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Saate ja kiitokset 

“Gestalt und Funktion sind die 
beiden grundlegenden Aspekte des 
Lebens, die sich nicht von einander 
trennen lassen. Die menschliche Ge-
stalt entfaltet sich sinnvoll in Stoff-
wechsel und Wachstum. Ihre innere 
Einheit ermöglicht bewusstes Erken-
nen und Handeln. Die Grundlage der 
Medizin sind die Naturwissen-
schaften. Der Arzt verwendet die 
Vielfalt physikalischer, chemischer 
und biologischer Methoden. Sein Ziel 
aber weist darüber hinaus auf Hilfe. 
Aus dem Doppelcharakter naturwis-
senschaftlichen Forschens und des 
Willens zu helfen erwächst die Heil-
kunst.--- 

Alles Leben ist ein stets neu zu 
erwerbendes, dauernd bedrohtes 
Gleichgewicht, das sich ständig 
neuen Umständen anzupassen hat. 
Das Lebendige bleibt ein Geheimnis, 
auch wenn wir ständig neue Aspekte 
seiner staunenswerten Organisation 
und seiner ungeahnten Regulations-
fähigkeit entdecken.” (Faller 1966, 1; 
korostukset Fallerin) 

Olomuoto ja funktio ovat ne 
kaksi elämän perusaspektia, joita 
ei voida erottaa toisistaan. Ihmisen 
olomuoto ilmenee mielekkäästi ai-
neenvaihduntana ja kasvuna. Sen 
sisäinen yhtenäisyys mahdollistaa 
tietoisen havainnoinnin ja toimin-
nan. Lääketieteen perusta ovat 
luonnontieteet. Lääkäri käyttää fy-
siikan, kemian  ja biologian moni-
naisia metodeja. Hänen päämää-
ränsä tähtää kuitenkin paljon pi-
demmälle, auttamiseen. Luonnon-
tieteellisen tutkimuksen ja auttami-
sen tahdon kaksoisluonteesta kas-
vaa parantamisen taito.--- 

Kaikki elämä on aina uudes-
taan tavoiteltava, alati uhattu tasa-
paino, jonka pitää herkeämättä so-
peutua uusiin olosuhteisiin. Elä-
väinen pysyy salaisuutena, vaikka 
keksimmekin jatkuvasti uusia as-
pekteja sen hämmästyttävästä or-
ganisaatiosta ja aavistamattomasta 
säätelykyvystä. (Faller 1966,1; 
käännös Hietasen) 

 

Tutkimukseni valmistumiseen ovat oleellisesti vaikuttaneet monet henkilöt. Kollegat 
sekä kääntäjäyhteisöstä että opetus- ja tutkimusyhteisöstä ovat esittäneet kommentte-
ja, oikaisseet väärinkäsityksiä ja tehneet korjausehdotuksia. Kiitän heitä ystävällisesti 
kaikesta avusta ja tuesta. 

Aivan erityinen kiitos kuuluu työn ohjaajalle, professori Liisa Tiittulalle, joka 
kriittisellä, varmalla ohjausotteella johdatti minut selkeän palautteen kautta vähitellen 
tutkimuksen maailmaan. Haluan lausua kunnioittavan kiitokseni edelleen työni esitar-
kastajina toimineille professori Andrew Chestermanille ja professori Pekka Kujamäel-
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le, jotka antoivat minulle kallisarvoista aikaansa, paneutuivat perinpohjaisesti työhöni 
ja ehdottivat varteenotettavia viime hetken korjauksia.  

Kollegat Jürgen Schopp ja Roland Freihoff ovat myötäeläneet ja myötäajatelleet 
työvaiheeni ja täten vaikuttaneet merkittävästi työhöni. Käännöstoimisto Traduct 
Communications oy:n nyttemmin eläkkeelle jääneen toimitusjohtajan Paul Betcken 
kanssa kävin usean vuoden ajan intensiivisiä keskusteluja auktorisointijärjestelmän 
kehittämisestä. Asianajaja Kari Rauhala on ystävällisesti tarkastanut kohdat ja argu-
mentit, jotka menevät oikeustieteen alueelle. Ruotsin Kamarikollegion osastopäällik-
köä Leena Carlstedtia kiitän sydämellisesti Ruotsin auktorisointijärjestelmää käsitte-
levän luvun tarkastamisesta ja täsmentämisestä. Mieheni Tenho toimi tekstini kriitti-
senä, toisen tieteenalan lukijana ja oli myös suurin moraalinen tukeni. Miniältäni Pia 
Karisalolta sain korvaamatonta Excel- ja tekstinkäsittelyapua ja pojaltani Jiriltä asian-
tuntevaa apua taulukkojen ja kuvien muotoilemiseen. Äitini Lahja, poikani Juha, mi-
niäni Arja ja varsinkin lapsenlapset Tuuli ja Otso ovat olleet ehtymätön henkisen 
voiman ja inspiraation lähde. Järjestösihteeri Helkky Halme Suomen kääntäjien ja 
tulkkien liitosta on ollut arvokas tietolähde, kannustaja, keskustelukumppani ja ystävä 
koko työn ajan. Kiitän nöyrimmästi Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoa myös osal-
listumisesta kyselyn rahoittamiseen.
 
    Työ  ei olisi  ollut  mahdollinen  myöskään  ilman  niitä 96 virallista kääntäjää kolle-
goiden  joukosta,  jotka  työkiireidensä  keskellä  vastasivat  nopeasti ja  paneutuneesti 
kyselyyni.  Kiitos  erityisesti  heille.  Kiitos  myös  virallisten  kääntäjien tutkintolauta-

kunnalle saamastani palvelusta. 
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English abstract 

The Licensed Translator Safeguarding the Public Interest – The Challenge of Recon-
ciling Professional Practice and Method of Authorisation 

This dissertation addresses an aspect of translation which, due to its legalistic na-
ture, constitutes its own special field. Generally speaking, translation may be practised 
freely, but the production of official translation is controlled by legal authorisation. 
This can be equated with other official action, to which a special public reliability is 
attached. In society public reliability is based on the testing of professional skill and 
the supervision of the activity by officialdom. From this it follows that the procedure 
for authorising licensed translators should test in advance those special skills and 
functions entailed and monitor them in retrospect. It is one of the main claims of the 
study that the mode of implementation of the examination in Finland is incapable of 
scrutinising the professional skill of the licensed translator and that the monitoring by 
officialdom is inadequate. The study therefore addresses the objectives, implementa-
tion and development needs of the Finnish system of authorisation for licensed trans-
lators. The need to review the examination for authorised translators emanates on the 
one hand from a change in direction in translation theory from correspondence theory 
to functional and action theories and on the other from the growth in the movement of 
documents in the EU causing Member States to embark on authorisation harmonisa-
tion programmes in order to improve the reliability of translations. Indeed, it is an-
other claim of the study that the Finnish system for authorising translators differs too 
much from corresponding systems in other Member States to be appropriate for the 
movement of documents within the Union. 

It is the aim of the study to contribute to the knowledge of official translation as 
legal activity on the part of experts. Increasing knowledge aims further at concrete 
changes in the prevailing situation. The study endeavours to demonstrate the func-
tionality of the functional and actional theories of translation in the identification of 
translation problems, in the solutions arrived at and in their justification. The point of 
departure of the whole work is professional translation, driven by process thinking 
and functionality. Since the object of interest is the activity of translating, general ac-
tivity theory and the theory of translation derived from it afforded the most obvious 
tools for purposes of analysis. Official translation entails interactive co-operation 
among different actors and takes place in society. Thus it may be seen to be fall into 
the sociological realm of translatology research, sociotranslatology.  

