.  

• Sanasanaisen kääntämisen avulla voidaan välittää tietoa sanojen merkityksestä 

ja kielen rakenteista, mutta käännös voi jäädä lukijalle varsin epäselväksi.  

• Sananmukainen käännös on hyvin samankaltainen sanasanaisen käännöksen 

kanssa, mutta siinä noudatetaan kohdekielen lauseoppia.  

• Filologinen käännös pyrkii informoimaan lukijaa lähtötekstin tuottajan tavasta 

viestiä lukijansa kanssa. Tämän tyypin käännökset eivät ole yhtä luontevia kuin 

lähtötekstit eivätkä kielenkäytöltään niin aitoja. 

• Viestivä käännös on varsin suosittu ja kansainvälisessä kanssakäymisessä tar-

peellinen käännöstyyppi. Siinä imitoidaan lähtökielen informaatiotarjous kohde-

kielen keinoin, ja käännöksen voidaan odottaa olevan ekvivalentti lähtötekstiin 

nähden.  

• Uudentavassa käännöksessä kääntäjä kohtaa kohdekulttuurista puuttuvia käsit-

teitä ja joutuu luomaan niitä tarpeen mukaan. Esimerkkinä voidaan mainita tek-

niset tekstit. (Reiss & Vermeer 1986: 47–49.) 

 

4.7 Erikoisalojen tekstit 

 

Erikoisalojen tekstien pääasiallinen tarkoitus on informaation välittäminen. Tekstien 

tulee olla tiedoiltaan tarkkoja ja yksiselitteisiä. Kääntäjälle tekstit ovat tarkkuutta vaati-

via ja ne edellyttävät sanakirjatyön lisäksi asiantuntijoiden konsultointia, konkreettiseen 

työhön tai työtilanteeseen tutustumista jne. (Ingo 1990: 42–43.)  
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Viestintä perustuu suurelta osin yleiskieleen, mutta jonkin erikoisalan ollessa kyseessä, 

tarvitaan myös erikoiskieliä. Käytettäessä tiettyjä sovittuja ilmauksia eli termejä, eri-

koisalojen viestintä tavoittaa mm. alalla työskentelevät ihmiset ymmärrettävästi. Toisi-

naan viestintää voi vaikeuttaa kuitenkin myös termien kirjavuus. (Sanastokeskus TSK) 

 

Termistö onkin erikoiskielten merkittävin ero yleiskieleen verrattuna. Kun erikoisalat 

kehittyvät, se tapahtuu usein niin nopeasti, että uusille sanoille ja termeille on valtava 

tarve. Esimerkiksi uusi tuote nimetään kotimaassaan tietyllä tavalla, ja nimi siirtyy tuot-

teen mukana joko sellaisenaan tai muunneltuna muihin maihin ja kieliin. Alkuperäinen 

nimi voidaan myös kääntää tai sille voidaan keksiä vastine. Maailmanlaajuisesti katsoen 

samaa asiaa voidaan siis kuvata lukemattomilla eri termeillä. (Ingo 1990: 43.)    

 

4.7.1 Erikoiskielien standardisoinnista 

 

Eri kielten termejä on ryhdytty yhdenmukaistamaan jo 1900-luvun alkuvuosina. Stan-

dardit ovat helpottaneet kansainvälistä yhteistyötä useilla aloilla ja ne toimivatkin hyvin, 

kun standardeja käyttävät kielet ovat suhteellisen läheistä sukua. Ongelmia saattaa sen 

sijaan syntyä silloin, kun standardisointia yritetään käyttää näistä poikkeaviin kieliin. 

Paremmaksi menetelmäksi on osoittautunut termien harmonisointi, joskin suomen osal-

ta merkittävin ratkaisu saattaa olla termien omaksuminen käännöslainoiksi. (Ingo 1990: 

43–44.) Esimerkkeinä standardisoinnista, harmonisoinnista ja käännöslainasta voidaan 

mainita sanat internet, digiboksi ja tietoverkko.  

 

4.8 Muokkaava käännös 

 

Muokkaavan eli toimittavan käännöksen ominaispiirre on lähdetekstin näkeminen ko-

konaisuutena ja sen muokkaaminen jossain suhteessa. Muokkauksen syitä ovat esimer-

kiksi vastaanottajaryhmän erilaisuus lähtökulttuuriin nähden, lähtötekstistä poikkeavat 

tavoitteet sekä tietoinen halu muuttaa lähtötekstin piirteitä. Kun käännetään vaikkapa 

asiantuntijoille suunnattu erikoisalan teksti, sen on kohdekulttuurissa sovelluttava yhtä 

hyvin asiantuntijoiden väliseen viestintään. Jos vastaanottajat ovat maallikoita, oleellista 
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ei ole tekstin ekvivalenssi, vaan asian välittäminen selkeästi ja ymmärrettävästi. Kään-

nöksen vastaanottajan voi siis erottaa lähtötekstin lukijasta myös käsiteltävän aiheen 

tuntemus. Uusi lukijakunta pyritään tavoittamaan heille sopivalla kielimerkkien valin-

nalla. (Reiss & Vermeer 1986: 79–80.)  

 

Myös Ingo käsittelee teoksessaan muokkaavaa käännöstä. Hänen mukaansa sekä lähtö-

tekstin muoto että sisältö voivat olla käännettäessä muokkauksen kohteena. Näin on 

erityisesti tieteellisten ja erikoisalojen tekstien kohdalla, kun tekstejä käännetään kan-

santajuisemmiksi. Tarve muokata tekstiä on yleinen myös silloin, kun käännettävässä 

teoksessa käsiteltävät ilmiöt ovat erilaiset lähtö- ja kohdekielen kulttuureissa. (Ingo 

1990: 82–83.) 

 

Muokkaavaa kääntämistä tarvitaan silloinkin, kun halutaan helpottaa tekstiin orientoi-

tumista. Raakakäännökset ja tiivistelmät antavat lähtötekstin sisällöstä ja rakenteesta 

viitteitä, mutta ne eivät ole ekvivalentteja lähtötekstin kanssa. Myös mm. elokuvien 

tekstitykset ovat muokkaavia käännöksiä. Niissä huomioidaan kielen lisäksi mm. ilmeet 

ja eleet. (Reiss & Vermeer 1986: 80.) 

 

Kansainvälisen yrityksen julkaisuja käännettäessä tulee usein tarve muokata lähtökielis-

tä tekstiä. Muokkaaminen on DHL:n kohdalla varsin olennaista etenkin niissä tapauk-

sissa, kun tekstissä käsitellään palveluja ja niiden ominaisuuksia. Esimerkkinä mainitta-

koon lentopikakuljetusten toimitusajat. Mikäli lähtötekstissä luvataan lähetyksen olevan 

perillä vastaanottajalla seuraavana työpäivänä kello yhdeksään mennessä, mutta Suo-

mesta toimitus onnistuukin vasta toisen työpäivän loppuun mennessä, on kääntäjän tär-

keää huolehtia asiaankuuluvista muutoksista tekstissä.  

 

Toisena esimerkkinä ovat mainoskampanjat, jotka ovat usein käynnissä Euroopan mais-

sa yhtä aikaa. Kampanjat eivät ole sisällöltään kaikilta osin identtisiä, mistä syystä teks-

teistä saatetaan jättää joitakin osioita kokonaan pois tai vastaavasti lisätä tai muuttaa 

sisältöä. Kampanjoissa on yleensä mukana jokin kilpailu, jonka palkinto voidaan päättää 

kussakin maassa. Silloin muokataan luonnollisesti kyseisestä kilpailusta ja palkinnosta 

kertovia tekstin kohtia.  
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Kolmannessa esimerkissä on osa Deutsche Post World Netin internetsivustolla olevasta 

"Discover Logistics" –hankkeesta kertovasta englanninkielisestä uutisesta sekä sen 

käännöksestä Suomen DHL:n internetsivuilta. Käännöksessä voidaan havaita muokka-

uksia esimerkiksi lähtötekstin rakenteeseen ja sisältöön, jota käännöksessä on tiivistetty 

melko paljon. 

 

DHL launches the international initiative "Discover Logistics" 

• Career prospects for students, graduates and young professionals  
• The world's first logistics business simulation on the internet  
• Appel, CEO of Deutsche Post World Net: "Generating interest in logistics 
among young people"  
• German Foreign Minister Dr. Frank-Walter Steinmeier takes on the patronage  
 
DHL is launching the international initiative "Discover Logistics" on the 
inaugural nationwide "Logistics Day". The aim of the initiative is to make this fast 
growing industry accessible to as many young people as possible and inform them 
about the international career prospects which the logistics industry offers. 
Potential managers can already register for the world's first logistics business 
simulation on the online portal  www.dhl-discoverlogistics.com. 
"As the world's largest logistics group, we offer challenging and trail-blazing 
management tasks on a global scale. And this is exactly what the "Discover 
Logistics" initiative covers," says Dr. Frank Appel, CEO of Deutsche Post World 
Net. "We are particularly happy that the German Foreign Minister Dr. Frank-
Walter Steinmeier has taken on the initiative's patronage." (Deutsche Post World 
Net) 

 
 

 DHL lanseeraa kansainvälisen "Discover Logistics" -hankkeen 
 
- Tavoitteena lisätä tietoutta logistiikka-alan tarjoamista kansainvälisistä uramah-
dollisuuksista 
 
DHL on lanseerannut kansainvälisen "Discover Logistics" -hankkeen. Sen tavoit-
teena on herättää nuorten opiskelijoiden, valmistuneiden ja jo ammatissa toimivi-
en mielenkiintoa nopeasti kasvavaa logistiikka-alaa kohtaan mm. kertomalla alan 
tarjoamista kansainvälisistä uramahdollisuuksista. Kiinnostuneet voivat ilmoittau-
tua mukaan maailman ensimmäiseen logistiikan bisnessimulaatiopeliin rekisteröi-
tymällä sivustoon osoitteessa www.dhl-discoverlogistics.com. "Maailman suu-
rimpana logistiikkakonsernina meillä on tarjota haastavia ja mielenkiintoisia lo-
gistiikan johto- ja asiantuntijatehtäviä globaalisti. "Discover Logistics" valottaa 
nimenomaan alan monipuolisuutta ja kansainvälisyyttä", sanoo Frank Appel, 
DHL:n emoyhtiön Deutsche Post World Netin pääjohtaja. Hankkeen suojelijana 
toimii Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier. (DHL) 
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4.9 Pragmaattiset adaptaatiot 

 

Pragmaattiset käännösongelmat liittyvät suurelta osin siihen, miten käännöksen vas-

taanottajat ja kulttuuriset ongelmat otetaan käännettäessä huomioon. Tämänkaltaisten 

ongelmien ratkaisemiseksi tehtävät pragmaattiset muutokset tai pragmaattiset adaptaati-

ot ovat luonnollinen osa kääntämistä. (Vehmas-Lehto 1999: 99.)  

