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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan puheen illuusion rakentumista Oscar Wilden romaanissa The 
Picture of Dorian Gray (1891) ja sen kahdessa suomennoksessa. Työssä tutkitaan, millaisten keinojen avulla 
kyseisten tekstien dialogeihin on luotu puheen illuusiota sekä vertaillaan teksteissä käytettyjä keinoja toisiinsa. 
Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, toteutuuko uudelleenkäännöshypoteesi aineistossa puheen illuusion 
luomisen näkökulmasta, eli sijoittuuko uusin käännös teoksen ensimmäistä käännöstä lähemmäs lähdetekstiä 
puheen illuusion osalta. Tarkasteltavat suomennokset ovat vuonna 1906 ilmestynyt Helmi Setälän käännös 
Dorian Grayn muotokuva ja vuonna 2009 ilmestynyt Jaana Kapari-Jatan samanniminen käännös. 

Puheen illuusion luomisen keinojen luokittelussa seurataan tässä työssä pääasiassa Liisa Tiittulan ja Pirkko 
Nuolijärven teoksessaan Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa (2013) käyttämää 
luokittelua, mutta luokkia on myös muokattu ja täydennetty tämän tutkimuksen tarpeiden mukaisesti. Tiittulan 
ja Nuolijärven (mp.) luokittelusta poiketen luokka kongruenssi on sisällytetty tutkimuksessa luokkaan 
lauserakenne ja puhuttelulle on luotu oma luokka. Näin ollen tässä työssä käytettävät luokat ovat äänne- ja 
muotopiirteet, persoona ja viittaaminen, puhuttelu, lauserakenne, sanasto ja fraseologia sekä sanoman 
muotoilu ja keskustelunomaisuus. 

Puheen illuusio on tarkasteltavissa teksteissä saavutettu usean eri keinon yhteisvaikutuksella. Puheen 
illuusiota on teksteissä luotu hyvin monipuolisesti lähes kaikkien edellä mainittujen luokkien keinojen avulla. 
Äänne- ja muotopiirteet -luokka kuitenkin osoittautui vähiten käytetyksi: luokasta on käytetty lähdetekstissä 
ainoastaan lyhennettyjä muotoja, ja käännöksissä tämän luokan keinoja ei ole käytetty lainkaan. Puheen 
illuusion luomisessa käytetyt keinot ovat pääosin kaikissa tarkasteltavissa teksteissä samat, mutta keinojen 
esiintymien määrässä on eroja eri tekstien välillä. Sellaisia yksittäisiä puheen illuusion luomisen keinoja, joita 
käytetään kaikissa käsiteltävissä teksteissä, käytetään pääsääntöisesti eniten lähdetekstissä, mutta 
esimerkiksi puhekielisiä sanoja esiintyy käännöksissä lähdetekstiä enemmän, ja toisaalta 
huomionkohdistimien käyttö on runsainta Helmi Setälän käännöksessä. Jotkin keinoista ovat puolestaan yhtä 
yleisiä kaikissa tarkasteltavissa teksteissä (esim. puheenomaiset fraasit). 

Suomen ja englannin kielen erot korostuvat käytetyissä puheen illuusion luomisen keinoissa. 
Lähdeteoksessa on käytetty lyhennettyjä muotoja (esim. don’t), joille suomen kielessä ei ole tarkkaa vastinetta. 
Käännöksissä puolestaan esiintyy demonstratiivipronominin käyttöä artikkelina tai ihmisiin viitattaessa, kliittisiä 
sävypartikkeleita sekä teitittelyä, joita ei voida englannin kielessä hyödyntää. Kielelliset erot tulevat lisäksi ilmi 
eri keinojen käytön laajuudessa eri teksteissä. Esimerkiksi interjektioita esiintyy käännöksissä huomattavasti 
vähemmän kuin lähdetekstissä, ja Jaana Kapari-Jatan käännöksessä on karsittu huomattavasti myös muun 
muassa puhutteluilmaisuja. Interjektiot ja puhutteluilmaisut ovat tavallisesti yleisempiä englannin kuin suomen 
kielessä, ja tämä ero on havaittavissa myös tämän tutkimuksen aineistossa. Myös käännösten välillä voidaan 
havaita merkittäviä eroja esimerkiksi lauserakenteessa, puhuttelukäytännöissä sekä persoonapronominien 
käytössä. Osa käännösten välisistä eroista on todennäköisesti seurausta käännösten välisestä ajallisesta 
erosta, sillä tarkasteltavat käännökset on julkaistu hyvin paljon toisistaan eroavina aikoina. 

Uudelleenkäännöshypoteesin mukaan teoksen uusi käännös sijoittuisi lähemmäs lähdetekstiä kuin 
teoksesta aiemmin tehty käännös (Koskinen & Paloposki 2015, 8). Uudelleenkäännöshypoteesi ei toteudu 
tämän tutkimuksen aineistossa puheen illuusion luomisen keinojen osalta, sillä Jaana Kapari-Jatan käännös 
ei kokonaisuutena puheen illuusion näkökulmasta asetu lähemmäs lähdetekstiä kuin Helmi Setälän käännös. 
Myös yksittäisiä puheen illuusion luomisen keinoja tarkasteltaessa tulokset ovat ristiriitaisia: osassa keinoista 
(9 kpl) Jaana Kapari-Jatan käännös sijoittuu lähemmäs lähdetekstiä kuin Helmi Setälän käännös, mutta 
osassa keinoista (9 kpl) tulos on päinvastainen. 
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1 JOHDANTO 

Dialogi on huomattavan tärkeä osa kaunokirjallista teosta. Kerronnan ohella hyvin suuri osa 

kaunokirjallisesta teoksesta koostuu tavallisesti hahmojen välisestä keskustelusta, ja puheen 

esittäminen onkin ollut romaaneissa keskeinen seikka aina 1700-luvulta saakka (Hodson 2014, 

1; Leech & Short 2007, 231). Dialogilla viedään tarinaa eteenpäin, mutta sen avulla luodaan 

myös kuvaa teoksen henkilöhahmoista sekä eri hahmojen välisistä suhteista (Page 1988, 16; 

Thomas 2012, 75). Se, miten henkilöhahmo puhuu, voi vaikuttaa esimerkiksi lukijan 

mielikuvaan henkilön sosiaalisesta tai maantieteellisestä taustasta sekä kuvata henkilön 

suhtautumista käsillä olevaan tilanteeseen tai asiaan. Puheenvuorot ovat täten erottamaton ja 

merkittävä osa lukukokemusta ja -nautintoa, joten myös niissä käytetty kieli ja sen tutkiminen 

on tärkeää. Aitoa puhetta jäljittelevä dialogi tuo teokseen toden tuntua, kun taas täysin 

puheenomaisuutta vailla olevat puheenvuorot voivat saada teoksen tai siinä esiintyvän hahmon 

vaikuttamaan epäuskottavalta tai teennäiseltä. Niin kirjailijalla kuin kääntäjälläkin on 

käytössään lukuisia eri keinoja puheen illuusion luomiseksi kaunokirjallisessa teoksessa. Tämä 

tutkielma paneutuu näihin keinoihin ja niiden käyttöön kaunokirjallisessa dialogissa. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan dialogia Oscar Wilden romaanissa The Picture of 

Dorian Gray ja sen kahdessa suomennoksessa. Työssä tutkitaan, millaisten keinojen avulla 

kussakin tekstissä on luotu dialogiin puheen illuusiota ja millä tavoin eri tekstit eroavat 

toisistaan niissä käytettyjen keinojen osalta. Lisäksi työssä tarkastellaan, toteutuuko niin 

sanottu uudelleenkäännöshypoteesi aineistossa käytettyjen puheen illuusion luomisen keinojen 

osalta, eli asettuuko käännöksistä jälkimmäinen puheen illuusion luomisen näkökulmasta 

edeltäjäänsä lähemmäs lähdetekstiä. Lähdeteos on ilmestynyt vuonna 1891 ja tarkastelemani 

käännökset vuosina 1906 ja 2009. Ensin mainitun käännöksen on luonut Helmi Setälä ja 

jälkimmäisen Jaana Kapari-Jatta. Tutkielmassa käytetään vertailevaa analyysia. 

Tutkimukseni aineisto on erityisen mielenkiintoinen siksi, että tarkasteltavien käännösten 

ilmestymisajankohtien välillä on huimat 103 vuotta. Tämän ajanjakson aikana ovat muuttuneet 

niin suomen kieli ja kirjallisuus kuin suomalainen yhteiskuntakin, joten on kiinnostavaa tutkia, 

miten nämä seikat ovat heijastuneet tässä työssä käsiteltäviin käännöksiin. Tutkimuksessa 

tarkasteltavat käännökset ovat teoksen ensimmäinen sekä viimeisin käännös, joten myös 

uudelleenkäännöshypoteesin tarkasteluun aineistoni on optimaalinen. 
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Puheen illuusion luomista kaunokirjallisissa teoksissa ja käännöksissä on tarkasteltu kattavasti 

esimerkiksi Liisa Tiittulan ja Pirkko Nuolijärven teoksessa Puheen illuusio suomenkielisessä 

kaunokirjallisuudessa. Teoksessa Tiittula ja Nuolijärvi tarkastelevat suurta määrää sekä alun 

perin suomeksi kirjoitettuja että suomeksi käännettyjä kaunokirjallisia teoksia ja niissä 

käytettyjä keinoja, joiden avulla teksteihin on luotu puheen illuusiota. Osaa käännöksistä 

tarkastellaan teoksessa lisäksi uudelleenkääntämisen ja uudelleenkäännöshypoteesin 

näkökulmasta. (Tiittula & Nuolijärvi 2013.) Mainitussa teoksessa tekijät esittelevät 

käytettävissä olevia puheen illuusion luomisen keinoja, ja tuota luokittelua käytetään pohjana 

myös tässä tutkielmassa. Kyseistä luokittelua on tässä työssä muokattu ja täydennetty tämän 

tutkimuksen tarpeiden mukaisesti. Dialogin kääntämisestä ja puheen illuusiosta on lisäksi 

julkaistu useita pro gradu -tutkielmia, joista mainittakoon Aino Ojatalon (2009) tutkielma 

Dialogit Ernest Hemingwayn novellissa The Battler sekä sen suomennoksissa Kehäkettu ja 

Nyrkkeilijä sekä Hanna Väisäsen (2019) tutkielma Puheen esittämisen keinot ja dialogin 

kääntäminen teoksessa The Hate U Give – Viha jonka kylvät. Tutkielmassani vertaan omia 

tuloksiani lyhyesti myös näiden pro gradu -tutkielmien tuloksiin. 

Puheen illuusiota luovien murteiden, slangien ja puhekielisten ilmaisujen käyttöä 

suomennetussa kaunokirjallisessa dialogissa on tutkittu jo melko paljon (esim. Falk 2006 ja 

Väisänen 2019). Näin ollen onkin erityisen hyödyllistä tutkia, miten puheen illuusiota on luotu 

dialogiin, joka on pääosin huomattavan yleiskielistä eikä sisällä lainkaan esimerkiksi murretta 

tai slangia. Kiinnostavan lisän tutkimukseen tuo myös se, että suomi ja englanti ovat hyvin 

erilaiset kielet, ja eri kielet tyypillisesti eroavat toisistaan siinä, millä tavoin niissä on 

tavanomaista tai edes mahdollista ilmaista puhuttua kieltä kirjoitetussa muodossa (Tiittula & 

Nuolijärvi 2013, 70). Kielellisistä eroista johtuen puheenomaisuuden ilmaisemisen keinot 

voivat eri kielissä sijaita kielen eri tasoilla, ja toisaalta jonkin tietyn keinon käyttäminen voi 

olla yhdessä kielessä huomattavasti yleisempää kuin toisessa (mp.). Näin ollen on kiinnostavaa 

selvittää, millaisten erilaisten keinojen avulla erikielisiin teksteihin on luotu puheen illuusiota. 

Uudelleenkääntämistä ja uudelleenkäännöshypoteesia ovat tutkineet kattavasti muun muassa 

Kaisa Koskinen ja Outi Paloposki (2015) teoksessaan Sata kirjaa, tuhat suomennosta: 

kaunokirjallisuuden uudelleenkääntäminen. Uudelleenkääntäminen on Suomen mittakaavassa 

verrattain yleinen ilmiö, joka on myös vahvasti yhteydessä suomentamisen historiaan yleensä 

(mts. 37, 60). Käännösten ajatellaan heijastavan tuottamisajankohtanaan vallinneita normeja, ja 

uudelleenkäännösten tutkimus voi valaista sitä, millä tavoin kieli ja käännökset ovat muuttuneet 
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ajan kuluessa (mts. 166; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 572). Uudelleenkäännöksiä tarkastelemalla 

onkin muun muassa pyritty selvittämään eri ajankohtina vallinneita kääntämiskäsityksiä 

(Koskinen & Paloposki 2015, 10). 

The Picture of Dorian Gray on kiistaton klassikkoteos, ja sitä on tutkittu eri puolilla maailmaa 

runsaasti ja monipuolisesti. Etenkin teoksen homoseksuaaliset viittaukset ovat jo pitkään olleet 

suosittu tutkimuskohde, ja teosta on lisäksi tutkittu muun muassa estetiikan, homoerotiikan ja 

kristillisen syyllisyyden (Carroll 2005) sekä etiikan ja rikollisuuden (Sheehan 2015) 

näkökulmista. Romaanin käännösten tutkimus on kuitenkin ollut melko vähäistä. Esimerkiksi 

Goran Schmidt (2013) on tosin tutkinut vieraannuttamista ja kotouttamista teoksen 

kroatiankielisissä käännöksissä, ja Adail Sebastião Rodrigues-Júnior ja Leila Barbara (2013) 

ovat tarkastelleet teoksen brasilialaisia käännöksiä ja adaptaatioita lingvististen konstruktioiden 

näkökulmasta. Vaikka teos on ollut ilmeisen suosittu myös Suomessa, sen suomenkielisiä 

käännöksiä ei ennen tätä tutkielmaa ole tutkittu, joskin lähdeteksti ja sen yksi suomennos ovat 

mukana aineistokorpuksessa Sini Teisalan (2015) pro gradu -tutkielmassa The English Word 

One and its Finnish Equivalents: A Contrastive Study. Kyseinen tutkimus ei kuitenkaan keskity 

teoksen ja sen käännöksen yksityiskohtaiseen tarkasteluun, joten tällä tutkimuksella pyrin 

täyttämään vajetta tämän klassikkoteoksen suomennosten tutkimuksessa. 

Tämä tutkielma rakentuu kuudesta luvusta. Tutkielman toisessa luvussa käsittelen dialogia ja 

puheen illuusiota kaunokirjallisuudessa. Luku alkaa katsauksella eri kielimuotoihin, minkä 

jälkeen käsittelen dialogin ominaispiirteitä sekä dialogin kääntämiseen yleisesti liittyviä 

seikkoja. Tätä seuraa katsaus niihin keinoihin, joiden avulla kirjailija tai kääntäjä voi luoda 

kaunokirjalliseen dialogiin puheen illuusiota. Luvun lopussa pohdin vielä puheen illuusiota 

erityisesti suomennetussa kaunokirjallisuudessa. Kolmannessa luvussa käsittelen 

uudelleenkääntämistä sekä uudelleenkäännöshypoteesia, ja neljännessä luvussa esittelen 

tutkimuksen aineiston ja metodin. Viidennessä luvussa tarkastelen puheen illuusion luomisen 

keinojen esiintymistä tutkimusaineistossani, minkä jälkeen pohdin käytettyjä keinoja 

uudelleenkäännöshypoteesin näkökulmasta. Tämän jälkeen teen yhteenvedon 

tutkimustuloksista. Tutkielman viimeisessä luvussa teen päätelmiä tutkimustuloksista sekä 

pohdin mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.  
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2 DIALOGI JA PUHEEN ILLUUSIO 

Kieli on monimuotoinen ja runsasta variaatiota sisältävä ilmiö, ja eri kielenkäyttäjät käyttävät 

kieltä erilaisissa tilanteissa hyvin toisistaan poikkeavin tavoin. Tässä tutkielmassa tarkasteltava 

dialogi ja siinä käytetty kieli muodostavat oman erityisen kokonaisuutensa, jossa kohtaavat niin 

puhutun kuin kirjoitetunkin kielen ominaispiirteet. Tämä kielen kahden eri varieteetin yhteiselo 

luo haasteita sekä kirjailijalle että teoksen kääntäjälle, sillä yleensä tavoitteena on luoda 

kaunokirjalliseen teokseen sellaista dialogia, joka muistuttaa puhuttua kieltä ja herättää 

lukijassa mielikuvia autenttisesta puheesta. Tällaisen puheen illuusion luomisessa kirjailija tai 

kääntäjä voi käyttää apunaan lukuisia puheelle ominaisia piirteitä, joihin tässä työssä 

paneudutaan. Tässä luvussa tarkastelen ensin eri kielimuotoja, ja luvun toisessa osassa 

käsittelen dialogin ominaispiirteitä sekä luon lyhyen katsauksen dialogin kääntämisen 

erityispiirteisiin. Luvun viimeisessä osassa esittelen puheen illuusion luomisen keinoja 

suomen- ja englanninkielisessä kirjallisuudessa sekä käsittelen lyhyesti aiheesta aiemmin tehtyä 

tutkimusta. 

2.1 Kielimuodot ja puheen illuusio 

Dialogin kieli on sidoksissa niin puhuttuun kuin kirjoitettuunkin kieleen, joten aluksi luon 

lyhyen katsauksen eri kielimuotoihin. Käsittelen ensin puhuttua ja kirjoitettua kieltä, minkä 

jälkeen siirryn yleiskieleen, puhekieleen, murteeseen ja slangiin. Lopuksi esittelen fiktiivisen 

puheen ja puheen illuusion käsitteet. 

2.1.1 Puhuttu ja kirjoitettu kieli 

Kieli voidaan jakaa puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Nimensä mukaisesti puhutun kielen 

käsite kattaa kaiken suullisesti ilmaistun kielenkäytön ja kirjoitettu kieli puolestaan kaiken 

kirjallisesti ilmaistun kielenkäytön (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 14). Ilmeisin ero näiden kahden 

muodon välillä on se, että puhe vastaanotetaan auditiivisesti ja kirjoitus visuaalisesti 

(Lehikoinen 1994, 95), eli viesti vastaanotetaan eri aistien välityksellä. Tavallisimmin puhuttua 

ja kirjoitettua kieltä käytetään toisistaan eroavissa tilanteissa ja eri tarkoituksiin, ja sekä puhuttu 

että kirjoitettu kieli sisältävät runsaasti variaatiota, sillä kieltä käytetään eri tavoin erilaisissa 

tilanteissa ja eri kielenkäyttäjien toimesta (Tiittula 1992, 11). Puhutun kielen ominaispiirteitä 

käsitellään tässä tutkielmassa yksityiskohtaisesti puheen illuusion luomisen yhteydessä, joten 

käsittelen tässä osiossa lyhyesti ainoastaan puhutun ja kirjoitetun kielen olennaisimpia eroja. 

Kuten luvussa tulee ilmi, puhuttu ja kirjoitettu kieli limittyvät toisiinsa eri tavoin, joten 
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vastakohtaisuuden sijaan on hyödyllisintä nähdä puhuttu ja kirjoitettu kieli saman jatkumon 

kahtena eri varieteettina (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 8, 11). 

Asiasisällön lisäksi puheen prosodiset ja paralingvistiset sekä kinesiikkaan liittyvät piirteet ovat 

merkittäviä puhutussa kielessä, sillä puhutussa kanssakäymisessä tietoa voidaan välittää 

puhujalta kuulijalle sanallisen sisällön lisäksi muun muassa äänensävyn ja -voimakkuuden, 

intonaation, puherytmin sekä ilmeiden ja eleiden välityksellä (Halliday 1985, 48; Lehikoinen 

1994, 95; Tiittula 1992, 43–44). Puheessa käytetty puhetapa voikin olla lausuman tulkinnan 

kannalta jopa tärkeämpää kuin lausuman varsinainen asiasisältö, ja jo puhujan ääni antaa tietoa 

puhujasta, sillä kuulija voi sen välityksellä saada vihjeitä muun muassa puhujan sukupuolesta, 

iästä, taustasta tai persoonallisuudesta (Leech & Short 2007, 248; Tiittula 1992, 22). 

Kirjoituksessa paralingvistisia tai prosodiaan ja kinesiikkaan liittyviä piirteitä ei voida välittää 

samalla tavalla kuin puheessa, joskin puhutun kielen piirteitä voidaan jäljitellä kirjoitetussa 

tekstissä muun muassa sanallisten ilmaisujen, välimerkkien sekä erilaisten typografisten 

keinojen avulla (Halliday 1985, 32; Lehikoinen 1994, 95; Page 1988, 10). Näitä keinoja 

käsitellään puheen illuusion luomisen keinojen yhteydessä. 

Spontaanissa puheessa puhuja toimii aikapaineen alaisena, sillä hänen on sekä suunniteltava 

että tuotettava puhetta samanaikaisesti. Tavallisimmin tekstiä kirjoitettaessa vastaavaa 

aikapainetta ei ole, ja kirjoittaja voi käyttää enemmän aikaa tekstin suunnitteluun ja 

muokkaukseen kuin puhuja puhutussa kommunikaatiossa. Koska kirjoittaja voi yleensä 

muokata ja korjata tekstiään, virheet ja korjaukset eivät näy valmiissa tekstissä, mutta puhutussa 

puheessa jo sanottua ei voida perua. (Tiittula & Voutilainen 2016, 34.) Näin ollen kirjoitettu 

teksti on tavallisesti puhuttua kieltä huolitellumpaa, ja kirjoitetussa kielessä tavallisesti 

kiinnitetään enemmän huomiota kieliopin oikeellisuuteen kuin puhutussa puheessa (Chapman 

1982, 20). 

2.1.2 Yleiskieli, puhekieli, murre ja slangi 

Erilaisista kielimuodoista voidaan erottaa yleiskieli, puhekieli, murre ja slangi (Lehikoinen 

1994, 90–91; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 14). Nämä eri kielimuodot ilmenevät tavallisesti 

sanaston, kieliopin sekä ääntämisen tasoilla. Murretta ja slangia käsitellään tässä vain lyhyesti, 

sillä nämä kielimuodot eivät ole tämän tutkimuksen aineiston kannalta olennaisia, mutta 

kokonaiskuvan luomiseksi niitä ei voida täysin sivuuttaa kielen eri muotoja käsiteltäessä. 
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Yleiskieliselle ilmaisulle on ominaista standardikielen normien ja konventioiden 

noudattaminen, kun taas puhekielinen ilmaisu poikkeaa näistä normeista ja konventioista 

(Tiittula & Nuolijärvi 2013, 14). Toisin sanoen yleiskielinen ilmaisu voidaan käsittää 

standardinmukaiseksi muodoksi ja puhekielinen ilmaisu standardista poikkeavaksi muodoksi. 

Yleiskieli on yhtenäinen kielimuoto, kun taas puhekieli sisältää runsasta variaatiota, johon 

vaikuttavat muun muassa puhujan ikä, koulutus, maantieteellinen tai sosiaalinen tausta sekä 

vuorovaikutustilanne (mts. 17; Lehikoinen 1994, 150–151). Murre voidaan jakaa 

aluemurteeseen, jolla viitataan tietyn maantieteellisen alueen väestön käyttämään 

kielimuotoon, sekä sosiolektiin, jolla tarkoitetaan tietyn sosiaalisen ryhmän käyttämää 

kielimuotoa (Häkkinen 1994, 23). Slangi puolestaan voidaan hieman yksinkertaistaen 

määritellä jonkin tietyn ryhmän (esim. ikä-, ammatti- ja harrastusryhmät) käyttämäksi 

kielimuodoksi (Lehikoinen 1994, 91). 

Eri kielimuodot eivät ole riippuvaisia siitä, onko käytetty kieli puhuttua vai kirjoitettua: 

kirjoitettu kieli voi olla huomattavan puhekielistä siinä missä puhuttu kieli voi myös olla hyvin 

yleiskielistä. Niin puhuttu kuin kirjoitettukin kieli voi näin ollen sisältää puhekielisiä ilmaisuja, 

murretta tai slangia tai päinvastoin olla muodoltaan hyvinkin tarkasti yleiskielen normeja 

noudattavaa (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 14). Kielimuotojen yhteydessä on lisäksi 

huomautettava, että ero yleiskielen ja puhekielen välillä on suomen ja englannin kielessä 

erilainen, sillä täysin standardia noudattava suomenkielinen puhe kuulostaa huomattavasti 

oudoksuttavammalta kuin standardinmukainen englanninkielinen puhe (Nevalainen 2004, 71). 

Lopuksi on tehtävä huomio tässä työssä käytettävistä termeistä. Yleiskieli voidaan jakaa 

kahteen alalajiin, kirjoitettuun yleiskieleen eli asiaproosaan ja puhuttuun huoliteltuun 

puhekieleen (Lehikoinen 1994, 90–91). Yleiskielen synonyymina käytetään usein myös termiä 

kirjakieli (mp.). Tässä tutkielmassa käytetään selkeyden takaamiseksi kauttaaltaan termejä 

yleiskieli ja puhekieli sekä puhutun että kirjoitetun kielen yhteydessä. Toisin sanoen termillä 

yleiskieli viitataan tässä työssä standardinmukaiseen puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen, ja 

termillä puhekieli standardista poikkeavaan puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen. 

2.1.3 Fiktiivinen puhe ja puheen illuusio 

Jatkumolle puhutun ja kirjoitetun kielen väliin voidaan sijoittaa kirjoitetun kielen keinoin luotu 

fiktiivinen puhe, jota käytetään muun muassa kaunokirjallisuuden dialogeissa (Tiittula & 

Nuolijärvi 2013, 11). Eri henkilöhahmojen puheenvuorot kaunokirjallisessa teoksessa ovat 

fiktiivistä puhetta, koska niissä ilmaistaan kirjallisesti se, mitä hahmon esitetään suullisesti 
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sanoneen. Kaunokirjallisuudessa fiktiivinen puhe on usein tärkeässä asemassa, sillä sen avulla 

luodaan ja kehitetään henkilöhahmoja sekä teoksen fiktiivistä maailmaa yleensä (Nykänen & 

Koivisto 2013, 9). Lisäksi fiktiivisen puheen tehtävänä on luoda lukijalle illuusio siitä, että hän 

ikään kuin kuulisi hahmojen puhuvan (Nuolijärvi & Tiittula 2016, 226). 

Fiktiivinen puhe on sidoksissa sekä puhuttuun että kirjoitettuun kieleen, sillä siinä jäljitellään 

todellisen puhutun puheen ominaispiirteitä kirjoitetun kielen keinoin eli luodaan niin sanotusti 

silmälle sopivaa puhetta. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että nimensä mukaisesti 

fiktiivinen puhe on aina keksittyä ja keinotekoista, ja se eroaa jo siten perustavanlaatuisesti 

spontaanista, aidosta puheesta. Fiktiivisen puheen luomiseen vaikuttavat erityisesti kirjoitetun 

kielen tekniset rajoitukset, mutta myös kunkin kielen ja kulttuurin normit ja konventiot, sillä eri 

kielet ja kulttuurit voivat erota toisistaan siinä, kuinka niissä on tavanomaista tai hyväksyttävää 

esittää fiktiivistä puhetta. Nämä normit ja konventiot voivat myös muuttua ajan kuluessa, 

jolloin eri aikakausina fiktiivistä puhetta on voitu esittää eri tavoin. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 

8, 11–12, 238–239.) 

Vaikka fiktiivisessä puheessa jäljitelläänkin puheelle ominaisia piirteitä, fiktiivinen puhe ei ole 

puhutun kielen tarkka kopio (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 11). Toisin sanoen fiktiivisen puheen 

luomisessa ei pyritä täysin realistiseen puhutun puheen esitykseen (Leech & Short 2007, 131). 

Jos spontaania puhuttua puhetta kirjoitettaisiin sen kaikkia piirteitä toistaen, lopputulos olisi 

yleensä erittäin sekava ja vaikeaselkoinen (Lehikoinen 1994, 96), sillä mukaan olisi otettava 

myös kaikki epäröinnit, korjaukset ja virheellisyydet. Toisaalta koska puhe ja kirjoitettu kieli 

toimivat eri aistien ja järjestelmien varassa, puhuttua kieltä ei koskaan voitaisikaan täydellisesti 

replikoida kirjoitetussa tekstissä (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 33). Fiktiivinen puhe voidaan näin 

ollen käsittää huomattavan siistityksi kirjoitetuksi versioksi puhutusta puheesta (Thomas 2012, 

23). 

Tekstin puheenomaisuus voidaan käsittää tilanteeksi, jossa kirjoitettuun kieleen on luotu 

puheen illuusiota eli vaikutelmaa puhutusta puheesta (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 14). Aitoa 

puhetta ja sen ominaispiirteitä jäljittelevä dialogi tuo kaunokirjalliseen teokseen toden tuntua, 

kun taas täysin puheenomaisuutta vailla olevat puheenvuorot saattavat saada teoksen tai sen 

hahmot vaikuttamaan epäuskottavilta tai teennäisiltä. Jotta fiktiivinen puhe vaikuttaisi lukijasta 

uskottavalta henkilöhahmon puheelta, siinä on käytettävä todellisen puheen piirteitä (mts. 11). 

Puheenomaisuutta ja puheen illuusiota ei kuitenkaan tule rinnastaa dialogin realistisuuteen tai 

autenttisuuteen, sillä edellä esitetyn mukaisesti fiktiivisessä puheessa ei voida toistaa kaikkia 
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puheessa käytettäviä ominaisuuksia. Kuten Norman Page (1988, 22) tiivistää, kaikki fiktiivinen 

puhe on näin ollen epärealistista. Puheen illuusion luomisen keinoja käsitellään 

yksityiskohtaisesti luvussa 2.3 Puheen illuusion luomisen keinot kaunokirjallisessa dialogissa. 

2.2 Dialogi ja dialogin kääntäminen 

Kaunokirjallisuutta ja sen sisältämää dialogia on tutkittu hyvin monipuolisesti eri näkökulmista. 

Teoksessaan Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose Geoffrey 

Leech ja Mick Short (2007) tutkivat laaja-alaisesti kaunokirjallisuuden tyyliä, ja esimerkiksi 

Bronwen Thomas (2012), Norman Page (1988) sekä Elise Nykänen ja Aino Koivisto (2013) 

ovat teoksissaan käsitelleet dialogia ja sen ominaispiirteitä. Tässä tutkielmassa keskitytään 

suoraan esitykseen, joten muut esitystavat (esim. vapaa suora esitys ja epäsuora esitys) jätetään 

rajauksen ulkopuolelle. Tässä osiossa käsittelen ensin lyhyesti dialogin ominaispiirteitä, minkä 

jälkeen luon yleiskatsauksen dialogin kääntämiseen. 

2.2.1 Dialogin ominaispiirteet 

Kaunokirjallinen dialogi käsitetään tässä tutkielmassa Nykäsen ja Koiviston (2013, 11) 

määritelmää mukaillen kaunokirjallisen teoksen henkilöhahmojen väliseksi keskusteluksi. 

Vaikka kaunokirjallisuudessa dialogi esitetään kirjoitetussa muodossa, sen tavoitteena on luoda 

lukijalle mielikuva teoksen hahmojen välisestä puhutusta kanssakäymisestä (Alsina 2012, 137). 

Dialogin tulkinnassa avainasemassa on teoksen lukija, joka vertaa lukemaansa omiin 

käsityksiinsä ja kokemuksiinsa autenttisesta puhutusta keskustelusta (Nykänen & Koivisto 

2016, 1). 

Puheen esittämisellä on tärkeä rooli todellisuuden jäljittelyssä fiktiivisessä teoksessa (Tiittula 

& Nuolijärvi 2013, 20). Kaunokirjallinen dialogi rakentuu usein henkilöhahmojen puheen 

suorasta esityksestä, mikä luo illuusion siitä, että lukija pääsee seuraamaan henkilöhahmojen 

keskustelua suoraan ja sensuroimattomana ilman kertojan väliintuloa (Alsina 2012, 137; Page 

1988, 3, 32–33). Henkilöhahmojen puheen suora esitys merkitään tekstiin yleensä lainauksina, 

jotka voidaan erottaa muusta tekstistä esimerkiksi lainausmerkkien tai ajatusviivan avulla, ja 

kukin puheenvuoro erotetaan tavallisesti muusta tekstistä puheenvuoroa seuraavan 

rivinvaihdoksen avulla (Nykänen & Koivisto 2013, 11–12). Tällaiset muotoilut auttavat lukijaa 

erottamaan hahmojen puheen kertojan äänestä, ja toisaalta puheenvuorojen ilmaiseminen 

lainauksina luo edellä mainittua mielikuvaa hahmojen aidosta, sensuroimattomasta puheesta. 
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Suoraan esitykseen yhdistetään dialogissa usein johtolause, joka voi esiintyä ennen tai jälkeen 

suoran esityksen tai sen keskellä (Nykänen & Koivisto 2013, 11; Page 1988, 27).  

Johtolauseessa voidaan muun muassa tuoda ilmi, kenen puheesta on kyse tai millaisella 

äänensävyllä tai tavalla hahmo viestinsä ilmaisee (Biber, Johansson, Leech, Conrad & Finegan 

1999, 967; Nykänen & Koivisto 2013, 11). Näin johtolauseen avulla voidaan viestiä sellaisia 

puheelle ominaisia piirteitä, joita ei kirjoitettuun suoraan esitykseen ole onnistuttu 

sisällyttämään, kuten esimerkiksi äänensävyä tai -voimakkuutta (Page 1988, 28–29). Lisäksi 

johtolauseessa voidaan välittää lukijalle vihjeitä puhujan tunteista, asenteista ja motiiveista tai 

kertoa lukijalle, mitä puhuja tekee (Thomas 2012, 79). Esimerkiksi virkkeessä ”’Hyvästi’, hän 

sanoi surullisena ja käveli pois” johtolauseen avulla välitetään tietoa sekä hahmon tunteista että 

hänen toiminnastaan. Eri teokset eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon niissä käytetään 

johtolauseita ja kuinka paljon tai millaista tietoa johtolauseissa lukijalle tarjotaan (mts. 80). 

Dialogi on kaunokirjallisissa teoksissa usein avainasemassa teoksen fiktiivisen maailman ja 

siihen sisältyvien tapahtumien ja tilanteiden luomisessa ja kuvaamisessa. Dialogin avulla 

voidaan ylläpitää teoksen juonta ja kuljettaa sitä eteenpäin, sillä henkilöhahmojen välisessä 

keskustelussa voidaan antaa tietoa muun muassa hahmojen toiminnasta tai teoksen maailman 

yleisistä asiantiloista ja tapahtumista. (Thomas 2012, 15, 74–75.) Dialogilla on lisäksi tärkeä 

rooli henkilöhahmojen luomisessa sekä heidän esittelyssä lukijalle. Henkilöhahmojen 

yksilölliset puhetavat erottavat heidät muista teoksen hahmoista sekä antavat tietoa hahmojen 

persoonista. (Page 1988, 16.) Puheenvuoron varsinaisen informaatiosisällön lisäksi käytetty 

puhetapa tai hahmon käyttämä tietty ilmaisu voi antaa lukijalle tietoa puhujasta ja hänen 

taustastaan, sillä esimerkiksi erilaiset sanavalinnat tai murrepiirteet voivat viestiä puhujan 

sosiaalisesta tai maantieteellisestä taustasta, koulutuksesta tai persoonasta yleisesti. Käytetty 

ilmaisutapa voi lisäksi paljastaa esimerkiksi henkilöhahmon mielialan tai suhtautumisen 

keskustelun alaisena olevaan asiaan, tilanteeseen tai keskustelukumppaniin. Esimerkiksi se, 

viitataanko koiraan sanalla piski vai hauva, voi antaa lukijalle viitteitä puhujan suhtautumisesta 

kyseiseen eläimeen. Todelliset ihmiset puhuvat eri tilanteissa ja eri keskustelukumppanien 

kanssa eri tavoin, ja myös fiktiivisessä puheessa voidaan ilmaista tällaista tilanteellista 

variaatiota eli eri rekisterien käyttöä (Chapman 1982, 34; Ingo 1990, 291). 

Dialogi toimii edellä esitetyissä tehtävissään tavallisesti yhteistyössä kerronnan kanssa, sillä 

esimerkiksi lukijan käsitys tietyn henkilöhahmon persoonasta muodostuu usein hahmon 

puheenvuorojen ja hahmoa koskevan kerronnan yhteisvaikutuksesta. Eri kaunokirjalliset 
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teokset eroavat toisistaan siinä, kuinka merkittävässä asemassa dialogi kussakin teoksessa on 

(Page 1988, 12). Yhdessä teoksessa tarinaa voidaan kuljettaa eteenpäin pääasiassa dialogin 

avulla, kun taas toisessa kertojan tuottama kerronta voi olla avainasemassa. Näin myös dialogin 

suhteellinen määrä teoksessa voi vaihdella merkittävästi eri teosten välillä. Toisaalta dialogi voi 

olla yksittäisessäkin teoksessa erilaisessa asemassa teoksen eri kohdissa (mts. 12–13). 

Vastaavasti eri teokset tai yhden teoksen eri kohdat voivat erota toisistaan siinä, kuinka paljon 

ja millaista puheen illuusiota kirjoittaja on pyrkinyt teokseen luomaan. 

2.2.2 Dialogin kääntäminen yleisesti 

Edellä esitetyn mukaisesti dialogi on erittäin merkittävä osa kaunokirjallista kokonaisuutta, 

joten myös sen kääntämiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Puheen illuusion luomista 

tarkastellaan yksityiskohtaisesti seuraavassa luvussa, joten tässä osassa keskitytään 

kuvailemaan muita dialogin kääntämisen kannalta oleellisia seikkoja. 

Niin dialogin kirjoittaminen kuin kääntäminenkin on huomattavan luovaa ja ammattitaitoa 

vaativaa työtä. Käännetyllä kaunokirjallisella teoksella voidaan ajatella olevan kaksi tekijää, 

sillä sekä kirjailijan että kääntäjän valinnat vaikuttavat lopputuotokseen (Tiittula & Nuolijärvi 

2013, 248). Kääntäessään dialogia kohdekielelle kääntäjä on kuitenkin erilaisessa asemassa 

kuin kirjailija, sillä lähdeteos ohjaa kääntäjän työtä ja asettaa rajoituksia mahdollisille 

ilmaisutavoille. Haasteita ja rajoituksia kääntäjän työhön tuovat muun muassa kielten ja 

kulttuurien erot sekä lähdetekstin ominaisuudet (Nevalainen 2003, 20), jotka kääntäjän on 

otettava työssään huomioon. Voidaan siis ajatella, että lähdeteoksen kirjailijan työhön sisältyy 

suurempi ilmaisun vapaus kuin käännöstyöhön (mp.). 

Puheen esittämisen keinoissa voidaan havaita tyylillistä, historiallista sekä kulttuurista 

variaatiota, joten dialogin onnistuneen kääntämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 

kääntäjä tuntee syvällisesti sekä lähde- että kohdekulttuurin kirjallisen perinteen, erilaiset 

kielimuodot sekä dialogia koskevan normiston (Thomas 2012, 34; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 

238). Tällainen tuntemus auttaa kääntäjää luomaan kohdekielelle ja -yleisölle sopivaa dialogia, 

sillä eri kielialueet voivat erota toisistaan esimerkiksi siinä, millaista kieltä dialogissa 

tavallisesti käytetään. Kun kyseessä on vanha teos, tulee kääntäjän vastaavasti tunnistaa ne 

normit ja käytännöt, jotka ovat vallinneet teoksen kirjoitusajankohtana, sillä ne voivat erota 

käännösajankohtana vallitsevista normeista ja käytännöistä. Onnistuneen käännöksen kannalta 

keskeistä on siis niin kääntäjän tietämys näistä seikoista kuin myös kyky analysoida 

lähdetekstissä käytettyä kieltä ja tyyliä. Yksittäisessäkin teoksessa voidaan käyttää lukuisia eri 
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tyylejä ja kielimuotoja (Ingo 1990, 265), sillä esimerkiksi romaanin henkilöhahmot tyypillisesti 

puhuvat toisistaan eroavalla tavalla, ja toisaalta kerronta eroaa usein tyylillisesti ja kielellisesti 

hahmojen puheenvuoroista. Kaunokirjallisuus itsessään on hyvin heterogeeninen kokonaisuus, 

ja eri genrejen teoksissa käytetään erilaista kieltä niin dialogissa kuin kerronnassakin. Toisin 

sanoen on tärkeää, että kääntäjällä on taitoa jäljitellä lähdeteoksessa käytettyä tyyliä myös 

kohdetekstissä ja samanaikaisesti luoda juuri kohdekulttuurin lukijoille sopivaa dialogia. 