The research method is triangulation, that is, I use various data and methods in my 
approach to the research problem. As a means of clarification I use a description of 
official translation drawn from the literature, survey and scrutiny of the legal provi-
sions regarding licensed translators, a questionnaire to licensed translators and its 
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quantitative analysis, a description of the processes of official translation and profes-
sional translation in general and a comparison of these. I moreover draw on the legal 
provisions of three EU Member States, Finland, Sweden and the Federal Republic of 
Germany, their systems of authorisation and a description, analysis and comparison of 
the examinations they include. In all the data I pursue a detailed description of the 
reality already implemented but also an outline the future prospects, i.e. the study is 
on the one hand descriptive, reporting what exists, but also prescriptive, prescribing 
what ought to be. 

It was an objective to see if these sets of data are mutually supportive in those 
critical points of observation which led me to undertake this research. All the data 
were examined from the perspective of action, i.e. how the processes intended to en-
sure the quality and reliability of translation appear in the data. For official translation, 
quality is guaranteed by law, thus the guarantee must be justifiable. The most impor-
tant role of guarantor is that of the system of authorisation. The various data – legal 
provisions, instructions and directions, the comparisons of systems of authorisation 
and the examinations they include, the responses of the authorised translators to the 
questionnaire – provided highly correlated information as to what official translation 
ought to be and how the objective in Finland, for instance, has not yet been achieved. 

It was manifest in the data that the current legislation on licensed translators and 
the examination derived from it make no distinction between official and other trans-
lation: in other words, general competence is not distinguished from special compe-
tence and the juridical dimensions of the activity are ignored. The examination for 
authorised translators moreover constitutes a mere test of language proficiency open 
to all, and no conditions of professional competence are set for participants. The trans-
latology literature, analysis of the examinations, the questionnaire to licensed transla-
tors and international comparison demonstrated that the dominant text type in the ex-
aminations, press articles, is not relevant in official translation and indeed that in other 
translation commissions they are marginal. Information and communication technol-
ogy has occasioned radical changes in the translator’s work, a fact which, when ig-
nored in the testing of the translator’s professional skill and in determining the envi-
ronment in which the examination is done, does not allow the candidate an opportu-
nity to demonstrate professional skill nor the examiner an opportunity to evaluate it. 
The analysis of the questionnaire responses showed that the translation done by li-
censed translators is most other than official translation and that their workload is 
much more varied regarding the working language and the type of commission than 
might be assumed on the basis of the qualification held. The questionnaire confirmed 
the impression that the most common motivation for taking the examination for li-
censed translators is to acquire official status for the translator’s profession over and 
above language or other training not specifically that of a translator. Another obvious 
motivation is to expand the services offered with legally competent translations. A 
third motivation is the PR value of “licensed” in the competition for clients. 

The questionnaire also yielded feedback on the examination for licensed transla-
tors and especially on the arrangements for the examination, which were felt to be 
remote from current professional practice and contrary to the view of translation ac-
cording to functional theory. All in all it would appear that the legislators and those 
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doing the practical implementation have a conception of professional practice which 
is far from the conception of translation in general and from official translation in 
particular. 

Comparison of the three EU Member States, Finland, Sweden and the Federal Re-
public of Germany showed that the content of the Finish examination is totally dispa-
rate from Sweden and especially that of Germany; the differences between the moni-
toring and administration of the examination are great. As examples of this disparity 
mention should be made of the disproportionately wide quantitative differences in the 
numbers of those passing the examination: Finland, with a population of 5.3 million, 
has 3,022 licensed translators, Sweden with a population of 9 million has 398, the 
Bundesland Bremen, with a population of 0.66 million has 168 and Bundesland 
Saxony, with a population of 4.4 million has 300 licensed translators. 

The conclusion of the study is that the system in Finland for authorising licensed 
translators is in need of a thorough updating in which care would be taken to ensure 
that the principles according to which the rights of a licensed translator are granted, 
according to which they are monitored and according to which they are revoked, are 
comparable to the principles of other EU Member States. The problems emerging in 
the study can hardly be removed without revoking the prevailing guidelines. Authori-
sation of translators is undeniably essential. It is a requirement of the legislation re-
sulting from the needs of society. It is further undeniable that a university degree in 
the field, for example, cannot serve as a condition for authorisation; what is also 
called for is an alternative which is more flexible and more sensitive to changing 
needs in language and communication. Finally I present measures on the basis of the 
research, which I believe would solve a great number of the problems in authorisation 
and thereby serve to exert a unifying influence on the tasks of licensed translators. In 
the last instance they might lead to better transparency of the entire system, which in 
turn is a prerequisite of productive cooperation between officialdom and translator. 
The main proposal is that the professional skill of the translator and the authorisation 
of licensed translators be divided among different branches of officialdom, conceiva-
bly between the educational authorities and the legislative authorities. In order to en-
hance the transparency of the field of translation (all activity subsumed under transla-
tion) degrees, training and actors – professional translators and interpreters in general, 
licensed translators, community interpreters, court interpreters and sign-language in-
terpreters – should be brought under the same umbrella. In order to further the co-
operation between licensed translator and officialdom I have drawn up in connection 
with the study instructions for the preparation of a legally valid translation, which are 
included as an appendix. 
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1 Johdanto 

Perustan käännöstieteellisille ajatuksilleni on luonut sveitsiläinen kääntäjän ja 
tulkin ammattitutkinto ja ennen kaikkea siihen tenttikirjoina sisältyneet filosofi-
set teokset Spiel als Weltsymbol (Fink 1960), Einführung in die Philosophie 
(Jaspers 1963), Truth and Opinion (Wedgwood 1960), Mimesis – Dargestellte 
Wirklichkeit in der abendländischen Literatur (Auerbach 1964) ja viestintäteo-
reettinen teos Information über die Information (Seiffert 1971). Opiskeluni ajan-
kohtana ei vielä ollut käännöstiedettä tieteenalana, joten ainakin omassa opinah-
jossani, Zürichin tulkkikoulussa käännösajattelua yritettiin kehittää filosofiaan 
perehdyttämisen kautta. Opiskeluaikana en ymmärtänyt lähestymistavan mielek-
kyyttä, mutta myöhemmin olen palannut hyvinkin usein filosofisille lähteille, 
varsinkin kun olen huomannut että käännösteoriat kehittyvät yhä enemmän esim. 
Finkin teoksessa esitetyn maailmankuvan ja toimintamallin suuntaan: peli ja 
leikki, roolit ja säännöt, ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtäminen prosesseina, alati 
muuttuvina ajan, paikan, toimijoiden ja tavoitteiden mukaan. 

Näköaloja ovat avartaneet käännösteorioiden ja ammatin kehittymisen seu-
raaminen opiskelun aloitusvuodesta 1965 lähtien, kymmenen vuoden yhtäjaksoi-
nen kokemus vieraassa kulttuurissa elämisestä ja käännöstoimeksiantojen suorit-
taminen Sveitsissä ja Suomessa. Perspektiivini käsiteltävään tutkimusongelmaan 
on täten sekä koulutetun, ammatissa toimivan tulkin ja kääntäjän (myös viralli-
sen kääntäjän) että tulkkauksen ja (virallisen) kääntämisen opettajan näkökulma. 
Havaintotukena esitettävät viittaukset biologiaan ja lääketieteeseen sekä kimmo-
ke systeemiseen tarkasteluun ovat lähtöisin erikoistumisestani farmakologian ja 
lääketieteen kääntämiseen. 