Lähtötekstin osat, jotka toimisivat kohdekielessä huonosti sellaisenaan käännettyinä, 

muokataan niin, että ne sopivat tulokulttuuriin ja -kieleen. Käännöksiin tehtäviin prag-

maattisiin muutoksiin vaikuttaa yhtenä tekijänä tekstin funktio. Se määrittelee käännös-

vastineiden etsimistä: jos funktio ei ole esimerkiksi ensisijaisesti informatiivinen, vas-

tinetta etsitään esteettiseltä, imperatiiviselta tai ekspressiiviseltä tasolta. Toisinaan lähtö-

tekstiin tulee käännettäessä tehdä täydennyksiä. Näin voidaan tehdä esimerkiksi eri kult-

tuuripiireistä olevien vieraiden sanojen ja nimien kohdalla. Myös tekstin muokkaus on 

tarpeen esimerkiksi lähtö- ja kohdekielen maiden lainsäädännöllisten erojen johdosta. 

(Ingo 1990: 237–241.)  

 

Kontekstivastine tarkoittaa tekstin täydennystä ja ylimääräistä selitystä, jota käytetään, 

jotta käännöksen viesti olisi kohdekielisestä vastaanottajasta ymmärrettävä. Täydennyk-

set johtuvat usein kulttuurieroista. (Ingo 1990: 106–107.) Kontekstivastine voi toisinaan 

korvata myös termin käytön, mikäli kääntäjä pitää sitä vastaanottajan kannalta selvem-

pänä. Jos esimerkiksi lähtötekstissä on jokin kohdekulttuurissa tuntematon esine, on 

todennäköisesti parempi kuvata sen ulkonäköä ja käyttötarkoitusta kuin käyttää vas-

taanottajalle vierasta termiä.  

 

Kuten edellä on jo todettu, DHL Expressin palvelunimet ovat Suomessakin englannin-

kielisiä. Palvelunimet jaotellaan kolmeen kategoriaan toimitusajan mukaan: Same Day, 

Time Definite ja Day Definite. Same Day -palvelussa lähetykset toimitetaan vastaanot-

tajille saman päivän aikana, Time Definite -palveluissa, kuten esimerkiksi DHL EX-

PRESS 12:00, lähetykset toimitetaan tiettyyn kellonaikaan mennessä ja Day Definite -

palvelussa päiväntarkasti, eli tiettyjen päivien kuluessa. Nimet eivät välttämättä aukene 

suomalaiselle asiakkaalle, joten internetsivustolla palvelunimien yhteydessä on lyhyet 

kuvaukset, joista selviää, minkälaisesta kuljetuksesta on kyse: 
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• Same Day: Lähetys perillä tänään 

• DHL EXPRESS 12:00: Ovelta ovelle -pikakuljetukset seuraavaksi työpäiväksi 

klo 12:een mennessä 

• Day Definite: aikataulutetut maantiepikakuljetukset Euroopassa.   

 

Venäjän DHL:ssä palvelut on nimetty eri tavalla. Ne ovat Доставка в тот же день, 

Доставка к определенному времени ja Доставка к определенному дню. Ylimääräi-

set selitykset eivät kyseisten palveluiden kohdalla ole tarpeen, sillä nimet ovat venäläi-

selle asiakkaalle ymmärrettäviä. ЭКСПРЕСС 12:00 -palvelua on  kuvattu samaan ta-

paan kuin suomeksi, Экспресс-доставка от двери до двери до 12:00 дня. (DHL) 

 

4.9.1 Pragmaattisten adaptaatioiden lajit 

 

Lisäykset, poistot, korvaukset ja järjestyksen muutokset ovat paitsi normaaleja käännös-

strategioita myös pragmaattisten adaptaatioiden lajeja. Yleisimmin käännöksissä käyte-

tään korvauksia ja lisäyksiä. Poistot tulevat kysymykseen esimerkiksi silloin, kun koh-

dekieliselle lukijalle ei tarvitse selittää samaa asiaa kuin lähtökieliselle lukijalle, vaikka-

pa asian ollessa tulokulttuurissa tuttu. Joskus pois voidaan jättää myös yksityiskohtia, 

joiden selittäminen vastaanottajalle on hankalaa ja jotka eivät ole hänen kannaltaan 

merkityksellisiä. Järjestyksen muutokset saattavat johtua tekstikonventioiden eroista. 

Eri maissa ja kielissä asiat on totuttu esimerkiksi esittämään teksteissä eri järjestyksessä: 

painotus voi olla alussa, lopussa tai keskivaiheilla. (Vehmas-Lehto 1999: 100–101.) 

Konventiot voivat lisäksi tulla esiin mm. välimerkkien käytössä, fraseologiassa tai kie-

liopissa (Reiss & Vermeer 1986: 104). Myös niissä tapauksissa tehdään lisäyksiä, pois-

toja, korvauksia ja muutoksia järjestykseen.  

 

4.9.2 Syitä pragmaattisille adaptaatioille 

 

Pragmaattisten adaptaatioiden syyt voidaan Vehmas-Lehdon (1999: 101–109) mukaan 

jakaa alla mainituissa tekijöissä olevien erojen perusteella: 

• aika-, paikka- ja tekstifunktio 
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• viestin vastaanottajien taustatiedot 

• lähtö- ja tulokulttuuri 

• konventiot. 

 

Vehmas-Lehto selventää yllä mainittuja tekijöitä siten, että ensimmäiseksi mainittu koh-

ta on kyseessä silloin, kun lähtöteksti ja käännös ovat ajaltaan, paikaltaan ja tarkoituk-

seltaan toisistaan poikkeavat. Esimerkiksi vastaanottajien maantieteellinen sijainti saat-

taa vaikuttaa tekstissä olevien ilmansuuntien tai etäisyyksien kääntämiseen.  

 

Taustatietojen erot puolestaan liittyvät kulttuurieroihin. Jos lähtötekstissä on esillä vah-

vasti kulttuurisidonnainen seikka, erot lukijoiden taustatiedoissakin ovat usein suuret. 

Viestin ymmärrettävyys on sitä parempi mitä enemmän viestin lähettäjä ja vastaanottaja 

tietävät käsiteltävästä asiasta.   

 

Kun käännöksen vastaanottaja elää erilaisessa ympäristössä kuin lähtötekstin lukija, 

adaptaatioita voidaan tehdä kulttuurierojen perusteella. Vastineettomat sanat, kuten esi-

merkiksi mitta- tai rahayksiköt ovat yleisiä kulttuurieroista johtuvia muutoskohteita.  

 

Konventioista puhuttaessa tarkoitetaan Vehmas-Lehdon mukaan tiettyjen tekstilajien 

kirjoittamistapoja, tiettyjä ilmauksia sekä tekstin rakenteeseen liittyviä seikkoja. Kon-

ventioerot voivat olla laadullisia tai määrällisiä. Laadullisista eroista mainittakoon päi-

väysten kirjoittaminen ja puhuttelu. Määrällisiä konventioeroja taas ovat frekvenssierot: 

toisissa kielissä käytetään esimerkiksi enemmän verbejä tai adjektiiveja kuin toisissa. 

Myös lauseiden keskipituus vaihtelee eri kielissä. Jos määrällisiin eroihin ei kiinnitetä 

huomiota, saattaa käännös vaikuttaa lukijasta oudolta ja viestin ymmärrettävyys vaikeu-

tua.  

 

Reiss ja Vermeer esittävät kohdekulttuurin konventioiden käytön olevan osa tehokasta 

viestintää, kun kyseessä on käyttötekstien kääntäminen. Viestivän kääntämisen tapoihin 

kuuluu lähtökulttuurin konventioiden korvaaminen kohdekulttuurin vastaavilla konven-

tioilla. Kun käännetään informatiivisia ja operatiivisia tekstejä, kyseinen periaate voi 

joskus johtaa suuriinkin muutoksiin lähtötekstissä. (Reiss & Vermeer 1986: 111.)  
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Käytännössä käännöksiin yleensä jää pragmaattisten adaptaatioiden jälkeenkin joitakin 

vieraita aineksia. Kääntäjän on hyvä viestinnän ammattilaisena arvioida pragmaattisten 

adaptaatioiden tarve sekä oman kielen ja kulttuurintuntemuksensa perusteella että käyt-

tämällä apuna lähtötekstejä muistuttavia tulokielisiä rinnakkaistekstejä. (Vehmas-Lehto 

1999: 112.)  
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5 SANASTOTYÖ KÄÄNTÄJÄN TUKENA 

 

Tässä luvussa tarkastelen lyhyesti sanastotyötä ja sen tuomia etuja kääntäjälle. Tarkoi-

tukseni ei ole tutkielmassani niinkään toteuttaa sanastotyötä kuin tuoda esiin sen mah-

dollista tarvetta kohdeyrityksessä. Sanastotyön avulla voitaisiin kenties varmistaa, että 

samoista asioista puhuttaisiin samoilla nimityksillä. 