Käännöksen lopulliseen muotoon vaikuttavat edellä esitetyn mukaisesti lähdeteksti ja siinä 

käytetty kieli, mutta on tärkeää huomata, että ei ole olemassa yhtä oikeaa käännöstä, jonka 

lähdetekstistä voisi tuottaa. Kaunokirjallinen teos on aina tulkittavissa lukemattomilla eri 

tavoilla, joten kääntäjän oma tulkinta on keskeisessä asemassa käännösprosessissa. Lisäksi 

kunkin kääntäjän käsitykset kielestä ja kääntämisestä yleensä sekä hänen omat mieltymyksensä 

vaikuttavat käännösprosessiin ja sen lopputulokseen. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 573–574.) 

Kääntäjän lisäksi myös useat muut seikat ja toimijat voivat vaikuttaa siihen, miten teos ja sen 

sisältämä dialogi käännetään. Esimerkiksi kustantajan näkemykset, käännösprojektin resurssit 

sekä eri toimijoiden käsitykset lukijoiden odotuksista voivat vaikuttaa siihen, millaisen muodon 

käännös lopulta saa (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 251, 266, 574). Lukijoiden odotusten 

yhteydessä esimerkiksi suomentaja Kersti Juva (2019, 302) on todennut, että yleisö suhtautuu 

käännöskirjallisuuteen usein konservatiivisemmin kuin alun perin suomeksi kirjoitettuun 

kirjallisuuteen ja liian puhekielistä dialogia kritisoidaan herkästi. 

2.3 Puheen illuusion luomisen keinot kaunokirjallisessa dialogissa 

Dialogia kirjoitettaessa tai käännettäessä tekstiin voidaan luoda puheen illuusiota usean 

erilaisen ja kielen eri tasolle sijoittuvan keinon avulla (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 43). Se, 

kuinka paljon dialogiin pyritään luomaan puheenomaisuutta, vaihtelee niin eri teosten kuin 

samankin teoksen eri henkilöhahmojen puheenvuorojen välillä. Kääntämiskontekstissa on 

huomattava, että eri kielet eroavat toisistaan siinä, millä tavoin niissä on tavanomaista tai 

mahdollista ilmaista puhuttua kieltä. Kielellisistä eroista johtuen puheenomaisuuden 

ilmaisemisen keinot voivat eri kielissä sijaita kielen eri tasoilla, ja toisaalta jonkin tietyn keinon 

käyttäminen voi olla yhdessä kielessä huomattavasti yleisempää kuin toisessa (mts. 70). 

Kaunokirjallista teosta kääntäessään kääntäjän on näin ollen tärkeää olla tietoinen näistä 

kielispesifeistä eroista, jotta hän onnistuu luomaan juuri kohdekielelle sopivaa dialogia. 
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Kun fiktiiviseen puheeseen luodaan puheen illuusiota, tärkeintä on, että käytetty kieli 

muistuttaa puheessa käytettyä kieltä, vaikka kirjoitettu kieli ei voikaan täydellisesti tavoittaa 

kaikkia puhutun kielen ominaisuuksia. Dialogin kielessä ei siis tavoitella autenttisuutta, vaan 

puheen illuusiota luodaan dialogiin käyttämällä stereotyyppisiä puheelle ominaisia piirteitä, 

joita voidaan tarvittaessa käyttää myös liioitellusti. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 33, 68, 76.) 

Puheen illuusio ei myöskään synny ainoastaan kielellisistä ominaisuuksista, vaan myös erilaiset 

vuorovaikutuksen ilmiöt tuovat tekstiin puheenomaisuutta (mts. 18), sillä esimerkiksi jo 

puheenvuorojen vuorottelu tekstissä luo kuvaa vuorovaikutuksellisesta kanssakäymisestä eri 

henkilöhahmojen välillä. Jos teoksen kerronta on kirjoitettu standardikielellä, mutta dialogiin 

on luotu puheen illuusiota, tämä kontrasti voi lisäksi korostaa vaikutelmaa dialogin 

puheenomaisuudesta (Page 1988, 15). Toisaalta sellaiset puheen piirteet, jotka ovat puhutussa 

puheessa huomaamattomia, saattavat kirjoitetussa tekstissä herättää huomiota (Nevalainen 

2004, 70). Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi korjaukset ja epäröinnit. 

Puheen illuusion luomisen keskeisenä haasteena on se, että dialogissa jäljitellään puhuttua 

kieltä kirjoitetun kielen keinoin. Dialogin kieltä tutkineen Norman Pagen mukaan kyse onkin 

tasapainoilusta kahden eri ilmaisumuodon välillä, sillä dialogiin on saatava joitakin aidon 

puheen piirteitä, mutta dialogissa on kuitenkin pääosin noudatettava kirjoitetun kielen 

vakiintuneita käytäntöjä. Page painottaa sopivan tasapainon löytämistä puheelle ominaisten 

piirteiden käytössä, sillä liian paljon puhetta muistuttavan dialogin lukeminen voi olla raskasta 

ja ärsyttää lukijaa. Toisaalta taas liian kaukana puhutusta puheesta oleva dialogi voi vaikuttaa 

lukijasta epäuskottavalta. (Page 1988, 11–12.) Bronwen Thomas (2012, 24) puolestaan toteaa, 

että jäljitellessään dialogiinsa tietyntyyppistä puhetapaa kirjoittajat tyypillisesti käyttävät 

mallinaan ennemminkin aiempaa kirjallisuutta kuin todellista puhuttua puhetta. Näin ollen 

puheen illuusion luomiseen vaikuttavat niin autenttisessa puhutussa puheessa havaitut piirteet 

kuin myös kaunokirjallisuuden vakiintuneet käytännöt. 

Erilaiset puheen illuusion luomisen keinot voidaan jakaa Liisa Tiittulan ja Pirkko Nuolijärven 

(2013) luokittelun mukaisesti äänne- ja muotopiirteisiin, sanastoon ja fraseologiaan, 

persoonaan ja viittaamiseen, kongruenssiin, lauserakenteeseen, sanoman muotoiluun sekä 

keskustelunomaisuuteen. Nämä keinot perustuvat puhutun kielen ominaispiirteisiin, joita 

jäljittelemällä kirjoitetussa tekstissä voidaan luoda puheen illuusiota. Kaunokirjallisessa 

teoksessa puheen illuusiota harvoin luodaan vain yhden keinon avulla, vaan aidon tuntuinen 

dialogi luodaan tavallisesti useampaa eri keinoa yhdistelemällä (mts. 43). 
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Seuraavissa osioissa käsitellään puhutun kielen ominaispiirteitä ja puheen illuusion luomisen 

keinoja Tiittulan ja Nuolijärven (2013) luokittelun pohjalta mutta luokkia täydentäen. Luvun 

lopussa käsitellään vielä erilaisten piirteiden käyttöä suomennetussa kirjallisuudessa. Luokkien 

osittaisesta päällekkäisyydestä johtuen luokka kongruenssi on sisälletty tässä työssä 

lauserakenne-luokkaan ja luokat sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus on yhdistetty 

yhdeksi luokaksi. Aihepiirin laajuuden vuoksi puhuttelulle on omistettu oma alalukunsa, vaikka 

puhuttelu liittyykin olennaisesti luokkiin sanasto ja fraseologia sekä persoona ja viittaaminen. 

Tässä tutkielmassa esitettävä listaus ei ole tyhjentävä. Kaunokirjallisen teoksen kirjoittaminen 

ja kääntäminen on huomattavan luovaa toimintaa, jolloin puheen illuusion luomisessa voidaan 

käyttää myös hyvin mielikuvituksellisia ja tavanomaisista puheen illuusion luomisen keinoista 

poikkeavia ratkaisuja. Toisin sanoen kaikkia mahdollisia puheen illuusion luomisen keinoja ei 

voida tässä työssä esitellä. Näin ollen työssä keskitytään sellaisiin puheen illuusion luomisen 

keinoihin, jotka ovat kaunokirjallisuudessa yleisiä ja tämän työn aineiston kannalta olennaisia. 

Vaikka erilaisten murteiden tai slangien käyttö dialogissa on yksi tärkeä puheen illuusion 

luomisen keinoista, sitä käsitellään tässä tutkielmassa vain pintapuolisesti, sillä tällaiset keinot 

eivät ole relevantteja tutkimuksessa käsiteltävän yleiskielisen tutkimusaineiston kannalta. 

Työssä keskitytään puheen illuusion luomiseen englannin- ja suomenkielisissä teksteissä. 

2.3.1 Äänne- ja muotopiirteet 

Äänne- ja muotopiirteiden tasolla puheen illuusiota voidaan luoda muun muassa 

standardinvastaisen kirjoitusasun sekä erilaisten assimilaatioiden, heittymien ja 

pikapuhemuotojen avulla. Lisäksi kirjoitetussa dialogissa voidaan eri keinoin esittää erilaisia 

ääntämisen piirteitä sekä puheen ei-verbaalisia ominaisuuksia. 

Äänne- ja muotopiirteiden yhteydessä on tärkeää huomata, että suomen ja englannin kielet 

eroavat toisistaan siinä, miten ääntäminen merkitään kirjoitetussa kielessä (Tiittula & 

Nuolijärvi 2013, 75). Englannin kielessä tietyllä tavalla kirjoitettu ilmaisu voidaan usein lausua 

usealla eri tavalla, eikä kirjainten ja äänteiden välillä ole yksiselitteistä ja johdonmukaista 

yhteyttä (mp.; Chapman 1982, 68). Suomenkielisessä foneemisessa kirjoitusjärjestelmässä 

ääntäminen on puolestaan melko tarkkaan ennalta määriteltyä (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 75). 

Suomen kielessä sanan standardinmukainen kirjoitusasu synnyttää vaikutelman myös 

standardinmukaisesta ääntämyksestä (Tiittula & Nuolijärvi 2007, 399), mutta englannin 

kielessä yksittäinen sana voidaan usein lausua monin eri tavoin, vaikka sanan kirjoitusasu 

pysyisikin muuttumattomana (esim. better). 



 

14 

Kielten eroista huolimatta molemmissa kielissä voidaan standardista poikkeavan kirjoitusasun 

avulla viestiä lukijalle, että hahmon ääntämys poikkeaa sanan tavanomaisesta ääntämyksestä 

(Chapman 1984, 31), kuten esimerkiksi ilmaisuissa nährä (vrt. nähdä) ja niver (vrt. never). 

Standardista poikkeava kirjoitusasu ei kuitenkaan aina vaikuta sanan ääntämiseen. Sellaista 

standardinvastaista kirjoitusasua, joka ei muuta sanan ääntämystä, kutsutaan silmämurteeksi 

(engl. eye-dialect) (Alsina 2012, 141). Sanan said kirjoittaminen muodossa sed on esimerkki 

silmämurteesta (mp.), sillä molemmat ilmaisut äännetään erilaisesta kirjoitusasusta huolimatta 

identtisellä tavalla. Suomen kielessä silmämurteeksi voidaan käsittää esimerkiksi ilmaisu 

hernekkeitto, sillä ilmaisun kirjoitusasu on standardista poikkeava, mutta sana lausutaan 

puheessa yleensä kahdella k-kirjaimella. Vaikka silmämurteen käyttäminen ei todellisuudessa 

muuta ilmaisun ääntämystä, se voi luoda dialogiin puheen illuusiota. 

Puheen illuusiota luoviin äänne- ja muotopiirteisiin kuuluvat lisäksi assimilaatiot ja heittymät. 

Puhutulle puheelle tyypillistä assimilaatiota voidaan merkitä kirjoitetussa tekstissä 

kirjoittamalla sanoja yhteen, kuten esimerkiksi ilmaisuissa mullon (vrt. mulla on) ja emminä 

(vrt. en minä). (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 43, 344.) Tällainen kirjoitustapa jäljittelee puhutulle 

kielelle ominaista äänteiden kietoutumista toisiinsa ja luo näin tekstiin mielikuvaa puhutusta 

kielestä. Vastaavasti esimerkiksi gonna (vrt. going to) ja wanna (vrt. want to) voidaan käsittää 

englanninkielisiksi assimilaatioiksi. Heittymiä puolestaan voidaan ilmaista suomen kielessä 

muun muassa jättämällä kirjaimia pois sanan lopusta (esim. mut, et, uus) tai poistamalla i-kirjain 

sanan keskeltä (esim. ratkasu, tarkottaa) (mts. 41). Englannin kielessä voidaan vastaavasti 

esimerkiksi korvata -ing-suffiksi muodolla in’ (esim. goin’) tai korvata sanansisäisiä kirjaimia 

heittomerkeillä (esim. s’pose) (Biber ym. 1999, 1122; Chapman 1984, 88). 

Äänne- ja muotopiirteisiin kuuluvat myös pikapuhemuodot, joita ovat suomen kielessä 

esimerkiksi oon ja oot (vrt. olen ja olet) (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 43, 477). Vaikka 

täydellisestä vastaavuudesta ei olekaan kyse, suomenkielisiin pikapuhemuotoihin voidaan 

verrata englannin kielelle ominaisia lyhennettyjä muotoja kuten it’s (vrt. it is) ja don’t (vrt. do 

not) (Biber ym. 1999, 1048). Tällaiset englanninkieliset lyhennetyt muodot käsitetään 

vähemmän muodollisiksi kuin ilmaisujen täydelliset muodot, ja muun muassa apuverbin 

esittäminen lyhennetyssä muodossa on huomattavan yleistä englanninkielisessä dialogissa 

(Chapman 1984, 22–23, 88). Puhekielisyyden asteeltaan englannin kielen lyhennetyt muodot 

ovat kuitenkin huomattavasti heikompia kuin suomen kielen pikapuhemuodot. 
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Varsinaisen asiasisällön lisäksi dialogissa voidaan viestiä myös erilaisia ääntämisen piirteitä 

kuten änkytystä ja puheen venytystä (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 45). Änkytystä voidaan 

ilmaista esimerkiksi saman tavun toistolla, ja venytystä saman kirjaimen toistolla. Vastaavasti 

esimerkiksi naurua, taukoja, keskeytyksiä ja korjauksia voidaan kuvata tekstissä paitsi kielen 

myös typografisten keinojen ja välimerkkien avulla (mp.). Typografisista keinoista versaalia tai 

kursiivia käyttämällä voidaan merkitä esimerkiksi painotuksia, korostuksia sekä 

äänenvoimakkuutta (mts. 46). Täysin puhuttua puhetta vastaavaa vaikutusta ei kirjoitetussa 

kielessä tosin näilläkään keinoilla voida saavuttaa (Page 1988, 10). Välimerkkien käyttöä 

dialogissa käsitellään lisää osassa 2.3.6 Sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus. 

2.3.2 Persoona ja viittaaminen 

Persoona ja viittaaminen -luokassa keskeinen puheen illuusion luomisen keino on erilaisten 

pronominien käyttö, sillä pronomineja käytetään puhutussa kielessä runsaasti (Tiittula & 

Nuolijärvi 2007, 400). Tässä osiossa käsitellään lisäksi lyhyesti erilaisia virkerakenteita, joiden 

avulla persoona voidaan tuoda esiin tai vaihtoehtoisesti häivyttää näkyvistä. Suomen ja 

englannin kielet eroavat toisistaan huomattavasti siinä, miten niissä ilmaistaan persoonaa ja 

viitataan ihmisiin, ja puheen illuusion luomisen näkökulmasta suomen persoonajärjestelmän 

voidaan ajatella olevan englannin vastaavaa joustavampi ja monipuolisempi. 

Suomen kielessä persoonapronominia ei aina ole välttämätöntä tuoda ilmi (Tiittula & Nuolijärvi 

2013, 75). Suomeksi voidaan esimerkiksi todeta persoonapronominia mainitsematta ”Luin 

kirjan” (vrt. ”Minä luin kirjan”), sillä virkkeessä käytetty verbimuoto luin ilmaisee persoonan. 

Englannin kielessä ei vastaavaa mahdollisuutta tavallisesti ole, eikä subjektina toimivaa 

persoonapronominia I voida jättää pois esimerkiksi virkkeessä ”I read a book”. Poikkeuksen 

muodostaa kuitenkin ellipsirakenne, jota käyttämällä myös englannin kielessä voidaan välttää 

persoonapronominin mainitseminen. Näin esimerkiksi kysymykseen ”What did you do 

yesterday?” voidaan vastata ilman persoonapronominia ilmaisulla ”Read a book”, sillä subjekti 

on pääteltävissä kontekstista. Ellipsiä käsitellään tässä työssä kohdassa 2.3.4 Lauserakenne. 

Suomen kielessä myös genetiivimuotoinen persoonapronomini voidaan usein jättää pois (vrt. 

kirjani ja minun kirjani), kun taas englannissa se on välttämätön (esim. my book). 

Jos persoonapronomini kuitenkin on virkkeessä painollinen, silloin se on tuotava myös suomen 

kielessä esiin. Samoin silloin, kun virkkeessä korostetaan vastakohtaisuutta, pronomini on usein 

tarpeen (Juva 2019, 300). Suomen kielessä myös persoonapronominien puhekieliset muodot, 

kuten mä, mie ja meitsi, ovat yleinen keino puheen illuusion luomisessa sekä alueellisen 
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variaation ilmaisemisessa (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 46). Englannin kielessä ei ole 

käytettävissä yhtä laajaa kirjoa erilaisia puhekielisiä persoonapronomineja, joskin puhekielessä 

yksikön toiseen persoonaan voidaan viitata sanalla ya ja monikon toiseen persoonaan sanoilla 

yous tai y’all (Biber ym. 1999, 1050, 1122). Vastaavasti ilmaisusta them voidaan puhekielessä 

käyttää muotoa ’em (mts. 1122). Näitä englanninkielisiä persoonapronominimuotoja ei 

kuitenkaan voida pitää yhtä yleisinä ja laajalevikkisinä kuin suomen kielen puhekielisiä 

persoonamuotoja, ja esimerkiksi yksikön ensimmäiseen persoonaan viitataan englannin 

kielessä poikkeuksetta sanalla I. 

Persoonapronominien ja niiden puhekielisten muotojen runsas käyttö voi näin ollen suomen 

kielessä osaltaan luoda puheen illuusiota dialogiin (Mauranen & Tiittula 2005, 67). 

Tutkimusten perusteella suomennokset ja kotimainen kirjallisuus kuitenkin näyttävät eroavan 

toisistaan persoonapronominien käytössä. Anna Mauranen ja Liisa Tiittula (mt.) ovat vertailleet 

yksikön ensimmäisen persoonan esiintymistä englannista suomennetussa ja alun perin 

suomeksi kirjoitetussa kaunokirjallisuudessa. Heidän aineistossaan suomennetuissa teoksissa 

persoonapronominien käyttö oli huomattavasti runsaampaa kuin alun perin suomeksi 

kirjoitetuissa teoksissa: minä-pronomini esiintyi yli kaksi ja puoli kertaa useammin 

käännöksissä kuin alun perin suomeksi kirjoitetuissa teksteissä (mts. 40). Liisa Tiittula ja 

Pirkko Nuolijärvi (2007, 400) ovat puolestaan tutkimuksissaan todenneet, että suomenkielisissä 

käännöksissä persoonapronominien puhekielisten varianttien käyttö on harvinaisempaa kuin 

alun perin suomeksi kirjoitetuissa teoksissa. 

Suomenkielisissä teksteissä puheen illuusiota voidaan luoda myös demonstratiivipronominien 

avulla. Demonstratiivipronominien se tai ne käyttäminen ihmisiin viitattaessa, esimerkiksi se 

sanoi (vrt. hän sanoi), voi tuoda tekstiin puheenomaisuutta (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 47). 

Alice Martin (2020) kuitenkin huomauttaa, että kun pronominia se käytetään Se, joka  

-alkuisissa virkkeissä (esim. ”Se, joka soitti eilen”), pronomini toimii niin sanotusti 

paikanpitäjänä, eikä sillä suoranaisesti viitata ihmiseen. Artikkelittomassa suomen kielessä 

voidaan lisäksi käyttää demonstratiivipronominia substantiivin edellä ikään kuin artikkelin 

tehtävässä (esim. se kirja), mikä voi myös osaltaan luoda tekstiin puheen illuusiota (Tiittula & 

Nuolijärvi 2013, 51). 

Luontevaa puheenomaista kieltä voidaan luoda suomen kielessä myös passiivirakenteen ja 

nollapersoonan avulla (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 572). Nämä rakenteet mahdollistavat sen, 

että virkkeessä voidaan viitata ihmisiin yleisellä tasolla tai häivyttää virkkeen tekijä näkyvistä. 
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Passiivirakenne on toki mahdollinen myös englannin kielessä, mutta sitä ei juurikaan käytetä 

englanninkielisessä puhutussa puheessa (Biber ym. 1999, 477), jolloin se ei puheen jäljittelyssä 

ole hyödyllinen rakenne. Samoin englannin kielen one-rakenne (esim. ”If one could, one 

would”) on harvinainen puhutussa kielessä, ja sen käyttöä pidetään tavallisesti hyvin 

muodollisena valintana (mts. 331). 

2.3.3 Puhuttelu 

Puhuttelu on keskustelulle ominainen piirre, jolla on keskustelussa, ja siten myös dialogissa, 

useita eri tehtäviä. Ensinnäkin puhuttelu rakentaa ja vahvistaa henkilöiden välisiä sosiaalisia 

suhteita (Biber ym. 1999, 1108), ja puhuttelun käyttö kirjoitetussa dialogissa tuo nämä suhteet 

lukijan nähtäville sekä esittelee hänelle teoksen henkilöhahmot. Toisaalta puhuttelulla voidaan 

myös pyrkiä herättämään vastaanottajan huomio, tai sen avulla voidaan ilmaista, kenelle 

puhuttu osoitetaan (mts. 1112). Puhuttelu onkin tarpeellista etenkin silloin, kun keskustelussa 

on monta osanottajaa ja puhe osoitetaan vain yhdelle heistä (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 167). 

Tässä osiossa käsitellään puhutteluilmaisuja sekä teitittelyä ja sinuttelua. 

Koska puhuttelu on olennainen osa vuorovaikutustilannetta, sen avulla voidaan luoda myös 

kaunokirjalliseen dialogiin illuusiota puhutusta kanssakäymisestä. Puhuttelussa käytetään 

erilaisia puhutteluilmaisuja, ja vastaanottajaa voidaan puhutella esimerkiksi henkilön nimellä 

(esim. Mary), luokka- tai arvonimellä (esim. herra majuri), tittelillä (esim. rouva, Mr), 

hellittelysanoilla (esim. kulta, darling), sukulaisuustermeillä (esim. äiti, mommy), muilla 

ilmaisuilla (esim. tyyppi, mate) sekä ilmaisujen yhdistelmillä (esim. Mary-kulta) (Biber ym. 

1999, 1108–1109; VISK 2004, 1077–1078). 

Puhuttelukäytännöt ovat erilaisia eri kielissä ja kulttuureissa. Puhutteluun liitetään usein 

kohteliaisuuden käsite, ja kohteliaisuuskäytännöt vaihtelevat kielittäin ja alueittain (Isosävi & 

Lappalainen 2015, 20–22), mikä osaltaan selittää kielten ja kulttuurien välisiä eroja 

puhuttelutavoissa. Suomessa puhuttelusanojen käyttö ei ole erityisen yleistä, ja puhuttelusanoja 

käytetään englannin kielessä huomattavasti enemmän kuin suomen kielessä (mts. 11–12). 

Toisin kuin suomessa, englannin kielessä esimerkiksi tervehdittäessä puhutteluilmaisun 

käyttäminen on erittäin yleistä (mts. 18–19). Isobritannialaisessa kulttuurissa puhuttelun 

voidaankin ajatella olevan lähes pakollista, ja se on vahvasti sidoksissa kyseisen kulttuurin 

yhteiskuntahierarkiaan, jolloin esimerkiksi puhuttelijan ja puhuteltavan sosiaaliset statukset 

vaikuttavat käytettävään puhuttelumuotoon (Nevala 2015, 262–263, 284). Vielä nykyistä 

vahvemmin sosiaalinen status ja sosiaalinen etäisyys olivat läsnä 1800-luvun romaanien 
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kielessä (Leech & Short 2007, 248), mikä on huomionarvoista myös tämän tutkielman aineiston 

kannalta. Kääntäjän on näin ollen tärkeää olla tietoinen eri kulttuurien välisistä eroista 

puhuttelukäytännöissä, sillä esimerkiksi runsas nimellä puhuttelu saattaa herättää hämmennystä 

suomenkielisessä lukijassa. Vaikka puhuttelukäytännöt ovat erilaisia eri kielissä ja 

kulttuureissa, Liisa Tiittulan ja Pirkko Nuolijärven (2013, 539, 543) mukaan on tavallista, että 

puhuttelut säilytetään suomennoksissa lähdetekstin mukaisina, ja esimerkiksi 

hellittelysanallisia puhuttelumuotoja esiintyy heidän mukaansa käännöskirjallisuudessa selvästi 

enemmän kuin alun perin suomeksi kirjoitetussa kirjallisuudessa. 

Suomen kielessä puhutteluun liittyvät olennaisesti myös sinuttelu ja teitittely. Vaikka sinuttelu 

onkin erittäin yleistä, suomen kielessä on mahdollista puhutella henkilöä yksikön toisessa 

persoonassa myös pronominilla te (Isosävi & Lappalainen 2015, 11, 13), eli suomen kielessä 

puhuja voi tehdä valinnan sinuttelun ja teitittelyn välillä. Suomen kielessä voidaan teititellä 

myös ilman persoonapronominia silloin, kun persoona käy ilmi verbimuodosta, kuten 

esimerkiksi virkkeessä ”Olette oikeassa” (mts. 12), jossa sanamuoto olette ilmaisee teitittelyn. 

Tällaisen persoonapronominin poisjättämisen voidaan ajatella lieventävän teitittelyä 

(Lappalainen 2015, 82) ja tekevän ilmaisusta vähemmän muodollisen kuin eksplisiittistä te-

persoonapronominia käytettäessä. Nykyenglannissa vastaavaa jaottelua sinuttelun ja teitittelyn 

välillä ei ole, ja ainoa puhutteluun soveltuva muoto yksikön toisessa persoonassa on you 

(Isosävi & Lappalainen 2015, 11). 

2.3.4 Lauserakenne 

Lauserakenne on olennainen tekijä puheen illuusion luomisessa, sillä puhe ja kirjoitettu teksti 

tyypillisesti eroavat toisistaan lauserakenteen osalta (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 57). Puheelle 

ominaisia lauserakenteen piirteitä ovat virkkeiden lyhyys, yksinkertaisuus ja epätäydellisyys, 

väitelauseiden käyttö kysymyksinä, liitekysymykset, poikkeaminen standardinmukaisesta 

sanajärjestyksestä, ellipsi sekä lohkeamarakenteet. Tiittulan ja Nuolijärven (mt.) luokittelusta 

poiketen tässä tutkielmassa myös inkongruenssi on sisällytetty lauserakenne-luokkaan. 

Puhutussa puheessa tyypillisesti vältetään monimutkaisia virkkeitä, koska sekä niiden 

tuottaminen että tulkinta on nopeatempoisessa keskustelussa haastavaa (Tiittula & Nuolijärvi 

2013, 53). Puhutussa puheessa virkkeet ovat siksi pääasiassa lyhyempiä ja yksinkertaisempia 

kuin kirjoitetuissa teksteissä, ja puhe sisältää myös runsaasti kieliopillisesti epätäydellisiä 

virkkeitä (Biber ym. 1999, 117; Brown & Yule 1983, 15). Kirjoitettuun kieleen verrattuna 

puheessa esiintyy tavallisesti myös vähemmän esimerkiksi lauseenvastikkeita ja muita raskaita 
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rakenteita (Lehikoinen 1994, 98). Näin ollen lyhyiden, yksinkertaisten ja epätäydellisten 

virkkeiden käyttö dialogissa voi osaltaan luoda tekstiin puheen illuusiota. 

Puheelle ominaisesta inkongruenssista on kyse esimerkiksi silloin, kun virkkeen subjekti on 

monikossa mutta predikaatti yksikössä (vrt. miehet juoksee ja miehet juoksevat) tai kun 

genetiivimuotoisen persoonapronominin jäljestä on jätetty pois possessiivisuffiksi (vrt. minun 

talo ja minun taloni) (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 52). Englanninkielisessä puheessa 

inkongruentteja muotoja ovat esimerkiksi I says ja was you, joissa verbimuoto ja 

persoonapronomini ovat ristiriidassa. Samoin muotoa don’t voidaan käyttää puhekielessä 

muodon doesn’t sijaan (esim. ”He don’t have no manners”) ja muotoa was muodon were sijaan 

(esim. ”My legs was hurting”). Englannin kielessä erinomainen esimerkki puheessa laajasti 

käytetystä standardin vastaisesta kielenkäytöstä on myös muoto ain’t. Muotoa käytetään sekä 

be- että have-verbien korvaajana, kuten esimerkiksi virkkeissä ”There ain’t nothing we can do” 

ja ”I ain’t done nothing”. Molemmissa esimerkeissä esiintyy myös kaksoisnegaatio, jota 

normin vastaisuudesta huolimatta käytetään melko laajalti englannin puhekielessä. (Biber ym. 

1999, 167, 178, 190–191, 1123.) 

Myös väitelauseen käyttäminen kysymyksenä (esim. ”Sinä lähdit?”) on puheelle ominainen 

piirre (Biber et al. 1999, 203), jota voidaan jäljitellä fiktiivisessä puheessa. Englanninkielisessä 

puheessa puhuja voi ilmaista intonaation avulla, että lausuma on tarkoitettu kysymykseksi 

(mp.), mutta suomen kielessä ei vastaavaa kysymysintonaatiota käytetä. Tällöin kuulijan on 

kontekstin avulla pääteltävä, että lausuma on tarkoitettu kysymykseksi, vaikka se ei sisälläkään 

kysymyselementtiä. Kirjoituksessa tällaisen väitelauseen kysymysluonteesta viestii 

kysymysmerkki, ja suomen kielessä kysymyksenä käytettävään verbialkuiseen väitelauseeseen 

voidaan myös liittää liitepartikkeli -hAn, joka voi viestiä vastaanottajalle, että virke toimii 

kysymyksenä (VISK 2004, 802) (esim. ”Palautithan rahat?”). 

Liitekysymykset ovat yleisiä etenkin englanninkielisessä puheessa (Biber ym. 1999, 1046), ja 

niitä voidaan hyödyntää myös kaunokirjallisessa dialogissa. Liitekysymyksen avulla virke 

voidaan esimerkiksi muuttaa väitteestä kysymykseksi (VISK 2004, 1058), kuten virkkeissä 

”Asia on näin, vai mitä?” ja ”You’re not serious, are you?”. Tällaisten ilmaisujen 

tarkoituksena on tavallisesti hakea vastaanottajan vahvistusta (Leech & Short 2007, 131). 

Englannin kielessä on lisäksi yleistä liittää virkkeen loppuun esimerkiksi sana right? tai OK?, 

joka toimittaa virkkeessä samankaltaista tehtävää kuin liitekysymykset (Biber ym. 1999, 210). 
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Poikkeaminen standardinmukaisesta sanajärjestyksestä on puheelle tyypillinen piirre (Tiittula 

& Nuolijärvi 2013, 70), jota voidaan jäljitellä kirjoituksessa. Toisin kuin useissa muissa kielissä 

suomen kielessä sanajärjestys on kieliopillisesti vapaa (Hakulinen 2001, 91), mikä mahdollistaa 

melko suuren variaation kielellisten ainesten esittämisjärjestyksessä. Myös suomen kielessä on 

kuitenkin neutraali ja tunnusmerkitön sanajärjestys, jossa elementit esiintyvät järjestyksessä 

subjekti-verbi-objekti (esim. ”Minä rakastan sinua”) (mts. 91–92). Tästä järjestyksestä 

poikkeamalla voidaan luoda puheen illuusiota tai esimerkiksi nostaa jokin tietty virkkeen osa 

huomion kohteeksi. Esimerkiksi virkkeissä ”Hän rakastaa minua” ja ”Minua hän rakastaa” on 

erilaiset painotukset, ja tämä ero on saatu aikaan sanajärjestyksen avulla. Englannin kielen 

sanajärjestys on puolestaan melko tiukka, ja tiettyjen lauseenjäsenten asema virkkeessä on 

tarkkaan määriteltyä, joskin pieni variaatio on myös englannissa mahdollista (Biber ym. 1999, 

898). 

Elliptisessä ilmaisussa virkkeestä jätetään pois sellaisia elementtejä, jotka vastaanottajan 

odotetaan päättelevän ilmaisua ympäröivästä kielellisestä tai tilanteellisesta kontekstista. 

Elliptisessä ilmaisussa esimerkiksi jokin jo mainittu elementti voidaan jättää mainitsematta 

myöhemmässä virkkeessä. (Biber ym. 1999, 156.) Esimerkiksi kysymykseen ”Koska lähdet?” 

voidaan vastata elliptisesti sanalla huomenna (vrt. ”Minä lähden huomenna.”). Ellipsiä esiintyy 

sekä puheenvuorojen sisäisesti että eri puheenvuorojen välillä. Elliptiset virkkeet täydentyvät 

dialogissa, ja näin elliptisyys luo puheen illuusion lisäksi myös sidosteisuutta puheenvuorojen 

välille (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 53). Dialogia, jossa jokainen elementti toistettaisiin 

puheenvuoroissa, olisi raskasta lukea, jolloin elliptisen rakenteen käyttäminen myös helpottaa 

ja nopeuttaa tekstin lukemista. 

Puheelle ominaisessa lohkeamarakenteessa substantiivilauseke siirretään lauseen ulkopuolelle 

lauseen eteen tai jälkeen, jolloin substantiivilauseketta edustaa lauseessa pelkkä pronomini tai 

pronominaalinen adverbi (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 54). Lohkeamarakenteessa viitataan 

samaan tarkoitteeseen kaksi kertaa yhden lausuman tai virkkeen aikana (VISK 2004, 1064), 

kerran substantiivilausekkeella ja kerran tätä edustavalla pronominilla tai adverbilla. Suomen 

kielessä lohkeamarakennetta on hyödynnetty esimerkiksi virkkeessä ”Elämä, se on ihmisen 

parasta aikaa”, ja vastaavasti englanninkielisessä virkkeessä ”All that money, is it worth 

having?”.  
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2.3.5 Sanasto ja fraseologia 

Sanaston ja fraseologian tasolla puheelle ominaisia piirteitä ovat murteelliset ja puhekieliset 

sanat, idiomit ja muut puheenomaiset fraasit, likimäärän ilmaisimet, epämääräiset ilmaisut, 

huudahdukset, interjektiot, huomionkohdistimet, vahvistussanat sekä erilaiset partikkelit. 

Kuten seuraavasta esityksestä käy ilmi, sanaston ja fraseologian tasolla suomen ja englannin 

kielen keinot puheen illuusion luomiseksi ovat pääasiassa melko samankaltaiset. 

Hyvin yleinen keino puheen illuusion luomisessa on murteellisten tai puhekielisten sanojen 

käyttäminen (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 58), mikä voi myös antaa vihjeitä puhujan 

sosiaalisesta tai maantieteellisestä taustasta. Yksittäisten sanojen lisäksi puheenomaisuutta 

voidaan ilmaista myös puheenomaisten fraasien (esim. niin ja näin ja what on earth), idiomien, 

metaforien ja muiden kielikuvien avulla (mts. 64–65; Biber ym. 1999, 1025). Puhuttu puhe on 

lisäksi usein epämääräistä, ja tätä piirrettä voidaan ilmaista dialogissa erilaisten likimäärän 

ilmaisimien (esim. joku, something) ja epämääräisten ilmaisujen avulla (Biber ym. 1999, 115; 

Tiittula & Nuolijärvi 2013, 65–66; VISK 2004, 855). Esimerkkejä epämääräisistä ilmaisuista 

ovat englannin kielessä virkkeen loppuun liitettävät and stuff ja and everything (Biber ym. 

1999, 115), ja suomen kielessä vastaavasti ja niin edelleen sekä ja sellaista. 

Puheen illuusiota voidaan luoda myös huudahdusten avulla, jotka voidaan ajatella edellä 

mainittujen puheelle tavanomaisten fraasien kaltaisiksi. Vakiintuneita huudahduksia ovat 

esimerkiksi englanninkieliset my God ja good grief sekä suomenkieliset hyvä jumala ja hyvänen 

aika. Huudahdusten tapaan toimivat myös interjektiot, joiden avulla voidaan ilmaista 

esimerkiksi puhujan tunnetilaa tai reaktioita tapahtuneeseen tai aiemmin sanottuun (VISK 

2004, 856). Suomenkielisiä interjektioita ovat muun muassa äh ja oho ja englanninkielisiä ugh 

ja ooh (mp.; Biber ym. 1999, 1082). Tällaisia erilaisia äännähdyksiä esiintyy puhutussa 

puheessa runsaasti (Chapman 1984, 131), joten ne ovat tehokas keino puheen illuusion 

luomisessa. Suomen ja englannin kielet kuitenkin eroavat toisistaan interjektioiden käytössä, ja 

interjektiot ovat yleisempiä englanninkielisessä kaunokirjallisuudessa kuin suomenkielisessä 

kirjallisuudessa, jolloin interjektioiden karsiminen englannista suomennettaessa on tavallista 

(Nurmi 2013, 119). Alun perin suomeksi kirjoitettuja ja suomennettuja kaunokirjallisia teoksia 

tarkastellessaan Sampo Nevalainen (2004, 80) on myös havainnut, että interjektioiden käyttö 

on suomennoksissa runsaampaa kuin alun perin suomeksi kirjoitetuissa teksteissä. 

Puheessa käytettävien huomionkohdistimien, esimerkiksi kuule ja hei sekä hey ja look, avulla 

puolestaan pyritään tavallisesti herättämään vastaanottajan huomio (Biber ym. 1999, 93; VISK 
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2004, 858). Samassa tarkoituksessa voidaan käyttää myös yllä käsiteltyjä erilaisia 

puhutteluilmaisuja (ks. 2.3.3 Puhuttelu). Puheelle tyypilliseksi piirteeksi katsotaan myös 

erilaiset vahvistussanat (esim. älyttömän suuri), joilla voidaan ilmaista muun muassa puheelle 

tyypillistä liioittelua (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 58). Sanomaa voidaan vahvistaa suomen 

kielessä myös intensiteettipartikkelien (esim. aika, melko, hyvin) avulla, jotka ilmaisevat 

adjektiivin tai adverbin ilmaiseman laadun tai määrän astetta (esim. aika hyvä) (mts. 58, 65; 

VISK 2004, 853). Englannin kielessä vahvistuksessa käytettäviä sanoja ovat muun muassa 

quite, really, incredibly ja terribly (Biber ym. 1999, 564, 566) (esim. incredibly boring). 

Erilaisten partikkelien runsas käyttö on suomenkieliselle puheelle hyvin ominainen piirre. 

Partikkeleita voi esiintyä lausumissa yksittäisinä, mutta niistä voidaan muodostaa myös 

partikkeliketjuja yhdistämällä kaksi tai useampi partikkeli (esim. just joo). (Tiittula & 

Nuolijärvi 2013, 59, 63.) Kuten seuraavasta selvityksestä käy ilmi, suomen kielessä on 

käytettävissä erittäin laaja kirjo erilaisia puheessa käytettäviä partikkeleita, joilla on myös 

erilaisia tehtäviä. Tällaisten partikkelien tapaan puhutussa englannin kielessä käytetään 

runsaasti diskurssipartikkeleita (eng. discourse marker), kuten well ja right (Biber ym. 1999, 

93, 140). Tällaiset puheelle ominaiset englanninkieliset diskurssipartikkelit ohjaavat dialogia 

sekä ilmaisevat keskustelijoiden ja viestien keskinäisiä suhteita (mts. 1086; Swan 2005, 138). 

Kielten ja luokitteluiden eroista johtuen tarkastelen seuraavassa puhuttua kieltä 

suomenkielisten partikkelien näkökulmasta, mutta tarjoan kunkin partikkelityypin yhteydessä 

esimerkkejä myös vastaavista englanninkielisistä partikkeleista tai ilmaisuista. 

Suomen kielen dialogipartikkelit, kuten aha, no ja niin, voivat esiintyä dialogissa yksin tai 

osana puheenvuoroa, ja niiden avulla tyypillisesti ohjataan dialogia. Dialogipartikkelilla 

voidaan esimerkiksi vastata toisen esittämään kysymykseen tai osoittaa, että toisen 

puheenvuoro on kuultu. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 59; VISK 2004, 797.) Samassa 

tarkoituksessa englannin kielessä käytetään muun muassa diskurssipartikkeleita right ja well 

(Biber ym. 1999, 93). 

Suomen kielen lausumapartikkelit (esim. ja, mutta, siis) puolestaan esiintyvät pääasiassa 

lausuman alussa, ja niillä tyypillisesti osoitetaan, millä tavoin ilmaisu liittyy aiemmin sanottuun 

(VISK 2004, 801). Englannin kielessä voidaan vastaavassa tarkoituksessa käyttää esimerkiksi 

diskurssipartikkeleita and ja but. Esimerkiksi sanoilla ja sekä and voidaan yhdistää saman 

puhujan omia peräkkäisiä vuoroja tai kytkeä vuoro toisen puhujan aikaisempaan vuoroon (mts. 