Kiinnostukseni lähteä aikanaan perehtymään siihen, mitä virallinen kääntäjä 
todella tekee, heräsi virallisen kääntäjän toimintaan kohdistetusta ulkopuolisesta 
kritiikistä vuonna 1983 ollessani kouluttajana lakimiesliiton koululutuskeskuk-
sen seminaarissa Savonlinnassa (28.-30.3.1983). Seminaari oli järjestetty kan-
sainvälistä toimintaa harjoittaville asianajajille saksan sopimuskielestä ja siihen 
osallistui 14 säännöllisesti myös virallisten käännösten kanssa tekemisissä olevaa 
lakimiestä. Virallisista käännöksistä keskusteltaessa he toivat esille, että niistä 
suurin osa on oikeudellisesti tarkastellen eriasteisia asiakirjaväärennöksiä. Väit-
tämä ja sen perustelut saivat minut miettimään, olivatko omatkin viralliset kään-
nökseni mahdollisesti asiakirjaväärennöksiä ja mitä ylipäänsä opetin Turun yli-
opiston kääntäjänkoulutuslaitoksessa kyseisestä kääntämisen alueesta. 

Virallisten käännösten juridinen luotettavuus kyseenalaistettiin myöhemmin 
myös Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston työryhmän kokouksessa 
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(24.11.1997 Helsingissä)1, jossa keskusteltiin pöytäkirjan (26.11.1997) mukaan 
”julkisen notaarin tehtävistä ulkoasiainhallinnossa, Suomessa olevia ulkomaan 
kansalaisia koskevista notaaritehtävistä sekä kansainvälistyvän yritystoiminnan 
tuomista kehitystarpeista julkisen notaarin tehtävien osalta”. Paikalla olivat Hel-
singin, Espoon ja Vantaan maistraattien julkiset notaarit sekä Oikeusministeriön 
ja Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston juristeja. Esityslistan kohtia olivat 
käännösten oikeaksitodistaminen; käännöksen ja alkuperäisen yhteenliittäminen; 
paikallisen virallisen kääntäjän leimauksen vahvistaminen; kääntäjän virheen 
toteaminen ja kieltäytyminen vahvistamasta; asiakirjan pesu käännättämisen 
kautta; lyhyiden käännösten tekeminen tai todistaminen oikeaksi edustustoissa, 
joissa ei ole virallista kääntäjää; ’Unofficial translation of the original’ -
leimauksen käyttö; avioliittoa varten annettava käännös (englanti-thai); asema-
maan viranomaisen vaatimus suomalaisten asiakirjojen oikeellisuudesta tai an-
tajan toimivaltaisuudesta ja legalisointimenettely. 

Läsnä olleet virallisten käännösten käyttäjät olivat yleisesti sitä mieltä, että 
käännösten laatu on erittäin vaihteleva. Samoin saman asiakirjan eri käännöksis-
sä esiintyvät käsitteet vaihtelevat ”uskottavuuden rajoille”. Toinen käyttäjien 
jakama mielipide oli, että virallisten käännösten kanssa on vaikea työskennellä, 
”koska ne vaikuttavat niin huterilta ja epämääräisiltä, ja vaatimattomallakin 
omalla kielitaidolla huomaa merkittäviä, tulkintaan vaikuttavia virheitä”. Työ-
ryhmä tiedusteli suoraan ”miksi viralliset käännökset ovat niin epäluotettavia” ja 
”miten virallinen kääntäjä on saanut oikeutensa”. Päivän aikana selvisi, että työ-
ryhmän jäsenet eivät juuri tunteneet virallisen kääntäjän lainsäädäntöä eivätkä 
auktorisointijärjestelmää. Jäsenet ihmettelivät myös sitä, että Suomessa auktori-
sointi kuuluu opetusministeriön toimialaan ja että auktorisoinnin yhteydessä ei 
anneta virallisen käännöksen laatimisohjeita. Juuri asiakirjaväärennöksen synty-
misen välttämiseksi esim. Saksan ja Ruotsin virallisesta kääntämisestä vastaavat 
viranomaiset ovat antaneet tarkat ohjeet siitä, miten kääntäjän tulee toimia oi-
keudellisesti luotettavan tuloksen aikaansaamiseksi. 

Kirjassaan Kansainvälinen oikeus pääpiirteittäin Risto Koulu (2003, 60) kä-
sittelee myös vieraskielisiä tuomioistuinasiakirjoja ja käännöksiä. Hän toteaa, 
että asiakirjat periaatteessa tulee käännättää ja tuomioistuimella on vähintäänkin 
velvollisuus huomauttaa siitä, että asianosaisen kannattaa käännättää jättämänsä 
kirjalliset todisteet. Hän sanoo edelleen, että asiakirjan käännöksen ei tarvitse 
olla virallinen eli virallisen kääntäjän tekemä, mutta virallisen etuna on, että sitä 
lain mukaan pidetään laillisesti pätevänä, ellei sitä näytetä virheelliseksi. Myös 
Koulu kritisoi virallisen käännöksen laatua: 

                                                 
1 Ulkoasiainministeriö - oikeudellinen osasto; Työryhmän kokous: Julkisen notaarin tehtävät 

ulkoasiainhallinnossa 24.11.1997. Läsnä: Juhani Hyytiäinen/OIK-33, pj.; Marja Wallin/OM, 
Kari Ranta/Vantaan maistraatti, Olli-Pekka Siro/Helsingin maistraatti, Markku Uusisilta/Espoon 
maistraatti, Kaarina Hietanen/SKTL, Ari Rouhe/HAL-09; Susanna Sarvanto/OIK-32; Timo Täy-
rynen/OIK-32, sihteeri. 
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Mainittavaa laatueroa virallisissa ja epävirallisissa käännöksissä ei kuitenkaan 
yleensä ole. Pikemminkin virallisten kielenkääntäjien ammattitaitoa ja huolelli-
suutta juridisen tekstin kääntämisessä on aiheellisesti arvosteltu. Kannattaa 
muistaa, että tuomioistuin ei ole sidottu virallisen käännöksen sen enempää kuin 
alkuperäisenkään asiakirjan sanamuotoon. Paraskaan käännös ei korjaa alkupe-
räisen tekstin tulkinnanvaraisuutta. Kääntäjän tulisikin varoa kääntämästä alku-
peräistekstin tulkinnanvaraista kohtaa yksiselitteiseksi suomenkieliseksi ilmai-
suksi. (Koulu 2003, 60.) 

Virallisen kääntämisen arvostelijoihin lukeutuu myös Klami (2000, 56), joka 
kirjassaan Suomen kansainvälinen yksityisoikeus katsoo aiheelliseksi ottaa oi-
keusmenettelyä käsitellessään kantaa käännöksiin seuraavasti: ”Tässä yhteydessä 
muutama sana käännöksistä on paikallaan. Suomessa toimivien valantehneiden 
kielenkääntäjien laatimat käännökset ovat havaintojemme mukaan sangen huo-
noja, vaikka kalliita.” 

Edellä referoitu, käännösten viranomaiskäyttäjien esittämä kritiikki antaa 
olettaa, että Suomen auktorisointijärjestelmä ei pysty antamaan riittävää laatuta-
etta tutkinnon suorittaneiden kääntäjien työlle. 