 

Sanastotyötä on käsitelty useissa tutkimuksissa käännöstieteen alalla. Erityisesti erikois-

alojen tekstejä kääntäessään kääntäjät törmäävät varsin usein terminologisiin ongelmiin. 

Erikoisalojen viestinnässä sovittujen ilmausten käyttäminen vaikuttaa merkittävästi 

ymmärrettävyyteen ja on sille jopa edellytys. On aloja, joilla häiriöt viestinnässä voivat 

olla hengenvaarallisia, toisilla tuloksena voi olla lievempiä harmeja sekä ylimääräisiä 

kustannuksia (Jolkkonen 2004). 

 

Nykyisin termejä käytetään runsaasti arkipäivänkin viestinnässä aina käyttöohjeista te-

levisio-ohjelmiin. Kuten edellä jo todettiin, termien kirjavuus voi vaikeuttaa viestintää. 

Tällöin tarvitaan sanastotyötä, jonka avulla termistöä voidaan esimerkiksi yhdenmukais-

taa ja selkeyttää (ns. normatiivinen sanastotyö) ja edelleen viestintää tehostaa. Sanasto-

työ on hyvä toteuttaa kyseisen alan sekä terminologian asiantuntijoiden yhteistyössä. 

(Sanastokeskus TSK.)  

 

5.1 Sanastotyön menetelmistä 

 

Sanastotyössä ovat keskeisellä sijalla käsitteet, määritelmät, termit ja tarkoitteet. Ter-

minologisen sanastotyön menetelmien lähtökohtana on mielikuva tai ajatuskokonaisuus, 

joka ihmisillä on esimerkiksi tietystä esineestä tai ilmiöstä. Tätä kutsutaan käsitteeksi. 

Käsitteen sisältö kuvataan olennaisimmalta osalta määritelmissä. Termi puolestaan on 

tietylle käsitteelle annettu nimitys ja tarkoitteet ihmisen havaitsemia konkreettisia ja 

abstrakteja kohteita. (Sanastokeskus TSK.) 
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Terminologinen käsiteanalyysi on menetelmä, jossa selvitetään käsitteiden olennainen 

sisältö, käsitteeseen liittyviä ominaisuuksia ja piirteitä, erot lähikäsitteisiin nähden sekä 

eri käsitteiden väliset suhteet. Käsitesuhteet jakautuvat yleensä useaan eri tyyppiin, jot-

ka muodostavat käsitejärjestelmän.  Käsitejärjestelmiä puolestaan kuvataan ja analysoi-

daan usein graafisten kaavioiden avulla. Kun tutkitaan käsitteiden ja termien välisiä 

suhteita, saadaan selville muun muassa se, mitkä sanat ovat keskenään synonyymejä. 

(Sanastokeskus TSK.) 

 

Kun halutaan verrata eri kielten käsitteitä ja termejä, saadaan käsitekeskeisestä lähesty-

mistavasta siihen erinomainen pohja. Pelkästään termejä vertaamalla ei välttämättä 

päästä alkuunkaan oikeisiin tuloksiin, mutta niiden väliset vastaavuudet saadaan luotet-

tavasti selville käsitteidenkin ollessa tutkimuksen kohteena. (Sanastokeskus TSK.) 

  

5.2 Sanastotyön tavoite 

 

Kristiina Danskanen on käsitellyt pro gradu -tutkielmassaan sanastotyötä ja esittelee 

A.A. Reformatskin (1986) ajatuksia sanastotyön tavoitteista, joista yksi on termistön 

yhtenäistäminen. Yhtenäistämistä voidaan toteuttaa esimerkiksi työpaikka- tai alakoh-

taisesti. Reformatski luetteloi sanaston tehtäviä Danskasen mukaan seuraavasti: 

1) ”vaikuttaa tarkistettujen ja yhdenmukaistettujen termien käyttöönottoon 
ja yleistymiseen yrityksen kielenkäytössä; 

2) varoittaa erikoisalan kannalta väärien termien käytöstä, jotka väärentävät 
todellisuutta ja jarruttavat uusimman tekniikan omaksumista; 

3) vaikuttaa harjoittelijoiden ja opiskelijoiden pätevyyteen selvittämällä yk-
sittäiset termit ja viittaamalla käsitejärjestelmään, josta heijastuu tuotan-
non rationaalinen järjestys; 

4) auttaa opettajia ja oppikirjojen tekijöitä tarkistetun yhtenäisen termistön 
opettamisessa; 

5) auttaa kääntäjiä; 
6) rationalisoida liikekirjeenvaihtoa; 
7) antaa materiaalia tekniikan ja tieteen historioitsijoille historiallisten ter-

mien selittämistä ja kääntämistä varten; 
8) mahdollistaa analogisten sanastojen tekeminen eri kielillä.”  

(Danskanen 1995: 25–26 < Reformatski 1986.) 
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5.3 Sanastotyön etuja 

 

Termistön yhdenmukaistaminen on perinteisesti ollut terminologian teorian keskipis-

teessä. Kuhmonen (1999) esittää, että kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvä sanastotyö 

kohdistuu termien lisäksi erikoisaloille tyypillisiin ilmauksiin. Sanastotyön avulla ky-

seessä oleva erikoisala tulee tutummaksi ja kääntäjälle ymmärrettävämmäksi. Kun ter-

mit ja niiden taustalla olevat käsitteet ovat selviä, tekstiä on mahdollista kääntää. Uuden 

asian ja alan käsittely on myös helpompaa käsiteanalyysin ja käsitejärjestelmien kautta. 

Lisäksi sanastotyön periaatteiden ja menetelmien tunteminen tukee termipankkien ja 

erikoisalan sanastojen käyttöä tiedonhaussa. 

 

Kuhmonen (1999) toteaa sanastotyöstä olevan hyötyä silloinkin, kun halutaan varmistaa 

työn laatu. Erityisesti laajojen käännöstoimeksiantojen ja projektien yhteydessä voidaan 

sanastotyön avulla varmistaa, että termejä käytetään johdonmukaisesti kaikkien kääntä-

jien osalta ja siten parantaa käännöksen laatua.  

Terminologisten ongelmien ratkaiseminen vie merkittävän osan kääntäjän työajasta. 

Sanastotyökin on aikaa vievää, mutta lopulta kuitenkin kannattavaa. Kääntäminen no-

peutuu, kun voidaan käyttää valmiita sanastoja, ja uusien kääntäjien perehdyttäminen on 

helpompaa, koska termityötä ei tarvitse aloittaa alusta. (Kuhmonen 1999.) 

5.4 Esimerkkejä termitietokannasta 

 

Eräänä esimerkkinä termitietokannoista mainittakoon logistiikan alan termitietokanta 

LOCUS — Online Glossary of Logistics and Customs Terms. Tietokanta on vapaa, jul-

kiseen käyttöön tarkoitettu ja julkaistu ainoastaan sähköisessä muodossa.  Sanasto on 

suunniteltu ensisijaisesti kääntäjille, jotka työskentelevät logistiikkaan erikoistuneissa 

yrityksissä ja organisaatioissa. Siitä voi kuitenkin olla arvokasta apua myös kuljetus- ja 

huolinta-alan yritysten asiakkaille. (LOCUS.) 

 

Tietokantaa varten on selvitetty yleisimmät suomenkieliset logistiikan alan käsitteet ja 

niiden vastineet englanniksi ja venäjäksi. Se sisältää yli 500 termiä, käsitekaavioita sekä 

teksti-indeksin, jossa termejä on käytetty niiden luonnollisessa kontekstissa. (LOCUS.) 
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Lentopikakuljetuksiin liittyviä termejä LOCUS -termitietokannasta löytyy vain muuta-

mia. Joidenkin termien kohdalla on käytetty lähteenä DHL:n internetsivustolta löytyvää 

osiota ”Alan sanastoa”. Tietokannassa ei kuitenkaan ole lainkaan esimerkiksi sanaa len-

topikakuljetus, vaan ainoastaan samaan kuljetusmuotoon viittaava pikarahtikuljetus.  
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6 LENTOPIKAKULJETUKSISSA KÄYTETTÄVÄ SANASTO 

 

Seuraavaksi analysoin esimerkkejä DHL:n internetsivustolla olevista julkaisuista, joiden 

termeissä esiintyy vaihtelua. Kyseisistä teksteistä suuri osa on käännetty englannista 

suomeksi. Esimerkkien yhteydessä olen maininnut lisäksi Venäjän DHL:n internetsivus-

tolta löytyvät, vastaavissa kohdissa esiintyvät sanat. Tutkin myös, mitä termejä on käy-

tetty vastaavasti DHL Expressin kilpailijoiden internetsivustoilla sekä parissa muussa 

kuljetusalaa käsittelevässä teoksessa ja sanastossa. Vertailun helpottamiseksi termit on 

esitetty taulukossa.  

 

Osa valitsemistani sanoista on selkeästi erikoisalan termejä, osa taas yleiskielistä sanas-

toa. Sanat voivat olla toistensa synonyymejä, mutta ne on otettu vertailuun mukaan 

DHL:ssä ilmenneen yhdenmukaistamistarpeen vuoksi. Esimerkiksi DHL Expressin esit-

teisiin ja kampanjoihin halutaan nyt käyttöön tietyt sanat ja sanaliitot. Tämän tutkielman 

ollessa vielä kesken DHL Expressin palveluopas on uudistettu sisällöltään ja se edustaa 

mahdollisesti toivottua linjaa myös sanastoltaan.   