804). Suunnittelupartikkeleita (esim. eiku, niinku, siis, tota) taas käytetään seuraavaksi 
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sanottavan asian muotoiluun tai jo sanotun asian korjaamiseen (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 59; 

VISK 2004, 861–862), ja englannin kielessä vastaavassa tarkoituksessa voidaan käyttää 

esimerkiksi ilmaisua I mean. 

Suomen kielen sävypartikkelit (esim. nyt, sitten, -hAn, -pA, -s) voidaan jakaa itsenäisiin 

sävypartikkeleihin (esim. nyt, sitten) ja sanoihin kiinnittyviin kliittisiin sävypartikkeleihin 

(esim. -hAn, -pA, -s). Kullakin sävypartikkelilla on lukuisia tehtäviä: sävypartikkelia -hAn 

voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun puhuja olettaa lausutun olevan vastaanottajalle tuttua 

tietoa (esim. ”Onhan se totta”), tai sitä voidaan käyttää pyynnön tai ehdotuksen yhteydessä 

(esim. ”Tulehan nyt”) tai kysymyslauseessa (esim. ”Mikähän se oli?”). Vastaavasti partikkelia 

-pA käytetään esimerkiksi ehdotuksissa (esim. ”Kokeilepa”), ja partikkelia -s muun muassa 

kysymyksissä (esim. ”Missäs se on?”). (VISK 2004, 821–822, 829–832, 835–836.) Englannin 

kielessä itsenäisten sävypartikkelien tapaan voidaan käyttää muun muassa 

diskurssipartikkeleita then ja now, mutta kliittisille sävypartikkeleille englannissa ei ole 

vastinetta. 

2.3.6 Sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus 

Dialogisuus on keskeinen puheen piirre. Puheen illuusion luomisen kannalta on tärkeää, että 

dialogi kuulostaa keskustelunomaiselta, eli että se muistuttaa ainakin osittain aitoa henkilöiden 

välistä kanssakäymistä. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 33–34, 66.) Puhetta jäljittelevälle dialogille 

on ominaista puheenvuorojen vuorottelu, puheenvuorojen lyhyys, erilaiset epäröinnit, lisäykset 

ja korjaukset sekä runsas toisteisuus. 

Tyypillisesti puheenvuorot vuorottelevat keskustelussa ja muodostavat vuoropareja, joissa 

osanottajat vastaavat ja reagoivat toistensa puheenvuoroihin, täydentävät sanottua, keskeyttävät 

toisiaan ja kohdistavat puheensa yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Puhutussa kielessä ja 

kaunokirjallisessa dialogissa puheenvuorot ovat tyypillisesti lyhyitä ja puheenvuorot vaihtuvat 

tiuhaan. Toisto ja edellä esitellyt elliptiset rakenteet liittävät puheenvuoroja toisiinsa dialogissa 

ja luovat näin tekstiin koherenssia. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 66–68.) 

Erilaiset epäröinnit, lisäykset ja korjaukset ovat puhutulle puheelle ominaisia piirteitä, ja ne 

ovat tavallisesti seurausta puheen samanaikaisesta suunnittelusta ja tuottamisesta (Leech & 

Short 2007, 130; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 64). Kirjoitettua tekstiä voidaan tavallisesti 

tuottamisvaiheessa muokata, jolloin tällaiset epäröinnit ja korjaukset eivät ole valmiissa 

tekstissä näkyvissä, ja toisaalta kirjoittaessa aikaa suunnitteluun on yleensä enemmän kuin 
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puhuttaessa (Tiittula 1992, 19–20). Kirjoitetussa dialogissa näiden puheen piirteiden 

jäljitteleminen voi näin ollen luoda tekstiin puheen illuusiota. Puheen suunnitteluun ja 

korjaukseen liittyviä piirteitä harvoin tiedostetaan puhutussa kanssakäymisessä, mutta 

kirjoitetussa tekstissä ne usein herättävät huomiota (Tiittula & Voutilainen 2016, 50). Puheen 

illuusion luomisen lisäksi tällaisten puheen epätäydellisyyttä ilmaisevien piirteiden 

toistamisella voidaan fiktiivisessä keskustelussa pyrkiä myös välittämään tietoa puhujasta tai 

tämän mielentilasta, sillä esimerkiksi puhujan toistuvat epäröinnit voivat välittää lukijalle kuvaa 

puhujan hermostuneisuudesta (Leech & Short 2007, 133). Epäröintiä voidaan ilmaista 

fiktiivisessä puheessa englanniksi muun muassa sanoilla erm ja um ja suomeksi sanoilla öö ja 

öh. 

Puheelle ominaisia epäröintejä, lisäyksiä ja korjauksia voidaan ilmaista dialogissa myös 

välimerkkien avulla (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 45). Dialogissa henkilöhahmo saattaa 

esimerkiksi esittää toteamuksen mutta vielä jälkeenpäin tarkentaa tai korjata sanomaansa, mikä 

on tavallista myös spontaanissa puheessa. Tällaisessa tilanteessa korjaus tai tarkennus voidaan 

tekstissä esimerkiksi lisätä virkkeen sisälle ajatusviivoin muusta tekstistä erotettuna, kuten 

seuraavassa virkkeessä: ”Minä luulen – tai itseasiassa tiedän – että asia on näin.” Välimerkkien 

avulla kirjoituksessa voidaan myös imitoida puheen intonaatiota ja rytmiä (mts. 56). Puheen 

rytmiä ja tauotuksia voidaan ilmaista muun muassa pilkkujen ja ajatusviivojen avulla, ja 

toisaalta myös jättämällä pilkut pois pitkästä virkkeestä voidaan onnistua luomaan mielikuvaa 

hengästyttävästä ja nopeatempoisesta puheesta. Kolmea pistettä käyttämällä dialogissa voidaan 

luoda mielikuvaa puheen katkonaisuudesta, epätäydellisyydestä tai keskeneräisyydestä, tai 

niiden avulla voidaan ilmaista jonkin asian sanomatta jättämistä tai vihjailua (Koivisto 2013, 

153, 155). 

Spontaani puhe sisältää tyypillisesti huomattavan paljon toistoa (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 

64). Toiston avulla puhuja voi esimerkiksi painottaa jotakin asiaa tai varmistaa, että keskustelun 

toinen osapuoli ymmärtää sanotun (Biber ym. 1999, 53). Runsas toisteisuus liittyy myös siihen, 

että spontaanissa puheessa puhujalla on tavallisesti vain vähän aikaa suunnitella puhettaan 

(mp.), jolloin saman sanan tai rakenteen käyttäminen uudelleen saattaa olla vaivattomampaa 

kuin toisenlaisen rakenteen tai sanan käyttäminen. Toistoa esiintyy niin yksittäisten 

puheenvuorojen sisäisesti kuin eri vuorojenkin välillä, ja keskustelussa puhuja voi toistaa joko 

itse aiemmin sanomaansa tai keskustelun toisen osapuolen sanomia asioita (Tannen 2007, 63; 

Tiittula & Nuolijärvi 2013, 64). Hyvin ominaista keskustelulle onkin se, että edellisessä 
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puheenvuorossa sanottu asia toistetaan sitä seuraavassa puheenvuorossa (Tiittula & Nuolijärvi 

2013, 161). Saman ilmaisun täsmällisen toistamisen lisäksi toisto voi tapahtua myös siten, että 

puhuja muokkaa toistettavaa sanomaa tai muuttaa sen esimerkiksi toteamuksesta kysymykseksi 

(Tannen 2007, 63). Aidolle puheelle ominaisen toiston avulla voidaan siis luoda puheen 

illuusiota kirjoitettuun dialogiin, mutta toisaalta toiston voidaan ajatella myös auttavan lukijaa 

tarinan seuraamisessa. Toisto voi lisäksi parantaa tekstin sidosteisuutta ja näin helpottaa tekstin 

lukemista ja ymmärtämistä. 

2.3.7 Puheen illuusio suomennetussa kaunokirjallisuudessa 

Puhutun kielen esittämiseen kirjallisessa muodossa on suhtauduttu eri tavoin suomenkielisen 

kaunokirjallisuuden historian eri vaiheissa (Tiittula & Nuolijärvi 2007, 387). Vielä 1900-luvun 

alussa puhetta ilmaistiin kirjoituksessa pääasiassa dialogipartikkelien sekä kysymys-vastaus-

rakenteen avulla, eikä puhetta jäljitteleviä äänteellisiä, muodollisia tai sanastollisia piirteitä 

juuri käytetty kirjallisuudessa. Liisa Tiittulan ja Pirkko Nuolijärven mukaan suomenkielisessä 

kirjallisuudessa puhekielen käyttö on yleistynyt erityisesti vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen, 

joskin viime vuosikymmenten aikana kaunokirjallisuuden suomennoksissa on jälleen suosittu 

yleiskielistä dialogia. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 238, 286, 340.) 

Niin käännösajankohta kuin lähdeteoksen kirjoittamisajankohtakin vaikuttavat dialogissa 

käytettävään kieleen. Kokenut suomentaja Kersti Juva (2019, 112) toteaa, että vanhaan tekstiin 

puhekielisyyttä on haastavampaa luoda kuin uusiin teksteihin, sillä lukijat tavallisesti odottavat 

iäkkään teoksen henkilöhahmojen puhuvan muodollisesti. Puhuttu kieli myös muuttuu 

kirjoitettua kieltä nopeammin, jolloin sama puheen illuusion luomisen keino ei välttämättä ole 

sopiva eri ajankohtina (Chapman 1984, 226). Toisaalta, kuten edellä todettiin, kielten eroista 

johtuen puheen illuusion luomisen keinot voivat eri kielissä sijaita kielen eri tasoilla, eikä 

samojenkaan piirteiden käyttö välttämättä ole eri kielissä yhtä yleistä. Näin ollen 

puheenomaisuuden piirteet eivät välttämättä sijaitse lähde- ja kohdetekstissä samassa kohdassa, 

ja ilmaisematta jäänyttä puheen illuusion piirrettä voidaan tarvittaessa kompensoida 

käyttämällä puheenomaista ilmaisua tekstin toisessa kohdassa. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 70, 

347.) Kääntäjän onkin erityisen tärkeää olla tietoinen kielten välisistä eroista, jotta hän onnistuu 

puheen illuusiota luodessaan valitsemaan parhaiten kohdekielelle sopivat puheen piirteet. On 

tärkeää myös huomata, että niin standardikielen käyttäminen kuin myös siitä poikkeaminen 

dialogissa ovat aina merkittäviä ratkaisuja (mts. 75–76). Sekä yleiskielisen että puhekielisen 

kielimuodon käyttäminen dialogissa on aina merkityksellistä, sillä kumpikin muoto paljastaa 
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jotakin teoksen henkilöhahmoista ja heidän persoonastaan. Näin ollen dialogissa käytettävä 

kielimuoto ei ole koskaan neutraali (Tiittula & Nuolijärvi 2007, 400). 

Tarkastellessaan puheen illuusiota suomennetussa nykykirjallisuudessa Liisa Tiittula ja Pirkko 

Nuolijärvi ovat havainneet joitakin yleisiä tendenssejä. Tarkastelemansa aineiston perusteella 

he ovat todenneet, että jos lähdetekstissä on käytetty puheen illuusiota luovia piirteitä, puheen 

illuusiota on tavallisesti pyritty luomaan myös teoksen suomennokseen. Alun perin suomeksi 

kirjoitettuun kirjallisuuteen verrattuna käännöksissä käytettyjen puheen illuusion luomisen 

keinojen kirjo kuitenkin näyttää olevan suppeampi. Suomennetuissa teoksissa käytetään puheen 

illuusion luomisessa pääasiassa leksikaalisia ja syntaktisia keinoja ja äänne- ja muotopiirteitä 

käytetään vähemmän kuin alun perin suomeksi kirjoitetuissa teoksissa. Tämän eron Tiittula ja 

Nuolijärvi tulkitsevat johtuvan erityisesti lähde- ja kohdekielen eroista, sillä äänne- ja 

muotopiirteet ja niiden ilmaisutavat voivat olla eri kielissä hyvin erilaiset. He lisäävät, että 

leksikaaliset piirteet ja jotkin syntaktiset piirteet löytyvät lähde- ja kohdekielistä yleensä 

samalta tasolta, jolloin tällaiset piirteet voivat olla vaivattomammin siirrettävissä kielestä 

toiseen kuin jotkin toiset piirteet. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 571–572.) Samankaltaisiin 

johtopäätöksiin on päätynyt myös Sampo Nevalainen (2003) vertaillessaan suomennoksia ja 

alun perin suomeksi kirjoitettuja tekstejä. Nevalainen (mts. 19) toteaa Tiittulan ja Nuolijärven 

(2013) tavoin, että alun perin suomeksi kirjoitetuissa teoksissa tavataan käyttää erilaisia puheen 

illuusion luomisen keinoja monipuolisemmin kuin suomennetuissa teoksissa. 

Aino Ojatalo (2009) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut Ernest Hemingwayn The Battler  

-novellin käännöksiä ja todennut, että lähdeteoksessa on käytetty puheen illuusiota luovia 

keinoja käännöksiä monipuolisemmin. Tutkimuksessa käsiteltävä lähdeteksti on 

kokonaisuudessaan suomennoksia puhekielisempi, ja suomennoksissa puheen illuusiota on 

luotu pääasiassa sanastollisten keinojen avulla (mp.). Tiittula ja Nuolijärvi ovat vastaavasti 

todenneet, että suomennettu teos on useimmiten lähdetekstiä yleiskielisempi, vaikka myös 

poikkeustapauksia on (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 579). Samoin Jenny Brumme ja Anna 

Espunya (2012, 22) ovat tutkimuksissaan todenneet, että käännöksissä yleisesti käytetään usein 

vähemmän ei-standardinmukaisia piirteitä kuin lähdeteoksissa tai alun perin kohdekielellä 

kirjoitetuissa teoksissa. Tällaisiin käännöskirjallisuuden yleisiin tendensseihin liittyvät 

olennaisesti myös käännösuniversaalit. Käännösuniversaalit ovat kieliparista riippumattomia 

käännöksille ominaisia piirteitä, ja universaaleiksi ehdotettuja piirteitä ovat muun muassa 

lisääntynyt eksplisiittisyys, standardisoituminen sekä yksinkertaistuminen (Baker 1993, 243–
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245; Toury 1995, 267–268). Aihepiirin laajuuden vuoksi käännösuniversaaleja ei kuitenkaan 

voida käsitellä tässä työssä, vaikka puheen illuusion tarkasteleminen käännösuniversaalien 

näkökulmasta voisikin olla erittäin hedelmällistä. 

Edellä esitellyistä tutkimustuloksista poikkeaa kuitenkin esimerkiksi Hanna Väisäsen tutkimus 

The Hate U Give -teoksen suomennoksesta. Väisänen toteaa, että kyseisessä suomennoksessa 

on käytetty erittäin monipuolisesti puheen illuusion luomisen keinoja kaikilta kielen eri tasoilta, 

ja erityisesti äänneopillisten keinojen käyttö on teoksessa monipuolista. Käännöksessä on 

lisäksi hyödynnetty runsaasti erilaisia puheen piirteitä sellaisissakin kohdissa, joissa niille ei 

lähdetekstissä esiinny niin sanottua herätettä. (Väisänen 2019.) 

Tiivistäen voidaan todeta, että puheen illuusio on äärimmäisen tärkeä osa kaunokirjallista 

dialogia, ja sen luomiseen suhtaudutaan eri tavoin eri kielissä ja eri aikoina. Kuten edellä 

esitetty listaus osoitti, kääntäjällä on käytössään laaja kirjo erilaisia keinoja, joiden avulla hän 

voi luoda puheen illuusiota kohdetekstiin. Kuten kääntämisessä yleensäkin, myös puheen 

illuusion luomisessa korostuu sekä lähde- että kohdekielen syvällisen tuntemuksen merkitys. 

Kaikkia puheen illuusion luomisen keinoja ei ole mahdollista käyttää kaikissa kielissä, jolloin 

on tärkeää, että kääntäjä osaa tarvittaessa kompensoida lähdetekstin puheenomaisen piirteen 

menettämistä toisella, kohdekieleen sopivalla piirteellä kohdetekstissä. Puheen illuusion 

luominen vaatii kääntäjältä lisäksi niin sanotusti herkkää korvaa erilaisille vivahteille sekä 

taitoa arvioida, millaisten piirteiden avulla dialogiin voidaan luoda toden tuntua.  
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3 KAUNOKIRJALLISUUDEN UUDELLEENKÄÄNTÄMINEN 

Koska tässä tutkielmassa tarkastellaan kahta saman teoksen suomennosta, joista toinen on näin 

ollen uudelleenkäännös, on tarpeen luoda lyhyt katsaus uudelleenkääntämiseen. Tämän luvun 

ensimmäisessä osassa käsitellään lyhyesti uudelleenkääntämistä yleisellä tasolla, ja toisessa 

osassa esitellään uudelleenkäännöshypoteesi ja siihen läheisesti liittyvät kotouttamisen ja 

vieraannuttamisen käsitteet. 

3.1 Kaunokirjallisuuden uudelleenkääntäminen yleisesti 

Uudelleenkäännös käsitetään tässä tutkielmassa Kaisa Koskisen ja Outi Paloposken (2015, 8–

9) määritelmän mukaisesti uudeksi käännökseksi sellaisesta teoksesta, joka on jo aiemmin 

käännetty kohdekielelle vähintään yhden kerran. Vastaavasti termillä uudelleenkääntäminen 

viitataan tutkielmassa sellaiseen käännöstoimintaan, jossa kohdekielelle käännetään jokin teos, 

joka on käännetty kyseiselle kielelle jo vähintään kerran aiemmin. 

Uudelleenkääntämistä ja -käännöksiä on tutkittu melko paljon lähinnä eri kieli- ja 

kulttuurialueille jakaantuvissa yksittäisissä artikkeleissa ja tapaustutkimuksissa. Kaisa 

Koskinen ja Outi Paloposki ovat kuitenkin todenneet, että uudelleenkääntämisen alalta puuttuu 

kattava kokonaiskartoitus uudelleenkääntämisestä ilmiönä. Tätä aukkoa he ovat täydentäneet 

teoksellaan Sata kirjaa, tuhat suomennosta, jossa pyritään luomaan yleiskatsaus Suomessa 

tapahtuvaan uudelleenkääntämistoimintaan. Kyseisessä teoksessa kirjoittajat ovat tarkastelleet 

kymmenen suomalaisen kustantajan julkaisemia käännettyjä kaunokirjallisia teoksia vuonna 

2000. Julkaistuista 359 nimikkeestä yhdeksän kappaletta oli uudelleenkäännöksiä, mikä vastaa 

noin 2,5 prosenttia otoksen käännetyistä kaunokirjallisista teoksista. Tämän katsauksen 

perusteella voidaan todeta, että uudelleenkääntäminen on Suomen mittakaavassa verrattain 

yleinen ilmiö. (Koskinen & Paloposki 2015, 10, 37.) 

Syitä uudelleenkääntämiselle on useita. Jo olemassa oleva käännös voidaan esimerkiksi kokea 

vanhentuneeksi kielen, tyylin, ympäristön, estetiikkakäsitysten, käännöstapojen, kulttuurin 

konventioiden, asenteiden tai ideologioiden muutoksen seurauksena (Koskinen & Paloposki 

2015, 8–9; Van Poucke 2017, 100), jolloin uusi käännös voidaan kokea tarpeelliseksi. 

Vastaavasti myös yleinen tyytymättömyys jo olemassa olevaan käännökseen voi olla syynä 

teoksen uudelleenkääntämiselle. Myös teoksen klassikkoasema näyttäisi olevan olennaisesti 

yhteydessä uudelleenkääntämiseen, sillä klassikkoteoksia käännetään herkästi uudelleen, ja 

toisaalta uudelleenkääntäminen voi puolestaan vahvistaa teoksen klassikkoasemaa. (Koskinen 
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& Paloposki 2015, 10, 251.) Klassikkoteoksen uudelleenkäännöksen julkaiseminen on lisäksi 

taloudellisesta näkökulmasta melko riskitöntä, sillä kysyntä klassikkoteoksille on tavallisesti 

riittävän suurta (Venuti 2004, 30). Niin klassikkokirjallisuuden kuin muunkin tuotannon osalta 

se, kuinka ajankohtaiseksi tai kiinnostavaksi teos koetaan, voi vaikuttaa päätökseen käännättää 

teos uudelleen (Koskinen & Paloposki 2015, 253; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 380). 

Tarvetta uudelleenkäännökselle perustellaan usein ajatuksella siitä, että jokainen sukupolvi 

tarvitsee oman tulkintansa lähdeteoksesta ja että muuttuvat käsitykset kirjallisuudesta ja siinä 

käytettävästä kielestä luovat tarpeen uudelle käännökselle. Käännöksen käyttöiäksi esitetään 

usein 50 vuotta. (Koskinen & Paloposki 2015, 49, 203, 231.) Tällaisten ajattelutapojen 

yhteydessä voidaan pohtia, miksi lähdeteoksesta tarvitaan uusia käännöksiä, kun lähdekielinen 

teksti säilyy ennallaan. Muun muassa Paloposki ja Koskinen (2004, 28) ovatkin 

kyseenalaistaneet vanhenemisen käsitteen, ja heidän mukaansa on epäselvää, vanhenevatko 

kaikki ensikäännökset vai onko kyse siitä, että kotouttavat ensikäännökset vanhenevat. Van 

Poucke on puolestaan pohtinut, vanheneeko sekä käännösten että alun perin kohdekielellä 

kirjoitettujen teosten sanasto samalla tavalla, vai onko ilmiö tyypillisempi käännöksille kuin 

alkuperäisteksteille. Samoin Van Poucke on kyseenalaistanut sen, onko vanhahtava kieli aina 

negatiivinen ilmiö, vai voisiko käännöksen vanhahtava kieli joissakin tapauksissa olla 

myönteinen piirre. (Van Poucke 2017, 110.) Esimerkiksi iäkkäiden teosten käännöksissä 

vanhahtava sanasto voi tuoda tekstiin tunnelmaa luovaa ajan patinaa. 

Koskinen ja Paloposki (2015, 8, 10) ovat todenneet, että edellä mainittuun käännösten 

vanhenemiseen viitataan toistuvasti uudelleenkäännöksiä koskevassa keskustelussa, mutta 

varsinaisia perusteita kyseiselle vanhenemiselle harvoin esitetään. Samoin Piet Van Poucke 

(2017, 107) on todennut, että vanhentumisesta puhutaan paljon erinäisissä uudelleenkäännösten 

tutkimuksissa, mutta tavallisesti tutkimuksissa ei kuitenkaan määritellä, miten vanhentuminen 

ilmenee ja miten sitä voidaan tarkastella. Van Poucke (mt.) on tutkinut 70:tä 

uudelleenkäännöksiä tarkastelevaa tapaustutkimusta ja havainnut, että niistä jopa 44:ssä 

viitataan käännöksen vanhentumiseen, joten ilmiö on selvästi merkittävä käännöstieteellisessä 

keskustelussa. 

Käännösten ajatellaan tavallisesti heijastavan oman aikakautensa normeja, ja näiden normien 

muutosten odotetaan siten näkyvän myös käännöksissä, jolloin uudelleenkäännökset ovat 

otollista aineistoa normien muutoksia tutkittaessa (Koskinen & Paloposki 2015, 166; Tiittula 

& Nuolijärvi 2013, 573). Normit vaikuttavat niin lukijoiden odotuksiin kuin myös yleisiin 
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käsityksiin siitä, mikä on kussakin tilanteessa hyväksyttävää (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 573). 

Uudelleenkäännöksiä tarkastelemalla onkin pyritty muun muassa selvittämään eri ajankohtina 

vallinneita kääntämiskäsityksiä (Koskinen & Paloposki 2015, 10). Vaikka kunakin ajankohtana 

vaikuttavien normien vaikutusta käännöksiin ei tule aliarvioida, ovat kääntäjät avainasemassa 

käännöstoiminnassa. Eri aikoina toteutettujen käännösten eroja ei tulekaan tarkastella 

ainoastaan normien näkökulmasta, vaan on otettava huomioon myös se, että kääntäjät tekevät 

erilaisissa tilanteissa erilaisia ratkaisuja ja valintoja oman tulkintansa, näkemystensä ja 

kielitajunsa mukaisesti (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 450). 

3.2 Uudelleenkäännöshypoteesi 

Uudelleenkäännöshypoteesi on oletus siitä, että uusi käännös on lähempänä lähdetekstiä kuin 

samasta lähdetekstistä aiemmin tehty käännös. Näin ollen teoksen ensimmäinen käännös 

nähdään sopeuttavaksi ja mukauttavaksi, ja vasta ensikäännöstä seuraavan tai seuraavien 

käännösten katsotaan voivan kunnolla välittää lähdetekstin hengen kohdekulttuurin lukijoille. 

(Koskinen & Paloposki 2015, 8, 251.) 

Uudelleenkäännöshypoteesi juontaa juurensa Antoine Bermanin 1980- ja 1990-luvun 

kirjoituksista, joskaan Berman itse ei esittänyt ajatuksiaan hypoteesimuodossa, vaan 

uudelleenkäännöshypoteesi muotoutui käännöstieteessä myöhemmin hänen ajatustensa 

pohjalta (Koskinen & Paloposki 2015, 8, 66). Bermanin käsityksen mukaan teoksen 

kääntäminen uudelleen kohdekielelle on merkki siitä, että aiempi kohdekielinen käännös on 

puutteellinen tai vanhentunut, ja ensikäännöstä hän pitää käännöksistä kaikkein 

puutteellisimpana (Berman 2009, Koskisen & Paloposken 2015, 62, 66 mukaan). Bermanin 

kirjoituksissa tiivistyy uudelleenkäännöshypoteesin ydin: Bermanin mukaan ensimmäinen 

käännös on mukauttava, kun taas seuraava käännös on edeltäjäänsä uskollisempi lähdetekstille 

(Koskinen & Paloposki 2015, 71). Vastaavasti Paul Bensimon (1990, Koskisen & Paloposken 

2015, 68 mukaan) on esittänyt, että teoksen ensimmäinen kohdekielinen käännös esittelee 

lähdeteoksen yleisölle, jolloin tätä seuraava käännös voi puolestaan lähentyä lähdetekstiä. 

Tämän ajatuksen jakaa myös Yves Gambier (1994, Paloposken & Koskisen 2004, 27–28 

mukaan), joka on todennut, että ensimmäisellä käännöksellä on taipumus olla sitä seuraavia 

käännöksiä sopeuttavampi, jolloin vierasta ainesta saatetaan häivyttää tekstistä. Vastaavasti 

Gambier (mp.) kokee uudelleenkäännöksen paluuksi lähdetekstin luo. 
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Koska uudelleenkäännöshypoteesissa on kyse etäisyydestä lähdetekstiin, kotouttamisen ja 

vieraannuttamisen käsitteet ovat hypoteesin kannalta olennaiset. Kotouttavista ja 

vieraannuttavista käännösstrategioista on käyty erittäin vilkasta keskustelua käännöstieteen 

parissa esimerkiksi Friedrich Schleiermacherin (esim. 2007 [1813]) ja Lawrence Venutin (esim. 

1995) toimesta, mutta tämän tutkielman näkökulmasta ainoastaan kyseisten käsitteiden 

määritteleminen ja lyhyt pohdinta on olennaista. 

Jokainen teksti on sidoksissa siihen kulttuuriin, jossa se on tuotettu (Leppihalme 2007, 372), 

mutta käännösprosessissa teksti tavallisesti siirretään toiseen kieleen ja kulttuuriin. Tästä seuraa 

se, että kääntäjän on päätettävä, miten lähdetekstin kohdekulttuurille vieraat elementit tai 

piirteet esitetään kohdetekstissä. Friedrich Schleiermacher (2007 [1813], 15) on tunnetusti 

todennut jo 1800-luvun alussa, että käännösprosessissa kääntäjä voi valita kahden vaihtoehdon 

väliltä: ”Joko kääntäjä jättää kirjailijan mahdollisimman rauhaan ja liikuttaa lukijaa häntä kohti; 

tai sitten hän jättää lukijan mahdollisimman rauhaan ja liikuttaa kirjailijaa lukijaa kohti.” 

Ensimmäinen vaihtoehdoista tunnetaan nimellä vieraannuttaminen ja jälkimmäinen nimellä 

kotouttaminen. 

Kotouttavassa käännösstrategiassa korostuvat kohdekielen normit ja konventiot ja kääntäjä 

pyrkii kääntämään tekstin niin, että käännös mukautuu näihin normeihin ja konventioihin. 

Vieraannuttavassa strategiassa päinvastoin korostuvat lähdekielen normit ja konventiot, jotka 

kääntäjä siirtää kohdetekstiin. Kotouttaminen ja vieraannuttaminen voivat ilmetä muun muassa 

kielellisissä valinnoissa sekä siinä, millä tavalla vieraaseen kulttuurin viittaavat elementit 

käännetään kohdetekstissä. Puheen illuusion luomisen näkökulmasta kotouttamisesta olisi kyse 

esimerkiksi tilanteessa, jossa kääntäjä valitsee dialogiin erityisesti sellaisia piirteitä, jotka 

ilmentävät kohdekielelle tavanomaisia puhetapoja. (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 240.) 

Vastaavasti lähdetekstissä esiintyvien kohdekielelle vieraiden puhetapojen välttäminen 

käännöksessä voidaan käsittää kotouttavan käännösstrategian hyödyntämiseksi. 

Vieraannuttaminen puolestaan voi tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kääntäjä 

säilyttää lähdekielen mukaisen puhetavan tekstissä, vaikkei se olisi piirteiltään kohdekielelle 

ominaista (mp.). Muun muassa Lawrence Venuti (1998, 5) on kuitenkin todennut, että 

käännökset sisältävät aina kotouttavan aspektin, sillä lähdetekstiä ei voida onnistua siirtämään 

kohdekieleen ja -kulttuuriin ilman käännösprosessissa väistämättä tapahtuvia muutoksia, joihin 

vaikuttavat esimerkiksi kielten ja kulttuurien erot. Kotouttaminen ja vieraannuttaminen ovat 

lisäksi vahvasti sidoksissa kohdekulttuuriin ja ajankohtaan, sillä nämä seikat vaikuttavat siihen, 
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arvioidaanko jokin käännöksessä esiintyvä elementti kotouttavaksi vai vieraannuttavaksi 

(Venuti 1995, 272). 

Uudelleenkäännöshypoteesiin sisältyy näin ollen odotus käännösten etenemisestä kotouttavasta 

vieraannuttavaan ja vähemmän tarkasta edeltäjäänsä tarkempaan käännökseen. Iäkkäiden 

teosten kohdalla tätä eroa ensikäännöksen ja sitä seuraavien käännösten sijoittumisessa 

kotouttava–vieraannuttava-akselille voi osittain selittää kohdekulttuurin lukijoiden kasvava 

tietämys lähdekulttuurista. Kuten Outi Paloposki ja Kaisa Koskinen (2004, 36) huomauttavat, 

tavallisesti käännöksen ei ole hyväksyttävää olla niin vieraannuttava, että sitä ei ymmärrettäisi 

kohdekulttuurissa. Näin ollen tietyt kotouttavat toimenpiteet voivat olla käännösprosessissa 

tarpeellisia, jotta voidaan varmistua siitä, että kohdekieliset lukijat ymmärtävät tekstin. 

Kohdekulttuurin lukijoiden tietämys lähdekulttuurista tai lähdeteoksesta voi ajan kuluessa 

kuitenkin kasvaa, jolloin myös käännöksille asetettavat vaatimukset voivat muuttua (mp.). 

Tällöin uudet lukijat voivat ymmärtää aiempia lukijoita paremmin tekstissä mahdollisesti 

esiintyviä vieraita elementtejä, jolloin näitä elementtejä ei välttämättä enää ole tarpeen 

kotouttaa, vaan käännösstrategia voi olla entistä vieraannuttavampi. 

Uudelleenkäännöshypoteesin tarkastelu käytännössä on osoittautunut haastavaksi. 

Lähdetekstin ja kohdetekstin välisen etäisyyden arvioiminen tai mittaaminen ei ole mutkatonta, 

ja oletus uudelleenkäännösten suuremmasta tarkkuudesta aiempiin käännöksiin verrattuna on 

ongelmallinen, sillä eri käännökset voivat olla tarkkoja eri kohdissa (Koskinen & Paloposki 

2015, 238; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 449). Kyseenalaista on lisäksi se, miten tarkkuus 

ylipäätään käsitetään kussakin tilanteessa ja miten sitä voidaan mitata (Chesterman 2000, 23). 

Käännösten yksiselitteinen luokittelu vieraannuttaviin tai kotouttaviin käännöksiin voi myös 

osoittautua haastavaksi, sillä käännökset sisältävät usein viitteitä sekä kotouttamisesta että 

vieraannuttamisesta, ja toisaalta kotouttavat ja vieraannuttavat ainekset voivat sijaita teksteissä 

monilla eri tasoilla (Koskinen & Paloposki 2015, 75, 251; Paloposki & Koskinen 2004, 32). 

Tällaisessa tilanteessa voi olla haastavaa arvioida, onko käännös kokonaisuudessaan 

ennemminkin kotouttava vai vieraannuttava tai kuinka tarkka se on lähdetekstiin verrattuna. 

Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi ovat todenneet, että myös puheen illuusion kääntämisen 

näkökulmasta on kyseenalaista, miten käännöksen tarkkuus käsitetään, sillä muodollinen ja 

hengellinen tarkkuus ovat kaksi eri asiaa, ja kotouttavakin käännös voi olla hengeltään tarkka 

ja herättää lähdeteoksen kaltaisia mielikuvia kohdekulttuurin lukijoissa. Esimerkiksi Oblomov-

teoksen uudelleenkäännöksiä tarkastellessaan he ovat todenneet, että teoksen uusin suomennos 
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on muodoltaan tarkin, kun taas vanhin käännös on hengeltään uutta lähempänä lähdetekstiä. 

(Tiittula & Nuolijärvi 2013, 386, 449.) Tällaisissa tapauksissa on siis kyseenalaista, 

käsitetäänkö tapaus uudelleenkäännöshypoteesia tukevaksi vai sitä vastustavaksi. Lisähaasteita 

vieraannuttavan ja kotouttavan käännösstrategian analysointiin tuo myös se, että kaikki 

käännösprosessissa tehdyt ratkaisut eivät aina ole kääntäjän tietoisia valintoja. Lähdetekstin 

kielelliset piirteet voivat esimerkiksi kääntäjän tiedostamatta heijastua kohdetekstiin ja luoda 

tahattomasti illuusion vieraannuttavasta käännösstrategiasta (Koskinen & Paloposki 2015, 75). 

Uudelleenkäännöksiä sekä uudelleenkäännöshypoteesia on tutkittu käännöstieteessä runsaasti 

ja erilaisin aineistoin. Muun muassa Kaisa Koskinen ja Outi Paloposki (2015, 251) sekä 

Andrew Chesterman (2000, 23) ovat todenneet, että käännöshistoriasta löytyy runsaasti niin 

uudelleenkäännöshypoteesia tukevia kuin sitä vastustaviakin käännösketjuja. Vastaavasti Liisa 

Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi (2013) ovat tarkastelleet uudelleenkäännöksiä puheenomaisuuden 

kääntämisen näkökulmasta ja havainneet sekä hypoteesin mukaisia että sitä vastustavia 

uudelleenkäännösketjuja. Tämän tutkielman kannalta huomionarvoinen on myös Goran 

Schmidtin tutkimus, jossa hän tarkastelee tässäkin tutkielmassa käsiteltävän The Picture of 

Dorian Gray -romaanin kroatiankielisiä käännöksiä vieraannuttamisen ja kotouttamisen 

näkökulmasta. Tutkimuksessaan Schmidt on havainnut, että kolmesta kroatiankielisestä 

käännöksestä ajallisesti ensimmäinen on ylivoimaisesti vieraannuttavin ja seuraavat kaksi 

käännöstä selvästi edeltäjäänsä kotouttavampia. Toisin sanoen Schmidtin tutkimuksen tulokset 

eivät tue uudelleenkäännöshypoteesia. (Schmidt 2013.) 

Koskinen ja Paloposki (2015, 251) kuitenkin huomauttavat, että jos hypoteesi käsitetään 

lievennetyssä muodossa eli niin, että käännöksillä on taipumus asettua jatkumolle, jossa 

uudelleenkäännös on edeltäjäänsä lähempänä lähdetekstiä, hypoteesi ei ole yhtä vaivattomasti 

kumottavissa. Koska tutkimusten perusteella hypoteesi ei absoluuttisena totuutena pidä 

paikkaansa, tässä työssä hypoteesi käsitetään tässä lievennetyssä merkityksessä, joka olettaa 

myöhemmille käännöksille taipumuksen olla edeltäjiään tarkempia ja sijoittua edeltäjiään 

lähemmäs lähdetekstiä. Tällaisessa lähestymistavassa toisin sanoen hyväksytään kyseinen 

taipumus, mutta ei oleteta uudelleenkäännösten väistämättä ja kaikissa tapauksissa olevan 

edeltäjiään tarkempia ja niitä lähempänä lähdetekstiä.  
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4 AINEISTO JA METODI 

Tämän luvun ensimmäisessä osassa esitellään tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet, 

tutkimuskysymykset, aineisto ja metodi sekä määritellään tutkimuksen kannalta keskeiset 

käsitteet. Luvun toisessa osassa perehdytään tutkimusaineistoon. Ensin esitellään lähdeteos The 

Picture of Dorian Gray ja sen kirjoittaja Oscar Wilde, minkä jälkeen luodaan katsaus teoksen 

juoneen ja rakenteeseen. Tämän jälkeen tarkastellaan kyseisen teoksen suomennoshistoriaa 

sekä Suomen käännöshistoriaa yleensä, minkä jälkeen esitellään tässä tutkimuksessa 

tarkasteltavat käännökset ja niiden kääntäjät. 

4.1 Tutkimuksen kuvaus 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan puheen illuusiota romaanissa The Picture of Dorian Gray ja 

sen kahdessa suomennoksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisin keinoin 

lähdeteoksessa ja sen käännöksissä on luotu dialogiin puheen illuusiota ja millä tavoin nämä eri 

tekstit eroavat toisistaan niissä käytettyjen keinojen osalta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, 

toteutuuko uudelleenkäännöshypoteesi käännöksissä käytettyjen puheen illuusion luomisen 

keinojen osalta. Näin ollen tutkimuskysymykset voidaan tiivistää seuraavanlaisiksi: 

 Millaisten keinojen avulla eri tekstien dialogeihin on luotu puheen illuusiota? 

 Miten puheen illuusion luomisen keinot eroavat toisistaan eri tekstien dialogeissa? 

 Toteutuuko uudelleenkäännöshypoteesi aineistossa puheen illuusion luomisen keinojen 

osalta? 

Tutkimuksessa hyödynnetään vertailevaa analyysia, sillä lähdeteoksen dialogin kieltä verrataan 

käännösten dialogeissa käytettyyn kieleen. Tutkimus on pääasiassa metodiltaan kvalitatiivista, 

mutta tutkimuksessa on lisäksi kvantitatiivinen ulottuvuus, sillä piirteiden esiintymistä 

aineistossa tarkastellaan myös määrällisesti. Niissä tapauksissa, joissa tietyn piirteen 

esiintymien määrä aineistossa on yksiselitteisesti ja luotettavasti laskettavissa, analyysissä 

esitetään tarkat luvut esiintymistä. Joidenkin tarkasteltavien piirteiden tarkkaa lukumäärää 

aineistoissa ei kuitenkaan voida yksinkertaisesti ja luotettavasti todentaa, jolloin tarkkoja lukuja 

esiintymistä ei esitetä. Näin ollen esimerkiksi interjektioiden eksakti määrä kussakin teoksessa 

esitetään, mutta toistoa tarkasteltaessa esiintymiä ei käsitellä tarkkojen lukujen avulla. 

Tutkielman tutkimusaineiston muodostavat vuonna 1891 ilmestynyt Oscar Wilden romaani The 

Picture of Dorian Gray ja sen kaksi suomenkielistä käännöstä. Tarkasteltavat käännökset ovat 
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Helmi Setälän vuonna 1906 ilmestynyt käännös Dorian Grayn muotokuva sekä Jaana Kapari-

Jatan kääntämä vuonna 2009 ilmestynyt samanniminen käännös. Lähdeteos ja Helmi Setälän 

käännös on ladattu Project Gutenberg -sivustolta, mutta saatavuusongelmien vuoksi Jaana 

Kapari-Jatan käännöstä on tarkasteltu vuonna 2011 ilmestyneen pokkariversion pohjalta, jonka 

voidaan olettaa sisällöltään vastaavan vuonna 2009 ilmestynyttä sidottua painosta. 

Tutkimuksessa tarkastellaan kunkin kolmen teoksen 1175:tä puheenvuoroa, joissa on käytetty 

suoraa esitystä. Helmi Setälän käännöksessä esiintyy lisäksi yksi puheenvuoro (luku 8), jota ei 

lähdetekstissä tai Jaana Kapari-Jatan käännöksessä ole ilmaistu suoran esityksen välityksellä. 