Sisäinen tarve tämän tutkimuksen tekemiseen on syntynyt yhtäältä kokemuk-
sista ja havainnoista toimiessani virallisena kääntäjänä ja toisaalta jatkuvasta 
osallistumisestani suomalaiseen ja kansainväliseen keskusteluun virallisesta 
kääntämisestä yli 20 vuoden ajan. Olen kohdannut toiminnassa outoja asioita, 
joita voidaan pitää myös toiminnan epäkohtina. Havaintojeni mukaan nuo oudot 
asiat pysyvät sitkeästi voimassa, vaikka ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu 
huomattavia muutoksia ja merkittävää tiedon lisääntymistä myös kääntämisestä. 
Minua alkoi kiinnostaa ottaa selvää, millainen vallitseva tilanne virallisen kään-
tämisen toiminnassa todellisuudessa on, miten tilanteeseen on päädytty, miksi se 
pysyy sellaisena kuin on, onko sitä tarve muuttaa ja onko muutokselle perustelut. 

Vuosien mittaan tekemäni havainnot ovat johtaneet kahteen väitteeseen, jois-
ta toinen koskee toiminnan laatua ja toinen toiminnan luonnetta. 

Väite 1: Nykyinen virallisen kääntämisen toiminta on epätyydyttävää. 

Väite 2: Virallinen kääntäminen on ymmärretty väärin puhtaasti kielelliseksi 
toiminnaksi. 

Ensimmäinen väite ei tarkoita, että kaikki viralliset kääntäjät olisivat huono-
ja, vaan sitä, että heidän työnsä on vaikeaa ja riskialtista, koska toiminnalta puut-
tuu ohjeistus ja että virheellistä toimintaa syntyy, koska virallisen kääntäjän tut-
kinto on saattanut johtaa harhaan sekä kääntäjät että heidän asiakkaansa. Virallis-
ten kääntäjien auktorisoinnista vastaa opetusministeriön alainen kääntäjien tut-
kintolautakunta. Se on instituutio, joka säätelee ja valvoo toimintaa ja vaikuttaa 
siten merkittävästi sekä yleiseen että ammattikunnan käsitykseen virallisesta 
kääntämisestä ja kääntämisestä yleensä. Se on suomalaisen käännöskulttuurin 
voimakas muokkaaja. Suomessa on ollut virallisten kääntäjien auktorisointijär-
jestelmä vuodesta 1967 lähtien. Laki, asetus ja niihin perustuva tutkinto uudistet-
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tiin 1989 joiltakin osin, mutta käännösteorioissa ja ammattimaisessa kääntämi-
sessä tapahtunut kehitys jäi huomioimatta. 

Ulkoisen tarpeen tutkimukselle ovat luoneet Euroopan yhdentymisestä johtu-
vat harmonisointipyrkimykset, jotka ulottuvat myös virallisen kääntämisen alu-
eelle. Maastrichtin sopimukseen kirjatut vapaudet työvoiman, henkilöiden, tava-
roiden, palvelujen ja pääoman liikkumisesta unionin alueella ovat johtaneet 
huomattavaan asiakirjojen liikkumiseen jäsenvaltiosta toiseen, koska kyseisten 
oikeuksien toteuttamiseen tarvitaan myös yksityisiin oikeussuhteisiin liittyviä 
asiakirjoja, kuten kauppakirjoja, patenttihakemuksia, työsopimuksia, avioero-
tuomioita ja sosiaaliviranomaisten ratkaisuja. (Ks. myös Mattila 2002, 492-493.) 
Tämä kasvanut kansainvälinen asiakirjaliikenne lisää virallisen kääntämisen tar-
vetta ja tiukentaa virallisen kääntämisen toiminnan luotettavuusvaatimuksia. Eu-
roopan unionin viestintätarpeen ohella maahanmuuttoliike luo lisää ja uudenlai-
sia käännöstarpeita. Maahanmuuttajien asiakirjojen kääntäminen on Suomessa-
kin ongelma, johon on etsittävä juridisesti luotettavia ratkaisuja. 

Kummassakin edellä mainitussa käännöstarpeessa korostuvat yksilön oikeu-
dellinen asema ja mahdollisuudet oikeisiin päätöksiin yksilöä ja yhteiskuntaa 
yhteensovittavissa toimissa. Euroopan unionin huippukokouksessa Tampereella 
15.-16.10.1999 jäsenvaltiot tekivät päätöslauselman toimenpiteiksi, joilla luo-
daan eurooppalainen oikeusalue (European Area of Justice) Maastrichtin sopi-
muksessa (1997) kirjatun taloudellisen ja sosiaalisen alueen rinnalle. Tampereen 
päätöslauselmasta voidaan tehdä suoria johtopäätöksiä käännöstoiminnan kehit-
tämiseen. 

Konkreettisia harmonisoimisvaatimuksia ja -suosituksia on jo esitetty mm. 
Euroopan yhteisöjen komission rahoittamissa Grotius-hankkeissa 98/GR/1312 ja 
2001/GRP/015. Hankkeiden perusteella laaditut suositukset koskevat yhdenmu-
kaista oikeudellisten kääntäjien ja oikeustulkkien valintaa, koulutusta, arviointia 
ja virallistamista jäsenvaltioissa. Grotius-hankkeiden suositukset on edelleen 
sisällytetty rikosoikeudenkäyntejä koskevaan Euroopan yhteisöjen komission 
vihreään kirjaan Rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen etujen turvaaminen rikosoi-
keudenkäynneissä Euroopan unionin alueella [KOM (2003) 75]. Vihreä kirja on 
vaihe konsultaatioprosessissa, jonka tavoitteena on laatia kaikissa jäsenvaltioissa 
sovellettavat yhteiset vähimmäisvaatimukset menettelyllisille takeille sellaisten 
henkilöiden etujen turvaamiseksi, joita epäillään tai syytetään rikoksesta tai joita 
vastaan on nostettu syyte tai jotka on tuomittu rikosoikeudenkäynnissä. Vihreäs-
sä kirjassa pohditaan, millaisia näiden yhteisten vaatimusten tulisi olla ja millä 
aloilla niitä olisi sovellettava. Komission nimeämästä viidestä alasta, jotka olisi 
välittömästi otettava tarkasteluun, toisena mainitaan tulkkaus- ja käännösavun 
saatavuus [KOM (2003) 75, 4]. Suomen Oikeusministeriö on 15.5.2003 antanut 
lausuntonsa kyseiseen Vihreään kirjaan ja esittää Suomen kantana mm. että ”on 
tärkeää, että jäsenvaltioissa huolehditaan kääntäjien ja tulkkien kouluttamisesta 

                                                 
2 Hankkeen tulokset on julkaistu kirjana Aequitas - Access to Justice Across Language and 

Culture. 
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oikeudellisia asioita koskeviin käännös- ja tulkkaustehtäviin. […]. Koulutus tu-
lee kuitenkin voida toteuttaa jo olemassa olevien järjestelmien puitteissa opinto-
ohjelmien sisältöä kehittämällä.” Auktorisoitujen kääntäjien ja tulkkien rekisterin 
pitämisen ja toiminnan käytännesääntöjen laatimisen osalta oikeusministeriö 
suhtautuu alustavasti myönteisesti siihen, että oikeus- ja sisäministeriöt toimisi-
vat yhteistyössä rekisteriviranomaisen kanssa, ja on sitä mieltä että käytänne-
säännöt tulisi laatia kääntäjien, tulkkien ja oikeuslaitoksen edustajien yhteistyönä 
(lausunnon kysymykset 16 ja 18). 