 

DHL on ollut monessa suhteessa toimialansa uranuurtaja. Se oli ensimmäinen kansain-

välisiä lentopikakuljetuksia tarjonnut yritys maailmassa. Suomessa puhuttiin aiemmin 

kuriiripalvelusta, joka oli jokseenkin sanasanainen käännös englanninkielisestä termistä 

courier service. DHL otti käyttöön sanan lentopikakuljetus ja sen jälkeen muutkin alalla 

toimivat yritykset omaksuivat sen. Käytössä on kuitenkin useita muitakin samaa tarkoit-

tavia termejä. DHL:ssä on havaittu, että käytetyn sanaston epäyhtenäisyys aiheuttaa 

hämmennystä niin yrityksen sisällä kuin asiakkaidenkin keskuudessa. DHL Expressissä 

haluttaisiin nyt yhdenmukaistaa käytettyä kieltä siten että sen julkaisuissa samaa käsitet-

tä tarkoittamaan käytettäisiin aina samaa termiä ja ne olisivat mielellään todellisia suo-

menkielisiä sanoja. Tavoitteena olisi päästä eroon myös eufemismeista ja käyttää yksin-

kertaista ja selkeää kieltä.  

 

Sanaston yhtenäistäminen yrityksessä vaatii myös henkilöstön viestinnällisen käytöksen 

muutosta. Kuten aiemmin on jo todettu, viestintään käytetyn ajan ja vaivan määrä ovat 

sitä suurempia, mitä vaikeammasta vaikuttamisen kohteesta on kyse. Tässä tutkielmassa 
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on keskitytty DHL Expressissä esiintyvään terminologiseen vaihteluun, mutta sanaston 

yhtenäisyys tulisi luonnollisesti ulottaa myös muihin DHL:n liiketoimintayksiköihin ja 

niiden julkaisuihin yhteisellä internetsivustolla.  

 

6.1 Esimerkkejä DHL:n sanastosta 

 

Eräänä esimerkkinä sanaston muutoksesta DHL:ssä voidaan mainita sanapari tuote - 

palvelu. DHL Expressissä käytettiin aiemmin sanaa tuote puhuttaessa eri kuljetusvaih-

toehdoista. Kun yritys kuitenkin myy palveluja eikä tuotteita, haluttiin siirtyä puhumaan 

nimenomaan palveluista. Expressin palvelunimiä yhdenmukaistettiin vuoden 2007 lop-

pupuolella ja samalla pyrittiin totuttamaan henkilöstöä käyttämään palvelua tuotteen 

sijaan. Tuloksena voidaan todeta, että päivittäisessä työssä näkee tai kuulee työntekijöi-

den käyttävän sanaa tuote aiempaa harvemmin, kun tarkoitetaan palvelua. Toisaalta 

DHL:n internetsivustolla on maantie- ja rautatiekuljetuksista kertovassa osiossa otsikko 

Erikoistuotteet, jossa on katsaus DHL Freightin tarjoamiin räätälöityihin palveluihin. 

Samoin sivuilla on ladattavissa tuote-esitteitä, joissa kerrotaan palveluista.  

 

Venäjän DHL:n internetsivustolla esiintyvät palveluun viittaavat sanat услуга ja 

продукт sekä merkityksessä palvelutiedotteet сервисная информация. 

 

Seuraavassa olen käyttänyt esimerkkinä käytännön työssä eteen tullutta viestintään liit-

tyvää ongelmaa. Kyseessä on asiakkaalta sähköpostitse tullut hintakysely ja sen käsitte-

lyä DHL Expressissä: 
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(1) Asiakas: 

Moikka, 
Olisin tarvinnut hinta tarjouksen/arvion Lentorahdille Omaniin. 
 
DHL Express / asiakaspalvelu: 
Hei! 
NN on lähettämässä Omaniin alla olevan lentorahdin. Ilmoitatteko hinnan 
mahdollisimman pian, kiitos. 
 
DHL Express / myynnin tuki: 
Hei! 
Me emme valitettavasti voi antaa muita hintoja kuin lentopika- tai Europlus 
kuljetuksille. Tämä vaikuttaisi DGF:n lähetykseltä. 
 
DHL Express / asiakaspalvelu:  
Hei!  
NN kysyy nimenomaan kuriirilentorahtihintaa. 

 

Esimerkissä (1) sekä asiakas että ensimmäinen kontakti DHL Expressissä ovat käyttä-

neet sanaa lentorahti tarkoittaessaan lentopikakuljetusta. DGF eli DHL Global Forwar-

ding olisi oikea osoite kysyttäessä hintaa lentorahtilähetykselle. Lopulta selvisi, että 

kyseessä olikin pikakuljetus, josta kyseisen liiketoimintayksikön, Expressin, työntekijä 

käytti vielä nimitystä kuriirilentorahti. Esimerkistä käy mielestäni hyvin ilmi, millaisia 

epäselvyyksiä ja jopa asiakaspalvelun viivästyksiä käytettyjen termien epäyhtenäisyys 

saattaa aiheuttaa.  

 

Alla olevat esimerkit ovat DHL:n internetsivuilta. Teksteistä on alleviivattu tarkastelun 

kohteena olevat termit. Sama teksti voi esiintyä esimerkkinä myös toisessa yhteydessä, 

jos siinä esiintyy muitakin tarkasteltavia termejä. 

 

(2)  Same Day -palvelu  
 
Silloin kun normaali pikakuljetusaikamme - jakelu seuraavan päivän aikana - 
ei riitä, voit toimittaa aikakriittiset asiakirja- ja tavaralähetyksesi Viroon 
DHL:n Special Service Deskin kautta. Voimme järjestää lähetyksesi perille 
Viroon saman päivän aikana (Sameday-palvelu) nyt entistä helpommin ja 
edullisemmin. 
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(3)  Express -palvelut: 
 
Time Definite: Ihanteellinen ratkaisu kiireisille lähetyksille. / Kansainväliset 
kuljetukset: Ihanteellinen ratkaisu aikakriittisille lähetyksille. 

 
(4)  Esite erikoiskuriirista 

 
Kun sinulle tai yrityksellesi tulee tarve lähettää erityisen tärkeä ja kiireellinen 
lähetys nopeasti ulkomaille, käytä DHL:n erikoiskuriiri palvelua. Normaali 
kuriirilähetys kulkee lajittelukeskusten kautta yöllä, mutta erikoiskuriirilähetys 
kulkee kuriirin käsimatkatavarana nopeimpia mahdollisia reittejä vastaanotta-
jalle henkilökohtaisesti.  
 

Esimerkeissä (2), (3) ja (4) on käytetty samassa funktiossa sanoja kiireellinen, kiireinen 

ja aikakriittinen. Itkosen kielioppaan (1991: 198–199) mukaan näistä vaihtoehdoista 

kiireellinen voidaan yhdistää esimerkiksi postiin, kun taas kiireinen viittaa esimerkiksi 

henkilöön, askeleisiin tai ajanjaksoon. Suomen kielen perussanakirjan (2001) mukaan 

taas kiireellinen tarkoittaa nopeutta vaativaa ja kiireistä. Aikakriittinen (englanniksi time 

critical) saattaa olla erikoisalojen kielissä yleistyvässä käytössä, mutta selkeämpi ja 

yksiselitteisempi termi tässä yhteydessä olisi nähdäkseni kiireellinen. 

 

Venäjän DHL:n sivustolla vastaavissa kohdissa käytetään sanaa срочный. 

 
(5)  Lähetyslomakkeen täyttöohjeet 

 
Kun jätät pikalähetyksesi DHL:n kuljetettavaksi, sinun tulee täyttää DHL:n 
lähetyslomake. Se on lähetyksesi matkalippu ja varmistaa toimituksen vas-
taanottajalle. 

 
* Lähetyslomakkeen perusteella tiedetään, missä lähetyksesi on menossa ja 

minkä palvelun ja maksutavan olet valinnut. 
    * Lähetyslomakkeen takana on DHL:n kuljetusehdot. Lue ne huolellisesti, sil-

lä niissä on kerrottu DHL:n vastuista. 
    * Lähetyslomake on todiste toimeksiannosta ja sen numerolla voit seurata lä-

hetyksesi kulkua mm. Internetistä. 
    * Lähetyslomakkeesta tulli näkee lähetyksesi sisällön, tulliselvitys sujuu no-

peasti eikä lähetyksesi toimitus viivästy. 
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(6)  Lentopikakuljetusten sopimusehdot 
 

"Lähetykseksi" katsotaan kaikki asiakirjat tai tavarat, jotka kulkevat yhdellä 
lähetyslomakkeella ja jotka voidaan kuljettaa millä tahansa DHL:n valitsemal-
la tavalla, mukaan lukien ilma-, maantie- tai muun kuljetuksen. "Lähetyslo-
make" sisältää DHL:n automatisoitujen järjestelmien tuottaman osoitetarran, 
lentolähetyslomakkeen tai muun lähetyslomakkeen ja Lähetyslomakkeeseen 
liitetään nämä Sopimusehdot. 

 
(7)  Global Mail Business 

 
Global Mail Business palvelun käyttö on helppoa! 