Tätä puheenvuoroa ei ole sisällytetty tutkimusaineistoon, koska puheenvuoro on esitetty suoran 

esityksen keinoin vain yhdessä tarkasteltavista teksteistä. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta 

tutkimusaineisto sisältää kaikki tekstien suoraa esitystä hyödyntävät puheenvuorot. 

Koska lähdeteksti ja toinen käännöksistä ovat varsin iäkkäitä, mielekkään analyysin 

varmistamiseksi kyseisissä teksteissä tehdyt ratkaisut on pyrittävä näkemään nykypäivän sijaan 

niiden tuottamisajankohdasta käsin. Lisäksi on tarpeen huomauttaa, että tutkielmassa ei 

arvioida sitä, onko teosten dialogi kokonaisuudessaan realistista tai todellista spontaania 

puhetta muistuttavaa, vaan tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan, millaisin keinoin dialogiin 

on pyritty luomaan puheen illuusiota osana teoksen fiktiivistä maailmaa. Myöskään käytettyjä 

keinoja tai käännöksiä yleensä ei arvoteta, vaan lähestymistapa on deskriptiivinen. 

Aineiston tehokkaan ja luotettavan vertailun mahdollistamiseksi jokaisen tarkasteltavan 

teoksen dialogiosuudet on kerätty Excel-tiedostoon siten, että jokaisen tekstin versio kustakin 

puheenvuorosta on vierekkäin samalla rivillä. Lähdeteos ja Helmi Setälän käännös ovat 

saatavilla elektronisessa muodossa Project Gutenberg -sivustolla, joten niiden dialogiosuudet 

kopioitiin suoraan sivustolta Excel-tiedostoon ja järjestettiin vierekkäin. Jaana Kapari-Jatan 

kääntämä teos ei ole saatavilla elektronisessa muodossa, joten kirjan dialogiosuudet syötettiin 

kyseiseen Excel-taulukkoon manuaalisesti. Excel-taulukon luomisen jälkeen kukin aineisto 

ladattiin SketchEngine-korpusohjelmaan, jota käytettiin tutkimuksessa apuna tiettyjen sanojen 

ja ilmaisujen tarkkojen lukumäärien laskemisessa sekä omien laskelmien varmentamisessa. 

Tutkimusaineiston laajuuden vuoksi tutkielmassa tarkastellaan ainoastaan suoraa esitystä ja 

epäsuora esitys jätetään pääosin rajauksen ulkopuolelle. Kaunokirjallisuuden suorassa 

esityksessä kertoja lainaa sanatarkasti toisen sanomaa tai kirjoittamaa, ja tällaisen 

puheenvuoron yhteydessä voi esiintyä myös johtolause, jossa voidaan ilmaista esimerkiksi se, 
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kuka repliikin sanoo ja millä tavoin (Biber ym. 1999, 967; Leech & Short 2007, 255; Nykänen 

& Koivisto 2013, 11). Epäsuorassa esityksessä puolestaan jo sanottu tai kirjoitettu kerrotaan 

omin sanoin ilman suoraa lainausta (Leech & Short 2007, 255). Tällaisia tapauksia ei 

huomioida tässä tutkimuksessa muissa kuin sellaisissa tapauksissa, joissa epäsuora esitys on 

integroitu suoraan esitykseen, eli silloin, kun henkilöhahmo omassa repliikissään kertoo omin 

sanoin, mitä joku toinen henkilö on hänelle sanonut (esim. ”Sanoin hänelle, että rakastan häntä, 

ja hän sanoi, ettei hän ole kelvollinen vaimokseni”, luku 6, Jaana Kapari-Jatan käännös). 

Koska tässä tutkielmassa tarkastellaan puhetta esittävää dialogia, henkilöiden ajatuksia 

ilmaisevia kohtia ei huomioida tutkimuksessa, vaikka ajatukset olisi ilmaistu suoran esityksen 

avulla. Myöskään johtolauseita ei tutkita tässä tutkimuksessa, mutta esimerkkien selkeyden 

varmistamiseksi aineistoesimerkeissä mukaan on otettu paikoin myös mahdollinen johtolause. 

Puheenomaisuus käsitetään tässä tutkielmassa Tiittulan ja Nuolijärven (2013, 14) määritelmän 

mukaisesti sellaiseksi kirjoitetun tekstin piirteeksi, jonka avulla tekstiin on pyritty luomaan 

puheen illuusiota eli vaikutelmaa puhutusta puheesta. Puheenvuoro määritellään Suomen isossa 

kieliopissa (VISK 2004, 1004) sellaiseksi dialogin kokonaisuudeksi, joka rajautuu 

puhujanvaihdoksen kautta. Tässä tutkielmassa puhujanvaihdokseksi käsitetään myös kerronta, 

joka seuraa hahmon puheenvuoroa. Toisin sanoen yhdeksi puheenvuoroksi mielletään 

tutkimuksessa jokainen osa dialogia, jossa joku henkilöhahmoista puhuu yhtäjaksoisesti 

kerronnan tai muiden henkilöhahmojen virkkeiden keskeyttämättä. Sanojen tai virkkeiden 

välissä esiintyvän johtolauseen ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa katsota keskeyttävän 

puheenvuoroa, jolloin esimerkiksi seuraava virke käsitetään yhdeksi puheenvuoroksi: ”’Basil’, 

Dorian Gray huudahti, ’jos lordi Henry Wotton lähtee, lähden minäkin’” (luku 2, Jaana Kapari-

Jatan käännös). Puhutun kielen kokonaisuuksia kutsutaan lausumiksi (mts. 1003), mutta koska 

tässä tutkimuksessa tarkastellaan fiktiivistä puhetta, dialogin osia käsitellään tutkimuksessa 

virkkeinä. Tutkielmassa tarkasteltava uudelleenkäännöshypoteesi puolestaan tarkoittaa oletusta 

siitä, että teoksesta tehty uusi käännös sijoittuisi sitä edeltävää käännöstä lähemmäs lähdetekstiä 

(Koskinen & Paloposki 2015, 8). Tässä tutkimuksessa uudelleenkäännöshypoteesin 

toteutuminen tarkoittaisi toisin sanoen sitä, että Jaana Kapari-Jatan käännös sijoittuisi puheen 

illuusion osalta Helmi Setälän käännöstä lähemmäs lähdetekstiä. 

Aineiston analyysi on jaoteltu Tiittulan ja Nuolijärven (2013) luokittelun mukaisesti, jossa 

erotetaan seuraavat puheen illuusion luomisen keinot ja tasot: äänne- ja muotopiirteet, sanasto 

ja fraseologia, persoona ja viittaaminen, kongruenssi, lauserakenne, sanoman muotoilu ja 
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keskustelunomaisuus. Tässä työssä kongruenssi on sisällytetty luokkaan lauserakenne ja luokat 

sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus on yhdistetty yhdeksi luokaksi. Lisäksi analyysiin 

on lisätty luokka puhuttelu. Luokkia on työn teoriaosuuden mukaisesti täydennetty. Aineiston 

laajuuden ja siitä johtuvan aiheen rajaamisen välttämättömyyden vuoksi aineiston analyysissä 

ei käsitellä sanajärjestykseen liittyviä puheen illuusion luomisen keinoja, jolloin lauserakenne-

luokkaan kuuluviin standardista poikkeavaan sanajärjestykseen ja lohkeamarakenteisiin ei 

perehdytä tässä tutkielmassa. Vastaavasti persoona ja viittaaminen -luokan passiivirakenteita 

ja nollapersoonaa ei käsitellä tässä työssä. 

Työssä käytetään lyhenteitä OW, HS ja JK. Lyhenne OW viittaa Oscar Wilden teokseen The 

Picture of Dorian Gray, lyhenne HS Helmi Setälän käännökseen kyseisestä teoksesta ja JK 

vastaavasti Jaana Kapari-Jatan käännökseen. Aineistoesimerkeissä käytetyt lihavoinnit ovat 

lisäämiäni, eivätkä ne esiinny tutkimusaineistossa. Tilan säästämiseksi aineistoesimerkeissä 

esitän puheenvuorosta vain sen osan, joka on tarkastelun kannalta oleellinen. Puheenvuorosta 

poistettuja kohtia aineistoesimerkeissä ilmaisevat kaksi viivaa (--). Aineistoesimerkit on 

kopioitu kustakin tekstistä sellaisinaan, jolloin myös niissä mahdollisesti esiintyvät 

kirjoitusvirheet ja standardista poikkeavat kirjoitusasut ovat julkaisun mukaisia, eivät omiani. 

Koska käytetyissä Project Gutenberg -sivuston aineistoissa ei ole käytetty sivunumerointia, 

kerron kunkin aineistoesimerkin yhteydessä vain teoksen luvun, josta kukin puheenvuoro on 

kopioitu. 

4.2 The Picture of Dorian Gray ja Dorian Grayn muotokuva 

4.2.1 Oscar Wilde ja The Picture of Dorian Gray 

The Picture of Dorian Gray on irlantilaisen kirjailijan Oscar Wilden (1854–1900) ainoaksi 

jäänyt romaani. Melko lyhyeksi jääneen uransa aikana Wilde kirjoitti kyseisen romaanin lisäksi 

esseitä, tarinoita, runoja sekä näytelmiä, joista tunnetuin lienee vuonna 1895 ilmestynyt The 

Importance of Being Earnest. Oscar Wilde muistetaan omalaatuisena keikarina, jonka lyhyt ura 

oli hyvin tapahtumarikas ja dramaattinen. 

Uransa alussa Wilde kirjoitti pääasiassa runoja, mutta siirtyi pian proosaan (Holland 1966, 10). 

The Picture of Dorian Gray julkaistiin ensimmäisen kerran philadelphialaisessa Lippincott’s 

Monthly Magazine -lehdessä vuonna 1890, ja ennen kuin tarina julkaistiin kirjana seuraavana 

vuonna, Wilde teki tekstiin huomattavia muutoksia ja sensurointeja. Hän muun muassa poisti 

ja muokkasi lukuisia miesten väliseen fyysiseen ja henkiseen läheisyyteen liittyviä kohtia. 
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(Mighall 2008, ix, xvi–xvii.) Wilden muokkauksista huolimatta englantilainen lehdistö tuomitsi 

julkaistun teoksen lähes yksimielisesti, ja kirjaa kuvattiin muun muassa moraalittomaksi, 

paheelliseksi, irstaaksi ja törkeäksi (Holland 1966, 11; Holland 1997, 70). Erityistä inhoa kirjaa 

kohtaan tunnettiin myös siksi, että kirja ei noudattanut vakiintuneita kaunokirjallisuuden 

normeja ja se sisälsi eksplisiittistä yhteiskuntakritiikkiä (Holland 1997, 70). Kirjan väitetystä 

irstaudesta viestii myös se, että sitä käytettiin siveysrikossyytteissä todistusaineistona Oscar 

Wildeä vastaan (Mighall 2008, ix). 

Kirjan heikosta vastaanotosta huolimatta Wilden ura oli romaanin julkaisua seuraavina vuosina 

nousussa. Vuonna 1892 ilmestyneen näytelmän Lady Windermere’s Fan katsotaan aloittaneen 

Wilden menestyksekkään teatteriuran, joka huipentui vuonna 1895 erittäin suosittuun 

näytelmään The Importance of Being Earnest (Mighall 2008, xxix; Holland 1966, 13). Huhut 

uransa huipulla olevan Wilden epäsoveliaaksi katsotusta yksityiselämästä alkoivat kuitenkin 

levitä, ja lopulta hänen maineensa romuttui täysin (Holland 1977, 92). Vuonna 1895 Wilde 

tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen siveellisyysrikoksista, ja hän teki vararikon. 

Vapauduttuaan vankilasta Wilde vaihtoi nimensä ja muutti Englannista Pariisiin, missä hän 

kuoli vuonna 1900 vain 46-vuotiaana. (Mighall 2008, xxix.) Vasta vuosikymmeniä Wilden 

kuoleman jälkeen häntä ja hänen tuotantoaan alettiin jälleen pitää suuressa arvossa (Holland 

1997, 6). 

The Picture of Dorian Gray on tarina hedonismista, kauneudesta ja moraalista. Teoksessa 

taiteilija Basil Hallward maalaa nuoren ja poikkeuksellisen komean ystävänsä Dorian Grayn 

muotokuvan. Muotokuvan valmistuessa Dorian Gray tutustuu Hallwardin ystävään lordi Henry 

Wottoniin ja ystävystyy pian tämän kanssa. Nuori ja viaton Dorian Gray vaikuttuu kyynisen 

Lordi Henry Wottonin hedonistisesta nuoruutta, kauneutta ja paheita ihannoivasta 

elämänasenteesta ja alkaa etääntyä vanhoillisesta ja hyveellisestä ystävästään Basil 

Hallwardista. Muotokuvaansa katsoessaan Dorian Gray ymmärtää, että kuvassa hän tulee 

olemaan aina nuori ja komea, kun hän itse vanhenee ja lopulta menettää komean ulkonäkönsä. 

Vihaisena hän vannoo, että myisi sielunsa siitä, että muotokuva vanhenisi ja rapistuisi hänen 

sijaansa. 

Aiheutettuaan rakastettunsa Sibyl Vanen kuoleman Dorian Gray säikähtää ja huomaa toiveensa 

toteutuneen: muotokuva on muuttanut muotoaan, mutta hän itse on pysynyt ennallaan. Vaikka 

Dorian Gray kokee joitakin lyhyitä katumuksen hetkiä läpi vuosien, hän antautuu yhä 

hedonistisemmalle ja paheellisemmalle elämälle, jonka seuraukset piirtyvät muotokuvaan 
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miehen itsensä pysyessä entisellään. Peläten salaisuutensa paljastumista hän piilottaa 

muotokuvan lukittuun huoneeseen, jossa hän käy säännöllisesti tutkimassa sitä. Hän rakastuu 

yhä enemmän omaan ulkomuotoonsa ja pilkkaa karmeaa muotokuvaa, joka kantaa hänen 

tekojensa seuraukset. 

Tarina sijoittuu viktoriaanisen Lontoon ylhäisömaailmaan. Kaikki kirjan päähenkilöt – Dorian 

Gray, Basil Hallward ja lordi Henry ”Harry” Wotton – sekä suurin osa heidän kirjassa 

esiintyvistä tuttavistaan kuuluvat ylhäisöön. Henkilöiden korkea asema heijastuu vahvasti 

siihen, mistä ja miten hahmot keskustelevat teoksessa. Alempia sosiaaliluokkia edustavat 

kirjassa vain palvelusväki, jotkin kirjassa pikaisesti esiintyvät sivuhahmot sekä näyttelijätär 

Sibyl Vane ja hänen perheensä. 

Romaanin kertoja on niin kutsuttu kaikkitietävä hän-kertoja, ja henkilöhahmojen puheen 

ilmaisemisessa on teoksessa valtaosin käytetty suoraa esitystä. Dialogi on teoksessa erittäin 

merkittävässä asemassa, sillä lukuisat romaanin tärkeät tapahtumat kommunikoidaan teoksessa 

dialogin välityksellä. Jopa kenties juonen kannalta keskeisin tapahtuma eli hetki, jona Dorian 

Gray myy sielunsa ikuisesta nuoruudesta, viestitään lukijoille dialogin välityksellä. Myös useat 

muut romaanin merkittävät tapahtumat, kuten esimerkiksi Sibyl Vanen ja Dorian Grayn 

rakastuminen sekä Sibyl Vanen kuolema, tuodaan teoksessa ilmi ainoastaan dialogin 

välityksellä eikä kertojan kertomana. Hyvin suuri osa romaanista koostuukin dialogista, ja 

erillisiä suoraa esitystä hyödyntäviä puheenvuoroja teoksessa on 1175 kappaletta.  

Viktoriaanisella aikakaudella kyseisen romaanin kirjoittamisen aikaan oli hyvin tavanomaista, 

että romaanin päähenkilöiden puheenvuorot olivat yleiskielisiä (Chapman 1984, 62), ja myös 

kyseisessä teoksessa dialogi on pääosin huomattavan yleiskielistä. Romaani on kestänyt aikaa 

erinomaisesti, eikä sen kieli yli sadan vuodenkaan jälkeen kuulosta mainittavan vanhahtavalta. 

4.2.2 Dorian Grayn muotokuvat 

The Picture of Dorian Gray on käännetty suomen kielelle useita kertoja eri kustantajien 

toimesta. Erilaisten tietokantojen tietoihin on suhtauduttava varauksella, sillä niiden tiedot 

saattavat olla puutteellisia, mutta tästä huolimatta ne antavat suuntaa julkaistujen käännösten 

määrästä ja julkaisuajankohdista. Suomen kansallisbibliografia Fennican mukaan The Picture 

of Dorian Gray on käännetty suomeksi vuoteen 2019 mennessä yhteensä neljä kertaa. 

Ensimmäisen kerran teos julkaistiin suomeksi jo vuonna 1906 WSOY:n kustantamana ja Helmi 

Setälän kääntämänä nimellä Dorian Grayn muotokuva. Ensimmäisen ja sitä seuraavan 

suomennoksen välillä kului hieman yli neljäkymmentä vuotta, sillä seuraava, Aulis Nopsasen 
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suomennos, julkaistiin vuonna 1947 Mantereen kustantamana. Vuonna 1963 puolestaan 

julkaistiin jälleen WSOY:n toimesta Kai Kailan suomennos, josta on otettu vuosien kuluessa 

myös useita lisäpainoksia, Fennican mukaan neljä. Kai Kailan käännös julkaistiin myös Loisto-

pokkarina, josta on otettu Fennican mukaan seitsemän painosta. Viimeisimmän suomennoksen, 

jonka on luonut Jaana Kapari-Jatta, Otava julkaisi vuonna 2009 Keskiyön kirjasto  

-sarjassaan sekä vuonna 2011 Seven-pokkarisarjassaan. Kaikki mainitut suomennokset on 

julkaistu nimellä Dorian Grayn muotokuva, ja ne on käännetty suoraan englanninkielisestä 

Oscar Wilden lähdeteoksesta. (Fennica 2019.) Tämä on huomionarvoista pääasiassa 

ensimmäisen suomennoksen osalta, sillä vielä 1900-luvun alkupuolella myös englanninkielisiä 

teoksia oli tavanomaista kääntää suomeksi välikielen kautta (Paloposki 2007, 124). 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan teoksen ensimmäistä sekä viimeisintä 

suomennosta, jotka ovat molemmat erittäin tuotteliaiden ja arvostettujen naiskääntäjien 

käsialaa. Teoksen ensimmäinen ja viimeisin suomennos ovat ilmestyneet erittäin paljon 

toisistaan eroavina aikoina ja hyvin erilaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa, joten 

käännösten esittelyn yhteydessä on tarpeen luoda lyhyt katsaus kauno- ja käännöskirjallisuuden 

historiaan Suomessa. Käännösten ajatellaan heijastavan tuottamisajankohtansa normeja, eikä 

kaunokirjallisuudenkaan kieli elä tyhjiössä, vaan heijastaa kirjoitus- tai kääntämisajankohtansa 

kieliyhteisön kielenkäyttöä ja normistoa (Koskinen & Paloposki 2015, 165–166; Tiittula & 

Nuolijärvi 2013, 12). Käsillä olevan tutkimuksen kannalta onkin tärkeää sijoittaa tässä työssä 

käsiteltävät käännökset suomalaisen kirjallisuuden ja käännöskirjallisuuden historiaan. 

Suomen kirjallisen kulttuurin historia on vielä melko nuori, sillä kaunokirjallisuutta on maassa 

kirjoitettu ja käännetty pääasiassa vasta noin 200 vuoden ajan (Koskinen & Paloposki 2015, 

173). Suomennokset toimivat Suomen kaunokirjallisuuden alkutaipaleella tärkeissä tehtävissä 

muun muassa kansakunnan kulttuuripääoman kartuttamisessa, kansalaisten sivistystason 

kohottamisessa sekä yleisesti kansan valistuksessa (Sevänen 2007, 14). Käännösten avulla 

pyrittiin kehittämään myös suomen kieltä, ja suomen kirjakielen katsotaan vakiintuneen 

nykysuomeksi arviolta 1870- ja 1880-lukujen aikana, joskin vuosisadan vaihde ja sitä seuraavat 

vuosikymmenet olivat vielä kielen standardisoinnin kannalta merkittäviä aikakausia (mts. 13; 

Koskinen & Paloposki 2015, 122; Paloposki 2007, 119). Suomennoksilla ja niiden kielellä on 

kautta aikojen ollut huomattava merkitys suomen kielen ominaispiirteiden ilmentäjänä ja 

vahvistajana (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 8). 
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The Picture of Dorian Gray -teoksen ensimmäinen käännös ilmestyi vuonna 1906 melko 

varhaisessa vaiheessa Suomen kirjallisuushistoriaa. Suomalaisen kirja-alan ja kirjallisuuden 

voidaan yleisesti katsoa kehittyneen läpi 1800-luvun ja vakiintuneen nykyiseen muotoonsa 

arviolta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa (Kovala 2007, 332). Vuosisadan vaihteen ajalle oli 

tyypillistä pyrkimys kääntää etenkin länsimaisen taidekirjallisuuden klassikkoteoksia suomen 

kielelle, ja vuosisadan alussa käännettiin paljon myös sellaista merkittävää uutta tuotantoa, joka 

saavutti myöhemmin klassikkoaseman (Riikonen 2007, 237; Sevänen 2007, 14). Tällaiseksi 

teokseksi voidaan ajatella myös Dorian Grayn muotokuva, joka on vuosien kuluessa 

saavuttanut kiistattoman klassikkostatuksen myös Suomessa. Liiketaloudellisiin voittoihin 

tähtäävä niin sanotun ajanvietekirjallisuuden kääntäminen yleistyi Suomessa 1900-luvulla, ja 

tällaisia viihteellisiä teoksia käännettiin etenkin Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista (Sevänen 

2007, 14). Kaunokirjalliset käännökset olivat suomalaisessa kustannustoiminnassa keskeisessä 

asemassa 1900-luvun alussa, ja niitä ilmestyi enemmän kuin alun perin suomeksi kirjoitettuja 

kaunokirjallisia teoksia (mts. 13). 

Edellä esitetty lyhyt katsaus Suomen kaunokirjallisuuden historiaan osoittaa, että Helmi Setälän 

käännös ilmestyi aikana, jolloin suomalainen kirja-ala oli juuri vakiintumassa ja suomen 

kirjakieli vielä varsin nuori. Näin ollen kääntämisen olosuhteet eroavat huomattavasti vasta 

2000-luvulla ilmestyneen viimeisimmän käännöksen olosuhteista, jolloin niin ala kuin suomen 

kielikin ovat jo huomattavasti 1900-luvun alkua vakaammassa asemassa. Kääntäjät ovatkin 

olleet kielenkäytön kannalta hyvin erilaisissa asemissa, sillä viimeisin kääntäjä on voinut 

tukeutua jo erittäin vakiintuneisiin kielen normeihin siinä missä ensimmäinen kääntäjä on 

työskennellyt vasta juuri vakiintuneen tai vakiintumassa olevan kielen kanssa. 

Huomionarvoista on myös se, että lähdetekstin ja ensimmäisen käännöksen välillä on vain 

hieman yli vuosikymmen, kun taas lähdetekstin ja viimeisimmän käännöksen välillä aikaa on 

kulunut yli vuosisata. Toisin sanoen ajallinen etäisyys lähdetekstiin on näissä kahdessa 

käännöksessä hyvin erilainen. Molemmat teoksen suomennoksista ovat lähdetekstin tavoin 

aikuisille lukijoille kohdistettuja. Suomennosten kohderyhmät eroavat silti toisistaan siinä, että 

1900-luvun alun ja 2000-luvun suomalainen yhteiskunta ja lukijakunta eroavat toisistaan 

huomattavasti, samoin kuin molemmat eroavat lähdetekstin alkuperäisestä kohderyhmästä eli 

1800-luvun lopun englanninkielisestä yleisöstä. 

On yllättävää, että vaarallisen kirjan maineessa oleva teos saatiin markkinoille suomen kielelle 

käännettynä suhteellisen nopeasti, vain 15 vuotta lähdeteoksen ilmestymisen jälkeen. Teoksen 
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ensimmäinen suomentaja Helmi Setälä, joka tunnetaan myös nimellä Helmi Krohn, oli 

suomalainen kirjailija, kriitikko, toimittaja sekä erittäin tuottelias kääntäjä (Kivistö 2007, 217). 

Laajan oman tuotantonsa lisäksi Setälä suomensi pitkän uransa aikana lähes 160 teosta, joista 

Oscar Wilden tuotantoa olivat Dorian Grayn muotokuvan lisäksi myös teokset De Profundis 

sekä Onnellinen prinssi ynnä muita kertomuksia. Aikakauslehti Valvojassa todettiin aikanaan, 

että Wilden tyyli eroaa aiemmin suomeksi saatavilla olleesta kirjallisuudesta, joten kirjailijan 

tuotannon kääntämistä pidettiin haastavana. Setälän Dorian Grayn muotokuva -käännöstä 

kuvailtiin kuitenkin kyseisessä lehdessä erinomaisesti onnistuneeksi. (Mts. 217–218, 228.) 

Nykyhetkestä tarkasteltuna Helmi Setälän käännös on edelleen varsin luettava ja ymmärrettävä, 

ja nykylukijassa huomiota herättävät lähinnä paikoin erikoinen sanajärjestys sekä vanhahtavat 

sanat (esim. paperossi, edeskäypä). 

Vuonna 2009 ilmestyneen viimeisimmän suomennoksen kääntäjä Jaana Kapari-Jatta on 

tunnettu kääntäjä, joka on noussut koko kansan tietoisuuteen etenkin Harry Potter -käännösten 

ansiosta. Kapari-Jatta on ollut erittäin paljon näkyvillä eri tiedotusvälineissä ja hän on saanut 

kiitosta muun muassa kääntäjien aseman ja arvostuksen kohentamisesta (Puurtinen 2007, 327). 

Hänelle on myös myönnetty vuonna 2002 kansainvälinen Astrid Lindgren -palkinto laajasta 

käännöstuotannosta (mp.).  
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5 PUHEEN ILLUUSIO JA UUDELLEENKÄÄNNÖSHYPOTEESI 

DORIAN GRAYN MUOTOKUVISSA 

Tässä luvussa käsitellään puheen illuusiota ja uudelleenkääntämistä romaanissa The Picture of 

Dorian Gray ja sen kahdessa suomennoksessa. Luvun ensimmäisessä osassa tarkastellaan eri 

puheen illuusion luomisen keinojen esiintymistä näissä kolmessa tekstissä. Luvun toisessa 

osassa puolestaan tarkastellaan näitä keinoja uudelleenkäännöshypoteesin näkökulmasta, ja 

viimeisessä osassa tehdään yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 

5.1 Puheen illuusio ja Dorian Grayn muotokuva 

Puheen illuusio on tärkeä osa kaunokirjallista dialogia ja siten myös olennainen osa koko 

lukukokemusta. Puheen illuusiota voidaan luoda kaunokirjalliseen dialogiin usean eri keinon 

avulla. Näissä keinoissa ja niiden käytön laajuudessa voidaan kuitenkin havaita variaatiota eri 

kielillä ja eri ajankohtina kirjoitetuissa teoksissa (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 70, 238). Tässä 

osassa käsittelen erilaisten puheen illuusion keinojen esiintymistä tutkimusaineistossani ja 

vertailen käsiteltäviä tekstejä toisiinsa puheen illuusion näkökulmasta. 

5.1.1 Äänne- ja muotopiirteet 

Äänne- ja muotopiirteisiin kuuluvat standardinvastainen kirjoitusasu, assimilaatiot, heittymät, 

pikapuhemuodot sekä erilaiset ääntämisen piirteitä ja ei-verbaalisia ominaisuuksia korostavat 

kirjoitusasut. Tarkasteltavissa käännöksissä ei ole hyödynnetty lainkaan tämän luokan piirteitä, 

ja lähdeteoksessakin on käytetty ainoastaan lyhennettyjä muotoja, joten käsittelen tässä osiossa 

ainoastaan niitä. Tämän lisäksi teen huomioita HS-käännöksen ilmaisujen kirjoitusasuista. 

Vaikka täydellisestä vastaavuudesta ei olekaan kyse, rinnastin aiemmin tässä työssä englannin 

kielen lyhennetyt muodot pikapuhemuotoihin. Lähdetekstissä esiintyvät muun muassa can’t, 

didn’t, isn’t ja wasn’t, mutta tällaisia lyhennettyjä muotoja on teoksessa kokonaisuudessaan 

käytetty melko säästeliäästi. Lyhennetyistä muodoista eniten käytetty on don’t, joka esiintyy 

tekstissä 255 kertaa, kun taas muut lyhennetyt muodot esiintyvät tekstissä vain satunnaisesti. 

Lyhenteen don’t täydellinen muoto do not esiintyy dialogissa vain kuusi kertaa, joten tekstissä 

voidaan havaita vahva taipumus lyhennetyn muodon käyttöön. Lyhennettyjä muotoja esiintyy 

satunnaisesti lähes kaikkien hahmojen virkkeissä, mutta teoksessa lyhyesti esiintyvän 

oopiumiluolan asiakkaan puheenvuoroissa on tyypillisesti käytetty enemmän ja laajemmin 

lyhennettyjä muotoja kuin muiden hahmojen puheenvuoroissa. Esimerkiksi luvussa 16 hän 
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toteaa: ”It’s nigh on eighteen years since I met him. He hasn’t changed much since then.” 

Näissä kahdessa virkkeessä lyhennettyä muotoa on käytetty aina, kun se on ollut mahdollista, 

ja näin lyhennettyjen muotojen käytöllä on muiden keinojen ohella vahvistettu mielikuvaa 

karskista ja alaluokkaisesta puhetavasta. 

Äänne- ja muotopiirteiden yhteydessä on tarpeen huomauttaa, että HS-käännöksessä esiintyy 

lukuisia sanoja, joiden kirjoitusasu on nykystandardista poikkeava. Kyseisiä sanoja 

käsiteltäessä on kuitenkin huomattava, että vaikka kirjoitusasu onkin nykyään standardista 

poikkeava, se ei ole välttämättä ollut sitä käännöksen julkaisuajankohtana 1900-luvun alussa. 

Suuri osa HS-tekstin nykystandardien vastaisista kirjoitusasuista on sellaisia, joilla ei voida 

ajatella olevan suurta vaikutusta puheen illuusioon: esimerkiksi sana pelottaa on kirjoitettu 

muodossa peloittaa ja sana ensimmäinen muodossa ensimäinen. Osa tekstin sanoista kuitenkin 

muistuttaa silmämurretta tai heittymää. Esimerkiksi tekstissä käytetyt muodot olekkaan, 

itsekkin sekä kerroppa muistuttavat silmämurretta, sillä kirjoitusasu poikkeaa standardista, 

mutta vastaa ilmaisun oikeaa ääntämystä. Kyse ei kuitenkaan ole silmämurteesta tai puheen 

illuusion luomisesta, sillä suomen kielessä on ollut tavanomaista käyttää kahta konsonanttia 

loppukahdennustapauksissa (Lehikoinen & Kiuru 1998, 72). Toisin sanoen kirjoitusasu on 

kirjoitusajankohtanaan ollut standardinmukainen eikä siitä poikkeava. 

Heittymää puolestaan muistuttavat muun muassa HS-käännöksen ilmaisut alottaa (vrt. 

aloittaa) ja paljo (vrt. paljon). Lehikoisen ja Kiurun (1998, 73) mukaan alottaa on kuitenkin 

ollut tavallinen muoto vielä 1900-luvun alussa, jolloin tiettyjen i-loppuisten diftongien i-kirjain 

jätettiin usein merkitsemättä. Samoin 1900-luvun sanomalehtiä tarkasteltaessa voidaan havaita, 

että paljo oli käytetty muoto vielä 1900-luvun alussa (Kansalliskirjasto 2020). Nykylukijassa 

huomiota herättävät myös HS-tekstin -kä-päättyvät kysymyssanat kuten miksikä ja mitenkä, 

mutta myös tällaiset kysymyssanat esiintyivät 1900-luvun alun sanomalehdissä (mp.). HS-

käännöksen aikakauden sanomalehtien tarkastelu osoittaakin, että kaikki käännöksessä 

esiintyvät nykystandardista poikkeavat kirjoitusasut ovat sellaisia, joita on käytetty 1900-luvun 

alun sanomalehdissä (mp.). Sanomalehtien voidaan ajatella edustavan ilmestymisajankohtansa 

standardeja, joten HS-tekstissä käytetyt ilmaisut ovat todennäköisesti kirjoitusajankohtanaan 

olleet standardinmukaisia. Toisin sanoen HS-tekstissä ei esiinny standardista poikkeavia 

kirjoitusasuja. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että äänne- ja muotopiirteitä on käytetty ainoastaan 

lähdetekstissä, ja siinäkin melko niukasti. Näin ollen äänne- ja muotopiirteiden luokka ei ole 
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teksteissä puheen illuusion kannalta erityisen merkittävä, joskin lyhennetyt muodot tuovat 

puheenomaisuutta lähdetekstiin. Tällaiset lyhennetyt muodot ovat kuitenkin hyvin yleisiä 

kirjoitetussa englannin kielessä, ja niiden vaikutus puheen illuusioon on melko vähäinen. 

5.1.2 Persoona ja viittaaminen 

Tässä alaluvussa tarkastelen persoonapronominien ja demonstratiivipronominien esiintymistä 

teksteissä. Rajaamisen välttämättömyyden vuoksi osiossa tutkitaan ainoastaan pronominien 

käyttöä, eikä passiivirakenteen ja nollapersoonan käyttöä tarkastella. Persoonapronominien 

puhekielisiä variantteja (esim. mä) tarkasteltavissa teksteissä ei esiinny lainkaan. 

Persoonapronominien määrässä on tekstien välillä huomattavia eroja. Havainnollistavina 

esimerkkeinä mainittakoon, että persoonapronomini I esiintyy lähdeteoksessa 1690 kertaa ja 

persoonapronomini minä HS-tekstissä 773 kertaa ja JK-tekstissä 373 kertaa. Vastaavia eroja 

voidaan havaita myös genetiivimuodoissa, sillä my esiintyy lähdetekstissä 313 kertaa ja minun 

possessiivisena genetiivinä HS-tekstissä 177 kertaa ja JK-tekstissä 64 kertaa. Lähdeteoksen 

runsas persoonapronominien käyttö selittyy sillä, että toisin kuin suomessa englannissa 

persoonapronominin käyttö on useimmissa tapauksissa välttämätöntä. Erot kahden 

suomennoksen välillä ovat kuitenkin merkittävät, ja HS-tekstissä persoonapronomineja on 

käytetty huomattavasti runsaammin kuin JK-tekstissä. Seuraava Dorian Grayn puheenvuoro 

(luku 9) havainnollistaa tätä eroa käännösten välillä. Kuten esimerkistä ilmenee, HS-tekstissä 

on jätetty persoonapronomini mainitsematta vain yhdessä kohdassa (∅ antaisin), kun taas JK-

tekstissä persoonapronomini on jätetty mainitsematta aina, kun se on ollut mahdollista: 

 (1) HS: ”Minun palvelijallani ei ole mitään tekemistä sen kanssa, Basil. Luuletko sinä, että ∅ antaisin 

hänen järjestää minun huonettani? Joskus hän hoitaa minun kukkiani – siinä kaikki. Ei, minä 

tein sen itse. Valo oli liian voimakas kuvalle.” 

JK: ”∅ Palvelijallani ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Et kai ∅ luule, että ∅ annan hänen sisustaa 

∅ puolestani? Hän järjestelee silloin tällöin ∅ kukkani – siinä kaikki. Ei, ∅ peitin sen itse. 

Muotokuvaan osui liian vahva valo.” 

Kokonaisuudessaan persoonapronominien käyttö on molemmissa käännöksissä runsainta 

sellaisissa kohdissa, joissa ilmaistaan rinnastusta tai joissa puhuja on kiihtyneessä mielentilassa. 

Persoonapronominien yhteydessä on kuitenkin huomattava, että sama virke voidaan usein 

kääntää usealla erilaisella rakenteella, jolloin valintaa persoonapronominin ilmi panemisen ja 

mainitsematta jättämisen välillä ei aina tarvitse tehdä. Esimerkiksi luvussa 5 Sibyl Vanen virke 

”What more do you want?” on käännetty HS-tekstissä ”Mitä muuta sinä vaadit?” ja JK-tekstissä 

”Eikö se riitä?”, jolloin vain toisessa käännöksessä valinta persoonapronominin esiin 
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tuomisesta tai poisjättämisestä on ollut oleellinen. Näin ollen persoonapronominien esiintymien 

kokonaismääriä ei voida pitää ehdottomana indikaattorina siitä, kuinka usein kääntäjä on 

päättänyt joko tuoda persoonapronominin ilmi tai jättää sen mainitsematta. Tästä huolimatta 

persoonapronominien käyttö on kokonaisuudessaan HS-tekstissä huomattavasti runsaampaa 

kuin JK-tekstissä. Persoonapronominien käyttö on HS-tekstissä paikoin jopa niin runsasta, että 

se luo puheen illuusion sijaan kuvaa hyvin muodollisesta kielestä ja herättää epäilyksiä 

lähdekielen interferenssistä. Olisi mielenkiintoista tarkastella, selittyisivätkö käännösten väliset 

erot ajallisella etäisyydellä: oliko persoonapronominien käyttö kaunokirjallisuudessa 1900-

luvun alussa nykyistä runsaampaa? 

Demonstratiivipronomineja se ja ne (ml. taivutusmuodot) käytetään artikkelinomaisesti HS-

tekstissä 71 kertaa (esim. se tapa, ne ihmiset) ja JK-tekstissä 60 kertaa (esim. sitä runoutta, se 

avain), joten käyttö on molemmissa käännöksissä melko runsasta. Odotusten mukaisesti 

kyseisiä pronomineja käytetään artikkelinomaisesti pääasiassa sellaisissa kohdissa, joissa 

lähdetekstissä substantiivia edeltää määräinen artikkeli the (esim. the duty ja sen 

velvollisuuden). Pronominia se tai ne käytetään ihmisiin viitattaessa käännöksissä hyvin 

niukasti, HS-tekstissä viisi kertaa ja JK-tekstissä kolme kertaa, joten se ei ole aineistossa 

erityisen merkittävä puheen illuusion luomisen keino. Kuitenkin esimerkiksi seuraavassa 

otteessa (luku 16) pronomini se tuo JK-tekstin puheenvuoroon sellaista puheenomaisuutta, jota 

ei hän-pronominin käytöllä voida saavuttaa. Kyseisen puheenvuoron puhuja on rähjäisen 

oopiumiluolan asiakas, joten huomattavan muodollinen puhetapa ei olisi sopiva ratkaisu: 

(2) OW: ”He thinks he’s got red ants on him,” laughed one of them -- 

 HS: ”Hän luulee saaneensa punaisia muurahaisia päälleen”, naureskeli toinen heistä -- 

 JK: ”Tuo luulee, että sen päällä on punaisia muurahaisia”, toinen nainen nauroi -- 

Pronominit ovat näin ollen teoksen käännöksissä melko tärkeä osa puheen illuusiota, mutta 

lähdetekstissä pronominit eivät ole puheen illuusion näkökulmasta keskeisiä. HS-tekstissä 

persoonapronomineja on käytetty huomattavasti enemmän kuin JK-tekstissä, ja molemmissa 

käännöksissä on lisäksi käytetty demonstratiivipronomineja artikkelinomaisessa tehtävässä 

sekä ihmisiin viitattaessa. 

5.1.3 Puhuttelu 

Tässä osiossa käsittelen teksteissä käytettyjä puhutteluilmaisuja sekä käännöksissä esiintyvää 

sinuttelua ja teitittelyä. Koska englannin kielessä ei tehdä erottelua sinuttelun ja teitittelyn 

välille, kyseisten piirteiden osalta vertailu lähdekielen ja käännösten välillä ei ole mahdollista. 
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Aidon keskustelutilanteen tuntua on luotu lähdetekstiin erittäin runsaalla puhutteluilmaisujen 

käytöllä, ja tällaisia ilmaisuja löytyy lähdetekstistä 638 kappaletta. Teoksessa yleisimmin 

käytetty puhutteluilmaisutyyppi on nimellä puhuttelu (esim. Harry), ja lisäksi teoksessa 

käytetään luokka- ja titteli-ilmaisuja (esim. sir), sukulaisuussanoja (esim. mother), 

hellittelynimiä (esim. my love), muita ilmaisuja (esim. fellow) sekä edellä esitettyjen 

yhdistelmiä (esim. my dear Gladys). Puhutteluilmaisut ovat myös kummassakin käännöksessä 

erittäin yleisiä, mutta lähdetekstin puhutteluilmaisuja on karsittu molemmissa käännöksissä: 

HS-tekstissä puhutteluilmaisuja esiintyy 622 kappaletta ja JK-tekstissä 532 kappaletta. 