Euroopan unionin laajuisesti valmistellaan parasta aikaa yhtenäisiä virallisen 
kääntäjän ja tulkin auktorisointiperiaatteita ja virallisen käännöksen laa-
timisohjeita. Valmistelun pohjaksi on otettu Saksin osavaltion lainsäädäntö ja 
Hampurin osavaltion sisäministeriön pysyväismääräykset virallisten käännösten 
laatimisesta. Niiden kautta tarkastellaan virallista käännöstoimintaa myös tässä 
tutkimuksessa.  

Euroopan yhdentymiskehitys ja globalisoituminen yleensä eivät pelkästään 
lisää virallisen kääntämisen tarvetta, vaan pakottavat tarkastelemaan toimintaa 
uusissa mittasuhteissa ja kiinnittämään korostetusti huomiota sen oikeudelliseen 
luonteeseen. Ennestäänkin Suomessa virallinen kääntäminen nauttii lakisäätei-
sesti (Laki valantehneistä kielenkääntäjistä 1967/191 ja sen korvannut laki viral-
lista kääntäjistä 1184/1988) ns. yhteiskuntaluotettavuutta, mikä tarkoittaa, että 
virallisen kääntäjän tekemät käännökset ovat laillisesti päteviä ja niitä pidetään 
oikeina ellei niitä osoiteta vääriksi (1184/1988, 5 §). Jo tästäkin syystä toiminnan 
kriittinen tarkastelu aika ajoin ei ole pelkästään suotavaa vaan se on vaatimus.  

1.1 Tutkimuksen tavoite ja keinot sen saavuttamiseksi 

Pelkistetysti kysymys, johon haluaisin löytää vastauksen, kuuluu: Miten käsitys 
virallisesta kääntämisestä vaikuttaa siihen, millaiseksi sitä koskeva toiminta 
muodostuu? Tavoitteenani on lisäksi osoittaa, että virallinen kääntäminen on 
viranomaistoimintaan rinnastettavaa oikeudellista toimintaa ja mitä siitä seuraa 
virallisen kääntäjän auktorisoinnille. 

Tavoitteeseen pääsemiseksi pyrin selvittämään, millaista ammattimainen 
kääntäminen yleensä on, millaista virallinen kääntäminen on nykytilanteessa, 
mitä virallinen kääntäminen on oikeudellisessa mielessä, mitä virallisen kääntä-
misen prosessissa tapahtuu, miten virallinen kääntäminen eroaa muusta kääntä-
misestä, mitä edellisen perusteella virallisen kääntäjän tulisi osata ja miten osaa-
mista voisi testata esim. virallisen kääntäjän kokeella. Lisäksi selvitän millaiset 
ovat Euroopan unionin kolmen jäsenvaltion (Suomen, Ruotsin ja Saksan liittota-
savallan) auktorisointijärjestelmät. 

Selvityskeinoina käytän eri lähteisiin perustuvaa kuvausta virallisesta kään-
tämisestä, virallisen kääntäjän toimintaa koskevien säädösten kartoittamista ja 
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tutkimista, lomakekyselyä virallisille kääntäjille, virallisen kääntämisen proses-
sin ja yleisen ammattimaisen kääntämisen prosessin kuvausta ja näiden vertailua 
sekä Suomen, Ruotsin ja Saksan virallista kääntämistä koskevien säädösten, auk-
torisointijärjestelmien ja niihin sisältyvien kokeiden kuvausta ja vertailua. Sil-
vermannin (1993, 156) mukaan menetelmänä on ns. triangulaatio, mikä tarkoit-
taa, että tutkimusmenetelmiä ja aineistoja on useita. 

Esittämäni vahvat väitteet johtavat siihen, että joudun seikkaperäisesti ku-
vaamaan jo toteutunutta todellisuutta mutta samalla luonnostelemaan tulevan 
toiminnan mahdollisuuksia, ts. tutkimuksessa on yhtäältä deskriptiivinen eli toi-
mintaa kuvaava puolensa, mutta myös preskriptiivinen eli toimintaa ohjaava 
puolensa. Tutkimus ei kuitenkaan pyri olemaan auktoritatiivinen, vaan sekin on 
tarkoitettu kritiikin kohteeksi. Se on ennen muuta tarkoitettu ponneksi laajalle ja 
avoimelle keskustelulle, joka on keino erilaisten tutkimusintressien ja ristiriitai-
siltakin vaikuttavien pyrkimysten sovittamiseksi yhteen. Tutkimuksen raportoin-
tikieli on suomi, jotta keskustelu ulottuisi translatologisten piirien ohella muille-
kin foorumeille Suomessa.  

1.2 Tutkimuksen tiedon soveltaminen käytäntöön ja 
kontribuutio tieteenalalle 

Syntyvän tietorakenteen (millaista toiminta on, millaista sen ehkä pitäisi olla, 
millaista se on muualla) olisi tarkoitus toimia pohjana keskustelulle suomalaisen 
auktorisointijärjestelmän ajanmukaistamisesta ja johtaa mahdollisesti vastaavaan 
muutokseen. Se voisi olla myös väline kansainvälisessä alan kehitystyössä. Li-
säksi tiedon kautta pyrin selkeyttämään virallisen kääntäjän työtä ja luomaan 
parempaa pohjaa kääntäjän ja viranomaisen yhteistyölle. Tätä tarkoitusta palve-
levat myös tutkimuksen yhteydessä syntyvät suomalaiset yleiset ohjeet virallisen 
käännöksen laatimiseksi. 

Tutkimus kuuluu translatologian tieteenalaan ja on perusluonteeltaan funktio- 
ja prosessisuuntautunutta sosiologista käännöstutkimusta. Translatologia tutkii 
niitä prosesseja, jotka syntyvät kun sanomia joudutaan välittämään yli kieli- ja 
kulttuurirajan toisen viestintätarpeeseen. Kyseessä on ammatillinen tiedonala, jo-
ka perustuu käytäntöön sovellettavissa olevan tietorakenteen kehittämiseen. Teo-
riatasolla tutkimus pyrkii selittämään käännösprosessia, joka syntyy kun asiakir-
jojen sisältöjä joudutaan välittämään yli kieli- ja kulttuurirajan viranomaisen 
viestintätarpeeseen. 
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1.3. Tutkimuksen käsitteet virallinen kääntäjä, virallinen 
kääntäminen, ammattimainen kääntäminen ja 
auktorisointijärjestelmä 

Virallinen kääntäjä on julkisoikeudellisesti auktorisoitu henkilö, jolla on lakisää-
teinen oikeus laatia laillisesti päteviä käännöksiä ja todistaa omaan toimialaansa 
eli kääntämiseen kuuluva asiakirja aidoksi ja oikeaksi. 

Virallisella kääntämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä laillisesti pätevän 
käännöksen laatimista viranomaispäätöksen tai oikeuskäsittelyn välineeksi. Sillä 
ei tarkoiteta virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaneen henkilön kääntämistä 
yleensä eikä myöskään tulkkausta. Virallisella kääntämisellä on erityinen lailla 
säädetty tehtävä yhteiskunnassa. Se on luvanvaraista toimintaa ja siihen koh-
distuu oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Virallisessa kääntä-
misessä on kyse uskottavuuteen, ammattitaitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvien 
vaatimusten täyttymisestä. 

Virallinen kääntäminen ja virallinen kääntäjä ovat lisäksi moniin säädöksiin 
kirjattuja juridisia käsitteitä, minkä tulisi rajoittaa niiden käyttöä. 