 
* kirjeitä ei tarvitse lajitella, laskea, punnita eikä frankeerata 
* pakkaa joulutervehdyksesi lähetyspussiin tai laatikkoon, joita voit tilata 

DHL Expressin asiakaspalvelusta. 
* täytä DHL Expressin lentorahtikirja 
* soita asiakaspalveluumme puh. 030 45 345 ja tilaa nouto 

 
(8)  Alan sanastoa 

 
Rahtikirja: rahdinkuljettajan kuljetusasiakirja, josta tulee ilmetä kaikki lähe-
tykseen liittyvät tiedot 

 
AWB = Air Waybill = lentorahtikirja 
 

 
Esimerkeissä (5)–(8) sanat lähetyslomake, lentolähetyslomake, lentorahtikirja ja rahti-

kirja viittaavat kaikki samaan kuljetusasiakirjaan. Rahtikirjaa voidaan käyttää muissa-

kin kuljetusmuodoissa, lentorahtikirja sen sijaan voidaan mielestäni helposti yhdistää 

lentopikakuljetuksiin. Suomen kielen perussanakirja (2001) määrittelee sanan rahtikirja 

maa- ja lentokuljetuksissa rahtitavaraa seuraavaksi asiakirjaksi. Lähetyslomakkeeksi 

voidaan kutsua myös verkossa täytettävää palaute- tai kommenttilomaketta. Siten sel-

kein yllä olevista vaihtoehdoista olisi joko rahtikirja tai lentorahtikirja.   

 

Venäjäksi vastaavissa kohdissa käytetään termejä накладная ja авианакладная.  

 
(9)   Same Day -palvelu  
 

Aikatauluja ja palvelumaksuja voit tiedustella joko puhelimitse 020 533 8010 
tai sähköpostitse. 

 
(10) Global Mail Business – Hyödyt 
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    * DHL noutaa - ei käyntiä postikonttorissa 
    * Deutsche Post Global Mail lajittelee ja frankeeraa kirjeet - sinun ei tarvitse 

sitä tehdä 
    * Sopimushinnat - saat kaikki kuljetuspalvelut samalta toimittajalta sovituin 

hinnoin 
    * DHL:n lähetyslomakkeen täyttö - yksinkertaista ja tuttua 
    * Yksi koontilasku - ei ennakkomaksua 
 

(11) Vaaralliset aineet – Lentopikakuljetukset 
 

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta peritään aina paikallinen ja/tai kansalli-
nen vaarallisten aineiden palvelumaksu. Suomessa DHL Express veloittaa 
normaalin kuljetusmaksun lisäksi 40 euron lisämaksun (DGR-
palvelumaksu) /lähetys kuljettaessaan edellä mainittuja vaarallisia aineita 
lentopikalähetyksenä. 

 
(12) DHL:n yleiset ehdot ja määräykset. 

 
DHL:n lähetysmaksut lasketaan Lähetyksen todellisesta tai tilavuuspainosta 
sen mukaan, kumpi on korkeampi, ja DHL voi punnita tai mitata minkä ta-
hansa Lähetyksen uudelleen näiden laskelmien vahvistamiseksi. 
 

(13) Lentopikakuljetuspalvelujen hinnasto 
 

Hinnat ovat lähetyshintoja Suomesta. 
Hinnat on ilmoitettu euroina ilman ALV:a, polttoainelisää ja mahdollisia 
muita lisämaksuja. 
Tulliselvitettävän lähetyksen hintaan lisätään 30 euroa. 
Hinnat perustuvat todelliseen tai tilavuuspainoon, aina suuremman mukaan. 
Tilavuuspaino on 167 kg/m3. 
Hinnasto koskee alle 10 kg:n lähetyksiä. Kysy painavammalle lähetykselle 
hinta asiakaspalvelusta, puh. 030 45 345. 

 
(14)  Alan sanastoa 

 
Rahti = maksu kuljetuksesta 

 
Esimerkeissä (9)–(14) viitataan rahalliseen korvaukseen, joka asiakkaan pitää maksaa 

lähetyksensä kuljettamisesta. Suomen kielen perussanakirjan (2001) mukaan tällaista 

käsitettä tarkoittaa sana hinta. Palvelumaksu on sen sijaan määritelty palvelu(i)sta perit-

täväksi maksuksi, josta esimerkkinä mainitaan pankin palvelumaksut. Pankin perimät 

palvelumaksut ovat huomattavasti pienempiä summia kuin DHL:n palveluista perittävät 

maksut, joten siinä mielessä termi on kuljetusten yhteydessä harhaanjohtava. Esimerkis-

sä (11) palvelumaksu onkin merkityksessä ”lisämaksu”.  
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Kuljetusmaksu, lähetysmaksu ja lähetyshinta ovat tässä funktioltaan samanlaiset, mutta 

voisivat ainakin samassa esimerkissä käytettyinä aiheuttaa epäselvyyttä. Sopimushinnat 

esimerkissä (10) tarkoittanevat, että hinnat ovat asiakkaan tiedossa etukäteen, ja että ne 

on mahdollisesti ilmoitettu kyseisestä palvelusta kertovassa esitteessä tms. Samaa ter-

miä käytetään DHL:ssä myös silloin, kun tarkoitetaan säännöllisesti lähettävän asiak-

kaan alennettuja hintoja. Myös Suomen kielen perussanakirja (2001) määrittelee sopi-

mushinnan sopimuksen mukaiseksi hinnaksi. Rahti voi Suomen kielen perussanakirjan 

mukaan tarkoittaa sekä korvausta tavaran kuljetuksesta että itse kuormaa tai lastia.  

 

Venäjän DHL:n käyttämät sanat, jotka viittaavat vastaaviin kohtiin venäläisissä teksteis-

sä ovat оплата за перевозку грузов, цена sekä тариф.  

 

(15) Lähetyslomakkeen täyttöohjeet 
 

    * Lähetyslomakkeen perusteella tiedetään, missä lähetyksesi on menossa ja 
minkä palvelun ja maksutavan olet valinnut. 

    * Lähetyslomakkeen takana on DHL:n kuljetusehdot. Lue ne huolellisesti, 
sillä niissä on kerrottu DHL:n vastuista. 

     
(16) DHL EXPRESS 9:00 -palvelu 

 
** Tarkasta DHL:n aikasidonnaisten palvelujen kuljetusehdot tästä. 

 

(17) DHL:n yleiset ehdot ja määräykset. 
 

Lentopikakuljetusten sopimusehdot 
"Lähetykseksi" katsotaan kaikki asiakirjat tai tavarat, jotka kulkevat yhdellä 
lähetyslomakkeella ja jotka voidaan kuljettaa millä tahansa DHL:n valitse-
malla tavalla, mukaan lukien ilma-, maantie- tai muun kuljetuksen.  
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(18) Yleiset kuljetusehdot – Suomi 
 

Kaikkiin toimeksiantoihin sovelletaan voimassa olevia Pohjoismaisen Spe-
ditööriliiton yleisiä määräyksiä, joissa rahdinkuljettajan ja huolitsijan vas-
tuuta on rajoitettu ja jotka mm. antavat huolitsijalle panttioikeuden valvon-
nassaan olevaan toimeksiantajan tavaraan kaikkien toimeksiantajalta olevien 
saatavien vakuudeksi. Tämä koskee sekä maantie-, rautatie-, lento- että me-
rirahtia. 
 

(19) Aikasidonnaiset palvelut 
 

DHL kuljetussopimusehtoja sovelletaan. DHL pidättää oikeuden muuttaa tai 
peruuttaa Rahat takaisin -takuun ehdot. 

 

Esimerkit (15)–(19) osoittavat, mitä eri termejä käytetään kuljetuksiin liittyvistä ehdois-

ta ja määräyksistä. Lukijan, joka on todennäköisesti DHL:n asiakas, pitää olla erityisen 

tarkkana ehtoihin tutustuessaan. Esimerkin (15) kuljetusehdot viittaavat samoihin ehtoi-

hin kuin esimerkin (17) lentopikakuljetusten sopimusehdot. sekä esimerkin (19) kulje-

tussopimusehdot. Kuljetusehdot esimerkissä (16) ovat puolestaan aikasidonnaisiin pal-

veluihin kuuluvan Rahat takaisin -takuun ehdot. Yleiset kuljetusehdot esimerkissä (18) 

eivät koske lentopikakuljetuksia, vaan ainoastaan hitaampia rahtikuljetuksia. Koska 

DHL:n internetsivustolla tulee olla sekä lentopikakuljetusten että maantiekuljetusten 

ehdot, olisi selvintä nimetä ne yksiselitteisesti ja toisistaan erottuvalla tavalla. Logistii-

kan alan termitietokanta LOCUS määrittelee kuljetusehdot sopimusosapuolten määritte-

lemiksi säännöiksi, joiden mukaan tavara siirretään paikasta toiseen. 

 

Venäjäksi ehtoihin viitataan DHL:n internetsivustolla termeillä условия 

транспортировки ja условия доставки. 

 

(20) Alan sanastoa 
 

Palletti = lava, lastiyksikkö 
 

(21) DHL EUROPLUS -esite (tuote-esite) 
 

Aikataulutettu ovelta ovelle -kuljetuspalvelu yksittäisille kolleille, useam-
man kollin lähetyksille ja paleteille kaikkialla Euroopassa. 
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(22) DHL EUROPLUS 
 

Aikataulutettu ovelta ovelle -maantiepikakuljetuspalvelu yksittäisille kolleil-
le, useamman kollin lähetyksille ja lavoille kaikkialle Euroopassa. 

 
(23) Maantie- ja rautatiekuljetukset 

 
DHL Euroconnect – Euroopanlaajuisia runkokuljetuksia palletoiduille ja ei-
palletoiduille kappaletavara- ja osakuorma-lähetyksille 

 

Esimerkeissä (20)–(23) on eri termejä, jotka viittaavat kuljetusalustaan. DHL:n sanas-

tossa lavalla on kaksi merkitystä: auton lava tai standardimittainen kuljetusalusta. LO-

CUS termitietokannassa lava määritellään ainoastaan ”kuorma-auton ohjaamon takana 

tai perävaunussa olevaksi tilaksi, jonne tavara kuormataan”. Palletti on kyseisen tieto-

kannan mukaan määräkokoinen kuljetusyksikkö, joka on koneellisesti käsiteltävä alusta. 

(www.glossary.fi) Palettia on joissakin yhteyksissä käytetty palletin sijaan, mutta Suo-

men kielen perussanakirjassa se on määritelty esimerkiksi taidemaalarin väripaletiksi. 