JK-käännöksessä puhutteluilmaisuja esiintyy näin ollen huomattavasti vähemmän kuin 

lähdetekstissä ja HS-käännöksessä. JK-tekstissä voidaankin havaita melko vahva taipumus 

puhutteluilmaisujen karsimiseen, kun taas HS-tekstissä puhutteluilmaisujen poistot ovat 

satunnaisia ja melko harvalukuisia. JK-tekstissä on karsittu erityisesti nimellä puhuttelua 

sellaisissa kohdissa, joissa ilmaisun poisjättäminen ei hankaloita tekstin ymmärtämistä. Näin 

on paikoin toimittu esimerkiksi sellaisissa kohdissa, joissa puhujat ovat keskustelutilanteessa 

kaksin, jolloin lukijalle on selvää, kenelle puhe osoitetaan. Esimerkiksi luvussa 1 Basil 

Hallward toteaa lordi Henrylle ”I hate the way you talk about your married life, Harry” heidän 

ollessaan kahden Hallwardin ateljeessa. JK-tekstissä virke on käännetty ilman nimellä 

puhuttelua (”Inhoan tuota tapaa, jolla puhut avioelämästäsi”), eikä puhuttelun poistaminen 

hankaloita tarinan seuraamista. JK-käännöksessä on lisäksi paikoin kompensoitu 

puhutteluilmaisujen poistoa lisäämällä johtolauseeseen maininta siitä, kenelle puheenvuoro 

osoitetaan. Tällainen toimintatapa on mahdollistanut puhutteluilmaisun poiston ilman, että 

tarinan seuraaminen hankaloituu. Seuraavassa lordi Henryn puheenvuorossa (luku 7) JK-

tekstissä on lisätty tämä tieto johtolauseeseen ja lähdetekstin puhutteluilmaisu on poistettu: 

(3) OW: ”She is quite beautiful, Dorian,” he said -- 

 HS: ”Tyttö on ihmeen kaunis, Dorian”, hän sanoi -- 

 JK: ”Tyttö on sangen sievä”, hän sanoi Dorianille -- 

Kummassakin käännöksessä on paikoin myös muutettu puhutteluilmaisun sijaintia virkkeessä. 

Syy tällaisiin muutoksiin on todennäköisesti virkkeen selkeyttäminen, sillä esimerkiksi 

seuraavassa virkkeessä (luku 2) puhuttelun siirtäminen virkkeen alkuun JK-käännöksessä 

selkeyttää virkettä huomattavasti: 

(4) OW: ”This is Lord Henry Wotton, Dorian, an old Oxford friend of mine. --” 

 HS: ”Tämä on lordi Henry Wotton, Dorian, vanha ystäväni Oxfordin ajoilta. --” 

 JK: ”Dorian, tässä on lordi Henry Wotton, Oxfordin aikainen vanha ystäväni. --” 



 

48 

JK-tekstiin ei ole lisätty puhutteluilmaisuja, mutta HS-tekstissä esiintyy kaksi puhuttelua, jotka 

eivät esiinny lähdetekstissä. Kuten seuraava esimerkki luvusta 9 osoittaa, kyse on 

todennäköisesti lähdetekstin virheellisestä tulkinnasta. Sana man on molemmissa HS-tekstin 

lisäystapauksissa käsitetty puhutteluksi eikä huudahdukseksi, joksi se lähdetekstissä on 

tarkoitettu. Tämä tuo Basil Hallwardin äkäiseen huudahdukseen suorastaan koomisen lisän: 

(5) OW: ”-- Why, man, there are horrors in store for that little white body of hers!” 

 HS: ”-- Tiedäppäs, sinä veikkonen, että hänen pieni, valkoinen ruumiinsa saa kestää vielä monta 

kauheutta.” 

Käännökset eroavat toisistaan myös siinä, millaisella ilmaisulla lähdetekstin puhutteluilmaisu 

on käännetty. Puhutteluilmaisu Mr. on käännetty JK-tekstissä sanalla herra, kun taas HS-

tekstissä käytetään lähdetekstin mukaisesti ilmaisua mr., joskin ilmaisu on HS-tekstissä 

kirjoitettu lähdetekstistä poiketen pienellä alkukirjaimella. Ilmaisu sir puolestaan esiintyy 

sellaisenaan JK-tekstissä mutta on HS-tekstissä käännetty sanalla herra. Lähdetekstissä yleisiä 

ovat myös puhuttelut, jotka alkavat sanoilla my dear (esim. my dear fellow). HS-tekstissä on 

havaittavissa taipumus kääntää tällaiset ilmaisut sanalla rakas (esim. rakas ystävä), kun taas 

JK-tekstissä suositaan sanaa hyvä (esim. ystävä hyvä). Toisin sanoen JK-tekstissä tällaisten 

ilmaisujen voimakkuutta on pyritty lieventämään, ja ilmaisuja on sovitettu suomalaisyleisölle 

sopiviksi. Seuraava esimerkki (luku 1) havainnollistaa tätä eroa tekstien välillä: 

(6) OW: ”My dear fellow, I am not quite serious. --” 

 HS: ”Rakas ystävä, en minä puhunut aivan tosissani. --” 

 JK: ”Ystävä hyvä, en ole aivan tosissani. --” 

Puhutteluilmaisujen tavoin myös teitittely on HS-tekstissä huomattavasti JK-tekstiä 

runsaampaa. JK-tekstissä teitittelyä esiintyy pääasiassa palvelusväen ja Dorian Grayn välillä 

sekä erinäisten illalliskutsujen osanottajien ja uusien tuttavuuksien välisessä keskustelussa, kun 

taas HS-tekstissä läheisiä ystävyksiä ja perheenjäseniä lukuun ottamatta lähes kaikki hahmot 

teitittelevät toisiaan. HS-tekstissä esimerkiksi serkukset lordi Henry ja herttuatar Gladys 

teitittelevät toisiaan ilmeisen läheisestä suhteestaan huolimatta, ja vaikka he puhuttelevat 

toisiaan tekstissä myös etunimillä. Lisäksi HS-tekstissä James Vane ja Dorian Gray 

keskustelevat teititellen jopa tilanteessa, jossa James Vane uhkaa pimeällä kujalla tappaa 

Dorian Grayn. Toisin sanoen HS-tekstissä teitittely vaikuttaa paikoin epäloogiselta. 

Suomennosten erot johtunevat osittain ajasta, sillä sinuttelu on 2000-luvulla yleisempää kuin 

mitä se oli vielä 1900-luvun alussa (Lappalainen 2015, 74–75), minkä voidaan odottaa 

heijastuvan myös dialogin kieleen. Teitittelyn avulla molempiin teksteihin on luotu vaikutelmaa 
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ylevästä ja kohteliaasta puhetavasta, mikä on osuvaa teoksessa, jonka henkilöt edustavat 

pääosin ylhäisöä. 

Puhuttelu on näin ollen teksteissä erittäin merkittävä seikka. Puheen illuusiota on luotu kaikissa 

teksteissä puhutteluilmaisujen avulla, ja käännöksissä on lisäksi hyödynnetty teitittelyä, joka 

luo dialogiin vuorovaikutuksen tuntua. Kohteliaisuus- ja puhuttelukäytännöt ovat eri kielissä 

erilaisia, ja teitittelyllä on myös luotu käännöksiin sellaisia englannin kielen puhuttelun sävyjä, 

jotka olisivat muutoin saattaneet jäädä käännöksissä toistamatta. 

5.1.4 Lauserakenne 

Lauserakenne-luokkaan kuuluvia puheen illuusiota luovia piirteitä ovat virkkeiden lyhyys, 

yksinkertaisuus ja epätäydellisyys, inkongruenssi, väitelauseiden käyttäminen kysymyksinä, 

liitekysymykset sekä ellipsi. Tässä osiossa tarkastelen näiden piirteiden esiintymistä 

aineistossani edeten virkerakenteesta erilaisiin kysymysrakenteisiin ja lopuksi ellipsiin. 

Mainittujen piirteiden lisäksi luokkaan kuuluvat myös poikkeaminen standardinmukaisesta 

sanajärjestyksestä sekä lohkeamarakenteet, joita ei tarkastella tässä tutkimuksessa. 

Hahmot puhuvat aineistossa pääasiassa äärimmäisen virheettömästi, ja valtaosa virkkeistä on 

kieliopillisesti täydellisiä, kuten tässä työssä esitetyistä aineistoesimerkeistä voidaan havaita. 

Epätäydellisiä virkkeitä esiintyy kuitenkin etenkin ellipsirakenteen yhteydessä, josta esitetään 

esimerkkejä tämän osion lopussa. Virkkeiden pituus puolestaan vaihtelee erittäin paljon eri 

puheenvuorojen välillä, mutta valtaosin virkkeet ovat keskipitkiä ja melko yksinkertaisia, mikä 

edistää puheen illuusion syntymistä. Virkkeiden pituuksia ja virkerajoja tarkasteltaessa voidaan 

kuitenkin havaita eroja eri tekstien välillä. JK-käännöksessä on lähes poikkeuksetta noudatettu 

lähdetekstin mukaista virkejakoa, mutta HS-käännöksessä siitä on poikettu useissa kohdissa. 

HS-tekstissä on yhteensä 47 kohtaa, joissa lähdetekstin virke on jaettu käännöksessä kahdeksi 

tai useammaksi virkkeeksi, kun taas JK-tekstissä vastaavia kohtia on vain viisi. Vastaavasti HS-

tekstissä on 15 kohtaa, joissa lähdetekstin kaksi virkettä on yhdistetty käännöksessä yhdeksi 

virkkeeksi, ja JK-tekstissä vastaavia kohtia on vain kolme. Seuraavassa otteessa (luku 1) HS-

tekstissä on sekä yhdistetty että jaettu lähdetekstin virkkeitä: 

(7) OW: ”-- You do anything in the world to gain a reputation. As soon as you have one, you seem to 

want to throw it away. It is silly of you, for there is only one thing in the world worse than being 

talked about, and that is not being talked about. --” 

 HS: ”-- Te teette vaikka mitä saavuttaaksenne mainetta, ja niin pian kuin olette sen saavuttanut, niin 

te näytätte haluavan heittää sen luotanne. Siinä te teette hyvin tyhmästi. Sillä jos kohta on paha 

jos meistä puhutaan, niin vielä paljoa pahempi, jollei kukaan meistä puhu. --” 
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HS-tekstissä on edellisessä esimerkissä (7) yhdistetty lähdetekstin kaksi ensimmäistä virkettä 

yhdeksi virkkeeksi, mutta näitä seuraava virke on jaettu kahdeksi virkkeeksi. Virkerajojen 

muutokset vaikuttavat käännöksissä melko sattumanvaraisilta, eikä niille ole löydettävissä 

yksiselitteistä selitystä, joskin osassa kohdista kyse voi olla pyrkimyksestä selkeyttää ja 

lyhentää virkkeitä. Suomentaja Kersti Juva on todennut (2019, 13), että Suomessa 

kaunokirjallisen kääntämisen perinteessä lähdetekstin pisteen paikkaa pidetään melko pyhänä, 

eikä pisteen paikkaa yleensä muuteta ilman vahvoja perusteita. Koska tarkasteltavien 

käännösten välillä on eroja lähdetekstin virkejaon noudattamisessa, herää kysymys, onko 1900-

luvun alussa suhtauduttu lähdetekstin virkejaon seuraamiseen vapaammin kuin 2000-luvulla. 

Virkerajojen yhteydessä on lisäksi huomautettava, että molemmissa käännöksissä on poistettu 

puheenvuoroista joitakin lähdetekstissä esiintyviä virkkeitä. JK-tekstissä tällaisia poistoja on 

vain yksi, mutta HS-tekstissä jopa kymmenen. Esimerkiksi luvun 2 Basil Hallwardin 

puheenvuoro ”I can’t, really. I would sooner not. I have a lot of work to do” on käännetty HS-

tekstissä muodossa ”En todellakaan voi. Minulla on niin paljon työtä”, eli virke ”I would sooner 

not” ei esiinny käännöksessä. Poistot sijoittuvat tavallisimmin keskelle pitkää puheenvuoroa, 

joten on mahdollista, että poistot eivät ole tahallisia vaan vahingossa tehtyjä. Kaikki tehdyt 

poistot ovat sellaisia, jotka eivät vaikeuta tarinan seuraamista tai ymmärtämistä. 

HS-tekstin virkkeet ovat kieleltään pääasiassa kankeampia ja monimutkaisempia kuin lähde- ja 

JK-tekstin virkkeet. Esimerkiksi HS-tekstissä luvun 14 virke ”En luule voivani tulla sisään, 

Alan” on huomattavasti monimutkaisempi kuin vastaava virke lähdetekstissä (”I don’t think I 

can go in, Alan”) tai JK-tekstissä (”Minä en taida pystyä menemään tuonne”). Vaikutelmaa HS-

tekstin monimutkaisista virkkeistä luovat muun muassa runsas lauseenvastikkeiden ja muiden 

raskaiden rakenteiden käyttö. Käännösten välisiä eroja selittänee osin aika, sillä 1870-luvulta 

alkaneen nykysuomen aikakaudella virkerakenteet ovat ajan kuluessa muuttuneet aiempaa 

yksinkertaisemmiksi, ja myös lauseenvastikkeiden runsas käyttö oli tavallista vielä 1900-luvun 

alussa (Koskinen & Paloposki 2015, 231; Lehikoinen & Kiuru 1998, 11). Nykyperspektiivistä 

tarkasteltuna HS-tekstin kieli vaikuttaa hieman monimutkaiselta ja kankealta, mutta 1900-

luvun alun lukijoista se ei välttämättä ole siltä vaikuttanut. Lähde- ja JK-tekstin välillä ei 

puolestaan ole merkittäviä eroja virkkeiden monimutkaisuudessa, joskin vertailu eri kielten 

välillä on haastavaa. 

Inkongruenssia esiintyy OW-tekstissä vain vähän, sillä tekstissä on vain viisi inkongruenttia 

virkettä, joissa kaikissa inkongruenssi on luotu sanan ain’t avulla. Ain’t-muotoa esiintyy usean 
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eri hahmon puheessa, ja sen avulla on luotu esimerkiksi edellä mainitun oopiumiluolan 

asiakkaan puheeseen vaikutelmaa karskista ja alaluokkaisesta puhetavasta. Kyseistä muotoa 

käyttävät kuitenkin paikoin myös korkea-arvoiset lady Henry ja lordi Fermor, eli muotoa eivät 

teoksessa käytä ainoastaan alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvat hahmot. Esimerkiksi luvussa 3 

lordi Fermor tiedustelee lordi Henryltä, eivätkö englantilaiset tytöt riitä heidän tuttavalleen: 

”Ain’t English girls good enough for him?” Kaikki nämä lähdetekstin inkongruentit muodot on 

käännetty molemmissa käännöksissä ilman inkongruenssia, ja esimerkiksi possessiivisuffiksin 

poisjättämiseen perustuvaa inkongruenssia ei esiinny suomennoksissa. JK-tekstissä ei esiinny 

inkongruenssia lainkaan, ja HS-tekstissäkin on vain kuusi virkettä, joissa on käytetty 

inkongruenssia. Esimerkiksi luvussa 1 lordi Henry toteaa, että ”naiset eivät pane mitään arvoa 

kauneuteen, ei ainakaan hyvät naiset”, jossa nykystandardin mukainen muoto olisi eivät. HS-

tekstissä käytetyt inkongruentit muodot ovat kuitenkin satunnaisia ja melko huomaamattomia, 

jolloin niiden vaikutus puheen illuusioon ei ole huomattava. 

Kaikissa käsiteltävissä teksteissä on käytetty runsaasti sellaisia sanoja ja virkkeitä, jotka 

toimivat kysymyksen tavoin, mutta eivät sisällä kysymyksille ominaisia elementtejä eli 

esimerkiksi kysymyssanaa, kysymystä ilmaisevaa apuverbiä tai kysymyspartikkelia. Tällaiset 

ilmaisut päättyvät kysymysten tavoin kysymysmerkkiin, kuten seuraava aineistoesimerkki 

(luku 8) osoittaa: 

(8) OW: ”-- I suppose they don’t know your name at the theatre? --” 

 HS: ”-- Eiväthän he teatterissa tiedä sinun nimeäsi? --” 

 JK: ”-- Teatterilla ei kaiketi tiedetä sinun nimeäsi? --” 

Lähdetekstin tapaan edellisessä esimerkissä (8) virke on käännetty molemmissa käännöksissä 

kysymyksenä toimivana väitelauseena. Erityisen huomionarvoinen on HS-käännöksessä 

verbiin liitetty kliittinen sävypartikkeli -hAn (eiväthän), sillä molemmissa käännöksissä 

kysymyksenä toimiviin väitelauseisiin on usein liitetty kyseinen partikkeli. Tämä partikkeli ei 

kieliopillisesti muuta väitettä kysymyslauseeksi, mutta kysymysmerkin tavoin viestii 

vastaanottajalle siitä, että virke on tarkoitettu kysymykseksi eikä pelkäksi toteamukseksi. 

Kysymyksenä toimivat väitelauseet ovat sidoksissa tässä osiossa käsiteltäviin virkkeiden 

yksinkertaisuuteen ja epätäydellisyyteen sekä ellipsiin, sillä kysymyssanan poisjättäminen voi 

yksinkertaistaa virkettä ja tehdä siitä epätäydellisen ja elliptisen. Esimerkiksi Dorian Grayn 

kysymys ”You here, Adrian?” (luku 16) on kieliopillisesti epätäydellinen ja elliptinen, sillä 

virkkeen alusta on jätetty pois verbi are, jonka kuulijan voidaan olettaa täydentävän 
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asiayhteyden perusteella. Väitelausemuotoiset kysymykset liittyvät samoin kohdassa 5.1.6 

Sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus käsiteltävään toistoon. Aineistossa on useita kohtia, 

joissa edellisen puhujan puheenvuorosta poimitaan jokin elementti, joka toistetaan seuraavassa 

puheenvuorossa kysymyksenä, vaikka toistettu ilmaisu ei kieliopillisesti olekaan kysymys. 

Seuraavassa esimerkissä (luku 2) Basil Hallward toteaa Dorian Graylle, ettei odottanut Grayn 

arvostavan Hallwardin maalaamaa muotokuvaa. Grayn puheenvuorossa kyseenalaistetaan 

Hallwardin sanoma toistamalla tämän sanat hieman muokattuina (appreciate it): 

(9) OW: ”I am glad you appreciate my work at last, Dorian,” said the painter coldly when he had 

recovered from his surprise. ”I never thought you would.” 

 ”Appreciate it? I am in love with it, Basil. It is part of myself. I feel that.” 

Kuten edellä todettiin, kaikki käsiteltävät tekstit sisältävät runsaasti tällaisia kysymyksenä 

toimivia sanoja ja väitelauseita. Vähiten niitä esiintyy kuitenkin HS-käännöksessä, jossa on 

lievä taipumus muuttaa tällaiset ilmaisut kysymyselementin sisältäviksi kysymyksiksi, kuten 

seuraavasta esimerkistä (luku 13) ilmenee. OW- ja JK-teksteissä on esimerkissä käytetty 

väitelausetta kysymyksenä, mutta HS-tekstiin on lisätty partikkelit -ko sekä vai, jotka muuttavat 

virkkeen kieliopillisesti kysymykseksi: 

(10) OW: ”So you think that it is only God who sees the soul, Basil? --” 

 HS: ”Vai luuletko sinä, ettei kukaan muu paitsi Jumala voisi nähdä ihmisen sielua, Basil? --” 

 JK: ”Sinä siis arvelet, että vain Jumala voi nähdä sielun? --” 

Myös JK-käännöksessä väitelausemuotoisia kysymyksiä on paikoin muutettu varsinaisiksi 

kysymyksiksi, mutta tällaiset muutokset ovat kyseisessä käännöksessä huomattavasti 

harvinaisempia kuin HS-käännöksessä, ja lähdetekstiin verrattuna JK-käännöksessä esiintyy 

vain hieman vähemmän kysymyksenä toimivia väitelauseita ja sanoja. Molemmissa 

käännöksissä esiintyy myös sellaisia väitelausemuotoisia kysymyksiä, jotka lähdetekstissä on 

ilmaistu toisten keinojen, pääasiassa liitekysymysten, avulla. Tällaisista esiintymistä annetaan 

esimerkki seuraavaksi käsiteltävien liitekysymysten yhteydessä (esimerkki 11). 

Tässä tutkimuksessa liitekysymysvirkkeiksi käsitetään sekä varsinaisen kysymyssanan 

sisältävät virkkeet (esim. ”You will excuse me, won’t you?”, luku 18) että sellaiset virkkeet, 

joissa virkkeen lopussa esiintyvä elementti käyttäytyy kysymyksen tavoin, mutta ei ole 

kysymyssana tai -partikkeli (esim. ”You are dining out, I suppose?”, luku 4). Tällaisia 

ilmaisuja esiintyy lähdetekstissä 36 kappaletta, joten liitekysymykset ovat tekstissä melko 

yleisiä. Liitekysymysten voidaan ajatella olevan yleisempiä englannin kuin suomen kielessä, ja 

kummassakin käännöksessä niitä esiintyykin lähdetekstiä vähemmän: HS-tekstissä 24 
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kappaletta ja JK-tekstissä 9 kappaletta. Seuraava aineistoesimerkki lady Henryn 

puheenvuorosta (luku 4) havainnollistaa, millaisin eri tavoin lähdetekstin liitekysymyksiä on 

käsitelty käännöksissä: 

(11) OW: ”Ah! that is one of Harry’s views, isn’t it, Mr. Gray? -- Perhaps it is that they are foreigners. 

They all are, ain’t they? Even those that are born in England become foreigners after a time, 

don’t they? It is so clever of them -- Makes it quite cosmopolitan, doesn’t it? You have never 

been to any of my parties, have you, Mr. Gray? --” 

 HS: ”Niin, se on Harryn mielipide, eikö totta, mr. Gray? -- Ehkäpä syy on siinä, että he ovat 

ulkomaalaisia. He ovat kaikki ulkomaalaisia, eikö totta? Nekin, jotka ovat Englannissa 

syntyneet, muuttuvat ulkomaalaisiksi jonkun ajan kuluttua, eikö totta? Siinä he tekevät hyvin 

viisaasti -- Siten taide muuttuu kokonaan kosmopoliitiseksi, eikö totta? Te ette ole koskaan ollut 

minun vastaanotoissani, vai kuinka, mr. Gray? --” 

 JK: ”Aah! Tuohan on Harryn mielipiteitä, eikö vain, herra Gray? -- Ehkä se että he ovat 

ulkomaalaisia. He kaikkihan ovat. Jopa nekin, jotka ovat syntyneet Englannissa, muuttuvat ajan 

mittaan ulkomaalaisiksi, vai kuinka? Se on perin nokkelaa heiltä -- Tekeehän se sen niin 

yleismaailmalliseksi. Tehän ette ole koskaan osallistunut juhliini, herra Gray? --” 

HS-tekstissä kaikki lähdetekstin viisi liitekysymystä on käännetty esimerkissä 

liitekysymyksillä, mutta JK-tekstissä on hyödynnetty useaa eri strategiaa. Virkkeistä kaksi on 

käännetty liitekysymyksellä, mutta kolme virkettä on muutettu väitelauseiksi, joista kaksi 

toimivat toteamuksena (”He kaikkihan ovat” ja ”Tekeehän se sen niin yleismaailmalliseksi”) ja 

yksi kysymyksenä (”Tehän ette ole koskaan osallistunut juhliini, herra Gray?”). 

Huomionarvoista näissä väitelauseissa on myös se, että jokaisessa on käytetty kliittistä 

sävypartikkelia -hAn. Tässä puheenvuorossa sekä liitekysymysten että kyseisen sävypartikkelin 

tehtävänä on viitata yhteiseksi oletettuun tietoon, joten partikkelin käytöllä on onnistuttu 

välittämään kohdetekstiin osa lähdetekstin liitekysymyksen sisällöstä. Tässä nimenomaisessa 

puheenvuorossa liitekysymysten karsiminen kuitenkin vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen 

kuva lukijalle syntyy lady Henrystä. JK-teksti antaa hahmosta huomattavasti rauhallisemman 

mielikuvan kuin OW- tai HS-tekstit, joissa muun muassa liitekysymysten runsas käyttö luo 

kuvan rauhattomasta ja rönsyilevästä puhetavasta. 

Niissä tapauksissa, joissa lähdetekstin liitekysymystä ei ole sisällytetty käännökseen, yleisin 

käännösstrategia on ollut kääntää virke kysymysmerkkiin päättyvänä väitelauseena, joita 

käsiteltiin yllä. Muita liitekysymysten kääntämisessä käytettyjä strategioita ovat virkkeen 

kääntäminen toteamuksena, jota käsiteltiin edellisen aineistoesimerkin (11) yhteydessä, sekä 

virkkeen kääntäminen kysymyspartikkelin sisältävänä kysymyslauseena. Esimerkiksi 

lähdetekstin ”You wish me to defend my throne, then?” (luku 17) on käännetty JK-tekstissä 

kysymyspartikkelin -ko sisältävällä ilmaisulla ”Tahdotko siis, että puolustan valtaistuintani?”. 
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HS-tekstin sisältämiin liitekysymysvirkkeisiin on sisällytetty kaksi tapausta, joissa kyseisessä 

tekstissä esiintyy liitekysymyksen tapainen elementti ilman kysymysmerkkiä. Kysymysmerkin 

puuttumisesta huolimatta nämä esiintymät (luvut 2 ja 9) ovat verrattavissa muihin tässä osiossa 

käsiteltyihin liitekysymysvirkkeisiin: 

(12) OW: ”-- Till I have my first wrinkle, I suppose. --” 

 HS: ”-- Kunnes saan ensimäisen ryppyni, eikö niin. --” 

(13) OW: ”-- I should think you could easily spare it for that time. --” 

 HS: ”-- Sen aikaa sinä voit hyvinkin olla ilman sitä, eikö totta. --” 

Nämä kaksi tapausta ovat huomionarvoisia siksi, että lähdetekstissä ei vastaavassa kohdassa 

esiinny liitekysymystä. Toisin sanoen kääntäjä on lisännyt HS-tekstiin kaksi liitekysymystä, 

joita ei lähdetekstissä esiinny, ja näin lisännyt tekstiin puheen illuusiota. Muita liitekysymyksiä 

ei ole lisätty kumpaankaan käännökseen, vaan kaikki muut käännöksissä käytetyt 

liitekysymykset esiintyvät myös lähdetekstissä. 

Ellipsiä on käytetty teksteissä melko runsaasti. Tavallisimmin sitä on käytetty kohdissa, joissa 

henkilö vastaa toisen henkilön esittämään väitteeseen tai kysymykseen. Esimerkiksi luvussa 4 

lordi Henry tiedustelee, minä iltana Dorian Gray keskusteli Sibyl Vanen kanssa ensimmäistä 

kertaa, johon Dorian Gray vastaa lähdetekstissä ”the third night” ja käännöksissä ”kolmantena 

iltana”. Toisin sanoen Dorian Grayn vastauksessa on kaikissa teksteissä hyödynnetty ellipsiä, 

sillä hän vastaa kysymykseen toistamatta kysymyksessä esiintyneitä elementtejä, eikä hän 

vastaa kieliopillisesti täydellisellä virkkeellä (esim. ”Tapasin hänet ensimmäistä kertaa 

kolmantena iltana”). Teksteissä esiintyy myös puheenvuorojen sisäistä ellipsiä, joskaan se ei 

ole aineistossa yhtä yleistä kuin puheenvuorojen välinen ellipsi. Elliptisyyttä esiintyy melko 

tasaisesti eri hahmojen puheessa, mutta erityisen paljon tällaista rakennetta käyttävät teoksessa 

lyhyesti esiintyvät lordi Fermor, herra Hubbard sekä herra Thornton. Luvussa 18 Dorian Gray 

kysyy herra Thorntonilta, oliko onnettomuudessa surmansa saanut mies tämän palveluksessa. 

Kaikissa teksteissä vastataan Grayn esittämään kysymykseen elliptisesti (no, ei ja ei ollut): 

(14) OW: ”No, sir. Never saw him before. Seems like a sailor, sir.” 

 HS: ”Ei, herra. En ole koskaan ennen nähnyt häntä. Hän on luultavasti merimies, herra.” 

 JK: ”Ei ollut. En ole ennen nähnytkään häntä. Vaikuttaa merimieheltä, sir.” 

Esimerkissä myös kaksi seuraavaa virkettä ovat elliptisiä OW-tekstissä, kun taas HS-tekstissä 

nämä virkkeet eivät ole elliptisiä vaan täydellisiä virkkeitä. JK-tekstissä toinen virkkeistä (”En 

ole ennen nähnytkään häntä”) on täydellinen ja toinen (”Vaikuttaa merimieheltä, sir”) 
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elliptinen. OW- ja JK-teksteissä on esimerkissä toisin sanoen hyödynnetty sekä puheenvuorojen 

välistä että sisäistä ellipsiä, mutta HS-tekstissä vain puheenvuorojen välistä ellipsiä. 

Edellinen aineistoesimerkki (14) havainnollistaa myös sitä, että kielten välillä on eroja siinä, 

millaisissa tilanteissa ellipsiä voidaan käyttää luontevasti. Lähdetekstin virke ”Never saw him 

before” olisi mahdollista kääntää suomeksi elliptisenä (esim. ”Koskaan nähnyt häntä”), mutta 

ilmaisu voisi olla kontekstiinsa liian puhekielinen ja vaikeasti tulkittava. Lisäksi muun muassa 

would- tai do-sanaa hyödyntävä ellipsi voi osoittautua haastavaksi toistaa suomen kielessä. 

Esimerkiksi ensimmäisessä luvussa Basil Hallward toteaa ensin lordi Henrylle ”I know you 

will laugh at me” ja seuraavassa puheenvuorossaan viittaa väitteeseensä elliptisesti toteamalla 

”Yes, I knew you would”. Hallwardin jälkimmäinen virke on käännetty HS-tekstissä ”Niin, 

tiesinhän että nauraisit” ja JK-tekstissä ”Niin, sinä naurat” eli ilman ellipsiä. Suomen kielessä 

kyseisen virkkeen kääntäminen elliptisenä uhraamatta virkkeen merkitystä ja ymmärrettävyyttä 

olisikin erittäin haastavaa, jollei mahdotonta. Toisin sanoen englannin ja suomen kielet eroavat 

toisistaan siinä, miten elliptisiä rakenteita on niissä luontevaa tai mahdollista käyttää. 

Käännöksissä ellipsiä esiintyy pääsääntöisesti niissä kohdissa, joissa myös lähdeteoksessa on 

sitä käytetty. Kuten edellinen esimerkkikin (14) osoittaa, kaikkia lähdetekstin elliptisiä 

ilmaisuja ei kuitenkaan ole käännöksissä käännetty ellipsiä käyttäen. Kummassakin 

käännöksessä on lisäksi yksittäisiä kohtia, joissa on käytetty ellipsiä, vaikka lähdetekstin virke 

ei ole elliptinen. Esimerkiksi luvussa 14 Dorian Gray kysyy Alan Campbellilta, kuinka pitkään 

tämän koe tulee kestämään, johon Campbell vastaa HS-käännöksessä elliptisesti ”Noin viisi 

tuntia”, vaikka lähdeteoksen vastaus ”It will take about five hours” ei ole elliptinen. Tällaiset 

tapaukset ovat aineistossa kuitenkin melko harvinaisia. 

Ellipsi sitoo teksteissä puheenvuoroja toisiinsa sekä luo kuvaa keskustelunomaisuudesta ja 

vuorovaikutuksesta, ja ellipsillä on tärkeä tehtävä puheen illuusion luomisessa kaikissa 

käsiteltävissä teksteissä. Teksteissä on kuitenkin eroja ellipsien määrässä, ja eniten ellipsiä 

esiintyy lähdeteoksessa. JK-tekstissä ellipsiä esiintyy vain hieman vähemmän kuin 

lähdeteoksessa, mutta HS-tekstissä ellipsin määrä on huomattavasti näitä kahta tekstiä 

vähäisempi. HS-tekstissä voidaankin havaita selvä taipumus ellipsin karsimiseen, ja tätä 

taipumusta havainnollistaa myös edellä esitetty aineistoesimerkki (14). Ellipsiä on tyypillisesti 

karsittu HS-tekstissä toiston avulla sekä muuttamalla virke kieliopillisesti täydelliseksi. Näiden 

poistojen taustalla saattaa olla esimerkiksi kääntäjän henkilökohtainen preferenssi käyttää 

kieliopillisesti täydellisiä virkkeitä tai pyrkimys tekstin selkeyttämiseen ja eksplisiittistämiseen. 
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Lauserakenne-luokasta kaikissa teksteissä on näin ollen käytetty samoja keinoja, joskin 

keinojen käyttämisen tiheys vaihtelee eri teksteissä. Määrällisesti tämän luokan piirteitä on 

käytetty lähdetekstissä enemmän kuin käännöksissä, mutta luokan piirteet ovat jokaisessa 

tekstissä tärkeässä osassa puheen illuusion luomisessa. Määrällisiä eroja eri tekstien välillä 

voivat selittää osin kielten erot: kuten yllä todettiin, muun muassa ellipsiä hyödynnetään eri 

kielissä eri tavoin, ja toisaalta esimerkiksi liitekysymysten käyttäminen on tyypillisesti 

runsaampaa englannin kielessä kuin suomen kielessä. 

5.1.5 Sanasto ja fraseologia 

Sanasto ja fraseologia -luokka sisältää puhekieliset sanat, idiomit ja puheenomaiset fraasit, 

likimäärän ilmaisimet, epämääräiset ilmaisut, huudahdukset, interjektiot, huomionkohdistimet, 

vahvistussanat sekä erilaiset partikkelit. Tässä osassa tarkastelen näiden piirteiden esiintymistä 

aineistossa edellä esitetyssä järjestyksessä. 

Käytetty sanasto on kaikissa teksteissä pääosin yleiskielistä ja melko muodollista. Teksteissä 

on kuitenkin paikoin käytetty sanoja, jotka voidaan käsittää puhekielisiksi. Suurin osa 

käytetyistä sanoista on vain lievästi puhekielisiä, eikä tällaisten sanojen käyttö ole 

kokonaisuudessaan teksteissä runsasta. Kaikista vähiten tällaisia sanoja esiintyy lähdetekstissä 

ja kaikista eniten JK-käännöksessä. Molemmissa käännöksissä puhekielisiä sanoja esiintyy siis 

enemmän kuin lähdetekstissä, ja käytetyt sanat ovat lisäksi puhekielisyyden asteeltaan 

voimakkaampia kuin lähdetekstin puhekielisiksi mielletyt sanat. Näin ollen käännökset, etenkin 

JK-käännös, ovat sanastoltaan lähdetekstiä lievästi puhekielisempiä. Esimerkkejä 

puhekielisistä sanoista ovat OW-tekstissä muun muassa chap, stuff ja mad-cat, HS-tekstissä 

lurjus, ukko ja hupsu ja JK-tekstissä heppu, moukka ja nukkavieru. Lordi Henryn puheenvuoro 

luvussa 15 on myös huomionarvoinen, sillä käännöksissä käytetty ihmiseen viittaava vahvasti 

puhekielinen ilmaisu tyyppi herättää kontekstissaan huomiota: 

(15) OW: ”-- I find him charming. He atones for being occasionally somewhat overdressed by being always 

absolutely over-educated. He is a very modern type.” 

 HS: ”-- minun mielestäni hän on ihastuttava. Hän pukeutuu joskus liian ylellisesti, mutta hän hyvittää 

sen kokonaan ylikultuurillansa. Hän on hyvin uudenaikainen tyyppi.” 

 JK: ”-- minua hän viehättää. Hän korvaa satunnaisen vähäisen ylipukeutumisensa alituisella 

ehdottomalla ylioppineisuudellaan. Hän on hyvin moderni tyyppi.” 

Ilmaisu eroaa puheenvuoron muutoin melko muodollisesta puhetavasta. Lähdetekstin vastaava 

kohta ei ole puhekielinen, ja kun tekstejä tarkastellaan rinnakkain, on selvää, että herätteenä 

sanalle tyyppi toimii lähdetekstin sana type. Kirjallisuuden lukijat eivät kuitenkaan lue 
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käännöksiä rinnakkain lähdetekstin kanssa, jolloin sana tyyppi erottuu puheenvuorossa 

huomattavalla puhekielisyydellään (vrt. esim. ”Hän on uudenaikainen.”). On mielenkiintoista, 

että teoksen molemmat kääntäjät ovat päätyneet samaan käännösratkaisuun. 

Puheen illuusion luominen puhekielisten sanojen avulla ei siis ole teksteissä erityisen laajalti 

käytetty keino. Puheenomaisia fraaseja ja idiomeja on sen sijaan käytetty kaikissa käsiteltävissä 

teksteissä laajalti. Tällaisia ilmaisuja ovat esimerkiksi lähdetekstissä esiintyvät what on earth 

ja by the way, HS-tekstin totta tosiaan ja kiireestä kantapäähän sekä JK-tekstin kaikin mokomin 

ja mitä kummaa. Lähdetekstissä puheenomaisuutta luoviksi fraaseiksi voidaan käsittää myös 

tekstissä tiuhaan esiintyvät I am afraid ja I think. Tekstejä vertailtaessa puheenomaisten fraasien 

ja ilmaisujen frekvensseissä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja, vaan ilmaisut ovat yleisiä 

kaikissa teksteissä, joskin ne paikoin sijaitsevat tekstin eri kohdissa. Tällaisten fraasien ja 

ilmaisujen toisistaan poikkeavat sijainnit eri teksteissä johtunevat osittain kielten välisistä 

eroista, sillä idiomaattiset ilmaisut ovat usein kielikohtaisia (Ingo 1990, 245), jolloin 

esimerkiksi yhden kielen idiomia ei aina ole mahdollista kääntää idiomilla toisessa kielessä. 

Kielten välistä eroa havainnollistaa esimerkiksi seuraava katkelma (luku 16), jossa 

oopiumiluolan asiakas vakuuttaa James Vanelle puhuvansa totta: 

(16) OW: ”Strike me dumb if it ain’t so. --” 

 HS: ”Lyö minut kuuroksi, jos se ei ole totta. --” 

 JK: ”Lyö minut mykäksi, jos en puhu totta. --” 

Puheenvuorossa käytetty ilmaisu strike me dumb voidaan käsittää englannin kielessä 

vakiintuneeksi idiomiksi, mutta ilmaisun käännökset eivät ole suomen kielessä yleisesti 

käytettyjä idiomeja, ja ne saattavat kuulostaa suomenkielisestä lukijasta oudoksuttavilta. 

Kyseinen esimerkki havainnollistaakin hyvin sitä, että samaa asiasisältöä ei aina voida ilmaista 

luontevasti idiomin avulla kahdessa eri kielessä. 

Osa käännösten puheenomaisista fraaseista sijaitsee sellaisissa kohdissa, joissa myös 

lähdetekstissä on käytetty tällaista fraasia (esim. OW: my own master, JK: oman onneni seppä, 

luku 1). Kuten edellä todettiin, puheenomaiset fraasit ja idiomit sijaitsevat kuitenkin paikoin eri 

kohdissa tekstiä. Lähdetekstin puheenomainen fraasi on paikoin käännetty yleiskielisesti, mutta 

käännöksissä on myös käytetty puheenomaisia ilmaisuja sellaisissa kohdissa, joissa 

lähdetekstin ilmaisu ei ole puheenomainen. Esimerkiksi luvussa 2 Dorian Gray sanoo lordi 

Henrylle ”you bewilder me”, jota ei voida käsittää puheenomaiseksi ilmaisuksi, mutta HS-

tekstissä kyseinen virke on ilmaistu muodossa ”te panette pääni pyörälle”, joka puolestaan on 
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puheenomainen fraasi. Toisin sanoen teksteissä on käytetty monipuolisesti kunkin kielen 

vakiintuneita ilmaisuja ja idiomeja, ja niiden avulla on luotu puheen illuusiota teksteihin. 

Likimäärän ilmaisimet ovat kaikissa käsiteltävissä teksteissä melko yleisiä. Lähdetekstin ja JK-

tekstin välillä ei ole merkittäviä eroja niiden käytön laajuudessa, mutta HS-tekstissä likimäärän 

ilmaisimia esiintyy hieman vähemmän kuin muissa teksteissä. Lähdetekstissä käytetyimpiä 

likimäärän ilmaisimia ovat some ja something, ja käännöksissä vastaavasti joku ja jotakin. 

Esimerkiksi luvussa 2 lordi Henryn virke sisältää kaksi likimäärän ilmaisinta: ”There is sure to 

be something on, somewhere” samoin kuin käännökset ”Varmaan jossakin teatterissa on 

jotakin hyvää” (HS) ja ”Jossakin esitetään varmasti jotakin” (JK). Suomennoksissa on 

käytetty lähdetekstiä laajemmin erilaisia likimäärän ilmaisimia (esim. jonkunmoinen, 

kymmenisen), kun taas lähdetekstissä käytetään pääasiassa samoja ilmaisuja läpi tekstin. Tämä 

ero saattaa olla seurausta kielten eroista ja likimäärän ilmaisimien kirjon laajuudesta eri kielissä. 