Ammattimainen kääntäminen on asiantuntijatoimintaa, joka on eettisesti, ta-
loudellisesti ja oikeudellisesti kytketty elinkeinoelämään, ts. se suoritetaan pal-
veluna todelliseen viestintätarpeeseen palkkiota vastaan ja kuluttajansuoja- ja 
tuotevastuulakien (1978/38, 1990/694) alaisena. 

Auktorisointijärjestelmät ovat toiminnaltaan yhteenkuuluvien osien kokonai-
suus, joiden tarkoitus on tutkia kääntäjän luotettavuus ja ammattitaito sekä 
myöntää oikeudet ja valvoa niitä. Suomen virallisten kääntäjien auktorisointijär-
jestelmä perustuu virallisista kääntäjistä annettuihin lakiin (1988/1148) ja ase-
tukseen (1989/626) sekä opetusministeriön päätökseen virallisten kääntäjien ko-
keista (1990/306). Nämä säädökset ovat tutkimuksen liitteinä (liitteet 1, 2 ja 3). 
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2 Teoreettinen viitekehys 

Pyrin selkeyttämään käännöstyön tietoperustaa ja itse toimintaa sekä teorian että 
käytännön näkökulmasta tarkastelemalla lähemmin virallista kääntämistä am-
mattimaisen kääntämisen yhtenä erikoisalana. Lähtökohtana on kääntäminen, 
jota ohjaavat prosessiajattelu ja funktionaalisuus. Ymmärrän virallisen kääntämi-
sen asiantuntijatoiminnaksi (Hietanen 1990), mistä syystä teoreettiseksi viiteke-
hykseksi on valikoitunut translatorisen toiminnan teoria (Holz-Mänttäri 
1984a). Puhun myös virallisen käännöksen laatimisesta systeemisenä toimintana 
(Hietanen 1990), mikä viittaa järjestelmäteoriaan ja tarkoittaa, että hahmotan 
virallisen kääntämisen järjestelmäksi, joka toimii jonkin yläjärjestelmän puitteis-
sa samalla tavalla kuin esim. verenkiertojärjestelmä toimii biologisen organismin 
puitteissa. 

Tässä työssä translatologian oppeja soveltavasta toiminnasta käytetään käsi-
tettä translatorinen toiminta ja translatologisen korkeakoulutuksen saaneesta 
henkilöstä käsitettä translatologi. Adjektiivia translatorinen käytetään ilmaise-
maan translatorisen toiminnan mukaista tai siihen kuuluvaa. Teorian yhteydessä 
puhun myös translatorisesta toimijasta, mutta muissa yhteyksissä käytän ammat-
tikäytännön mukaista tekijää ilmaisemaan kääntäjä-käsitettä. Holz-Mänttärin 
saksalaisen käsitejärjestelmän mukainen translatorista toimijaa kuvaava käsite 
translaattori ei siinä merkityksessä ole mielekäs omassa työssäni. Jos tarvitsisin 
translaattori yleiskäsitettä, niin se voisi merkitä erotuksena translatologiin mitä 
tahansa kääntämiseen käytettävää välikappaletta kuten kääntävää ihmistä tai ko-
netta. Translaattori esiintyy työssäni kuitenkin erikoiskäsitteenä Ruotsin aukto-
risointijärjestelmää selvittävässä kappaleessa (6.2) käsitteen auktorisoitu trans-
laattori osana, johtuen siitä, että Ruotsin asetus tulkkien ja kääntäjien aukto-
risoinnista tekee terminologisen eron kääntäjän ja translaattorin välille3. Trans-
latologia, translatorinen toiminta ja translatorinen toimija ovat yläkäsitteitä, joi-
den alakäsitteiksi tässä työssä asettuvat merkitykseltään suppeammat käännös-
tiede, kääntäminen ja kääntäjä. 

Teoreettisen viitekehyksen muodostavat yleinen toimintateoria ja siitä johdet-
tu translatorisen toiminnan teoria (Vermeer, Holz-Mänttäri), jota muut funktio-
naaliset käännösteoriat täydentävät. Muita teorioita (esim. ekvivalenssiteorioita 
ja lingvistisiä teorioita yleensä) on mukana vain niiltä osin kuin ne liittyvät viral-
lisen kääntäjän järjestelmän nykytilan selvittämiseen. Kyseeseen tulevat lingvis-

                                                 
3 Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare, 2§: En översättare som 

är auktoriserad kallas auktoriserad translator. 
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tiset ekvivalenssiteoriat, jotka olivat suuntaa antavia silloin kun virallisen kääntä-
jän auktorisointikäytäntö luotiin (1967) ja sen uudistamisajankohtana (1988). 

2.1 Translatologia vs. käännöstiede yläkäsitteenä 

Terminologisesti ontuvana voidaan pitää käsitystä, että kääntäminen yläkäsittee-
nä kattaisi sekä kääntämisen että tulkkauksen ja vastaavasti käännöstiede sekä 
kääntämisen että tulkkauksen tutkimuksen. Käännöstiede yläkäsitteenä on käy-
tössä esim. yliopistojen käännöstieteen laitosten nimissä. Joensuun yliopiston 
Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitokselta Jänis (2001, 69) edustaa samaa 
kantaa, jonka mukaan kääntäminen on kääntämisen ja tulkkauksen yläkäsite: 
”Kääntäminen ja tulkkaus, joista yhdessä voidaan käyttää yläkäsitettä kään-
täminen, on siis yhdestä kielestä toiseen tapahtuvaa viestintää” (Jänis 2001, 69; 
korostus Hietasen). 

Yleisesti, esimerkiksi kirjassa Terminologie der Übersetzung (Lee-Jahnke & 
Cornier 1999, 350, 401), kääntäminen määritellään kirjalliseksi toiminnaksi ra-
jattuine piirteineen ja tulkkaus suulliseksi toiminnaksi omine rajattuine piirtei-
neen. Tulkkauksen teorioihin ja käytäntöön perehtymätön hahmottaa helposti 
tulkkauksen suulliseksi kääntämiseksi. Suullinen kääntäminen on erillisenä 
käsitteenä olemassa eikä sitä voida käyttää tulkkauksen synonyyminä. Suullisella 
kääntämisellä tarkoitetaan kirjoitetun tekstin suullista tuottamista toiselle kielel-
le. Sitä käytetään tietyissä tilanteissa tiettyyn tarkoitukseen kirjallisen kääntämi-
sen asemesta. Sitä nimitetään myös paperista kääntämiseksi4 tai prima vista -
kääntämiseksi. Se on ymmärretty myös kääntämisen ja tulkkauksen välimuodok-
si, jossa on kuitenkin vain marginaalisesti tulkkauksen piirteitä. 

Tulkkauksen tutkijat kuten esim. Pöchhacker (1994; 2002) ja Kalina (1998) 
ovat osoittaneet, että tulkkauksen tutkimus tarvitsee omat menetelmänsä ja apu-
tieteensä, koulutus oman didaktiikkansa ja toiminta oman suoritusympäristönsä 
ja omat suoritusehtonsa. He ovat myös esittäneet kattavat tulkkauksen määritel-
mät, joista voi havaita, että kyse ei ole suullisesta kääntämisestä. 