Yksiselitteisin termi olisi kenties palletti, tai jos halutaan käyttää lavaa, sitä voisi tar-

kentaa lavan koon mukaan FIN-lava tai EUR-lava. 

 

DHL käyttää venäjäksi termiä паллет, mutta LOCUS -termitietokannan hakusanoissa 

on myös поддон.  

 

(24) Vaaralliset aineet – Lentopikakuljetukset 
 

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta peritään aina paikallinen ja/tai kansalli-
nen vaarallisten aineiden palvelumaksu. Suomessa DHL Express veloittaa 
normaalin kuljetusmaksun lisäksi 40 euron lisämaksun (DGR-
palvelumaksu) /lähetys kuljettaessaan edellä mainittuja vaarallisia aineita 
lentopikalähetyksenä. 

 
(25) DHL, esite erikoiskuriirista 

  
Kun sinulle tai yrityksellesi tulee tarve lähettää erityisen tärkeä ja kiireelli-
nen lähetys nopeasti ulkomaille, käytä DHL:n erikoiskuriiri palvelua. Nor-
maali kuriirilähetys kulkee lajittelukeskusten kautta yöllä, mutta erikoisku-
riirilähetys kulkee kuriirin käsimatkatavarana nopeimpia mahdollisia reittejä 
vastaanottajalle henkilökohtaisesti.  
 

(26) Lentolähetysten seuranta 
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(27) Lähetyslomakkeen täyttöohjeet 
 

Kun jätät pikalähetyksesi DHL:n kuljetettavaksi, sinun tulee täyttää DHL:n 
lähetyslomake. Se on lähetyksesi matkalippu ja varmistaa toimituksen vas-
taanottajalle. 

 
 

Esimerkit (24)–(27) osoittavat, millaista terminologista vaihtelua on lentopikakuljetuk-

sena lähetettävissä lähetyksissä. Lentolähetys, lentopikalähetys, pikalähetys ja kuriirilä-

hetys viittaavat kaikki samaan kuljetusmuotoon. Ensin mainittu voisi koskea myös len-

torahtilähetyksiä, joten yksiselitteisempi on lentopikalähetys. Suomen kielen perus-

sanakirjassa (2001) kuriiri  määritellään pikalähetiksi tai kuriiripostiksi ja teoksen anta-

man esimerkin mukaan kirje voidaan lähettää kuriirissa. DHL:ssä kuriiri  on henkilö, 

joka konkreettisesti jakaa lähetyksen asiakkaalle. Muussa yhteydessä yrityksessä ei suo-

sitella kuriiri -alkuisten sanojen käyttöä. Tähän saattaa olla syynä sanan vanhahtava tyy-

li, joka ei kuvasta alan nopeutta ja ajan hermolla olemista.  

 

(28) DHL EXPRESS WORLDWIDE 
 

Kaikki pikakuljetukset ovat kiireellisiä. Jotkut lähetykset ovat niin tärkeitä, 
että niiden on oltava perillä tiettyyn määräaikaan mennessä. 
 

(29) Vaaralliset aineet – Lentopikakuljetukset 
 

DHL:n internetsivustolla käytetään sekä termejä pikakuljetus (28) että lentopikakuljetus 

(29). Näissä esimerkeissä ne viittaavat samaan kuljetusmuotoon, mutta toisissa yhteyk-

sissä pikakuljetus sisältää myös maantiepikakuljetukset. Internetsivustolla lento- ja 

maantiepikakuljetukset on sijoitettu otsikon Express-palvelut alle.  

 

(30) Time Definite -esite  
 

DHL EXPRESS WORLDWIDE  
Ovelta ovelle -toimitus työpäivän aikana. 
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(31) DHL EXPRESS 9:00 
 

Valitse DHL EXPRESS 9:00, kun haluat ovelta ovelle  
-pikakuljetuksen seuraavaksi työpäiväksi klo 9.00 mennessä. 

 
(32) DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE 

Tiedät etukäteen ovelta ovelle -kuljetuksesi kokonaishinnan ja vältyt piilo-
kuluilta 

 
 

Esimerkeissä (30), (31) ja (32) on käytetty synonyymeinä sanoja toimitus, kuljetus ja 

pikakuljetus. Ovelta ovelle tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että lähetys noudetaan lähet-

täjän ilmoittamasta osoitteesta ja viedään perille ilmoitettuun vastaanottajan osoittee-

seen. Kuljetus ja toimitus ovat samaa tarkoittavia myös muissa DHL:n julkaisuissa yh-

dyssanojen alkuosina, esim. kuljetusaika tai toimitusaika. 

 

6.2 Sanaston vertailua  

 

UPS ja TNT Express ovat DHL Expressin merkittävimmät kilpailijat Suomessa ja tar-

joavat asiakkailleen vastaavia palveluja kuin DHL. Tästä syystä valitsin kyseiset yrityk-

set sanaston tarkasteluun. Tein vertailevaa tutkimusta yritysten internetsivustoilla esiin-

tyvistä tutkimukseni kohteena olevista sanoista. Tässä tutkielmassa on keskitytty suo-

menkielisten termien käsittelyyn, mutta esimerkiksi on kerätty myös venäjänkielisiä 

termejä. Kuten alla olevista taulukoista voidaan havaita, termien vaihtelua on kaikilla 

yrityksillä sekä suomeksi että venäjäksi.  

 

DHL:n internetsivusto tuntuu olevan jonkin verran kilpailijoiden sivustoja laajempi, ja 

julkaisujen määrä voi ehkä osaltaan vaikuttaa sanaston epäyhtenäisyyteen. Kun kysees-

sä on pienempi otanta, sanaston vaihtelukin on vähäisempää. Jos esimerkiksi tarkastel-

laan DHL:n Time Definite -palveluista kertovaa esitettä, termejä on käytetty sen puit-

teissa yhdenmukaisesti.  Internetsivusto on puolestaan isompi kokonaisuus, ja toimitta-

jakunta laaja. Siten hajontaa tulee termeihin helposti enemmän. DHL:n sivustolla tode-

taan, että sisällössä voi esiintyä kirjoitusvirheitä tai tahattomia epätarkkuuksia. Myös 

vanhentunutta tietoa saattaa löytyä sivuston päivitysten välillä. (DHL.) 
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DHL TNT UPS 

palvelu;  
tuote 

palvelu palvelu 

aikakriittinen;  
kiireellinen; 
kiireinen 

kiireinen kiireellinen 

lentolähetyslomake; 
lentorahtikirja; 
lähetyslomake;  
rahtikirja 

rahtikirja 
 

rahtikirja 
 

hinta; 
kuljetusmaksu; 
lähetyshinta; 
lähetysmaksu; 
palvelumaksu; 
rahti; 
sopimushinnat 
 

hinta; 
kuljetushinta; 
rahti; 
sopimushinta 

hinta; 
kuljetushinta; 
kuljetusmaksu; 
lähetyshinta; 
toimitushinta 

kuljetusehdot; 
kuljetussopimusehdot; 
sopimusehdot 
 

kuljetusehdot; 
sopimusehdot 

kuljetusehdot; 
sopimusehdot 

lava; 
paletti; 
palletti 

lava; 
rahti 

lava; 
rahti 

kuriirilähetys; 
lentolähetys; 
lentopikalähetys; 
pikakuljetuslähetys; 
pikalähetys 

lähetys lähetys 

express;  
lentopikakuljetus;  
pikakuljetus 
 

express; 
pikakuljetus 
 

express; 
pikakuljetus 
 

ovelta ovelle -kuljetus; 
ovelta ovelle  
-pikakuljetus; 
ovelta ovelle -toimitus 
 

ovelta ovelle -palvelu; 
ovelta ovelle -toimitus 
 

ovelta ovelle -palvelu; 
ovelta ovelle -toimitus 

 

Taulukko 1: Suomenkielistä sanastoa 
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DHL TNT UPS 
услуга; 
продукт; 
сервис 
 

услуга; 
сервис 

услуга; 
сервис 

срочный 
 

срочный срочный 

авианакладная; 
накладная 

накладная; 
транспортная 
накладная 

накладная; 
транспортная 
накладная 

оплата за перевозку 
грузов;  
тариф; 
цена 
 

тариф; 
цена 

тариф; 
стоимость перевозки; 
стоимость доставки; 
цена 

условия 
транспортировки; 
условия доставки 
 

условия перевозки условия перевозки 

паллет 
 

паллет паллет 

отправка 
отправление; 
груз; 
рассылка 
 

отправление; 
груз; 
посылка 

отправка; 
отправление; 
груз; 
экспресс-груз 

экспресс-доставкa; 
срочная доставка; 
экспресс-авиадоставка 
 

экспресс-доставкa; 
срочная доставка 

экспресс-доставкa; 
авиадоставка 

срочная доставка груза 
от двери к двери; 
доставка от двери до 
двери; 
экспресс-доставка от 
двери до двери 
 

доставка от двери до 
двери 
 

доставка от двери до 
двери 
 

 

Taulukko 2: Venäjänkielistä sanastoa 
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Tutkin yllä mainittujen internetsivustojen lisäksi DHL:n toimialaan liittyvän Huolinta-

alan käsikirjan sanastoa pikakuljetusten osalta. Huolinta-alan käsikirja on huolintaa ja 

kansainvälisiä kuljetuksia kokonaisvaltaisesti käsittelevä teos, joka on tarkoitettu käsi- 

ja oppikirjaksi mm. alaa opiskeleville (Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry 2005: 5). 