Epämääräisiä ilmaisuja esiintyy OW- ja JK-teksteissä 14 kappaletta ja HS-tekstissä yksi 

vähemmän. Kaikki epämääräiset ilmaisut esiintyvät teksteissä samoissa kohdissa, eikä 

käännöksiin ole lisätty tällaisia ilmaisuja. HS-tekstissä yksi epämääräinen ilmaisu on poistettu 

Dorian Grayn puheenvuorosta (luku 4) kohdassa, jossa lähdetekstissä esiintyy epämääräinen 

ilmaisu or something. Epämääräisen ilmaisun poistoa kompensoi HS-tekstissä kuitenkin sana 

varmaan, joka ilmaisee osaltaan virkkeen epävarmuutta: 

(17) OW: ”-- he was under the impression that I had taken too much champagne, or something.” 

 HS: ”-- hän varmaan luuli minun juoneen liiaksi shampanjaa.” 

 JK: ”-- hän sai sen käsityksen, että olin nauttinut liikaa samppanjaa tai jotakin.” 

Vakiintuneiden huudahdusten (esim. dear me, taivaan tähden) runsaalla käytöllä on saavutettu 

puheen illuusiota niin lähdetekstissä kuin käännöksissäkin. Esimerkiksi luvussa 14 Alan 

Campbell ilmaisee syvää järkytystään Dorian Graylle vakiintuneen huudahduksen avulla: 

(18) OW: ”Your life? Good heavens! what a life that is! --” 

 HS: ”Sinun elämäsi? Hyvä Jumala! Millainen elämä se on! --” 

 JK: ”Sinun henkesi? Taivaan tähden! Ja millaiseen elämään! --” 

Kaikki tällaiset lähdetekstissä esiintyvät vakiintuneet huudahdukset on käännetty 

huudahduksina molemmissa käännöksissä. Myös interjektiotakin muistuttava why, joka 

esiintyy lähdetekstissä 15 kertaa, voidaan kuitenkin käsittää vakiintuneeksi huudahdukseksi. 

Kyseinen ilmaisu on erityisen mielenkiintoinen, sillä suomen kielestä ei löydy sille 

yksiselitteistä vastinetta. Käsiteltävät käännökset havainnollistavat tätä seikkaa erinomaisesti, 
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sillä huudahduksena toimiva why on käännetty lukuisin eri tavoin käännösten eri kohdissa. 

Käytetyt keinot ovat seuraavat: huomiotta jättäminen, interjektion käyttö, huudahduksen tai 

vakiintuneen fraasin käyttäminen sekä partikkelin tai huomionkohdistimen käyttö. Toisin 

sanoen ensimmäistä vaihtoehtoa lukuun ottamatta kaikki käytetyt keinot ovat sellaisia, joiden 

avulla voidaan tavoitella puheen illuusiota. HS-tekstissä on vahva taipumus jättää why-sana 

huomiotta, mutta JK-tekstissä näin on toimittu vain yhdessä tapauksessa. Erityisen paljon JK-

tekstissä on käytetty erilaisia vakiintuneita ilmaisuja ja huudahduksia, eli why-sanan 

lähdetekstiin tuottama puheenomaisuus on pyritty saavuttamaan myös kohdetekstissä, joskin 

paikoin eri keinon välityksellä. Seuraavassa esimerkissä (luku 10) JK-tekstissä on käytetty 

vakiintunutta huudahdusta (hyvänen aika), ja HS-tekstissä kliittisen sävypartikkelin -hAn 

(eihän) voidaan ajatella kantavan why-huudahduksen merkityksen: 

(19) OW: ”Well, sir, you’ll be covered with cobwebs if you go into it. Why, it hasn’t been opened for 

nearly five years --” 

 HS: ”No, herra, te tulette aivan hämähäkinverkkoihin jos menette sinne sisään. Eihän sitä ole avattu 

lähes viiteen vuoteen --” 

 JK: ”Niin mutta, sir, te hukutte hämähäkin seitteihin, jos menette sinne. Hyvänen aika, ovea ei ole 

avattu melkein viiteen vuoteen --” 

Kokonaisuudessaan eri tekstien välillä ei ole suuria eroja huudahdusten määrässä, mutta JK-

teksti mukailee HS-tekstiä tarkemmin lähdetekstiä huudahdusten käytössään. Lisäksi on 

tarpeen mainita, että kaikissa teksteissä esiintyvät lukuisat huudahdukset, joita ei voida 

kuitenkaan käsittää vakiintuneiksi huudahduksiksi, myös luovat puhutun puheen tuntua 

teksteihin. Kaikissa teksteissä on erittäin paljon erilaisia huudahduksia, joista esimerkkinä 

toimikoon seuraava virke (luku 1): 

(20) OW: ”What nonsense you talk!” said Lord Henry -- 

 HS: ”Mitä hassutuksia sinä loruat!” sanoi lordi Henry -- 

 JK: ”Puhutpa sinä joutavia!” lordi Henry sanoi -- 

Interjektioita esiintyy lähdetekstissä 84 kappaletta. Lähdetekstissä esiintyviä interjektioita ovat 

ah, oh, humph ja hush, joista kaksi jälkimmäistä esiintyvät tekstissä vain muutamia kertoja. 

Interjektioiden käyttäminen on siis tekstissä melko runsasta, mutta käyttö ei ole monipuolista: 

käytettävä interjektio on lähes poikkeuksetta ah tai oh. Interjektioiden skaala on HS-

käännöksessä yhtä suppea, sillä tekstissä käytetään pääasiassa interjektioita ah ja oi, joiden 

lisäksi hm ja voi esiintyvät kumpikin tekstissä vain kerran. JK-käännöksessä interjektioiden 

käyttö on huomattavasti näitä kahta tekstiä monipuolisempaa, ja tekstissä käytetyt interjektiot 

ovat kotoutetumpia kuin HS-tekstissä käytetyt interjektiot. Ylivoimaisesti eniten käytetyt 
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interjektiot ovat JK-tekstissä voi ja aah, mutta siinä esiintyvät myös seuraavat interjektiot: äh, 

pah, huh, oih, voih, noh, hys ja ai. 

Molemmissa käännöksissä on melko yleistä, että lähdetekstin interjektiota ei ole käännetty 

interjektiolla. HS-tekstissä tällaisia tapauksia on 19 kappaletta ja JK-tekstissä 18, joten 

interjektioiden karsinta on lähes yhtä yleistä molemmissa käännöksissä. Kohdissa, joissa 

lähdetekstin interjektiota ei ole käännöksissä käännetty interjektioilla, on käytetty kahdenlaisia 

ratkaisuja. Osassa tapauksista interjektio on jätetty kokonaan huomiotta. Esimerkiksi lordi 

Henryn virke ”Oh! anything becomes a pleasure if one does it too often” (luku 19) on käännetty 

JK-tekstissä siten, että interjektio on jätetty kokonaan pois: ”Kaikki tuottaa mielihyvää, kun sitä 

tekee liian usein.” Toisissa tapauksissa lähdetekstin interjektio on käännetty toisella ilmaisulla, 

tavallisimmin partikkelilla. Seuraava esimerkki (luku 1) havainnollistaa, kuinka JK-tekstissä on 

onnistuttu välttämään interjektioiden käyttöä partikkelin (no) ja partikkeliketjun (ai niin) avulla 

kuitenkaan menettämättä tekstin puheenomaisuutta. Puheenvuorossa Basil Hallward kertoo 

lordi Henrylle, kuinka lady Brandon on kuvaillut Dorian Graytä: 

(21) OW: ”Oh, something like, ’Charming boy–poor dear mother and I absolutely inseparable. Quite forget 

what he does–afraid he–doesn’t do anything–oh, yes, plays the piano–or is it the violin, dear Mr. 

Gray?’ --” 

 JK: ”No, jotakin sen tapaista kuin ’Hurmaava poika – kultainen äitiparka ja minä aivan 

erottamattomat. Vallan unohdan mitä poika tekee – eipä taida – ei hän tee mitään – ai niin, soittaa 

pianoa – vai viuluako se oli, herra Gray kulta?’ --” 

JK-käännöksessä on lisäksi kahdessa kohdassa käytetty interjektiota voi myös silloin, kun 

lähdetekstissä ei ole käytetty interjektiota. Molemmat näistä tapauksista esiintyvät puhuttelun 

yhteydessä, ja interjektio on kohdissa liitetty puhutteluilmaisuun. Esimerkiksi Dorian Grayn 

virke ”I always agree with Harry, Duchess” luvussa 17 on ilmaistu JK-käännöksessä muodossa 

”Voi herttuatar, minä olen aina yhtä mieltä Harryn kanssa”. Tiivistäen voidaan todeta, että 

interjektiot ovat kaikissa käsiteltävissä teksteissä merkittävä puheen illuusion luomisen keino, 

mutta lähdetekstin interjektioita on kummassakin käännöksessä karsittu huomattavasti. 

Huomionkohdistimien käyttö on niukkaa kaikissa käsiteltävissä teksteissä, ja lähdetekstissä 

niitä on käytetty vain viidessä kohdassa (you know ja listen). Vaatimatonta määrää selittänee 

osin se, että teksteissä käytetään erittäin runsaasti puhutteluilmaisuja (ks. 5.1.3 Puhuttelu), 

jolloin puhuteltavan huomio voidaan kiinnittää puhutteluilmaisun avulla, eikä tarvetta 

huomionkohdistimelle tällöin aina ole. Molemmissa käännöksissä on käytetty ainoastaan 

huomionkohdistimia tiedätkö ja kuule eri muodoissaan (esim. kuulkaa, kuules). JK-tekstissä 

huomionkohdistimia esiintyy vain kolme kappaletta, mutta HS-käännöksessä jopa 13 
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kappaletta. Lähdetekstin huomionkohdistimien lisäksi HS-käännöksessä onkin hyödynnetty 

huomionkohdistimia mitä moninaisimpien ilmaisujen kääntämisessä, sillä paikoin esimerkiksi 

interjektioita ja puheenomaisia fraaseja on käännetty tekstissä huomionkohdistimilla. 

Esimerkiksi luvussa 19 lordi Henryn virkkeessä esiintyvä fraasi by the way (”By the way, what 

has become of that wonderful portrait he did of you?”) on HS-tekstissä käännetty 

huomionkohdistimella kuulehan (”Kuulehan, minne se mainio muotokuva on joutunut, jonka 

hän sinusta maalasi?”). Toisin sanoen huomionkohdistimien käyttö on vähäistä kaikissa 

tarkasteltavissa teksteissä, mutta eniten niitä esiintyy HS-tekstissä. 

Vahvistussanojen ja intensiteettipartikkelien käyttö adjektiivin tai adverbin edellä on kaikissa 

käsiteltävissä teksteissä hyvin runsasta. Runsainta käyttö on lähdetekstissä, ja käännöksissä 

tällaisia elementtejä esiintyy huomattavasti tätä vähemmän. Vahvistussanojen ja 

intensiteettipartikkelien käyttö luo illuusiota puheesta, mutta samanaikaisesti välittää myös 

mielikuvaa ylevästä ja hienostuneesta puhetyylistä, mikä on käsiteltävässä teoksessa tärkeä 

piirre. Esimerkiksi seuraavassa virkkeessä (luku 2) lähdetekstin vahvistussana awfully on HS-

tekstissä käännetty intensiteettipartikkelilla kovin ja JK-tekstissä vahvistussanalla kamalan: 

(22) OW: ”-- Would you think it awfully rude of me if I asked you to go away?” 

 HS: ”-- Olisinko mielestäsi kovin epäkohtelias, jos pyytäisin sinua lähtemään?” 

 JK: ”-- Pitäisitkö minua kamalan epäkohteliaana, jos pyytäisin sinua poistumaan?” 

Lähdetekstissä on käytetty runsaasti myös adverbiä most vahvistajana adjektiivin edellä. 

Käännöksissä tämä elementti on käännetty tavallisimmin vahvistussanalla tai 

intensiteettipartikkelilla, mutta etenkin JK-tekstissä myös sanan mitä käyttäminen lähdetekstin 

mukaisesti on yleistä. Seuraavassa esimerkissä (luku 15) HS-tekstissä on käytetty 

intensiteettipartikkelia hyvin ja JK-tekstissä sanaa mitä: 

(23)  OW: ”It is a most romantic explanation,” laughed the hostess. -- 

 HS: ”Hyvin romantinen selitys”, naureskeli talon emäntä. -- 

 JK: ”Selitys on mitä romanttisin”, emäntä nauroi. -- 

Muita vahvistukseen laajalti käytettyjä sanoja teksteissä ovat muun muassa quite, very, aivan 

ja kovin. Pääasiassa tällaiset sanat ja partikkelit esiintyvät teksteissä samoissa kohdissa, mutta 

paikoin lähdetekstin sana on jätetty pois käännöksestä tai käännökseen on lisätty vahvistava 

elementti, vaikka sellaista ei lähdetekstissä esiinny. Esimerkiksi HS-tekstissä lähdetekstin virke 

”It is impossible!” on käännetty ilmaisulla ”Aivan mahdotonta!” (luku 9), eli virkkeeseen on 

lisätty merkitystä vahvistava intensiteettipartikkeli aivan. HS-tekstissä tällaiset lähdetekstistä 
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puuttuvat lisäykset ovat yleisempiä kuin JK-tekstissä, ja toisaalta lähdetekstin vahvistussana on 

poistettu HS-tekstissä harvemmin kuin JK-tekstissä. Näin ollen tällaisten elementtien 

kokonaismäärä on HS-tekstissä huomattavasti suurempi kuin JK-tekstissä, joskin silti 

vähäisempi kuin lähdetekstissä. 

Partikkelien käyttö on molemmissa käännöksissä erittäin runsasta. Käsittelen partikkelien 

laajasta kirjosta tässä yhteydessä vain niitä, jotka ovat aineistossani laajalti edustettuina ja jotka 

ovat oleellisia puheen illuusion kannalta. Suomen kielen suunnittelupartikkeleita (esim. eiku, 

tota) tai niihin verrattavia englanninkielisiä ilmaisuja (esim. I mean) ei esiinny aineistossa 

lainkaan, joten käsittelen tässä vain dialogi-, diskurssi-, lausuma- ja sävypartikkeleita. 

Dialogipartikkeleista etenkin no ja niin sekä näiden yhdistelmä no niin esiintyvät käännöksissä 

tiuhaan. Näitä suomen kielen dialogipartikkeleita muistuttaa läheisesti englannin kielen 

diskurssipartikkeli well, joka suomen partikkelien tapaan ohjailee dialogia. Diskurssipartikkeli 

well esiintyy lähdetekstissä 32 kertaa eli melko tiuhaan, ja se on pääsääntöisesti käännetty 

teksteissä dialogipartikkelilla no, niin tai no niin. Käännökset kuitenkin eroavat toisistaan siinä, 

millä dialogipartikkelilla kyseinen sana on tavallisimmin käännetty: HS-tekstissä suositaan 

partikkeliyhdistelmää no niin ja JK-tekstissä partikkelia no. Tätä havainnollistaa seuraava Basil 

Hallwardin puheenvuoro (luku 9): 

(24) OW: ”Well, I am punished for that, Dorian–or shall be some day.” 

 HS: ”No niin, olen saanut siitä rangaistukseni, Dorian – tai saan sen ainakin kerran.” 

 JK: ”No, siitä minä saan rangaistukseni – jonakin päivänä ainakin.” 

Partikkeliyhdistelmä no niin onkin kokonaisuudessaan yleisempi HS-tekstissä (24 kpl) kuin JK-

tekstissä (7 kpl), ja vastaavasti partikkeli no esiintyy JK-tekstissä kolme kertaa useammin kuin 

HS-tekstissä (JK 30 kpl, HS 10 kpl). Dialogipartikkeli niin esiintyy HS-käännöksessä 43 kertaa 

ja JK-käännöksessä 39 kertaa, ja sen yleisimpiä tehtäviä aineistossa ovat aiemmin sanotun 

vahvistaminen tai kysymykseen vastaaminen. Seuraava esimerkki luvusta 14 havainnollistaa 

partikkelin niin käyttöä sanotun vahvistajana. Puheenvuorossaan Alan Campbell huomauttaa 

Dorian Grayn sanoneen, että kyse on elämästä ja kuolemasta. Vastauksessaan Gray vahvistaa 

Campbellin sanoman asian lähdeteoksessa sanalla yes ja käännöksissä partikkelilla niin: 

(25) OW: ”Yes: it is a matter of life and death, Alan --” 

 HS: ”Niin, elämä ja kuolema on kysymyksessä, Alan --” 

 JK: ”Niin: elämästä ja kuolemasta on kyse, Alan --” 
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Puheen illuusion kannalta dialogipartikkeli niin onkin merkittävä etenkin siksi, että sen avulla 

voidaan suomen kielessä välttyä muodollisen kyllä-sanan tai sen puhekielisten varianttien 

käytöltä. Käsiteltävässä huomattavan yleiskielisessä teoksessa puhekielinen variantti 

kuulostaisi oudoksuttavalta, mutta toisaalta runsas kyllä-sanan käyttö voisi luoda tekstiin 

liiankin muodollisen vaikutelman. Tämän työn luvussa 5.1.6 Sanoman muotoilu ja 

keskustelunomaisuus käsitellään verbin toistoa samankaltaisessa tehtävässä. 

Lausumapartikkeleista etenkin lisäävät partikkelit mutta sekä ja esiintyvät käännöksissä 

tiuhaan. Partikkeli mutta esiintyy virkkeenalkuisena lausumapartikkelina HS-tekstissä 183 

kertaa ja JK-tekstissä 150 kertaa. Ja-partikkeli puolestaan esiintyy vuoronalkuisena HS-

tekstissä 101 kertaa ja JK-tekstissä 53 kertaa, eli molempien partikkelien käyttö on HS-tekstissä 

JK-tekstiä runsaampaa. Tällaiset lisäävät lausumapartikkelit liittävät puheenvuoroja ja 

virkkeitä toisiinsa (VISK 2004, 803), mutta toisaalta niillä on myös virkkeitä yksinkertaistava 

vaikutus esimerkiksi silloin, kun tavallisesti sivulauseena esitettävä sisältö esitetäänkin omana 

virkkeenään. Vastaavasti diskurssipartikkelit but ja and ovat lähdetekstissä hyvin yleisiä, sillä 

but esiintyy lähdetekstissä virkkeenalkuisena 145 kertaa ja and 77 kertaa. Tavallisimmin 

käännöksissä esiintyy lausumapartikkeli silloin, kun lähdetekstissä esiintyy sille heräte, eli 

esimerkiksi sana and, but tai however. Etenkin HS-tekstissä lausumapartikkeleita on kuitenkin 

käytetty melko paljon myös sellaisissa kohdissa, joissa lähdetekstistä ei löydy varsinaista 

herätettä. Seuraava esimerkki (luku 12) havainnollistaa tällaista lausumapartikkelin käyttöä: 

(26) OW: ”-- He offered an extravagant price. I refused him. --” 

 HS: ”-- Hän tarjosi tavattoman suurta hintaa. Mutta minä kieltäydyin. --” 

 JK: ”-- Hän tarjosi hurjaa hintaa. Minä kieltäydyin. --” 

Esimerkissä HS-tekstissä on käytetty lausumapartikkelia mutta, kun taas OW- ja JK-teksteissä 

ei vastaavaa ilmaisua ole käytetty. Virkkeenalkuisten lausumapartikkelien suuri määrä HS-

tekstissä selittyy suureksi osaksi tällaisilla lisäyksillä, mutta lukumäärää lisää myös se, että HS-

tekstissä on paikoin jaettu lähdetekstin virkkeitä kahdeksi tai kolmeksi virkkeeksi (ks. 5.1.4 

Lauserakenne). Esimerkiksi virke ”Come, let us sit down and try what the new chef here is like, 

and then you will tell us how it all came about” (luku 6) on kyseisessä käännöksessä jaettu 

kahdeksi virkkeeksi, joista jälkimmäisen aloittaa lausumapartikkeli ja: ”Käydään pöytään ja 

koetetaan mihin uusi kokkimme kelpaa. Ja sitten sinä kerrot meille koko jutun.” 

Sävypartikkeleista yleisimpiä käännöksissä ovat kliittiset sävypartikkelit -hAn ja ‑pA. Koska 

englannin kielessä ei vastaavia partikkeleita ole käytettävissä, käsittelen tässä vain käännösten 
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sisältämiä kliittisiä sävypartikkeleita. Niitä on käytetty käännöksissä laajalti silloin, kun 

lähdetekstissä on käytetty jotakin toista puheen illuusion luomisen keinoa (esim. 

puheenomainen fraasi, huudahdukset). Sävypartikkelin -hAn käyttö on yleistä myös 

väitelausemuotoisissa kysymyksissä sekä liitekysymyksissä, joita käsiteltiin yllä kohdassa 

5.1.4 Lauserakenne. Tällaisen käytön lisäksi käännöksissä esiintyy kuitenkin erittäin paljon 

kliittisiä sävypartikkeleita myös sellaisissa kohdissa, joissa lähdetekstissä ei ole käytetty mitään 

puheen illuusion luomisen keinoa. Toisin sanoen tällaisissa tapauksissa käännöksiin on lisätty 

sellaista puheen illuusiota, jota ei lähdetekstissä esiinny. 

Sävypartikkeli -hAn esiintyy HS-tekstissä 89 kertaa ja JK-tekstissä 90 kertaa, joten käyttö on 

molemmissa teksteissä lähes yhtä runsasta. Kyseisen partikkelin yleisin tehtävä aineistossa on 

yhteiseen tietoon viittaaminen, kuten seuraavassa HS-tekstin virkkeessä (luku 14): 

”Olimmehan me kerran ystäviä, Alan.” Partikkelia käytetään aineistossa lisäksi esimerkiksi 

kehotuksissa (esim. ”Mutta kerrohan nyt”, JK, luku 1) sekä kysymyksinä toimivissa 

väitelauseissa (esim. ”Tunnethan sinä hänen kimakan äänensä?”, HS, luku 1). 

Kliittinen sävypartikkeli ‑pA puolestaan esiintyy HS-tekstissä 83 kertaa ja JK-tekstissä 62 

kertaa, eli käyttö on HS-tekstissä JK-tekstiä runsaampaa. Partikkelia käytetään aineistossa 

erityisesti kehotuksissa (esim. ”ojennappa nuo tulitikut, kiitos”, HS, luku 4) sekä yhdistettynä 

kyllä ja ehkä sanoihin. Esimerkiksi JK-tekstin luvussa 3 partikkeli on yhdistetty sanaan kyllä: 

”Kylläpä te miehet kinaatte!”, ja vastaavasti HS-tekstin luvun 9 virkkeessä ”Ehkäpä ei pitäisi 

koskaan koettaa sanoilla ilmilausua jumaloimistansa” partikkeli on liitetty sanaan ehkä. 

Myös kliittinen sävypartikkeli -s esiintyy molemmissa käännöksissä, mutta sen käyttö on 

vähäistä. Partikkeli on HS-tekstissä huomattavasti yleisempi kuin JK-tekstissä, sillä HS-

käännös sisältää 14 esiintymää, mutta JK vain yhden. HS-käännöksessä partikkeli -s esiintyy 

tyypillisimmin huomionkohdistimien yhteydessä (esim. kuules, tiedätkös). Kliittiset 

sävypartikkelit voivat esiintyä yhdessä toisten kliittisten sävypartikkelien kanssa, ja JK-

käännöksen ainoassa esiintymässä -s onkin yhdistetty sävypartikkeliin -pA: ”Ollaanpas sitä 

ylpeitä tänään” (luku 16). Tällainen kliittisten sävypartikkelien yhdisteleminen on kuitenkin 

kokonaisuutena harvinaista molemmissa käännöksissä: HS-tekstissä yhdistelmiä esiintyy vain 

yksi (tiedäppäs) ja JK-tekstissä kaksi (ollaanpas, sanonpahan). 

Sanasto ja fraseologia -luokan piirteet ovat erittäin tärkeässä asemassa puheen illuusion 

luomisessa. Sanaston ja fraseologian tasolla puheen illuusiota on molemmissa kielissä luotu 
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pääosin samojen keinojen avulla, joskin tiettyjen elementtien esiintymien määrässä on eroja eri 

tekstien välillä. Esimerkiksi puhekielisten sanojen käyttö on runsaampaa ja monipuolisempaa 

käännöksissä kuin lähdetekstissä, mutta toisaalta esimerkiksi interjektioiden käyttö on 

huomattavasti yleisempää lähdetekstissä kuin käännöksissä. Käännöksissä on lisäksi 

hyödynnetty suomen kielelle ominaista puheen illuusion luomisen keinoa eli kliittisiä 

sävypartikkeleita, joille ei englannin kielessä ole vastinetta. Tämä havainnollistaa hyvin sitä, 

että eri kielet eroavat toisistaan siinä, miten niissä on mahdollista luoda puheen illuusiota. 

Toisaalta interjektioiden karsiminen käännöksissä on puolestaan hyvä esimerkki siitä, kuinka 

tietyn puheen illuusion luomisen keinon käyttäminen ei välttämättä ole yhtä yleistä eri kielissä. 

5.1.6 Sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus 

Sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus -luokassa keskeisiä piirteitä ovat puheenvuorojen 

vuorottelu, puheenvuorojen lyhyys, epäröinnit, lisäykset ja korjaukset sekä toisto. Käsittelen 

näitä piirteitä seuraavaksi. 

Kaunokirjallisessa dialogissa puheenvuorot ovat tyypillisesti melko lyhyitä ja eri hahmojen 

puheenvuorot vaihtuvat tiuhaan (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 66–68). Lähdeteoksessa 

yksittäisten puheenvuorojen pituus vaihtelee kuitenkin yhdestä sanasta jopa 638 sanaan ja 

valtaosa puheenvuoroista on melko pitkiä. Pääsääntöisesti hahmojen puheenvuorot 

vuorottelevat teoksessa, mutta paikoin sama hahmo jatkaa toisella puheenvuorolla oman 

puheenvuoronsa perään, jolloin vain kerronta erottaa hahmon puheenvuorot toisistaan. 

Esimerkiksi luvuissa 17 ja 18 on kuitenkin kohtia, joissa keskustelu on hyvin nopeatempoista 

ja puheenvuorot vaihtuvat tiuhaan. Kyseisissä kohdissa lordi Henry ja lady Gladys vastaavat 

vuorotellen toistensa puheenvuoroihin hyvin lyhyesti, toisinaan vain yhdellä sanalla tai 

epätäydellisellä virkkeellä. Tilan rajallisuuden vuoksi esitän seuraavaksi vain lyhyen otoksen 

näistä puheenvuoroista (luku 18): 

(27) OW: ”All ways end at the same point, my dear Gladys.” 

 ”What is that?” 

 ”Disillusion.” 

 ”It was my debut in life,” she sighed. 

 ”It came to you crowned.” 

 ”I am tired of strawberry leaves.” 

 ”They become you.” 

 ”Only in public.” 
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Kuten jo aiemmin todettiin, hahmot puhuvat teksteissä pääasiassa virheetöntä ja kieliopillisesti 

täydellistä kieltä. Teksteissä esiintyy kuitenkin joitakin puheen epätäydellisyydestä viestiviä 

piirteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kohdat, joissa hahmo epäröi, korjaa omaa puhettaan tai tekee 

siihen lisäyksiä kesken virkkeen tai välittömästi sen jälkeen. Lady Henryn puheenvuoro luvussa 

4 on erinomainen esimerkki tällaisista korjauksista ja lisäyksistä: 

(28) OW: ”-- Harry, I came in to look for you, to ask you something–I forget what it was–and I found Mr. 

Gray here. We have had such a pleasant chat about music. We have quite the same ideas. No; I 

think our ideas are quite different. --” 

 HS: ”-- Harry, minä etsin sinua, aioin kysyä jotakin sinulta – en enää muista mitä – ja minä löysin 

mr. Grayn täältä. Meillä on ollut niin hauska keskustelu musiikista. Meillä on aivan samat 

mielipiteet. Ei; ne taisivatkin olla aivan vastakkaiset. --” 

 JK: ”-- Harry, tulin etsimään sinua, kysymään sinulta jotakin – en enää muista mitä – ja tapasin 

täällä herra Grayn. Olemme rupatelleet mukavia musiikista. Ajattelemme siitä samalla lailla. Ei, 

taidamme ajatella eri lailla. --” 

Esimerkissä lady Henry lisää jo sanomaansa lisätietoja toteamalla, ettei enää muistakaan, mitä 

oli tullut kysymään. Tämänkaltaiset lisäykset on teksteissä pääosin merkitty keskelle virkettä 

ja erotettu ajatusviivoin tai pilkuin, ja niitä on kaikissa käsiteltävissä teksteissä melko runsaasti. 

Tällaiset lisäykset luovat osaltaan teksteihin puheen illuusiota, sillä ne viestivät puheen 

samanaikaisesta suunnittelusta ja tuottamisesta: ne luovat kuvaa siitä, että puheenvuoron 

aloittaessaan hahmo ei ole vielä täysin varma, mitä hän aikoo sanoa ja missä muodossa. 

Esimerkin viimeisessä virkkeessä lady Henry puolestaan korjaa itse itseään toteamalla, että hän 

ja herra Gray ajattelivatkin musiikista aivan eri tavalla, vaikka hän itse juuri sanoi päinvastaista. 

Tällaisia korjauksia on kaikissa tarkasteltavissa teksteissä useita, ja lisäysten tavoin ne luovat 

puheen illuusiota tekstiin. Tekstien välillä ei ole merkittäviä eroja epäröintien, lisäysten ja 

korjausten käytössä, joskin ne on paikoin tuotu eri teksteissä ilmi eri välimerkkien avulla. 

Lähdetekstissä ja JK-tekstissä esiintyy lisäksi yksi kohta, jossa on ilmaistu varsinaista puheen 

epäsujuvuutta. Kyseisessä kohdassa (luku 2) Dorian Gray on äärimmäisen kiihtynyt ja toteaa, 

että antaisi mitä vain siitä hyvästä, että saisi säilyttää komean ulkomuotonsa. OW- ja JK-

teksteissä hänen kiihtymystään ilmaisee tekstissä änkytystä muistuttava sanojen toistaminen, 

jota ei HS-tekstissä ole ilmaistu: 

(29) OW: ”-- If it were I who was to be always young, and the picture that was to grow old! For that–for 

that–I would give everything! --” 

 HS: ”-- Jospa minä voisin pysyä aina nuorena ja kuva vanhentuisi! Siitä hyvästä minä antaisin vaikka 

mitä --!” 

 JK: ”-- Kunpa minun olisi määrä olla aina nuori ja tämän kuvan määrä vanheta! Siitä hyvästä – siitä 

hyvästä – antaisin kaiken! --” 
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HS-tekstissä Dorian Grayn puhe on kyseisessä kohdassa sujuvaa ja virheetöntä, kun taas 

kahdessa muussa tarkasteltavassa tekstissä sanojen toistaminen vahvistaa mielikuvaa Dorian 

Grayn epätoivoisesta mielentilasta. Kyseinen aineistoesimerkki on ainoa kohta, jossa missään 

tarkasteltavista teksteistä on ilmaistu änkytystä tai puheen muodostamisen haastavuutta. 

Puhutussa keskustelussa keskustelijat voivat puhua samanaikaisesti tai keskeyttää toisiaan, 

mutta kirjoitetussa dialogissa teksti on lineaarista. Puheen illuusiota on kuitenkin luotu 

teksteihin myös ilmaisemalla, että toinen hahmo keskeyttää toisen puheenvuoron. Tällaiset 

keskeytykset on ilmaistu teksteissä käyttämällä ajatusviivaa tai kolmea tai neljää pistettä. 

Luvussa 4 Dorian Gray luulee puhuvansa lordi Henrylle, mutta kohtaakin tämän vaimon. 

Dorian Gray ryhtyy selittämään tilannetta lady Henrylle, mutta lady Henry päättää Grayn 

lauseen tämän puolesta. Puheen päällekkäisyyttä on esimerkissä ilmaistu ajatusviivan avulla: 

(30) OW: ”I beg your pardon. I thought–” 

 ”You thought it was my husband. It is only his wife. --” 

Tällaisia keskeytyksiä on kaikissa tarkasteltavissa teksteissä yhdeksän kappaletta, joskin HS-

käännöksessä keskeytystä ilmaiseva välimerkki (esim. ajatusviiva) on yhdessä kohdassa jätetty 

pois (luku 2). Keskeyttävä puheenvuoro alkaa kuitenkin sanalla seis, joten mielikuva puheen 

päällekkäisyydestä syntyy kyseisessä kohdassa myös ilman siitä viestivää välimerkkiä. 

Epäröintien, lisäysten ja korjausten lisäksi neljää tai kolmea peräkkäistä pistettä on käytetty 

teksteissä myös muissa tarkoituksissa. Erityisesti hyvin pitkissä puheenvuoroissa on käytetty 

useaa peräkkäistä pistettä rytmittämään puhetta ja ilmaisemaan, missä kohdassa hahmo pitää 

tauon, joten tällaisenkin käytön voidaan ajatella edistävän puheen illuusion syntymistä. Toinen 

merkittävä käyttötarkoitus usealla peräkkäisellä pisteellä on vihjailun ilmaiseminen tai jonkin 

asian sanomatta jättäminen. Esimerkiksi luvussa 18 Dorian Gray on järkyttynyt, koska yksi 

metsästäjistä on vahingossa ampunut alueella liikkunutta miestä. Dorian Gray tiedustelee lordi 

Henryltä, onko mies kuollut kysymällä ”Is the man ...?” (käännöksissä ”Onko mies...?”). 

Kolmella pisteellä viestitään kyseisessä kohdassa sitä, että Dorian Gray kokee asian liian 

hirveäksi sanoakseen sitä ääneen, jolloin hän jättää virkkeensä kesken ja olettaa 

keskustelukumppaninsa kykenevän päättelemään, mitä hän tarkoittaa. Samankaltaisessa 

tarkoituksessa teksteissä on paikoin käytetty myös ajatusviivaa. Vihjausten ja rytmityksen 

esittämisessä ei ole eri tekstien välillä merkittäviä eroja. 
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Puheen illuusiota on luotu kaikissa teksteissä myös runsaalla toistolla, jota esiintyy sekä 

yksittäisten puheenvuorojen sisäisesti että eri puheenvuorojen välillä. Toistoa on käytetty 

tehokeinona etenkin silloin, kun jotakin seikkaa on pyritty painottamaan, ja tällaisen toiston 

yhteydessä esiintyy usein myös vahvistussana ennen toistettavaa elementtiä (esim. ”I was 

brutal, Harry–perfectly brutal”, luku 8). Yksittäisten sanojen ja ilmaisujen toiston lisäksi 

teksteissä on hyödynnetty laajalti myös lauserakenteen toistoa, kuten esimerkiksi luvun 6 

virkkeessä ”When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always 

happy”, jossa toistuvat sekä sanastolliset että rakenteelliset elementit. 

Puheenvuoron sisäinen toisto on teksteissä erityisen yleistä silloin, kun johtolause keskeyttää 

suoran esityksen. Tällaisen toiston avulla voidaan muun muassa painottaa jotakin mainittua 

seikkaa sekä luoda puheenvuoroon sidosteisuutta. Seuraavassa esimerkissä (luku 1) OW- ja JK-

teksteissä johtolauseen jälkeen toistetaan johtolausetta edeltänyt ilmaisu, mutta HS-tekstissä 

johtolausetta seuraa erilainen ilmaisu: 

(31) OW: ”He likes me,” he answered after a pause; ”I know he likes me. --” 

 HS: ”Hän pitää minusta”, hän vastasi sitten; ”minä tiedän että hän on kiintynyt minuun. --” 

 JK: ”Hän pitää minusta”, hän vastasi sitten, ”tiedän, että hän pitää minusta. --” 

Puheenvuorojen välistä toistoa puolestaan on käytetty aineistossa laajalti etenkin silloin, kun 

puheenvuorossa tartutaan johonkin edellisessä puheenvuorossa esiintyvään asiaan. Seuraavassa 

esimerkissä (luku 14) Dorian Gray tunnustaa Alan Campbellille murhanneensa miehen, ja 

Campbell ilmaisee järkytystään toistamalla sanan murder omassa puheenvuorossaan: 

(32) OW: ”Alan, it was murder. I killed him. --” 

 ”Murder! Good God, Dorian, is that what you have come to? --” 

Aineistossa esiintyy lisäksi runsaasti sellaisia kohtia, joissa puhuja toistaa aiemmin sanotun 

kysymysmuodossa omassa puheenvuorossaan. Tällaiset kysymykset ovat aineistossa 

tavallisimmin kysymyksenä toimivia väitelauseita, joita käsiteltiin yllä osiossa 5.1.4 

Lauserakenne. Esimerkiksi luvussa 1 lordi Henry muuttaa Basil Hallwardin toteamuksen ”I 

don’t want you to meet him” kysymykseksi toistamalla ilmaisun vain hieman erilaisessa 

muodossa: ”You don’t want me to meet him?” 

Käännöksissä on pääosin käytetty toistoa niissä kohdissa, joissa myös lähdetekstissä esiintyy 

toisteisuutta. Paikoin lähdetekstin toisto on kuitenkin jätetty pois käännöksestä, mitä muun 

muassa aineistoesimerkki 31 edellä havainnollisti. Tällaisia poistoja esiintyy molemmissa 

käännöksissä, mutta HS-käännöksessä on havaittavissa lievästi JK-käännöstä voimakkaampi 
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taipumus kyseisiin poistoihin. Syitä toiston karsimiselle voi olla useita, ja muun muassa kielten 

erot voivat paikoin estää toiston hyödyntämisen. Toisaalta kääntäjä voi myös pyrkiä 

monipuolistamaan tekstiä käyttämällä vaihtelevia, erilaisia ilmaisuja. Lisäksi on mahdollista, 

että osa lähdetekstin toistoista jää käännösprosessissa kääntäjältä huomaamatta. 

Toistoa on toisaalta myös paikoin lisätty käännöksiin sellaisiin kohtiin, joissa sitä ei 

lähdetekstissä esiinny: esimerkiksi lähdetekstin virke ”we sit in the studio and talk of a thousand 

things” (luku 1) on käännetty HS-tekstissä muodossa ”me istumme atelierissä ja juttelemme, 

me juttelemme tuhansista asioista”. Tällaiset lisäykset ovat molemmissa käännöksissä melko 

harvinaisia. Toistoksi voidaan kuitenkin käsittää myös suomen kielelle ominainen verbin toisto 

kysymyksiin vastattaessa, joka luo käännöksiin sellaista toisteisuutta, jota ei esiinny 

lähdetekstissä. Esimerkiksi luvussa 14 Alan Campbell vastaa lähdetekstissä Dorian Grayn 

kysymykseen ”You refuse?” sanalla yes, mutta JK-tekstissä Grayn kysyessä ”Kieltäydyt?” 

Campbell vastaa ”Kieltäydyn”. Verbin toistolla vastauksessa vältytään myös huomattavan 

muodollisen sanan kyllä tai sen puhekielisten varianttien käyttämiseltä. Kun huomioon otetaan 

sekä toiston poistot että lisäykset, lähdeteoksen ja JK-tekstin välillä ei ole merkittäviä eroja 

toiston määrässä, mutta HS-tekstissä toistoa esiintyy muita tekstejä vähemmän. 

Sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus -luokan piirteet ovat toisin sanoen erittäin tärkeitä 

puheen illuusion luomisessa, eikä eri tekstien välillä ole suuria eroja niiden käytössä, joskin 

toistoa esiintyy HS-käännöksessä vähemmän kuin muissa tarkasteltavissa teksteissä. Lisäksi on 

huomautettava, että jo sen, että teoksessa käytetään suoraa kerrontaa, voidaan ajatella edistävän 

puheen illuusion syntymistä. Dialogissa lainausmerkit viestivät lukijalle, että teksti on hahmon 

puhumaa, jolloin lukija suhtautuu lukemaansa ikään kuin se olisi kirjoitettua puhetta. 

5.2 Uudelleenkäännöshypoteesi ja Dorian Grayn muotokuva 

Uudelleenkäännöshypoteesin mukaan uusi käännös on edeltäjäänsä lähempänä lähdetekstiä 

(Koskinen & Paloposki 2015, 8), joten tässä tutkimuksessa hypoteesin toteutuminen tarkoittaisi 

sitä, että JK-käännös sijoittuisi vertailussa lähemmäs lähdetekstiä kuin HS-käännös. Tässä 

osiossa käsittelen edellä esitettyjä tutkimustuloksia luokittain uudelleenkäännöshypoteesin 

näkökulmasta. Toisin sanoen vertailen sitä, kumpi käännöksistä sijoittuu niin sanotusti toista 

lähemmäs lähdetekstiä, ja näiden tulosten pohjalta pohdin uudelleenkäännöshypoteesin 

toteutumista aineistossani puheen illuusion näkökulmasta. Äänne- ja muotopiirteet -luokka 

jätetään tarkastelun ulkopuolelle, sillä luokan osalta ei voida tehdä johtopäätöksiä 
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uudelleenkäännöshypoteesin toteutumisesta. Ainoa luokan käytetty keino aineistossa on 

englannin kielen lyhennetyt muodot, joille ei ole suomen kielessä tarkkaa vastinetta, joten tätä 

piirrettä ei ole voitu käyttää kummassakaan käännöksessä. Näin ollen myöskään etäisyyden 

vertailu lähdetekstiin nähden ei ole tältä osin hyödyllistä. 