Itse teen eron tulkkauksen ja kääntämisen ja suullisen kääntämisen välille sen 
pohjalta, millainen prosessi ominaispiirteineen toiminto on. Tulkkauksessa läh-
detään suullisesta sanomasta ja päädytään tietyn prosessin kautta suulliseen sa-
nomaan, kääntämisessä lähdetään kirjallisesta sanomasta ja päädytään kirjalli-
seen sanomaan, suullisessa kääntämisessä lähdetään kirjallisesta sanomasta ja 
päädytään suulliseen sanomaan.5 Käsitejärjestelmässä, jossa käännöstiede on 
yläkäsitteenä, yksi alakäsite (kääntäminen) muodostaa yläkäsitteen (käännöstie-

                                                 
4 saksaksi ab Blatt-Übersetzen 
5 On olemassa myös toistaiseksi vähemmän tunnettua kirjallista tulkkausta (kirjoitustulkka-

usta), jossa suullisesta sanomasta päädytään kirjalliseen sanomaan. 
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de). Selkokielellä tämä tarkoittaa, että kääntämistä olisi kahdenlaista, kirjallista 
ja suullista, ja kirjallista kääntämistä kutsuttaisiin kääntämiseksi.6 

Erikseen on olemassa sekä tulkkauksen teoria että kääntämisen teoria ja sekä 
kääntäjien ammattikunta että tulkkien ammattikunta. Käytännössä ero näkyy 
esim. Euroopan unionin virkarakenteessa. Käännös- ja tulkkausyksiköt toimivat 
toisistaan erillään virkamiesten valintaprosesseista alkaen. Tulkkauksen tutkijat 
ovat kehittäneet tulkkaustieteen7 käsitteenä käännöstieteen rinnalle.  

Translatologia-käsitteen luomisessa tärkein tavoite oli saada yläkäsite tieteel-
le, joka tutkii kääntämistä, tulkkausta ja muita kaksi- ja monikielisen (välillisen) 
viestinnän muotoja, jotka täyttävät translatorisen toiminnan tunnusmerkit. (Ks. 
myös Hietanen 1993a.) Translatologian rinnalla on käytössä myös käännös- ja 
tulkkaustieteen käsite. Sitä käyttää mm. Saarbrückenissä 1998 perustettu Saksan 
käännös- ja tulkkaustieteen seura (Deutsche Gesellschaft für Übersetzungs- und 
Dolmetschwissenschaft). Seuran kymmenen teesin toimintaohjelman (15.9.1998) 
neljäs teesi määrittelee tulkkaustieteen ja käännöstieteen suhteen toteamalla, että 
tulkkaustiede ja käännöstiede tulee periaatteellisesti nähdä komplementaarisina, 
tasa-arvoisina ja yhdessä tarkasteltavina kielellisen välittämistoiminnan alueina. 
Tulkkaustietiede jaetaan muiden tieteiden tavoin teoreettiseen ja soveltavaan 
teorianmuodostukseen. 

Dolmetsch- und Übersetzungswissenschaften sind prinzipiell als komple-
mentäre, gleichwertige und gemeinsam zu betrachtende Beziehungsbereiche der 
Sprach(ver)mittlung zu sehen. Sie repräsentieren Aktivitäten in den beiden 
fundamentalen Medien der Interkulturellen Kommunikation. Beide Teilbereiche 
verlangen Kompetenzen auf allen Ebenen des Sprachsystems und der Sprach-
verwendung, beide sind erweiternd gefordert in den pragmatischen Konstella-
tionen bis in die Diskurs-, Text- und Kulturdimension hinein, beide sind 
betroffen von der Herausforderung durch die neuen Medien. Beide Teilbereiche 
widmen sich – ihrem Gegenstandsbereich entsprechend und die Rahmen-
bedingungen der jeweiligen Kommunikationssituation berücksichtigend – der 
Theoriebildung: die Dolmetschwissenschaft in ihrer Ausprägung als 
theoretische, empirische und/oder angewandte Dolmetschwissenschaft mit 
vielfachen Bezügen u.a. zur Gesprächs- und Gedächtnisforschung und zur 
Psycho- und Neurolinguistik, die Übersetzungswissenschaft als theoretische, 
empirische und/oder angewandte Übersetungswissenschaft mit ihren vielfachen 
Bezügen zu den Nachbardisziplinen der Kontrastiven Linguistik, der Text-
linguistik und Textpragmatik, der Rhetorik und Stilistik, der Literatur-
wissenschaft sowie den Kommunikations- und Medienwissenschaften. Für beide 
Teilbereiche gilt die Einheit von Forschung und Lehre als konstitutives 
universitäres Prinzip. (Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für 
Übersetzungs- und Dolmetschwissenschaft, Saarbrücken [online] 15.9.1998.) 

                                                 
6 Vrt. Viestintää on kahdenlaista, kirjallista ja suullista, ja kirjallista viestintää kutsutaan 

viestinnäksi. 
7 Saksankielisessä kirjallisuudessa (esim. Pöchhacker 1994; 2000: Dolmetschwissenschaft). 
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Koska käsite käännös- ja tulkkaustiede näyttäisi syntyneen kielellisen kään-
tämisen traditiosta, käytän ensisijaisesti tässä työssä toiminnallisen näkemyksen 
tarpeisiin kehitettyä translatologian käsitettä, joka käsittää kääntämisen ja tulk-
kauksen tutkimuksen lisäksi muunkin translatorisen toiminnan ehdot täyttävän 
kieli- ja kulttuurirajan ylittävän viestinnän tutkimisen. 

Kääntämisen ymmärtäminen yläkäsitteeksi on saattanut vaikuttaa myös viral-
lisen kääntämisen tulkintaan ja tulkinnasta johdettuun toimintaan.8 Suomessa ei 
ole katsottu tarpeelliseksi luoda virallisen tulkin tutkintoa, koska eroa toimenku-
vien välille ei ole tehty (toisin kuin esim. Ruotsissa ja Saksan liittotasavallassa, 
lähemmin tästä vertailevissa kappaleissa, jotka käsittelevät auktorisointimenette-
lyä, kappaleet 6.2 ja 6.3). Viranomaiset eivät myöskään – todennäköisesti, koska 
auktorisointimenettely vahvistaa heidän maallikkokäsitystään – tee eroa. Yksit-
täinen henkilö voi hallita kummankin toiminnan (ks. esim. kyselyn tulokset kap-
paleessa 5.1.2), jos hän on esim. koulutuksen kautta hankkinut molemmat am-
mattitaidot, mutta virallisen kääntäjän tutkinnon suorittanut ei välttämättä pysty 
tulkkaamaan lainkaan. 

Yhteiskunnassa on tarve sekä laillisesti päteviin käännöksiin että laillisesti 
pätevään tulkkaukseen. Monien lakien kuten kielilain ja hallintolain toimeenpano 
edellyttää kumpaakin. Euroopan unionin tavoitteena on niin ikään kehittää ja 
yhdenmukaistaa virallisen kääntämisen ja tulkkauksen koko käytäntöä jäsenvalti-
oissa. Tätä varten on mm. perustettu ns. Grotius-projekti, jonka tavoite on sa-
nanmukaisesti:  

The aim of this project is to encourage the establishment of internationally con-
sistent best practice standards and equivalencies in legal interpreting and 
translation. (Grotius Project 98/GR/131, Aequitas. Access to Justice across 
Language and Culture in the EU. Antwerpen. Lessius Hogeschool.2001, 14; ko-
rostukset Hietasen) 

2.2 Käsitteiden määrityksen ja teorian valinnan 
periaatteet 

Katson kääntämisen kuuluvan ammatilliselle tiedonalalle. Kun ammatillisella 
tiedonalalla, josta esim. hoitotiede on hyvä esimerkki, kehitetään käytäntöön so-
vellettavissa olevaa tietorakennetta, tieto ilmaistaan usein käytäntöä tukevien 
käsitteiden ja teorioiden avulla.  