Kirjassa käsitellään lyhyesti myös pikarahtikuljetuksia, joita tarjoaviin yrityksiin 

DHL:kin teoksen mukaan lukeutuu. Tekstissä on käytetty seuraavia tarkasteluni kohtee-

na olevia sanoja vastaavia termejä: kuriiritoiminta, kuriiri, kuriiriyritys, rahtikuljetus, 

lentorahti, pikarahtiyrittäjä, pikarahtiliikenne, hinta ja rahtikirja. (Suomen Huolinta-

liikkeiden Liitto ry 2005: 373–374.) 

 

Edellisessä luvussa mainittu logistiikan alan termitietokanta LOCUS sisältää yhtenä 

hakusanana kuriiri-yhtiön, venäjäksi фирма-курьер tai экспресс-почта, ja eräänä esi-

merkkinä sellaisesta yhtiöstä mainitaan DHL. Hakusanoista löytyy myös pikarahtikulje-

tus, venäjäksi экспресс-перевозка tai экспресс-фрахт. Termitietokannan mukaan pi-

karahtikuljetus on ”kuljetus, jossa pikarahtiyhtiö takaa, että tavara toimitetaan perille 

sovitussa ajassa, joka on lyhyempi kuin muilla kuljetustavoilla”. Kuriiriyritys on puo-

lestaan määritelty kuljetusyritykseksi, ”jonka erikoisuutena ovat nopeus ja palvelujen 

yksilöinti” . Lentorahtikirja on tietokannassa venäjäksi авиатранспортная накладная 

tai авиагрузовая накладная, palletti taas паллет tai поддон ja rahti груз. DHL:n ko-

tisivuilta löytyvää sanastoa on käytetty yhtenä termitietokannan lähteenä (esim. tavara-

jälkivaatimus). (LOCUS.) 
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7 LOPUKSI 

 
Tutkielman lähtökohtana oli tarkastella DHL Freight (Finland) Oy:n ja erityisesti DHL 

Expressin terminologisia ongelmia sekä yrityksen suomeksi käännettyjä julkaisuja osa-

na yritysviestintää. Esimerkkien nojalla voidaan todeta, että termeissä esiintyy paljon 

epäyhtenäisyyttä, mikä aiheuttaa väärinkäsityksiä ja mahdollisesti jopa lisäkustannuksia 

DHL:n asiakkaille palvelun viivästymisestä tai mahdollisesta väärästä palvelumuodosta 

johtuen. Vertailu kilpailijoiden internetsivustoihin sekä alaa käsitteleviin sanastoihin 

osoittaa, että termit eivät ole yleensäkään täysin vakiintuneita.   

 

Työssä on tuotu esiin, että ymmärrettävyys kuuluu tehokkaan viestinnän keskeisiin ele-

mentteihin. Myös käännösteorioissa painotetaan asian välittämistä selkeästi ja ymmär-

rettävästi. Kun yritysviestintä on laadukasta, vastaanottajat muistavat sen, ja mielikuvat 

yrityksestä ovat positiivisia. Useimmiten laadun ratkaisevat pienet asiat, kuten tietojen 

paikkansapitävyys ja ajantasaisuus sekä oikeakielisyys. 

 

Yhteisöviestinnällä on tärkeä rooli paitsi tiedonvälittämisessä myös yhteisökuvan raken-

tamisessa. Esitteet ja muut julkaisut vaikuttavat mielikuviin tuotteiden ja palvelujen 

ohella. Selkeä ja hyvä yhteisökuva vaikuttaa henkilöstön viihtymiseen ja motivoitumi-

seen, samoin kuin vastaavia tuotteita tarjoavista kilpailijoista erottumiseen.  

 

Viestinnän epätasainen laatu saattaa vaikuttaa yritys- ja yhteisökuvaan negatiivisesti. 

DHL:n kohdalla yrityksen rakenne ja liikeyksiköiden historia yhdistävät eri kuljetus-

muotoja ja niissä käytettyjä termejä. Liikemerkin alle kuuluvat niin lentorahti, lentopi-

kakuljetukset kuin maantiekuljetuksetkin. Kun käytettävää sanastoa ei ole sovittu, kään-

nöksissäkin esiintyy samassa funktiossa useita eri termejä.  

 

Sanastotyön avulla voitaisiin yhdenmukaistaa ja selkeyttää DHL:ssä käytettävää termis-

töä ja edelleen tehostaa viestintää. Kuten yllä on todettu, erityisesti laajojen käännös-

toimeksiantojen ja projektien yhteydessä voidaan sanastotyön avulla varmistaa, että 

termejä käytetään johdonmukaisesti kaikkien kääntäjien osalta ja siten parantaa kään-
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nösten laatua. Tätä tarkoitusta varten DHL:ssä kannattaisi perustaa työryhmä, joka kä-

sittelisi termien yhdenmukaistamista sekä huolehtisi korjaavista toimenpiteistä. 

 

DHL:ssä henkilöstölle järjestetään useita kertoja vuodessa kaksipäiväisiä perehdytys-

koulutuksia, joissa kerrotaan yrityksestä yleensä sekä sen eri osastoista, yrityksen ar-

voista ym. Yhdeksi osa-alueeksi viestinnän osuudessa voisi kenties ottaa eri viestintä-

materiaalien ohella käytössä olevan sanaston, jolloin se tulisi uusille työntekijöille heti 

tutuksi. Näin voitaisiin vaikuttaa myös siihen, että suorassa asiakaskontaktissa olevat 

työntekijät käyttäisivät yhtenäistä kieltä ja välittäisivät sitä myös asiakkaiden keskuu-

teen. Mikäli sanastoa yhdenmukaistettaisiin, yrityksen suomenkieliset käännöksetkin 

olisivat jatkossa samassa linjassa. 

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla venäläinen näkökanta viestintään ja 

yritysviestintään sekä mahdolliset erot Suomessa vallitseviin käsityksiin. Lisäksi voisi 

vertailla kansainvälisen yrityksen, kuten DHL:n, käännöksiä englannista suomeksi ja 

venäjäksi.  
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LIITTEET 
 

Haastattelujen kysymykset 



 

DHL:n viestintäpäällikön haastattelun pohjana olleet kysymykset 

 

• Miten viestintä on organisoitu DHL:n verkostossa? 

• Missä ja millä kielellä DHL:n julkaisujen alkuperäiset versiot laaditaan? 

• Miten DHL:ssä toimitaan käännösten suhteen? 

• Mitä erityispiirteitä on kansainvälisen yrityksen viestinnässä? 

• Millaisia eroja on sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä Suomessa? 

 

DHL:n markkinointipäällikön haastattelun pohjana ol leet kysymykset 

 

• Miten DHL:ssä käytetyn sanaston epäyhtenäisyys on ilmennyt markkinoinnissa? 

• Onko ongelmaa kommentoitu ulkopuolisilta tahoilta? 

• Millaisia ongelmia tai haasteita on ilmennyt käännösten osalta? 

• Onko terminologian yhdenmukaistamiselle asetettu tavoitteita? 

• Millä perusteella tietyt termit valitaan käyttöön? 

 

Deutsche Post World Netin kielipalvelujen johtajan haastattelun pohjana olleet 

kysymykset 

 

• Miten käännösten tekeminen on organisoitu DHL:n verkostossa?  

• Onko Deutsche Post World Netillä oma käännöstoimisto? 

• Mikä on käännösviestinnän merkitys maailmanlaajuisessa konsernissa? 



 
 

1 

Резюме 

 

Тема данной дипломной работы - Переводы как часть коммуникации компании.  

 

Введение 
 

Целью данной дипломной работы является описание проблем, связанных с 

употреблением лексики на нашем рабочем месте, в компании DHL Freight (Fin-

land) Oy, и рассмотрение влияния письменных материалов компании, 

переведенных на финский язык, на образ компании. В письменных материалах 

употребляются разные термины, означающие одни и те же понятия, что может 

приводить к недоразумениям, а также создавать негативные ассоциации, 

связанные с образом компании. Цель исследования - найти способы гармонизации 

и внесении ясности к употребляемой лексике. 

 

Большинство материалов сайта компании DHL пишутся на английском языке для 

многих стран, в которых расположены офисы компании. Местные переводчики 

переводят эти тексты, и материал перерабатывается в достаточной степени для  

нужд каждой страны. В данном исследовании полагается, что использованные в 

переводах термины отличаются друг от друга, с одной стороны зависимо от 

структуры компании, а с другой стороны в связи с тем, что общая лексика не 

согласована на корпоративном уровне. 

 

Теоретические рамки рассмотрения проблемы основаны на коммуникативных 

теориях перевода, а также на работах о вопросах коммуникации и, в особенности, 

коммуникации организации. Материалом работы послужили тексты на сайтах 

компании DHL и его важнейших конкурентов. Мы также сравниваем термины, 

употребляемые на вышеназванных сайтах, с терминами на российских сайтах 

данных компаний. Кроме того, в материал входят три интервью сотрудников 

компании. 
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В главе 1 представлен предмет и цель исследования. В главе 2 рассматривается 

вопросы коммуникации, в особенности, коммуникации организации, а также 

образ компании. В главе 3 описаны организация - предмет исследования, ее 

структура и организация коммуникации. В главе 4 приведены некоторые взгляды 

на теории перевода. В главе 5 - краткое описание терминологической работы и ее 

значения для переводчика. В главе 6 приведены примеры о разных терминах в 

письменных материалах компании DHL, а также проведено сравнение с 

материалами конкурентов. В заключении представлены выводы на основе 

результатов работы. 

 

О коммуникации 
 
 
Коммуникация является процессом, в котором передаются сообщения между 

отправителем и адресатом. Коммуникация предоставляет возможность 

рассматривать различные вопросы, она также создает общность и культуру. 

Чтобы сообщения были понятны, должно быть согласовано то, что означают, к 

примеру, слова и знаки. Коммуникация является двусторонним взаимовлиянием, 

цель которой - влиять на знания, представления, мнения, поведение и позиции 

адресата. Эффективная коммуникация является понятной, интересной и ясной. 