Persoona ja viittaaminen -luokkaan kuuluvat persoona- ja demonstratiivipronominit. 

Tarkastelen tässä vain ensin mainittua, sillä käännöksissä esiintyvää demonstratiivipronominin 

käyttöä artikkelinomaisessa tehtävässä tai ihmisiin viitattaessa ei voida verrata englannin 

kieleen, jossa täysin vastaava demonstratiivipronominin käyttö ei ole mahdollista. Kielten 

eroista johtuen persoonapronominien käyttö on runsainta lähdeteoksessa, mutta myös HS-

tekstissä käytetään persoonapronomineja erittäin runsaasti ja enemmän kuin suomen kielessä 

on tavanomaista, mikä saa tekstin vaikuttamaan paikoin erittäin muodolliselta. JK-tekstissä 

persoonapronominien käyttö on puolestaan maltillista, ja käännöksen voidaan ajatella 

noudattavan suomenkielisen dialogin konventioita persoonapronominien käytössään. 

Persoonapronominien osalta HS-tekstin voidaan siis todeta olevan JK-tekstiä lähempänä 

lähdetekstiä, ja näin ollen persoona ja viittaaminen -luokan osalta tutkimustulokset ovat 

uudelleenkäännöshypoteesia vastustavat. 

Puhuttelu-luokkaan kuuluvat puhutteluilmaisut ja teitittely. Koska eroa sinuttelun ja teitittelyn 

välillä ei nykyenglannissa tehdä, hypoteesia ei ole hedelmällistä tarkastella teitittelyn osalta. 

Puhutteluilmaisujen käännökset sen sijaan ovat uudelleenkäännöshypoteesin näkökulmasta 

mielenkiintoisia. Englannin kielessä puhuttelusanojen käyttäminen on yleisempää kuin suomen 

kielessä (Isosävi & Lappalainen 2015, 11), joten JK-tekstin vahva taipumus puhuttelusanojen 

karsimiseen viittaa kotouttavaan käännösstrategiaan. HS-tekstissä puhutteluilmaisujen poistot 

ovat puolestaan satunnaisia ja harvalukuisia, joten puhuttelun määrällisestä näkökulmasta 

katsoen HS-teksti on JK-tekstiä lähempänä lähdetekstiä. Myös sisällöllisesti tarkasteltuna HS-

teksti on JK-tekstiä lähempänä lähdetekstiä, sillä puhutteluilmaisut on HS-tekstissä käännetty 

pääasiassa lähdetekstin mukaisesti, kun taas JK-tekstissä ilmaisun voimakkuutta on paikoin 

lievennetty ja ilmaisua siten sovitettu suomalaiseen kulttuuriin. Toisin sanoen myös puhuttelun 

näkökulmasta löydökset ovat uudelleenkäännöshypoteesia vastustavat. 

Tässä tutkielmassa tarkasteltavat lauserakenne-luokan piirteet ovat virkkeiden lyhyys, 

yksinkertaisuus ja epätäydellisyys, inkongruenssi, väitelause kysymyksenä, liitekysymykset 

sekä ellipsi. Hypoteesia ei tarkastella virkkeiden yksinkertaisuuden osalta, sillä tämän piirteen 

vertailu eri kielten ja eri aikoina kirjoitettujen tekstien välillä ei ole yksiselitteistä tai luotettavaa. 



 

71 

Virkkeiden epätäydellisyyden osalta tulokset ovat uudelleenkäännöshypoteesin mukaiset, sillä 

HS-tekstissä voidaan havaita JK-tekstiä vahvempi taipumus kääntää lähdetekstin epätäydelliset 

virkkeet kieliopillisesti täydellisinä virkkeinä. Samoin virkerajaa ja virkkeiden pituutta 

tarkasteltaessa JK-teksti sijoittuu lähemmäs lähdetekstiä kuin HS-teksti. JK-tekstissä on 

yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta noudatettu lähdetekstin virkejakoa lähes täydellisesti, 

kun taas HS-tekstissä virkkeitä on jaettu useissa kohdissa, mikä myös lyhentää virkkeiden 

pituutta. Toisin sanoen näiltä osin tulokset tukevat uudelleenkäännöshypoteesia. 

Inkongruenssia on käytetty OW- ja HS-teksteissä, mutta hyvin niukasti ja tekstin eri kohdissa, 

jolloin uudelleenkäännöshypoteesia ei ole hedelmällistä soveltaa inkongruenssin tarkasteluun. 

Uudelleenkäännöshypoteesin näkökulmasta puheenomaisten kysymysrakenteiden tilanne on 

ristiriitainen. Kun tarkastellaan kysymyksenä toimivia väitelauseita, JK-teksti on HS-tekstiä 

lähempänä lähdetekstiä, sillä HS-tekstissä on lievä taipumus lisätä tällaisiin sanoihin ja 

virkkeisiin kysymyssana tai -partikkeli, kun taas JK-tekstissä tällaiset ilmaisut on pääasiassa 

käännetty lähdetekstiä mukaillen. Liitekysymysten osalta HS-teksti on kuitenkin JK-tekstiä 

lähempänä lähdetekstiä, sillä JK-tekstissä on karsittu lähdetekstissä esiintyviä liitekysymyksiä 

enemmän kuin HS-tekstissä. Liitekysymykset eivät tavallisesti ole suomen kielessä yhtä yleisiä 

kuin englannin kielessä, joten niiden karsimista voidaan pitää kotouttavana ratkaisuna. Toisin 

sanoen kysymyksinä toimivien väitelauseiden osalta tulokset ovat uudelleenkäännöshypoteesia 

tukevat, mutta liitekysymysten osalta tulokset ovat hypoteesia vastustavat. 

Elliptisten rakenteiden osalta JK-teksti on huomattavasti lähempänä lähdetekstiä kuin HS-

teksti. HS-tekstissä ellipsiä on karsittu huomattavasti, mutta JK-tekstissä lähdetekstin elliptiset 

rakenteet on pääsääntöisesti toistettu myös käännöksessä. Ellipsin osalta tulokset ovat näin 

ollen uudelleenkäännöshypoteesia tukevat. Myös kokonaisuudessaan lauserakenne-luokan 

tulokset ovat hypoteesia tukevat, sillä edellä esitetyn mukaisesti JK-teksti asettuu HS-tekstiä 

lähemmäs lähdetekstiä lähes jokaisen yksittäisen piirteen tarkastelussa (pl. liitekysymykset). 

Sanasto ja fraseologia -luokassa tarkastellaan puhekielisiä sanoja, idiomeja ja puheenomaisia 

fraaseja, likimäärän ilmaisimia, epämääräisiä ilmaisuja, huudahduksia, interjektioita, 

huomionkohdistimia, vahvistussanoja sekä partikkeleita. Puhekielisten sanojen osalta JK-

käännös on puhekielisempi kuin lähdeteksti tai HS-käännös, joskin ero on melko pieni. Näin 

HS-käännös sijoittuu lievästi JK-käännöstä lähemmäs lähdetekstiä, jolloin tulokset ovat 

uudelleenkäännöshypoteesia vastustavat. Lähdetekstin huudahduksia on puolestaan JK-

tekstissä mukailtu tarkemmin kuin HS-tekstissä, jolloin tulos on hypoteesin mukainen. Puheelle 
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ominaisten idiomien ja fraasien sekä epämääräisten ilmaisujen osalta tekstien välillä ei ole 

merkittäviä eroja, joten käännösten voidaan katsoa asettuvan saman etäisyyden päähän 

lähdetekstistä, mikä myös voidaan käsittää uudelleenkäännöshypoteesin vastaiseksi tulokseksi. 

Molemmissa käännöksissä on useita kohtia, joissa lähdetekstin interjektio on jätetty pois 

käännöksestä tai se on käännetty esimerkiksi partikkelilla. Tällainen käännösstrategia voidaan 

tulkita kotouttavaksi, sillä interjektiot eivät ole suomen kielessä yhtä yleisiä kuin englannin 

kielessä (Nurmi 2013, 119). Määrällisestä näkökulmasta tarkasteltuna käännökset eivät 

merkittävästi eroa toisistaan interjektioiden käytössä, mutta laadullisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna JK-käännös on interjektioiden osalta HS-käännöstä kotouttavampi. JK-

käännöksessä esiintyvät interjektiot ovat melko kotoutettuja, sillä esimerkiksi JK-tekstissä 

laajalti käytetyt voi ja aah kuulostavat huomattavasti suomalaisemmilta kuin HS-tekstin 

vastaavat ah ja oi. Näin ollen tulokset ovat interjektioiden osalta uudelleenkäännöshypoteesia 

vastustavat. Samoin vahvistussanojen osalta tulokset vastustavat hypoteesia: HS-teksti seuraa 

lähdetekstiä vahvistussanojen käytössään tarkemmin kuin JK-teksti, joskaan ero ei ole suuri. 

Likimäärän ilmaisimien ja huomionkohdistimien osalta tulokset taas tukevat hypoteesia, sillä 

JK-teksti mukailee lähdetekstiä HS-tekstiä tarkemmin tällaisten elementtien käytössä. 

Kielten erojen vuoksi uudelleenkäännöshypoteesin tarkasteleminen partikkelien osalta on 

haastavaa. Kliittisten sävypartikkelien osalta vertailua ei ole hedelmällistä tehdä, koska 

englannin kielessä vastaavia partikkeleita ei käytetä. Dialogipartikkelien osalta voidaan 

puolestaan todeta, että molemmat käännökset pysyttelevät lähellä lähdetekstiä, sillä 

dialogipartikkeleita on käytetty käännöksissä pääasiassa silloin, kun lähdetekstissä esiintyy 

niille heräte (esim. diskurssipartikkeli well), ja toisaalta lähdetekstin heräte on vain harvoin 

jätetty käännöksissä huomioimatta. HS-tekstiin on kuitenkin lisätty runsaasti sellaisia 

lausumapartikkeleita (ja, mutta), joille ei lähdetekstistä löydy herätettä. Näin ollen JK-tekstin 

voidaan ajatella kokonaisuudessaan pysyttelevän HS-tekstiä lähempänä lähdetekstiä 

partikkelien käytössään, jolloin tulos on uudelleenkäännöshypoteesin mukainen. Tiivistäen 

voidaan todeta, että sanasto ja fraseologia -luokassa on kokonaisuutena enemmän hypoteesia 

vastustavia kuin sitä tukevia piirteitä. 

Sanoman muotoilu ja keskustelunomaisuus -luokkaan kuuluvat puheenvuorojen vuorottelu, 

puheenvuorojen lyhyys, epäröinnit, lisäykset ja korjaukset sekä toisto. Hypoteesia ei tarkastella 

puheenvuorojen vuorottelun ja lyhyyden osalta, sillä puheenvuorot ovat kaikissa teksteissä 

samat, joskin niiden pituus vaihtelee eri teksteissä jo kielten eroistakin johtuen. 
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Puheenvuoroissa esiintyvissä epäröinneissä, lisäyksissä ja korjauksissa tekstien välillä ei ole 

merkittäviä eroja, jolloin tulos voidaan käsittää uudelleenkäännöshypoteesia vastustavaksi. 

Toiston karsiminen on puolestaan HS-tekstissä yleisempää kuin JK-tekstissä, jolloin JK-teksti 

asettuu HS-tekstiä lähemmäs lähdetekstiä, eli tältä osin tulos on uudelleenkäännöshypoteesia 

tukeva. Näin ollen luokkaan sisältyy niin hypoteesia tukevia kuin sitä vastustaviakin piirteitä. 

Yksittäisten puheen illuusion piirteiden tarkastelu tässä osiossa on osoittanut, että tulokset ovat 

uudelleenkäännöshypoteesin osalta ristiriitaiset: aineistosta löytyy runsaasti niin hypoteesia 

vastustavia kuin myös sitä tukevia piirteitä, ja hypoteesia vastustavia piirteitä (9 kpl) esiintyy 

aineistossa saman verran kuin sitä tukevia piirteitä (9 kpl). Tulokset ovat näin ollen 

huomattavan ristiriitaisia, ja yksittäisiä piirteitä tarkasteltaessa eri käännökset sijoittuvat toista 

lähemmäs lähdetekstiä. Taulukko 1 havainnollistaa tuloksia tarkasteltujen piirteiden osalta. 

Taulukko 1 

Uudelleenkäännöshypoteesia vastustavat piirteet Uudelleenkäännöshypoteesia tukevat piirteet  

Epämääräiset ilmaisut; epäröinnit, lisäykset ja 

korjaukset; idiomit ja puheenomaiset fraasit; 

interjektiot; liitekysymykset; persoonapronominit; 

puhekieliset sanat; puhutteluilmaisut; 

vahvistussanat. 

Ellipsi; huomionkohdistimet; huudahdukset; 

likimäärän ilmaisimet; partikkelit; toisto; 

virkkeiden epätäydellisyys; virkkeiden lyhyys ja 

virkeraja; väitelause kysymyksenä. 

On kuitenkin huomattava, että uudelleenkäännöshypoteesi soveltuu paremmin joidenkin 

piirteiden tarkasteluun kuin toisten. Esimerkiksi interjektioiden ja puhutteluilmaisujen käyttö 

on erilaista suomen ja englannin kielissä, jolloin hypoteesin tarkastelu on hedelmällistä. 

Kuitenkaan esimerkiksi epämääräisten ilmaisujen tai epäröintien, lisäysten ja korjausten 

käytössä ei ole englannin ja suomen kielissä merkittäviä eroja, jolloin ei ole todennäköistä, että 

toinen käännöksistä asettuisi toista lähemmäs lähdetekstiä. Osassa tarkastelluista piirteistä 

käännösten väliset erot ovat lisäksi hyvin minimaalisia. 

Kokonaisuutena kummankaan käännöksen ei voida todeta yksiselitteisesti asettuvan toista 

lähemmäs lähdetekstiä. Näin ollen uudelleenkäännöshypoteesi ei toteudu tämän tutkimuksen 

aineistossa: JK-käännös ei kokonaisuutena puheen illuusion näkökulmasta tarkasteltuna asetu 

HS-käännöstä lähemmäs lähdetekstiä. 
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5.3 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Kaikissa tässä tutkimuksessa tarkasteltavissa teksteissä on käytetty monipuolisesti erilaisia 

puheen illuusiota luovia piirteitä. Puheen illuusion luomiseen on eri teksteissä käytetty 

valtaosin samoja piirteitä, joskin piirteiden esiintymien määrä vaihtelee melko runsaastikin eri 

tekstien välillä. Sekä lähdetekstissä että sen käännöksissä esiintyy lisäksi sellaisia kielispesifejä 

piirteitä, joiden käyttäminen ei toisessa kielessä ole mahdollista. Käsittelen tässä osiossa 

tutkimustuloksia ensin teksteittäin, minkä jälkeen pohdin eroja eri tekstien välillä. Yleisellä 

tasolla puheenvuorojen vuorottelu sekä puheenvuorojen paikoittainen lyhyys ovat luoneet 

puheen illuusiota kaikkiin työssä käsiteltäviin teksteihin, joten en mainitse näitä piirteitä enää 

erikseen kunkin tekstin yhteydessä. 

Lähdetekstissä on käytetty kaikkien tässä tutkimuksessa tarkasteltujen luokkien keinoja. 

Persoona- ja viittaaminen -luokan persoonapronomineilla ei kuitenkaan voida ajatella olevan 

vaikutusta puheen illuusioon kyseisessä tekstissä, ja äänne- ja muotopiirteiden luokasta 

tekstissä on käytetty ainoastaan lyhennettyjä muotoja (esim. don’t). Lyhennettyjen muotojen 

vaikutusta puheen illuusioon ei voida pitää huomattavan suurena, sillä kyseiset muodot ovat 

hyvin yleisiä erilaisissa englanninkielisissä teksteissä, eikä niitä voida kohtuudella käytettyinä 

mieltää erityisen puheenomaisiksi. Edellä mainittuja kahta luokkaa lukuun ottamatta kaikki 

muut tutkimuksessa käsitellyt luokat ovat lähdetekstissä hyvin merkittävässä asemassa puheen 

illuusion luomisessa. Puheen illuusion näkökulmasta merkittävimpiä ja yleisimpiä keinoja 

tekstissä ovat ellipsi, toisto, puhutteluilmaisut, idiomit ja puheenomaiset fraasit, huudahdukset, 

interjektiot, vahvistussanat, diskurssipartikkelit sekä epäröinnit, lisäykset ja korjaukset. Näiden 

keinojen lisäksi puheen illuusiota edistävät tekstin melko yksinkertaiset ja keskipitkät virkkeet, 

likimäärän ilmaisimet, epämääräiset ja epätäydelliset ilmaisut, liitekysymykset sekä 

kysymyksenä toimivat väitelauseet. Vähäisestä käytöstä huolimatta tekstissä huomionarvoisia 

ovat myös inkongruentit muodot, sillä niiden vaikutus yksittäisten puheenvuorojen 

puheenomaisuuteen on melko suuri. Ain’t-sanan inkongruentilla käytöllä onkin saavutettu 

esimerkiksi oopiumiluolan asiakkaan puheeseen puheenomaisuutta sekä vaikutelmaa 

alaluokkaisesta puhetavasta. Tekstissä vain vähäisesti käytettyjä puheen illuusion luomisen 

keinoja ovat puolestaan puhekieliset sanat sekä huomionkohdistimet. 

HS-käännöksessä merkittävimpiä puheen illuusion luomisen keinoja ovat puhutteluilmaisut, 

teitittely, ellipsi, toisto, idiomit ja puheenomaiset fraasit, huudahdukset, interjektiot, partikkelit, 

demonstratiivipronominin käyttö artikkelina tai ihmisiin viitattaessa sekä erilaiset epäröinnit, 
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lisäykset ja korjaukset. Muita melko paljon käytettyjä piirteitä ovat vahvistussanat, väitelauseen 

käyttö kysymyksenä, liitekysymykset, likimäärän ilmaisimet sekä epämääräiset ja 

epätäydelliset ilmaisut. Melko vähän käytettyjä piirteitä ovat puhekieliset sanat, inkongruenssi 

sekä huomionkohdistimet, ja HS-käännöksessä äänne- ja muotopiirteet -luokan piirteitä ei ole 

käytetty lainkaan. Kun tekstiä verrataan lähdetekstiin, myös sen, että käännöksessä esiintyy 47 

kohtaa, joissa lähdetekstin virkkeitä on jaettu kahdeksi tai useammaksi virkkeeksi, voidaan 

ajatella edistävän puheen illuusiota. Kyseinen toimintatapa lyhentää tekstin virkkeitä, ja lyhyet 

virkkeet puolestaan edistävät puheen illuusion syntymistä. Käsiteltävässä tekstissä tämä 

vaikutus ei kuitenkaan ole suuri. Samoin runsas persoonapronominien käyttö voidaan usein 

käsittää puheen illuusiota edistäväksi seikaksi, mutta HS-tekstissä persoonapronominien käyttö 

on niin runsasta, että se tuo ennemminkin tekstiin hyvin muodollisen sävyn. Tekstin virkkeet 

ovat myös melko monimutkaisia ja kankeita nykyperspektiivistä tarkasteluna, joskaan ne eivät 

välttämättä ole sitä olleet käännöksen kirjoitusajankohtana 1900-luvun alussa. 

JK-käännöksessä puheen illuusiota on luotu HS-käännöksen tapaan erityisesti seuraavien 

keinojen avulla: puhutteluilmaisut, teitittely, ellipsi, toisto, idiomit ja puheenomaiset fraasit, 

huudahdukset, interjektiot, partikkelit, demonstratiivipronominin käyttö artikkelina tai ihmisiin 

viitattaessa sekä erilaiset epäröinnit, lisäykset ja korjaukset. JK-tekstissä on lisäksi käytetty 

melko paljon vahvistussanoja, väitelausemuotoisia kysymyksiä, liitekysymyksiä, likimäärän 

ilmaisimia sekä epätäydellisiä ja epämääräisiä ilmaisuja. Puhekielisiä sanoja esiintyy tekstissä 

enemmän kuin muissa tarkasteltavissa teksteissä, mutta ei siltikään huomattavan runsaasti. 

Nämä JK-tekstin puhekieliset sanat ovat lisäksi puhekielisyyden asteeltaan vahvempia kuin 

muissa tarkasteltavissa teksteissä esiintyvät puhekieliset sanat. Lähdetekstin tapaan myös JK-

käännöksen virkkeet ovat pääasiassa melko yksinkertaisia ja keskipitkiä, ja myös 

persoonapronominien melko runsaan käytön voidaan ajatella edesauttavan puheen illuusion 

syntymistä. Äänne- ja muotopiirteet -luokan piirteitä tai lauserakenne-luokkaan kuuluvaa 

inkongruenssia ei JK-käännöksessä ole käytetty lainkaan, ja huomionkohdistimia tekstissä 

esiintyy vain kolme kappaletta. 

Tarkasteltavat tekstit eroavat toisistaan siinä, millaisia keinoja niissä on käytetty ja kuinka 

paljon. Erityisen merkittäviä puheen illuusion luomisen keinoja ovat kaikissa teksteissä muun 

muassa ellipsi, toisto, interjektiot, puhutteluilmaisut, huudahdukset sekä puheenomaiset fraasit. 

Eri tekstien välillä on kuitenkin eroja keinojen käytön laajuudessa, ja pääsääntöisesti kunkin 

keinon käyttö on lähdetekstissä runsaampaa kuin käännöksissä. Poikkeuksen muodostavat 
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kuitenkin muun muassa huomionkohdistimet sekä puhekieliset sanat, sillä huomionkohdistimia 

on käytetty eniten HS-tekstissä, ja puhekielisten sanojen käyttö on puolestaan runsainta JK-

tekstissä. Joitakin piirteitä, kuten esimerkiksi puheenomaisia fraaseja, on käytetty eri teksteissä 

yhtä runsaasti. 

Osa lähdetekstin ja käännösten välisistä eroista saattaa olla seurausta kielten eroista. 

Esimerkiksi interjektiot ovat lähdetekstissä huomattavasti yleisempiä kuin käännöksissä, ja syy 

interjektioiden karsimiseen käännöksissä lienee se, että interjektiot ovat tavallisesti yleisempiä 

englanninkielisessä kirjallisuudessa kuin suomenkielisessä kirjallisuudessa (Nurmi 2013, 119). 

Vastaavasti lähdetekstin puhutteluilmaisuja ja liitekysymyksiä on karsittu etenkin JK-

käännöksessä, minkä voidaan olettaa johtuvan siitä, että tällaisia piirteitä käytetään tavallisesti 

englannin kielessä enemmän kuin suomessa. Kielten erot korostuvat lisäksi muun muassa 

persoonapronominien käytössä, sillä suomen kielessä persoonapronomini on usein valinnainen, 

kun taas englannin kielessä se on lähes aina välttämätön. Persoonapronominien käyttö onkin 

lähdetekstissä huomattavasti käännöksiä runsaampaa. Eri piirteiden käytön laajuuden lisäksi 

tekstit eroavat toisistaan paikoin myös siinä, missä kohdassa kutakin piirrettä on käytetty. 

Esimerkiksi idiomeja, ellipsiä ja toistoa on hyödynnetty tarkasteltavissa teksteissä paikoin eri 

kohdissa. Myös nämä erot saattavat olla osin seurausta kielten eroista, sillä esimerkiksi elliptistä 

rakennetta tai idiomia ei aina ole mahdollista hyödyntää eri kielissä samassa asiayhteydessä. 

Kielten erot korostuvat aineistossa myös siinä, että eri teksteissä on käytetty puheen illuusion 

luomisessa sellaisia kielispesifejä keinoja, joita toisessa kielessä ei ole käytettävissä. Tällaisia 

ovat lähdetekstissä käytetyt lyhennetyt muodot (esim. don’t), joille ei suomen kielessä ole 

tarkkaa vastinetta. Englannin kielessä ei vastaavasti voida käyttää käännöksissä esiintyviä 

kliittisiä sävypartikkeleita tai teitittelymuotoja, eikä myöskään demonstratiivipronominin 

käyttäminen artikkelinomaisesti tai ihmisiin viitattaessa ole englannissa mahdollista samalla 

tavalla kuin suomen kielessä. Erot erikielisten tekstien välillä havainnollistavat hyvin sitä, että 

kussakin tekstissä on käytetty kullekin kielelle ominaisia keinoja puheen illuusion luomisessa. 

Koska sama puheen illuusion luomisen keino ei aina ole toistettavissa käännöksessä samassa 

kohdassa kuin lähdetekstissä, kääntäjä on myös saattanut kompensoida yhdessä kohdassa 

menetettyä puheenomaista ilmaisua luomalla puheen illuusiota tekstin samassa tai toisessa 

kohdassa toisen keinon avulla. 

Kun käännöksiä tarkastellaan puheen illuusion näkökulmasta, myös käännösten välillä voidaan 

havaita melko paljon eroavaisuuksia. Osaa näistä eroista saattaa selittää ajallinen ero, mutta 
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myös kunkin kääntäjän oma tyyli, mieltymykset sekä käsitykset kielestä voivat vaikuttaa 

tehtyihin käännösratkaisuihin. Käännösten kieltä tarkasteltaessa voidaan todeta, että HS-tekstin 

virkkeet ovat huomattavasti kankeampia ja monimutkaisempia kuin JK-tekstin. Tätä eroa 

käännösten välillä selittää todennäköisesti kielen muutos, sillä suomen kielen virkerakenteet 

ovat ajan kuluessa muuttuneet aiempaa yksinkertaisemmiksi (Lehikoinen & Kiuru 1998, 11). 

Vanhaa käännöstä tarkasteltaessa onkin muistettava, että vaikka kieli nykyperspektiivistä 

tarkasteltuna vaikuttaa kankealta, se ei välttämättä ole siltä vaikuttanut aikalaislukijoiden 

näkökulmasta. Käännökset eroavat toisistaan myös esimerkiksi virkejaon osalta, sillä JK-

tekstissä on noudatettu lähdetekstin virkejakoa lähes täydellisesti, kun taas HS-tekstissä siitä on 

poikettu huomattavan useassa kohdassa. On mahdollista, että myös nämä erot ovat seurausta 

ajallisesta erosta, sillä 1900-luvun alussa on saatettu suhtautua eri tavoin lähdetekstin virkerajan 

kunnioittamiseen kuin 2000-luvulla. 

Molemmissa käännöksissä runsas teitittely luo vaikutelmaa 1800-luvun ylhäisölle ominaisesta 

ylevästä puhetavasta, ja teitittely on käännöksissä tärkeässä asemassa sosiaalisten suhteiden 

ilmaisemisessa. Teitittely on HS-tekstissä kuitenkin huomattavasti runsaampaa kuin JK-

tekstissä, mikä voi johtua ajallisesta erosta, sillä teitittely on ollut 1900-luvun alussa yleisempää 

kuin 2000-luvulla (Lappalainen 2015, 74–75). Myös persoonapronominien käyttö on 

vastaavasti HS-tekstissä huomattavasti JK-tekstiä runsaampaa. Olisi mielenkiintoista tutkia, 

voisiko myös tämä ero selittyä ainakin osittain ajallisella etäisyydellä, sillä on mahdollista, että 

persoonapronominien käytön laajuus on vaihdellut suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa eri 

aikakausina. Käännöksissä käytettyjen keinojen määrällisistä eroista mainittakoon lisäksi, että 

puhutteluilmaisuja on karsittu JK-tekstissä enemmän kuin HS-tekstissä, mutta esimerkiksi 

ellipsiä ja toistoa esiintyy HS-tekstissä huomattavasti vähemmän kuin JK-tekstissä. 

Käännökset eroavat toisistaan myös siinä, millaisia ilmaisuja niissä on käytetty, ja esimerkiksi 

käytetyt puhutteluilmaisut ja interjektiot ovat JK-tekstissä huomattavasti kotoutetumpia kuin 

HS-tekstin vastaavat ilmaisut. Esimerkiksi sanoilla my dear alkavat lähdetekstin puhuttelut on 

JK-tekstissä tavallisimmin käännetty sanalla hyvä ja HS-tekstissä sanalla rakas, ja 

käytetyimmät interjektiot ovat JK-tekstissä voi ja aah ja HS-tekstissä lähdetekstiä mukailevat 

ah ja oi. Interjektioiden skaala on lisäksi JK-tekstissä huomattavasti laajempi kuin HS-tekstissä 

ja lähdetekstissä, joissa kummassakin käytetään vain muutamaa eri interjektiota läpi tekstin. 

Osa käännösten eroista saattaa kuitenkin olla seurausta kääntäjien omista käsialoista, joihin 

heijastuvat kääntäjän omat näkemykset ja mieltymykset. Tällaisten seikkojen vaikutusta 
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käännösratkaisuihin on haastavaa arvioida ilman kääntäjien muun tuotannon syvällistä 

tutkimusta tai kääntäjien haastattelemista. Aineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 

JK-käännöksessä on selvä tendenssi mukailla lähdetekstiä silloin, kun kielelliset tai kulttuuriset 

erot eivät sitä estä. Näin esimerkiksi ellipsiä ja toistoa on pyritty käyttämään käännöksessä 

lähdetekstin mukaisesti silloin, kun se on ollut mahdollista, ja esimerkiksi virkerajan muutokset 

ovat tekstissä erittäin harvinaisia. JK-käännöksessä on kuitenkin huomioitu laajalti myös 

kielten erot, mikä tulee ilmi esimerkiksi siinä, että interjektioiden ja puhutteluilmaisujen määrä 

on käännöksessä huomattavasti alhaisempi kuin lähdetekstissä. Toisin sanoen Jaana Kapari-

Jatta on käännöksessään tasapainotellut lähdetekstin kunnioittamisen ja käännöksen 

kohdeyleisön välillä: lähdetekstistä on poikettu pääsääntöisesti vain silloin, kun kohdekielen 

rakenne tai käytännöt ovat sitä vaatineet. HS-tekstissä lähdetekstistä puolestaan on poikettu 

usein myös silloin, kun kielten tai kulttuurien erot eivät tätä ole vaatineet, sillä esimerkiksi 

toistoa ja ellipsiä on karsittu myös silloin, kun niiden hyödyntäminen olisi mahdollista ja 

luontevaa myös suomen kielessä. Kohdekielen ja -kulttuurin vaikutus on kuitenkin 

havaittavissa myös Helmi Setälän käännösratkaisuissa, sillä esimerkiksi interjektioiden määrää 

hän on karsinut käännöksessä huomattavasti. Toisin sanoen HS-tekstissä ratkaisut ovat hyvin 

vaihtelevia, ja osassa kohdista lähdetekstiä on mukailtu hyvin tarkasti (esim. puhutteluilmaisut) 

ja osassa siitä on poikettu hyvinkin paljon (esim. virkeraja). 

Kaikkiin teksteihin on näin ollen luotu monipuolisesti puheen illuusiota, joskin paikoin eri 

keinojen avulla tai tekstin eri kohdissa. Eri kielissä luodaan puheen illuusiota eri tavoin, ja 

tarkasteltavissa teksteissä on hyödynnetty kullekin kielelle ominaisia keinoja. Kokonaisuutena 

tekstien puheenomaisuutta tai puheen illuusion määrää on haastavaa mitata. Voidaan kuitenkin 

todeta, että puheen illuusiota tarkasteltaessa mikään teksteistä ei kokonaisuutena ole 

huomattavasti puhekielisempi tai puheenomaisempi kuin muut tarkasteltavat tekstit, joten 

huomattavia eroja eri tekstien puheenomaisuudessa ei ole havaittavissa. 

Uudelleenkäännöshypoteesin osalta tutkimuksen tulokset ovat ristiriitaiset. Osaa piirteistä 

tarkasteltaessa JK-käännös sijoittuu HS-käännöstä lähemmäs lähdetekstiä (esim. toisto), mutta 

toisia piirteitä (esim. interjektiot) tarkasteltaessa tilanne on päinvastainen. Kun tekstejä 

tarkastellaan kokonaisuutena puheen illuusion näkökulmasta, ei voida todeta, että JK-käännös 

asettuisi yksiselitteisesti HS-käännöstä lähemmäs lähdetekstiä. Näin ollen 

uudelleenkäännöshypoteesi ei toteudu tässä tutkimuksessa.  
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6 LOPUKSI 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu puheen illuusion rakentumista romaanissa The Picture of 

Dorian Gray ja sen kahdessa eri aikoina ilmestyneessä suomenkielisessä käännöksessä. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, miten puheen illuusiota on luotu lähdeteoksessa ja 

sen käännöksissä ja miten nämä eri teksteissä käytetyt keinot eroavat toisistaan. Lisäksi 

tutkielmassa on tarkasteltu uudelleenkäännöshypoteesin toteutumista puheen illuusion 

näkökulmasta kahdessa edellä mainitussa käännöksessä. 

Liisa Tiittulan ja Pirkko Nuolijärven (2013, 43) mukaan kaunokirjallisiin teoksiin luodaan 

tavallisimmin puheen illuusiota useaa eri keinoa yhdistelemällä. Näin on toimittu myös tämän 

tutkimuksen aineistossa, sillä käytettyjen keinojen skaala on hyvin laaja. Tämä on 

asianmukaista toisaalta myös siksi, että teksti kokonaisuudessaan on yleiskielistä, jolloin 

optimaalinen lopputulos saavutetaan usean keinon yhteistyössä, eivätkä yksittäiset 

huomattavan puhekieliset piirteet istuisi teokseen. Lähdeteos ja sen käännökset ovat 

erinomainen esimerkki siitä, että vaikka dialogin kieli on pääasiassa yleiskielistä ja 

standardinmukaista, se ei suinkaan kokonaan estä puheen illuusion syntymistä. 

Puheen illuusion kannalta kaikki käsitellyt luokat ovat aineistossa tärkeitä, mutta äänne- ja 

muotopiirteet -luokan keinoja on käytetty aineistossa huomattavasti muiden luokkien keinoja 

vähemmän. Ainoa tästä luokasta käytetty keino on lyhennetyt muodot, joita käytetään 

lähdeteoksessa. Toisin sanoen tässä tutkimuksessa kyseinen luokka ei ole puheen illuusion 

näkökulmasta merkittävä. Tämä liittynee teoksen luonteeseen: pääosa teoksen hahmoista on 

hienostunutta ylhäisöä, joiden korkeaa asemaa ja sivistyneisyyttä korostetaan sillä, että heidän 

puheensa on virheetöntä ja standardinmukaista, jolloin esimerkiksi poikkeaminen 

standardinmukaisesta kirjoitusasusta ei olisi teokseen sopiva piirre. 

Eri kielet voivat erota toisissaan siinä, millaisten keinojen avulla niissä on mahdollista tai 

tavanomaista luoda puheen illuusiota (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 70). Tarkasteltavissa 

teksteissä käytetyt puheen illuusion luomisen keinot ovat pääosin samat, joskin kunkin piirteen 

esiintymien määrä vaihtelee eri teksteissä. Sellaisten piirteiden kohdalla, joita esiintyy kaikissa 

teksteissä, esiintymien määrä on lähdetekstissä lähes aina suurempi kuin käännöksissä. 

Poikkeuksen muodostavat kuitenkin muun muassa huomionkohdistimet, joita esiintyy Setälän 

käännöksessä eniten, sekä puhekieliset sanat, joita esiintyy käännöksissä hieman enemmän kuin 

lähdetekstissä. Lisäksi joidenkin piirteiden esiintymien määrässä ei ole eri tekstien välillä 
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merkittäviä eroja (esim. puheenomaiset fraasit). Kaikissa teksteissä esiintyvien piirteiden 

lisäksi aineistossa on sellaisia piirteitä, jotka esiintyvät vain suomen- tai englanninkielisissä 

teksteissä. Englanninkielisessä tekstissä tällaisia ovat lyhennetyt muodot (esim. don’t), joille ei 

suomen kielessä ole tarkkaa vastinetta. Suomenkielisissä teksteissä puolestaan esiintyy 

demonstratiivipronominin artikkelinomaista sekä ihmiseen viittaavaa käyttöä, kliittisiä 

sävypartikkeleita sekä teitittelyä, eli piirteitä, joiden samanlainen käyttö ei ole mahdollista 

englannin kielessä. Toisin sanoen teksteissä on käytetty puheen illuusion luomisessa myös 

kielispesifejä piirteitä. 

Kieltenväliset erot tulevat ilmi myös siinä, miten tiettyjä lähdetekstin piirteitä on käsitelty 

käännöksissä. Esimerkiksi interjektioita on karsittu käännöksissä huomattavasti, mikä johtunee 

siitä, että suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa interjektioita käytetään yleensä vähemmän 

kuin englanninkielisessä kirjallisuudessa (Nurmi 2013, 119). Samoin puhutteluilmaisuja 

esiintyy etenkin Kapari-Jatan käännöksessä huomattavasti vähemmän kuin lähdetekstissä, mikä 

myös viestii tekstin sovittamisesta kohdekulttuuriin, jossa runsas puhutteluilmaisujen käyttö 

saattaisi kuulostaa oudoksuttavalta. Tiittula ja Nuolijärvi (2013, 539, 543) ovat kuitenkin 

todenneet, että puhutteluilmaisut usein siirtyvät lähdetekstistä kohdetekstiin sellaisinaan, 

vaikka puhuttelukäytännöt olisivat lähde- ja kohdekulttuureissa erilaiset. Tässä tutkimuksessa 

tämä ei Kapari-Jatan käännöksen kohdalla pidä paikkaansa, mutta Setälän käännöksen kohdalla 

se pätee: puhutteluilmaisuja on kyseisessä tekstissä karsittu lähdetekstiin nähden vain hyvin 

vähän. 

Kun käännöksiä verrataan toisiinsa, niiden välillä voidaan havaita eroja, jotka voivat olla 

seurausta käännösten ajallisesta erosta. Kapari-Jatan käännöksessä on esimerkiksi noudatettu 

lähdetekstin virkejakoa huomattavasti tarkemmin kuin Setälän käännöksessä, jolloin voidaan 

pohtia, onko 1900-luvun alun käsitys virkejaon noudattamisesta ollut erilainen kuin 2000-

luvulla. Setälän käännöksessä virkkeet ovat pääasiassa monimutkaisempia ja raskaampia kuin 

Kapari-Jatan käännöksessä, minkä voidaan puolestaan ajatella olevan seurausta kielen 

kehityksestä ja muutoksesta. Kielen kehityksestä viestivät myös Setälän käännöksessä käytetyt 

sanat ja ilmaisut, joiden kirjoitusasu on nykypäivän perspektiivistä tarkasteltuna 

standardinvastainen (esim. alottaa). Kirjoitusajankohtanaan 1900-luvun alussa nämä ilmaisut 

ovat kuitenkin olleet silloista standardia mukailevia. Lisäksi teitittely on Setälän käännöksessä 

Kapari-Jatan käännöstä runsaampaa, mikä voi heijastaa muutoksia suomalaisissa teitittely- ja 

sinuttelukäytännöissä. 
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Mirkka Näveri (2008) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut kirjailijauskollisuutta 

kääntämisessä, ja tutkielmassaan hän tarkasteli muiden joukossa myös Jaana Kapari-Jatan 

käännöstä Edgar Allan Poen teoksesta The Masque of the Red Death. Tutkimuksessaan Näveri 

(mp.) totesi, että Kapari-Jatan käännös oli sekä tyylillisesti että muodollisesti hyvin uskollinen 

lähdetekstille, ja esimerkiksi virkerajaa oli Kapari-Jatan käännöksessä muutettu vain yhdessä 

kohdassa. Näverin tulokset ovat linjassa omieni kanssa, sillä puheen illuusion luomisen 

keinojen käytössä Jaana Kapari-Jatta on aineistossani pysytellyt tavallisesti melko lähellä 

lähdetekstiä silloin, kun kohdekielen rajoitteet tai käytännöt eivät ole tätä estäneet. Setälän 

käännöksessä käännösratkaisujen suhde lähdetekstiin on monimutkainen, sillä käännös 

pysyttelee paikoin erittäin lähellä lähdetekstiä, mutta paikoin myös etääntyy siitä 

huomattavasti. 

Tiittula ja Nuolijärvi (2013, 571) ovat todenneet, että suomennetuissa kaunokirjallisissa 

teoksissa puheen illuusion luomisessa käytetään pääasiassa leksikaalisia ja syntaktisia keinoja. 

Tämä vastaa omia tutkimustuloksiani, sillä puheen illuusio on luotu käännöksiin pääasiassa 

juuri tällaisten keinojen avulla. On kuitenkin huomattava, että myös lähdetekstin puheen 

illuusio on luotu samanlaisin keinoin, jolloin ei liene yllättävää, että käännöksissä ei ole käytetty 

äänne- ja muotopiirteet -luokan piirteitä, joita käytetään lähdetekstissäkin hyvin vähäisesti. 

Pro gradu -tutkielmassaan Aino Ojatalo (2009) havaitsi, että hänen tarkastelemissaan The 

Battler -novellin käännöksissä oli käytetty puheen illuusiota luovia keinoja yksipuolisemmin 

kuin lähdeteoksessa, ja lähdeteos oli kokonaisuutena tarkasteltuja käännöksiä puhekielisempi. 

Nämä tulokset eroavat omistani, sillä tarkastelemissani teksteissä puheen illuusion keinoja on 

käytetty teksteissä lähes yhtä monipuolisesti, eikä minkään tarkastellun tekstin voida 

yksiselitteisesti todeta olevan toisia puhekielisempi. Hanna Väisäsen (2019) tarkastelemassa 

The Hate U Give -teoksen käännöksessä puolestaan oli käytetty monipuolisesti puheen illuusion 

luomisen keinoja, joten tuloksemme ovat samankaltaiset, joskin Väisäsen aineistossa oli 

käytetty laajasti myös äänne- ja muotopiirteitä, joita oman aineistoni käännöksissä ei esiinny. 

Tutkimustulokseni eivät ole täysin vertailukelpoiset edellä mainittujen tutkimusten tulosten 

kanssa, sillä aineistomme ovat luonteeltaan hyvin erilaiset ja The Picture of Dorian Gray  

-romaanin dialogin kieli on huomattavasti yleiskielisempää ja muodollisempaa kuin edellä 

mainituissa tutkimuksissa tarkasteltu dialogi. 

Uudelleenkäännöshypoteesin näkökulmasta tämän tutkimuksen tulokset ovat ristiriitaisia: 

toisia piirteitä tarkasteltaessa Kapari-Jatan käännös asettuu lähemmäs lähdetekstiä kuin Setälän 
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käännös, mutta toisten piirteiden kohdalla tilanne on päinvastainen. Kokonaisuutta 

tarkasteltaessa Kapari-Jatan käännös ei asetu Setälän käännöstä lähemmäs lähdeteosta, jolloin 

voidaan todeta, että puheen illuusion luomisen keinojen osalta uudelleenkäännöshypoteesi ei 

toteudu tässä tutkimuksessa. Goran Schmidt (2013) on tutkinut The Picture of Dorian Gray  

-romaanin kroatiankielisiä käännöksiä vieraannuttamisen ja kotouttamisen näkökulmasta. 

Schmidtin tutkimus ei ole täysin verrattavissa omaani, sillä omassa tutkimuksessani on 

keskitytty ainoastaan puheen illuusion luomisen keinoihin, mutta myös Schmidtin tutkimuksen 

tulokset ovat omien tulosteni tavoin uudelleenkäännöshypoteesia vastustavia (mp.). 

Uudelleenkäännöshypoteesia vastustavat tulokseni vahvistavat tässäkin työssä jo todettua 

ajatusta, jonka mukaan uuden käännöksen ei voida olettaa poikkeuksetta asettuvan edeltäjiään 

lähemmäs lähdetekstiä. 

Lopuksi on tarpeen vielä käsitellä tämän tutkimuksen rajoitteita. Tilarajoitteiden vuoksi tässä 

tutkielmassa ei ole voitu tutkia esimerkiksi sanajärjestyksen vaikutusta puheen illuusioon, ja 

myös passiivi- ja nollapersoonarakenteet sekä lohkeamat on jätetty rajauksen ulkopuolelle. 

Tutkimus tarjoaa kattavan kokonaiskuvan puheen illuusiosta tarkasteltavissa teksteissä, mutta 

kyseisten piirteiden tutkimus olisi saattanut tuoda lisää tietoa puheen illuusion rakentumisesta 

teksteissä. Lisäksi on tarpeen huomauttaa, että kaunokirjallisia tekstejä tarkasteltaessa tutkimus 

usein perustuu vahvasti tarkastelijan tulkintaan. Puheenomaisuus ja puheen illuusio ovat melko 

häilyviä käsitteitä, jolloin esimerkiksi jokin sana tai piirre voi toisen tutkijan tulkinnan mukaan 

olla puhekielisempi kuin toisen tutkijan näkemyksen mukaan. Lisäksi eri tutkimuksissa 

saatetaan luokitella piirteitä eri tavoin ja erilaisin perustein, mikä myös voi vaikuttaa 

tutkimuksen tuloksiin ja eri tutkimusten väliseen vertailtavuuteen. 

The Picture of Dorian Gray -teoksen suomennosten tutkimus on erittäin niukkaa, ja tämä 

tutkimus on pyrkinyt osaltaan täyttämään tätä vajetta. Teoksen lukuisat suomennokset tarjoavat 

useita muitakin tärkeitä ja mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Erityisen mielenkiintoista olisi 

verrata kaikkia neljää suomennosta toisiinsa ja lähdetekstiin puheen illuusion näkökulmasta. 

Koska suomennoksia on ilmestynyt pitkällä aikavälillä useita, tekstien tarkastelu tarjoaisi 

arvokasta aineistoa uudelleenkäännösten ja uudelleenkäännöshypoteesin tarkasteluun myös 

laajemmasta näkökulmasta kuin vain puheen illuusion perspektiivistä. Samoin teoksen 

suomennosten tarkastelu voisi tuoda lisää tietoa suomen kielen muutoksista aina 1900-luvun 

alusta 2000-luvun alkuun.  
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ENGLISH SUMMARY 

ILLUSION OF SPEECH IN THE PICTURE OF DORIAN GRAY AND ITS 

TWO FINNISH TRANSLATIONS 

1 INTRODUCTION 

Dialogue is an essential part of nearly any piece of fiction. In addition to the narration, a major 

part of a piece of fiction typically consists of dialogue between the characters of the story (Leech 

& Short 2007, 231). The dialogue can be crucial in advancing the plot as well as in creating and 

developing the characters and the relationships between them (Page 1988, 16; Thomas 2012, 

75). This means that the dialogue is an integral part of the reading experience and that the 

dialogue can strongly affect the way a book is received. Therefore, it is important to study 

dialogue and the language used in it. If the fictional speech used in fiction does not resemble 

real-life speech to a satisfactory degree, the reader may deem the dialogue unnatural and 

unconvincing, which may have a negative impact on the entire reading experience. Both the 

author and the translator have at their disposal a vast range of different features that can be used 

in order to write believable and natural fictional speech; in other words, to create an illusion of 

speech in the dialogue. 

In this Master’s thesis, I study the dialogues of Oscar Wilde’s novel The Picture of Dorian Gray 

and its two Finnish translations. I focus on examining how the illusion of speech is created in 

the dialogue and how the texts differ from one another in their use of different features for 

creating the illusion of speech. In addition, I examine whether the retranslation hypothesis is 

confirmed in the research material from the point of view of illusion of speech. The Picture of 

Dorian Gray was published as a book in 1891, and the translations examined here were 

published in 1906 and 2009. The former translation was created by Helmi Setälä and the latter 

by Jaana Kapari-Jatta. 

The material used in this study is interesting for a number of reasons. Firstly, while there are 

studies about the illusion of speech in Finnish translations, these studies have primarily focused 

on literature with strongly colloquial or dialectal language. Therefore, it is interesting to 

examine the illusion of speech in a novel that is written in rather formal standard language. 

Secondly, the temporal difference between the translations examined in this study is over one 

hundred years, during which the Finnish society and language has gone through changes. These 
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changes are likely to be reflected in the language of the dialogue, and, in addition, the temporal 

distance makes the material ideal for testing the retranslation hypothesis. Thirdly, there are great 

differences between the Finnish and English language. In general, languages differ in how the 

illusion of speech can be created in writing, and some features are more common in one 

language than in others (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 70). Therefore, the material may uncover 

some language-specific tendencies and differences between the languages. Fourthly, the 

Finnish translations of The Picture of Dorian Gray have not yet received much attention in the 

translation studies. 

The illusion of speech in Finnish fiction has been rather extensively studied by Liisa Tittula and 

Pirkko Nuolijärvi in their book Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa (2013). 

In the book, the authors examine the illusion of speech in Finnish translations and texts 

originally written in Finnish, and some of the translations are additionally examined from the 

perspective of the retranslation hypothesis. The authors introduce the features writers and 

translators can use in order to create the illusion of speech, and this categorisation is used as the 

basis of this study. In addition, several Master’s theses have been published about the illusion 

of speech, of which I shall mention two here: Aino Ojatalo’s (2009) thesis on Ernest 

Hemingway’s short story The Battler and its Finnish translations and Hanna Väisänen’s (2019) 

thesis on Angie Thomas’ The Hate U Give and its Finnish translation. Later in this study, I will 

briefly compare my results to those of Ojatalo (2009) and Väisänen (2019). The other topic of 

this study, retranslation, is a fairly common phenomenon in Finland (Koskinen & Paloposki 

2015, 37), and it has been studied broadly by Kaisa Koskinen and Outi Paloposki in their book 

Sata kirjaa, tuhat suomennosta: kaunokirjallisuuden uudelleenkääntäminen (2015). 

The Picture of Dorian Gray is considered an important classic worldwide, and it has been 

studied from various different angles (see e.g. Carroll 2005; Schmidt 2013). Despite the book’s 

importance and popularity, research on its Finnish translations is scarce. The source text and 

one of its Finnish translations are included in Sini Teisala’s Master’s thesis (2015) The English 

Word One and its Finnish Equivalents: A Contrastive Study, but only as a part of a large corpus, 

and the thesis does not examine the Finnish translation in depth. Therefore, this thesis also aims 

to answer the need for research on the Finnish translations of this important novel. 

In the next section, I discuss the illusion of speech in literature. This is followed by a brief 

overview of the retranslation hypothesis. After this, I introduce the research material and 
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method used in this study. In section 5, I discuss the results of this study. Finally, in section 6, 

I draw conclusions based on the findings and suggest further research topics. 

2 THE ILLUSION OF SPEECH IN DIALOGUE 

The illusion of speech is defined in this study as a situation where the written text creates an 

impression of spoken language (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 14). In creating this illusion of 

speech, the objective of the author or translator is not to copy spoken language in a written 

form, and in fact, it would be impossible to transmit all the features and characteristics of spoken 

language into a written text (ibid. 33, 76). Rather, the author or translator aims at creating 

dialogue that resembles spoken language, which can be done by using the features that are 

common in spoken language (ibid. 76). As Norman Page (1988, 11) notes, what is particularly 

challenging is that the writer is to create dialogue that resembles spoken language within the 

framework of written language. Page (ibid. 11–12) stresses that it is essential to find the right 

balance in the use of features of spoken language: if the dialogue is too close to spoken 

language, it may be difficult to read and it may irritate the reader, but dialogue that does not 

resemble spoken language to a sufficient degree may lack credibility. 

In dialogue, the illusion of speech can be created through the use of several different features 

(Tiittula & Nuolijärvi 2013, 43). These features are based on the characteristics of spoken 

language, and in this study, I primarily follow the categorisation introduced by Tiittula and 

Nuolijärvi (2013). However, I have slightly altered and expanded the categories based on the 

needs of this study. For instance, I have included incongruent forms in the category of sentence 

structure, combined the categories expression design and conversational style, and created a 

separate category for form of address. Therefore, the following categories are used in this study: 

phonological and morphological features, person and reference, form of address, sentence 

structure, lexicon and phraseology, and expression design and conversational style. 

The illusion of speech is typically created through a combination of several different features 

(Tiittula & Nuolijärvi 2013, 43). However, it is important to note that the features used in 

creating the illusion of speech may vary from one language to another, and different features 

may be used at different points in time (ibid. 70; Tiittula & Nuolijärvi 2007, 387). What is an 

effective feature for creating the illusion in one language may not be available in another 

language, or its use may not be as common in that language (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 70). 

Next, I will introduce the features that can be used in creating the illusion of speech. 
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Phonological and morphological features include several features with which the illusion of 

speech can be created. First of all, it is essential to note that Finnish and English differ in their 

conventions for expressing pronunciation in writing (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 75). In the 

Finnish phonetic writing system, the pronunciation of a word is tied to the written form, whereas 

in English, there is no regular correlation between sounds and letters (ibid.; Chapman 1982, 

68). Therefore, in Finnish, a word written in its standard form signals that the word is also 

pronounced according to the standard (Tiittula & Nuolijärvi 2007, 399), but in English, there 

are several instances where a word written one way may be pronounced several different ways 

(e.g. better). Nonetheless, the illusion of speech can be created in both Finnish and English with 

non-standard spelling, which signals that the character’s pronunciation deviates from the 

standard (Chapman 1984, 31) (e.g. nährä, niver). The illusion of speech can additionally be 

created through the use of different types of assimilations and reductions (Tiittula & Nuolijärvi 

2013, 43) as in mullon (cf. mulla on), gonna (cf. going to), ratkasu (cf. ratkaisu), and s’pose 

(cf. suppose). In Finnish colloquial language, allegro speech forms (e.g. oon) are common, and 

a similar, yet notably less colloquial, effect can be achieved in English through the use of 

contractions (e.g. it’s) (ibid.; Biber, Johansson, Leech, Conrad & Finegan 1999, 1048). Non-

standard spelling, punctuation, and typographical features can additionally be employed to 

signal laughter, emphasis, pauses, volume, stuttering, and other non-verbal features or features 

of pronunciation (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 45–46). 

In this study, the category of person and reference includes personal and demonstrative 

pronouns, which are used widely in spoken language (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 46). Finnish 

and English differ greatly in their use of personal pronouns. In Finnish, the personal pronoun is 

often optional as the verb form signals the person (ibid. 75), but in English, the personal 

pronoun is in most cases mandatory. Therefore, in Finnish, one can say ‘luin kirjan’ without 

mentioning the personal pronoun minä, but in most contexts in English, I cannot be left out in 

the sentence ‘I read a book’. In addition, the Finnish language has several colloquial forms of 

personal pronouns (e.g. mä, mie, mää) (ibid. 46), whereas in English, there are not as many 

colloquial forms (e.g. yous, ‘em), and they are not as frequently used as the colloquial personal 

pronouns in Finnish. In other words, in Finnish, frequent use of personal pronouns and their 

colloquial forms can aid in creating the illusion of speech in writing (Mauranen & Tiittula 2005, 

67), but in English, the use of standard personal pronouns does not have such an effect. 

Additionally, in Finnish, demonstrative pronouns can be used colloquially as articles preceding 
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a noun (e.g. se kirja) or in referring to people (e.g. se nainen) (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 47, 

51), which is not possible to the same degree in the English language in which articles are used. 

The category of form of address includes vocatives and, in Finnish, the T–V distinction. When 

addressing another character in dialogue, numerous different vocatives can be used: proper 

names (e.g. Mary), honorifics and titles (e.g. sir), endearments (e.g. darling), family terms (e.g. 

mommy), and other expressions (e.g. mate) (Biber et al. 1999, 1108–1109). However, the use 

of vocatives is substantially more frequent in English than in Finnish (Isosävi & Lappalainen 

2015, 11). Contrary to English, in Finnish, the T–V distinction can be used to signal the 

formality of address (ibid.). Thus, in formal Finnish conversation, the addressee can be referred 

to with the second person plural te instead of the second person singular sinä (ibid.). 

The characteristics of spoken language included in the category of sentence structure are short, 

simple, and incomplete sentences, the use of declarative clauses as questions (e.g. ‘You left?’), 

question tags (e.g. ‘You’re not serious, are you?’), ellipsis, and incongruent forms (Biber et al. 

1999, 117, 139, 203; Brown & Yule 1983, 15; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 52–53). In an elliptic 

expression, elements that can be recovered from the context are omitted from the expression 

(Biber et al. 1999, 156). Therefore, for instance, one may answer the question ‘When are you 

leaving?’ elliptically with the word tomorrow (cf. ‘I am leaving tomorrow’). In addition to 

creating the illusion of speech, elliptic expressions create coherence between the lines of 

dialogue (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 53). Incongruence occurs, for instance, when there is no 

agreement between the subject and the predicate (e.g. ‘I says’) or when the possessive suffix is 

omitted from a noun following a genitive case personal pronoun in Finnish (e.g. minun talo[ni]) 

(ibid. 52). In addition, the category of sentence structure includes non-standard word order and 

dislocations (ibid. 54, 70), which, due to space limitations, are not examined in this study. 

The features creating the illusion of speech on the level of lexicon and phraseology encompass 

colloquial words (e.g. dude), idioms and phrases typical of spoken language (e.g. what on 

earth), approximate expressions (e.g. something), vague expressions (e.g. and stuff), 

exclamations (e.g. good grief), interjections (e.g. oh), attention signals (e.g. hey), amplifiers 

(e.g. very), and particles and discourse markers (e.g. well) (Biber et al. 1999, 93, 115, 564, 566, 

1025, 1095; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 58–59, 64–66; VISK 2004, 855–856). The features 

creating the illusion of speech in this category are fairly similar in both Finnish and English, 

but with some exceptions. Interjections can be used in both languages, but they are generally 

more frequent in English-language literature than in Finnish literature (Nurmi 2013, 119). 
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Another difference between the languages is that the Finnish clitic particles (e.g. -hAn, -pA) do 

not have an equivalent in English. 

The features in the category of expression design and conversational style are turn-taking, short 

lines of dialogue, repetition, and hesitations, additions, and corrections (Leech & Short 2007, 

130; Tiittula & Nuolijärvi 2013, 64, 66–68). The lines of dialogue are typically fairly short, and 

the turns change swiftly between the characters (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 66–68). The 

different types of hesitations, additions, and corrections can be expressed through words (e.g. 

erm) and through punctuation. For instance, additions or corrections to the message can be 

inserted in the sentence with dashes, as in ‘I think – as a matter of fact, I know – that this is 

the case’. Punctuation can additionally be used to signal the rhythm or intonation of the 

utterance (ibid. 56). In addition, spontaneous speech contains a significant amount of repetition 

(ibid. 64), which can be imitated in writing to create the illusion of speech. 

3 RETRANSLATION HYPOTHESIS 

Retranslation is understood here as a new translation of a source text that has been translated 

into the target language at least once prior to the new translation (Koskinen & Paloposki 2015, 

8–9). The retranslation hypothesis is based on Antoine Berman’s writings, and it refers to the 

assumption that a newer translation is closer to the source text than the translation preceding it 

(ibid. 8, 66). Therefore, according to the hypothesis, the first translation of a given text is 

adapted and domesticated, whereas only the following translation can succeed in capturing the 

true spirit of the source text (ibid. 251). 

As the retranslation hypothesis includes the aspect of distance between the source text and its 

translations, the terms domestication and foreignisation are strongly connected to it. Friedrich 

Schleiermacher (2007 [1813], 15) has famously stated that the translator can either move the 

reader towards the author or the author towards the reader, in which the former option refers to 

a foreignising strategy and the latter to a domesticating strategy. In the domesticating strategy, 

the norms and conventions of the target language and culture are highlighted, and the translator 

aims at creating a translation that meets these norms and conventions (Tiittula & Nuolijärvi 

2013, 240). In the foreignising strategy, on the other hand, the norms and conventions of the 

source language and culture are emphasised and adhered to (ibid.). In the context of the illusion 

of speech, a domesticating strategy is employed, for instance, when the translator uses features 

that are common in the target language and culture (ibid.). Similarly, avoiding the use of 
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features that are atypical in the target language, even when those features are present in the 

source text, can be perceived as a domesticating strategy. On the contrary, a foreignising 

strategy is employed when the translator chooses to use those features that are atypical in the 

target language (ibid.). 

In practice, testing the retranslation hypothesis has proved challenging, as measuring the 

distance between a translation and its source text is not straightforward (Koskinen & Paloposki 

2015, 238). The hypothesis has been tested with various different materials, and researchers 

have found evidence both supporting and resisting the hypothesis (e.g. ibid. 251; Chesterman 

2000, 23; Tiittula & Nuolijärvi 2013). In other words, the hypothesis cannot be taken as a 

universal truth, but Koskinen & Paloposki (2015, 251) suggest that the hypothesis may also be 

understood in a softened sense: that there might be a tendency that newer translations are closer 

to the source text than the previous translations. This is the approach adopted in this study. 

4 RESEARCH MATERIAL AND METHOD 

The Picture of Dorian Gray is the only novel by Oscar Wilde (1854–1900). It was first 

published in Lippincott’s Monthly Magazine in 1890 and in a slightly edited form as a book the 

next year (Mighall 2008, ix). The novel has been translated into Finnish four times (Fennica 

2019). The first Finnish translation was published in 1906 by WSOY, and it was translated by 

Helmi Setälä (ibid.). The next two Finnish translations were published in 1947 (translated by 

Aulis Nopsanen) and 1963 (translated by Kai Kaila) (ibid.). The latest Finnish translation, 

translated by Jaana Kapari-Jatta, was originally published in 2009 by Otava and as a paperback 

in 2011 (ibid.). All four translations are named Dorian Grayn muotokuva, and they all have 

been translated into Finnish directly from the original English-language source text (ibid.). 

In this Master’s thesis, I study the illusion of speech in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian 

Gray and its two translations, both named Dorian Grayn muotokuva. The two translations 

examined in this study are the first and the latest Finnish translations of the text: Helmi Setälä’s 

translation published in 1906 and Jaana Kapari-Jatta’s translation published in 2009. The aim 

of this study is to discover how the illusion of speech has been created in each of these texts 

and how the texts differ in their use of features for creating the illusion of speech. In addition, 

I examine whether the retranslation hypothesis is confirmed in the translations from the point 

of view of the features used in creating the illusion of speech. Therefore, the research questions 

examined in this study are as follows:  
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 Which features are used in the dialogues for creating the illusion of speech? 

 How the texts differ in their use of features for creating the illusion of speech? 

 From the point of view of features creating the illusion of speech, is the retranslation 

hypothesis confirmed? 

The research material in this study consists of all the 1 175 lines of dialogue in which direct 

speech is used in all three texts under examination. Line of dialogue is understood here as 

consisting of everything one character utters during one turn of speaking without the 

interruption of the narration or other characters. Direct speech refers to dialogue where the 

characters’ utterances are written verbatim as a quote, as opposed to cases of indirect speech 

where the narrator or character expresses in their own words what someone has uttered (Leech 

& Short 2007, 255). Cases of indirect speech are excluded from this study unless they are 

embedded in direct speech (e.g. ‘I told her that I loved her, and she said she was not worthy 

to be my wife’, ch. 6). Because the emphasis of this study is on the illusion of speech, 

expressions of characters’ thoughts are not included in the research material even if they are 

communicated by the means of direct speech. 

The dialogues of Oscar Wilde’s text and Helmi Setälä’s translation have been retrieved from 

the Project Gutenberg database and copied into an Excel file. The translation by Jaana Kapari-

Jatta is not available in electronic form. Therefore, the dialogue has been copied into the Excel 

file manually from the printed paperback version of the book. The following abbreviations are 

used in this study when referring to the texts: OW refers to the source text by Oscar Wilde, HS 

to the translation by Helmi Setälä, and JK to the translation by Jaana Kapari-Jatta. 

In examining the different features used in creating the illusion of speech, Tiittula and 

Nuolijärvi’s (2013) categorisation is used in a slightly edited form. The categorisation and the 

features it contains were explained above in 2 The Illusion of Speech in Dialogue. This study 

primarily employs a qualitative method as the different features used in creating the illusion of 

speech are examined in each text, and comparative analysis is used in examining how the texts 

differ from one another in their use of such features. However, the study additionally involves 

a quantitative aspect as the instances of certain features are calculated. Calculations are done 

when the instances of a certain feature can be counted in a reliable and straightforward manner. 

Therefore, for instance, the number of interjections in the material is counted, but the instances 

of repetition are not counted. The approach adopted in this study is strictly descriptive, and the 

features or the quality of the texts are not evaluated. The source text and Helmi Setälä’s 
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translation have been written over one hundred years ago, and therefore it is crucial that these 

texts are seen in the light of their own time and not solely from today’s perspective. 

5 ILLUSION OF SPEECH AND THE RETRANSLATION HYPOTHESIS 

IN THE PICTURE OF DORIAN GRAY AND ITS TWO TRANSLATIONS 

In this section, I first examine the different features used for creating the illusion of speech in 

my research material and discuss the differences between the texts examined. Then, I examine 

these features from the point of view of the retranslation hypothesis. 

The category of phonological and morphological features is only relevant from the point of 

view of the source text as from this category, only English contractions are used. The use of 

contractions (e.g. don’t) is not notably frequent in the text, and in general, the moderate use of 

contractions of this type does not have a major effect on the illusion of speech. However, the 

frequent use of contractions in the lines of the lower-class characters has aided in creating the 

impression of less formal speech. 

The texts examined differ from one another greatly in their use of features from the category of 

person and reference. As was discussed above, Finnish and English differ in their use of 

personal pronouns as in Finnish, the use of personal pronoun is often optional. This explains 

the difference between the source text and its translations as, for instance, the personal pronoun 

I appears in the source text 1 690 times while the equivalent minä in Finnish appears 773 times 

in the HS text and 373 times in the JK text. As can be seen from these numbers, there is a great 

difference between the translations in their use of personal pronouns, and the use of these 

pronouns is notably higher in HS. A rich use of personal pronouns can aid in creating the 

illusion of speech, but the use of these pronouns in HS is so abundant that it makes the text 

sound rather formal and raises suspicion about source language interference. It would be 

interesting to study whether the difference between the translations could be partly explained 

by the temporal difference: was the use of personal pronouns more frequent in Finnish-language 

literature at the beginning of the 20th century than it is now in the 21st century? Colloquial forms 

of personal pronouns are not used in any of the texts. The use of a demonstrative pronoun as an 

article or in reference to people is a fairly extensively used feature in both of the translations, 

and it has aided in creating the illusion of speech. 
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From the category of form of address, vocatives are extensively used in all of the texts under 

examination. The source text includes 638 instances of vocatives (e.g. my love), the HS text 

622 instances (e.g. rakas ystävä), and the JK text 532 instances (e.g. ystävä hyvä). Therefore, 

the JK text includes considerably fewer vocatives than the other two texts, and there is a strong 

tendency to omit the vocatives of the source text in this translation. In particular, the vocatives 

using the addressee’s name are frequently omitted in JK in cases where omitting the vocative 

does not make it more difficult to understand which of the characters is being addressed. 

Moreover, there are instances in JK where the information concerning the addressee has been 

moved from the vocative to the reporting clause accompanying the line of the character. The 

omission of vocatives in the translation is likely a consequence of the differences between the 

languages as the use of vocatives is notably more common in English than in Finnish (Isosävi 

& Lappalainen 2015, 11–12). In addition to the quantitative differences between the 

translations, the translations differ in their choice of vocatives. In JK, the vocatives used are 

generally milder than in HS. For instance, the source text’s vocatives starting with my dear are 

frequently translated as hyvä in JK and as rakas in HS. Similarly, the translations differ in their 

expression of the T–V distinction. Both translations use the formal te in formal situations and 

in scenes where the characters meet each other for the first time. The use of te creates an 

impression of formal and polite conversation, which is appropriate in a dialogue that primarily 

consists of lines of characters of the upper class. However, the use of te is notably more frequent 

in HS than in JK. 

From the point of view of the illusion of speech, the category of sentence structure is important 

in all of the texts examined. In general, the characters speak extremely flawlessly in all of the 

texts, and the sentences are fairly simple and of medium length. However, when the translations 

are compared to the source text, differences in the sentence boundary can be found. In JK, the 

text largely follows the sentence boundaries of the source text, but in HS, there are 47 instances 

where the source text sentence has been divided into two or more sentences. This reduces the 

length of some individual sentences, but, in general, the sentences are more complex in HS than 

in the other texts. This impression of complexity is likely due to the temporal distance as the 

sentence structure in the Finnish language has become simpler in the course of time (Lehikoinen 

& Kiuru 1998, 11). Therefore, the language used in the HS text may seem complex and stiff 

today, but it may not have been perceived as such at the beginning of the 20th century. The 

observed deviation from the sentence boundaries of the source text may additionally be related 
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to the temporal difference as it is possible that the attitude toward following the sentence 

boundaries of the source text may have been different at the beginning of the 20th century. 

There are only five instances of incongruent forms in the source text, and in all of them, the 

incongruence has been created through the use of the word ain’t. Incongruent forms appear in 

the lines of several characters, but they play a particularly important role in creating the 

impression of crude language used at the opium den. Despite the small number of the instances, 

the use of incongruent forms therefore has an effect on the illusion of speech in the dialogue. 

There are six instances of incongruence in HS, but their effect on the illusion of speech is fairly 

slim. In JK, incongruent forms are not used. All the texts under examination include several 

instances where a declarative clause or a word is used as a question (e.g. ‘You shrug your 

shoulders?’, ch. 1), but in HS, however, there is a slight tendency to replace these clauses with 

an interrogative clause. In addition, the texts differ in their use of question tags (e.g. ‘You 

remember Sibyl, don’t you?’, ch. 19): there are 36 instances in the source text, 24 in HS, and 

9 in JK. Therefore, question tags have been omitted on several occasions in both translations, 

but there is a strong tendency in the JK text to omit these expressions. This tendency is likely 

to result from the differences between English and Finnish as question tags are generally less 

frequent in Finnish than in English. 

Ellipsis is used fairly frequently in all of the texts, and most commonly it is used in lines where 

a character responds to another character’s question or comment. For instance, in chapter 4, 

lord Henry asks Dorian Gray when he met Sibyl Vane for the first time, and Dorian Gray replies 

elliptically with ‘the third night’. There are slightly fewer instances of ellipsis in JK when 

compared to the source text, but ellipsis is used notably less in HS than in the other two texts. 

There is a considerable tendency in HS to avoid elliptical constructions, and the use of ellipsis 

is frequently avoided by using full sentences and repeating the elements. It is possible that by 

reducing ellipsis the translator has aimed at creating grammatically complete sentences or 

making the text clearer. It is also evident from the research material that the Finnish and English 

languages differ from one another in their use of ellipsis as it is not always possible or natural 

to express the same content by the means of ellipsis in both languages. For instance, the 

elliptical expression ‘Never saw her before’ in chapter 18 would be challenging to translate 

with an elliptical construction in Finnish while still maintaining the comprehensibility and 

naturalness of expression. Therefore, the elliptical constructions occasionally occur at different 

points in the texts. 
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The features of the category lexicon and phraseology are widely used in the research material. 

In general, the language used in the material is rather formal, but there are instances of slightly 

colloquial words in all of the texts. In the source text, these include, for instance, chap and mad-

cat, lurjus and ukko in HS, and heppu and nukkavieru in JK. Colloquial words are fairly rare in 

all of the texts, but they are slightly more frequent in JK than in the other texts. In addition, 

these words in JK are slightly more strongly colloquial than the colloquial words in OW and 

HS. Idioms and phrases typical of spoken language (e.g. what on earth, kaikin mokomin) are 

frequently used in all of the texts. However, the case of idioms again demonstrates the 

difference between the languages as idiomatic expressions are often language-specific (Ingo 

1990, 245), and it is not always possible to translate a source language idiom with an idiom in 

the target language. Therefore, some of the idioms in the texts examined are located at different 

parts of the text, and the translators have occasionally used an idiom or a phrase typical of 

spoken language at a point where there is no such expression in the source text. Approximate 

expressions (e.g. some, joku) are fairly frequent in the texts, but there are fewer approximate 

expressions in HS than in the other texts. Vague expressions (e.g. or something, tai jotakin) 

appear fairly frequently in the texts, and there are no notable differences in their frequency 

between the texts. Attention signals (e.g. listen, kuule) are rare in the texts (OW: 5 pcs., JK: 3 

pcs.), but they are used in HS more than in the other texts (13 pcs.). The use is wider in HS 

because in HS, several different types of expressions have been translated with an attention 

signal. For instance, some interjections and phrases typical of spoken language have been 

replaced with an attention signal in the text. 

Exclamations (e.g. dear me, taivaan tähden) are widely used in all the texts, but when compared 

to HS, JK follows the source text more closely in its use of exclamations. There are 84 

interjections in the source text (e.g. ah, oh), but in the translations, there is a strong inclination 

to omit some of these interjections. In HS, the source text interjection has been omitted 19 

times, and in JK, 18 times. In some cases, the interjection is ignored, but in some, it has been 

replaced with another element, most commonly with a particle. The tendency to omit the source 

text interjections is likely connected to the difference between the languages as interjections are 

generally more common in English literature than in Finnish literature (Nurmi 2013, 119). In 

addition, there are differences in the nature of the interjections. In OW and HS, the same few 

interjections are used throughout the text, but in JK, variation is notably greater. Compared to 

HS, the interjections used in JK are also more domesticated. For instance, Finnish interjections 

voi and aah are used widely in JK, but in HS, the more foreign ah and oi are preferred. 



 

xiii 

Amplifiers (e.g. awfully, kovin) preceding an adjective or adverb are used extensively in the 

research material, and the use is most frequent in the source text. Some of the source text’s 

amplifiers have been omitted in the translations, but there are additionally some occasions 

where an amplifier has been added to the translation when the source text does not use an 

amplifier in that particular part of the text. Compared to JK, amplifiers are more frequent in HS. 

Different types of particles and discourse markers are widely used in the texts. Particularly the 

discourse markers well, and, and but are frequent in the source text, and in the translations, 

particles no, niin, no niin, ja, and mutta are widely used. In addition, the Finnish clitic particles  

-hAn and -pA, which do not have an equivalent in English, are frequent in the translations. 

The category of expression design and conversational style includes turn-taking, short lines, 

repetition, and hesitations, additions, and corrections. The length of the lines in the source text 

varies from one word to 638 words, and most of the lines are fairly long. Primarily, the 

characters take turns, but on some occasions, a character’s line is followed by narration and 

then another line of the same character. The characters’ language is mainly fluent, but there are 

some occasions in all of the texts where the characters hesitate, interrupt one another, correct 

their own speech or the speech of other characters, or make additions to what has been said. 

These instances reflect the challenging nature of speech production, and they are primarily 

accompanied by dashes or several dots that separate them from the rest of the text. In addition, 

the illusion of speech has been created by the extensive use of repetition in all of the texts. 

Repetition appears in the texts both within individual lines and between lines, and it includes 

repetition of expressions (e.g. ‘I was brutal, Harry – perfectly brutal’, ch. 8), but also repetition 

of structure (e.g. ‘When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not 

always happy’, ch. 6). Some instances of the source text’s repetition have been eliminated in 

the translations, but repetition has occasionally been added to the translations. A common case 

of added repetition occurs when a character answers to another character’s question because in 

Finnish, it is often possible to answer a question by repeating the verb present in the question. 

For instance, in JK, Alan Campbell replies to Dorian Gray’s question ‘Kieltäydyt?’ by repeating 

the verb: ‘Kieltäydyn’ (ch. 14). This use of repetition is important in Finnish as it aids in 

avoiding the use of the very formal kyllä or its colloquial variants. Even though repetition is 

frequent in all of the texts examined, its use is less frequent in HS than in the other texts. It is 

possible that the translator has preferred to use varied expressions, or some instances of 

repetition in the source text may have gone unnoticed in the translation process. 



 

xiv 

According to the retranslation hypothesis, JK would be closer to the source text than HS. 

However, when examining the different features used for creating the illusion of speech, the 

results are inconsistent. The results are presented in Table 1. The hypothesis cannot be applied 

to all the features examined in this study, and therefore, some features have been excluded from 

this examination (e.g. phonological and morphological features). The results indicate that there 

are nine features supporting the hypothesis and nine features resisting the hypothesis. As a 

whole, neither of the translations can be observed to be closer to the source text than the other. 

Therefore, the retranslation hypothesis is not confirmed in the research material used in this 

study. 

Table 1 

Features resisting the retranslation hypothesis Features supporting the retranslation hypothesis 

Amplifiers; colloquial words; hesitations, additions, 

and corrections; idioms and phrases typical of spoken 

language; interjections; personal pronouns; question 

tags; vague expressions; vocatives. 

Approximate expressions; attention signals; 

declarative clause as a question; exclamations; 

ellipsis; incomplete sentences; particles; repetition; 

short sentences and sentence borders. 

There are nine features in the material that resist the retranslation hypothesis. The use of 

personal pronouns in HS is more frequent than is customary in Finnish, and from the point of 

view of this feature, HS is closer to the source text than JK. The vocatives present in the source 

text have been omitted more often in JK than in HS, and the vocatives used in JK are more 

domesticated than those used in HS, which places HS closer to the source text. There are no 

great differences in the number of interjections used in the translations, but the interjections in 

JK are more domesticated than those in HS, which means that HS is closer to the source text. 

The source text’s question tags and amplifiers are more frequently omitted in JK than in HS 

which follows the source text more closely in its use of these features. On the other hand, 

colloquial words are more frequent in JK than in the other texts, and these expressions are more 

strongly colloquial than the expressions in the other texts. Therefore, HS is closer to the source 

text in its use of colloquial words. There are no significant differences between the translations 

in their use of vague expressions, idioms and phrases typical of spoken language, or hesitations, 

additions, and corrections. Therefore, these results resist the hypothesis. 

There are nine features that support the retranslation hypothesis. In HS, there is a tendency to 

translate the incomplete sentences of the source text with complete sentences, and on the other 

hand, JK follows the sentence boundaries of the source text more closely than HS in which 
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several sentences have been divided into shorter ones. Therefore, in these respects, JK is closer 

to the source text. A similar tendency occurs in the use of declarative clauses as questions: in 

HS, these clauses are quite often substituted with an interrogative clause. Ellipsis and repetition 

have been heavily reduced in HS, whereas JK follows the source text more closely. Similarly, 

attention signals and particles not present in the source text have been added to HS more often 

than to JK, and JK is closer to the source text from the point of view of these features. In 

addition, JK follows the source text more closely than HS in its use of approximate expressions 

and exclamations. 

6 CONCLUSIONS 

This Master’s thesis has examined the illusion of speech in The Picture of Dorian Gray and its 

two translations. In addition, the two translations were examined from the point of view of the 

retranslation hypothesis. As was stated above, a variety of different features has been used in 

the texts in creating the illusion of speech. Tiittula and Nuolijärvi (2013, 43) have noted that 

the illusion of speech is most commonly created through a combination of several different 

features, which is also the case in the research material of this study. The texts examined 

demonstrate that the illusion of speech can be effectively created even when the language used 

in the dialogue is rather formal. 

Nearly all the categories of this study play a major role in creating the illusion of speech, but 

phonological and morphological features are present only in the source text, and in it, only 

contracted forms are used from this category. In creating the illusion of speech, different 

features are possible or natural in different languages (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 70). The 

features used in this study are primarily the same in all of the texts, but there are differences in 

the extent to which a particular feature is used in the texts. Some of these differences are due to 

the differences between the languages. For instance, some of the source text’s interjections have 

been omitted in the translations, which is in line with the general observation that interjections 

tend to be used less in Finnish than in English (Nurmi 2013, 119). In addition, some language-

specific features that cannot be used in the other language have been used in the research 

material. These features include contracted forms that are used in the source text but cannot be 

used in Finnish. Similarly, the Finnish clitics, the T–V distinction, and the use of demonstrative 

pronouns as articles or in referring to people can only appear in the translations. In other words, 

in all of the texts, different features have been used widely, and language-specific 

characteristics have been considered in the choice of the features and in the extent of their use. 
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There are differences between the translations that may be due to the temporal difference 

between them. For instance, the use of the formal te when referring to second person singular 

is more frequent in Helmi Setälä’s translation than in Jaana Kapari-Jatta’s, which may reflect 

the changes in the Finnish mode of address. However, it is important to note that some of the 

differences between the translations may result from the translator’s personal preferences or 

individual style. 

Aino Ojatalo (2009) and Hanna Väisänen (2019) have studied the illusion of speech in their 

Master’s theses. Ojatalo (2009) concluded that in her material, the use of features creating the 

illusion of speech was narrower in the translations than in the source text. Conversely, in 

Väisänen’s material, the features for creating the illusion of speech were widely used in the 

translation under examination. Therefore, my results are fairly close to those of Väisänen (2019) 

even though in my material, phonological and morphological features were not as extensively 

used as in Väisänen’s material. 

Due to the space restrictions, I could not examine in this study all the factors that may create 

the illusion of speech. Therefore, for instance, matters related to word order and dislocations 

were excluded from this study. In addition, it is important to note that when examining 

literature, the researcher’s own interpretation of the texts may affect the conclusions. The 

illusion of speech is a relatively volatile concept, and one researcher may perceive a feature 

more colloquial than another researcher. Additionally, the different classifications utilised by 

different researchers may affect the results. 

The retranslation hypothesis was not confirmed in this study as Jaana Kapari-Jatta’s translation 

was not closer to the source text than the translation by Helmi Setälä. In other words, the results 

of this study are not in line with the retranslation hypothesis, which supports the observations 

of several researchers (e.g. Chesterman 2000, 23; Koskinen & Paloposki 2015, 251; Tiittula & 

Nuolijärvi 2013): the newer translation is not always closer to the source text than the 

translations preceding it. However, in this study, I focused on the retranslation hypothesis solely 

from the perspective of the illusion of speech. Therefore, it would be interesting to examine the 

translations in their entirety to see if the result would be different. From the beginning of the 

20th century, The Picture of Dorian Gray has been translated into Finnish four times. Therefore, 

these translations offer valuable material for research in retranslation and linguistic change. 
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