 

Многие факторы оказывают влияние на успех коммуникации. Если 

коммуникация вызывает какое-то изменение в адресате, можно констатировать, 

что коммуникация имела влияние. Если в дополнение данное изменение  в 

адресате является таковым, каким хотел автор-отправитель, можно 

констатировать, что коммуникация была удачной. Эффективность коммуникации, 

в свою очередь, можно оценивать, рассматривая время и усилия, потраченные на 

нее. Чем труднее влиять на объект коммуникации, тем больше затраты времени и 

усилий. 



 
 

3 

 

О коммуникации организации 
 

Коммуникация является одним из способов, с помощью которого организация 

может достичь своих целей. Коммуникация организации играет важную роль не 

только в распространении информации, но и создании образа организации. Чтобы 

быть удачной, коммуникация должна быть планированной и управляемой 

деятельностью. Удачная коммуникация отражается в правильном представлении 

об организации, а также в оживленном и интерактивном обмене информацией. 

 

В компаниях коммуникация многообразна и беспрерывна. Коммуникация 

соединяет сотрудников и функции в одно целое, а также соединяет их с внешней 

средой. Самым важным видом коммуникации в рабочем коллективе является 

поддержка деятельности, ибо коммуникационные аспекты важны в производстве 

товаров и услуг и в их передаче клиентам. С помощью коммуникации передаются 

ценности компании, устанавливаются цели, делегируются и мотивируются. 

Целью внутренней и внешней коммуникации является ознакомление 

заинтересованных лиц с компанией и передача новостей. К тому же, 

коммуникация требуется при найме новых сотрудников и в их обучении работе.   

 

Об образе организации 
 

На достижение желаемого образа компании влияют, в том числе, продукция, 

услуги и персонал. Самые сильные впечатления среди заинтересованных лиц 

чаще всего созданы через личный опыт и взаимодействие. Ясный и 

положительный образ компании влияет на довольство и мотивацию персонала, а 

также на выделение компании среди конкурентов, предлагающих подобную 

продукцию. Ответственность за образ компании и за его развитие лежит на самой 

организации, и значительную роль в создании образа играет ноу-хау о 

коммуникации. 
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На образ организации влияют ее деятельность, передаваемая ей информация, а 

также ее внешний облик. Значительной части образа в настоящее время 

формирует Интернет-сайт компании или организации. Увеличение 

эффективности деятельности компании, поддержка имиджу компании и 

продукции, дополнительные преимущества для заинтересованных лиц являются 

определяющими факторами при создании сайта. 

 

Функциональность страниц Интернета можно оценивать с разных точек зрения. 

При рассмотрении коммуникативных критериев обычно поднимаются вопросы о 

том, легко ли читать текст, является ли он полезным, точным, понятным, 

эстетичным и гармоничным с другими материалами компании. Чтобы текст был 

понятным и точным, следует применять знакомые, конкретные слова и ясные 

конструкции. Если язык является неточным, то адресату трудно получить 

правильное впечатление о содержании. 

 

Организация - предмет изучения DHL Freight (Finland) Oy 

 

DHL Freight (Finland) Oy является международной компанией в сфере логистики. 

Компания DHL была основана в 1969 году американцами Адрианом Дэлси 

(Adrian Dalsey), Ларри Хиллбломом (Larry Hillblom) и Робертом Линном (Robert 

Lynn). Новая область деятельности, международные экспресс-перевозки 

авиатранспортом, оказалась рентабельной, и сеть перевозок DHL выросла весьма 

быстрыми темпами. 

 

В 2002 году компания Deutsche Post World Net полностью выкупила компанию 

DHL. Компания DHL является мировым лидером рынка международных 

экспресс-доставок, наземных перевозок, грузовых авиаперевозок и морских 

перевозок, а также контрактной логистики. В настоящее время под бренд DHL 

входят следующие подразделения: DHL Express, DHL Freight, DHL Global Forwar-

ding, а также DHL Exel Supply Chain. В Финляндии DHL Express и DHL Freight 

входят в одно юридическое лицо: DHL Freight (Finland) Oy. 
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DHL предлагает свои услуги в Финляндии в основном для предприятий. 

Клиентура состоит из предприятий, нуждающихся в перевозках, но данные 

предприятия и работающие в них сотрудники могут иметь очень разный уровень 

знаний. Люди, пользующиеся услугами фирмы редко, возможно, вообще не 

знакомы с данной сферой деятельности и ее лексикой. Учитывая потребности 

таких лиц, письменным материалам следовало бы быть максимально доступными 

и ясными. Часть клиентов, в свою очередь, занимаются перевозками ежедневно, и 

они хорошо знакомы с разными видами перевозок, документами и понятиями. 

Хотя письменные материалы DHL связаны с узкой специальной отраслью, тексты 

будут более полезными, когда они ясны и логичны также в отношении лексики. 

 

О теории перевода 

 

Существует много различных представлений о переводах и о процессе перевода. 

Есть разные способы составления переводов, и разные ожидания к переводам. В 

современных теориях перевода главной чертой является коммуникативность. 

Переводы передают сообщения от одного лица другому, но составление перевода 

не является всего лишь языковой деятельностью. 

 

На перевод влияют разные внеязыковые ситуации и факторы, здесь в центре 

внимания - адресаты перевода. Переводчик старается принимать во внимание 

адресата с помощью естественного и ясного перевода. То есть, задачей является 

текст, который кажется адресатам своим и правильным. Если в исходном тексте 

существуют моменты, для изменения которых есть веские причины с точки 

зрения правильного понимания текста, выполняются прагматические адаптации. 

Иными словами, исходный текст модифицируется в соответствии с новой 

культурной и языковой средой. 

 

Одним из важнейших факторов в переводе является цель коммуникации, или 

функция. Кроме функции перевода существует ряд других факторов, который 

переводчик вынужден ставить в порядок важности. Такими являются другие 
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ситуационные факторы, главное сообщение текста и языковые моменты, как, 

например, точность терминов и структура текста. 

 

Немецкие ученые Райс и Фермеер создали скопос-теорию, согласно которой 

процесс перевода является деятельностью, у которой есть задача и цель. В своей 

теории они подчеркивают адекватность, то есть, отношение перевода с адресатом 

и его языком и культурой. По их мнению, важно учитывать цель перевода. 

Скопос-теорию можно также считать теорией о действиях переводчика, согласно 

которой переводчик и его действия являются частью более обширной целой 

коммуникации. 

 

Началом перевода является всегда исходный текст, который приведет к 

результату-переводу, который создан для другой культуры. Переводчик начинает 

свою работу с текста, который он понял и толковал, и которого можно называть 

предложением информации адресату. 

 

Главной функцией текстов узкой специальности является передача информации. 

Тексты должны быть точными и однозначными. Коммуникация основана на 

общедоступном языке, но когда речь идет о специальности, требуются также 

слова из профессионального жаргона. При использовании определенных 

согласованных выражений, то есть, терминов, коммуникация в специальной 

отрасли доступна лицам, работающим в данной отрасли. Иногда коммуникацию 

затрудняет многообразие терминов. 

 

Свойственным адаптированному переводу является видение исходного текста как 

одно целое и его адаптация в некотором отношении. Причинами адаптации 

являются, к примеру, разная группа адресатов в сравнение к исходной культуре, 

отличающие от исходного текста цели и сознательное желание изменить черты 

исходного текста. Часто наблюдается потребность в адаптации в случаях, когда 

рассматриваемые в исходном тексте явления отличаются друг от друга в 

культурах исходного языка и перевода. 
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Прагматические проблемы перевода во многом связаны с тем, как учитываются 

адресаты перевода и культурные проблемы в процессе перевода. Те части 

исходного текста, которые функционировали бы плохо в дословном переводе, 

адаптируются таким образом, чтобы они были подходящими к языку и культуре 

перевода. Один из факторов, влияющих на прагматические изменения в переводе 

- функция текста. Иногда по сравнению с исходным текстом в переводе 

требуются дополнения и пояснения, когда речь идет, например, о чужих словах и 

об именах, исходящих из другой культурной среды. 

 

Добавления, опущения, замены и перестановки являются типами прагматических 

адаптаций. Чаще всего в переводах используются замены и добавления. 

Опущения возможны, например, когда адресату перевода нет необходимости 

объяснить те же вопросы, как адресату исходного текста, к примеру, в случае, 

когда данный вопрос общеизвестен в культуре адресата. Иногда можно опускать 

детали, объяснение которых сложно, и которые незначительны для адресата. 

Перестановки могут быть связаны с различиями в конвенциях текста. В разных 

странах и языках принято излагать вопросы в тексте в разном порядке: важные 

вопросы могут быть в начале, в конце или в середине. 

О лексике в DHL 
 

Часть слов, рассматриваемых в настоящей работе, являются терминами 

специальной отрасли, часть из них - слова общего языка. Сравнение с сайтами 

конкурентов доказывает, что и у них наблюдается использование разных 

терминов, означающих одно и то же понятие, но, видимо, в меньшей степени, чем 

на сайте DHL. Различные варианты терминов встречаются также в литературе 

данной отрасли. На практическую работу разные термины могут влиять, 

например, таким образом, что услуги задерживаются из-за недоразумений. Это, 

возможно, влечет за собой дополнительные расходы клиенту, и образ компании 

будет связан с негативными чертами. 
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Заключение 

 

В лексике, употребляемой в компании, термины не гармонизованы, что влечет за 

собой проблемы, как и персоналу, так и клиентам. Возможно, образ компании 

также страдает от качества коммуникации. Разнородность лексики может 

частично быть связана со структурой организации, но также с тем, что лексика не 

согласована. Рекомендуем создать в DHL рабочую группу для рассмотрения 

лексики компании, для принятия мер по улучшению ситуации и обучению 

персонала. 

 