Olen ollut mukana erilaisissa käännöstyön kehittämisohjelmissa luennoitsija-
na, konsulttina, arvioijana ja lausunnonantajana. Näissä yhteyksissä olen seuran-
nut käännöstyön käytännön kehittymistä sekä oppilaitoksissa ja kansainvälissä 
kongresseissa että kääntäjien arkityössä. Olen todennut, että alan kehittämiseen 

                                                 
8 Oikeuslaitoksen ja poliisitoimen ohjeistuksessa tulkiksi tulisi pyrkiä saamaan virallinen 

kääntäjä.  
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on paneuduttu ja tuloksiakin on saavutettu. Edelleen on kuitenkin havaittavissa 
esim. keskeisten käsitteiden epämääräisyyttä tai ristiriitaisuutta. Åbergin (1978, 
17) mukaan tällaisissa tilanteissa ei ole kyse vain semanttisista eroista vaan se-
kaannuksista, ja vaakalaudalla on muutakin kuin käsiteopillinen puhtaus. 

Havainto koskee sekä arkista että tieteellistä keskustelua. Jo itse kääntäminen 
on vaikea käsite. Kaikki ”tietävät”, mitä se tarkoittaa. Ulkopuolinen ei kui-
tenkaan ole varma siitä, mitä esimerkiksi kääntämistä opiskelevat tekevät. Kään-
täjillä puolestaan on usein samaistumisen ongelmia. Ei ole selvää, miten oma 
alue sijoittuu muihin viestinnän alueisiin, minkä lisäksi suhteet muihin tieteen-
aloihin saattavat olla epäselvät: kuinka translatologia suhtautuu filosofiaan, psy-
kologiaan, filologiaan, antropologiaan, sosiologiaan, kognitiotieteisiin, oikeustie-
teisiin jne. Vieläkin eri tiedepiireissä saatetaan kysyä, onko kääntämistä mahdol-
lista lähestyä tieteellisesti ja onko se toimintana riittävän arvokasta tieteellisesti 
tarkasteltavaksi, eli onko käännöstiedettä olemassa, ja jos on, niin mihin tieteen 
kategoriaan se voidaan lukea: onko se itsenäinen tiede, soveltava tiede, monitie-
de jne.  

Vaikka käännöstyö on historian- ja kulttuurintutkimuksen mukaan alkanut jo 
3000 vuotta eKr. muinaisessa Egyptissä (van Hoof 1986, Holthoer 1995, Saksa 
2004) ja ns. oikeaa tai parasta tapaa kääntää on etsitty siitä lähtien, alan tie-
toperustaa on alettu kehittää tieteellisesti vasta 1900-luvun puolestavälistä alka-
en. Toisin sanoen teorioita ja käsitteitä on kehitetty systemaattisesti noin 50 vuo-
den ajan. Tässä mielessä tieteenalaa voidaan pitää nuorena ja uudistuvana, joten 
on ymmärrettävää, että mielipide-eroja on runsaasti ja käsitteet ovat usein vielä 
epätarkkoja ja ristiriitaisiakin. Eniten epäselvyyttä aiheuttaa keskeisten käsittei-
den kuten esim. kieli, kulttuuri, sanoma, teksti, funktio, viestintä, käännösproses-
si, kääntäminen ja ekvivalenssi ailahteleva käyttö. Usein lukija tai kuulija jää 
epävarmaksi kunkinkertaisesta merkityksestä. Huomio kiinnitetään mieluummin 
yksityiskohtiin tai erityispiirteisiin kuin käsitteisiin kokonaisuuksina. Määritte-
lemättömät käsitteet ovat yleisluonteisia, eivätkä siten auta riittävästi jonkin il-
miön erityispiirteiden ymmärtämisessä. 

Käsitteet ovat pohjimmiltaan mielikuvia sisältäviä ajattelun välineitä. Ne 
ovat, samoin kuin ideat, abstrakteja ajatuksia. Aistien avulla ympäristöstä (myös 
kirjoitetusta ympäristöstä) saatavat vaikutelmat kehittyvät käsitteiksi. Eri ihmis-
ten mielikuvat tai ajatukset tietystä käsitteestä ovat erilaisia. Tämän työn keskei-
nen käsite virallinen on siitä hyvä esimerkki. Mahdollisimman samanlaisen mie-
likuvan herättämiseksi käsitteistä luodaan termejä määrittelemällä ne tarkkapiir-
teisesti ja tiettyyn kontekstiin. Kansainvälisesti ajatellen termejä on luotu eniten 
matematiikkaan ja lääketieteeseen, mutta kaikki tiedonalat tarvitsevat termejä 
tieteelliseen vuoropuheluun ja jäsentyneeseen toimintaan. (Sanastotyön käsikirja 
1988.) 

Käännöstyön keskeisille käsitteille löytyy lukuisia määritelmiä. Koska kään-
täminen on dynaaminen ilmiö, sen selittäjiksi soveltuvat määritelmät, joissa kä-
sitteitä kuvataan prosesseina, tapahtumina, tekemisenä ja toimintana. Käsitteet 
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tarvitsevat kuitenkin – erityisesti tieteissä – eräänlaista “tyylittelyä”. Eli joudun 
harjoittamaan ajatuksellista objektien erillistämistä, sillä minkäänlainen kausaa-
linen tarkastelu ei olisi mahdollinen, ellei ilmiöitä ensin eristettäisi toisistaan. 
Nietzsche (Der Wille zur Macht: aforismi) on sanonut, että äly, joka työskentelee 
ajatusvälineillä, jotka itse ovat konstantteja, ei voisi käsitellä täysin virtaavaa. 
Nietzche lienee ollut oikeassa sanoessaan, että ajattelu edellyttää objektin kuvit-
telemista konstantiksi. 

Emme pääse virallisen kääntämisen käsittelyssä ”puusta pitkälle”, jos kieli 
määritellään täysin avoimeksi tulkintapotentiaaliksi ja teksti kattamaan kaikki 
ilmaisumuodot jne. Ajatusten kehittämiseksi tulee kuitenkin olla tietoinen kä-
sitteiden, esimerkiksi kielen, laajasta olemuksesta, jotta pystyy valitsemaan osu-
vat ja rajaavat konkreettiset hahmot kulloisellekin ilmaisulle niin teoreettiseen 
kuin käytännölliseenkin keskusteluun. 

Keskeiset käsitteet ovat poimittavissa käännöstoiminnasta. Niillä kuvataan 
asioita, joita kääntäjän pitää asiantuntijan tavoin osata käsitellä. Esimerkiksi 
kääntämisen ja tulkkauksen (translaation) käsikirjasta (Snell-Hornby/Hönig/ 
Kussmaul/Schmitt [toim.] 1998) päätellen kääntäjän tulee osata käsitellä ainakin 
kieltä, merkitystä, käsitteitä ja termejä, tekstiä, sanomaa, informaatiota, kulttuu-
ria, prosesseja, viestintää, toimintaa ja ihmisiä ollakseen asiantuntija alallaan. 
Kääntämisen metodit ja niihin liittyen pohdinnat ja päätökset samanarvoisuudes-
ta (ekvivalenssista), funktioista ja vastuista ovat toiminnan perusta. Avainase-
massa on kääntäjä informaation käsittelijänä, hänen viestintäpotentiaalinsa9, suh-
teensa, asenteensa ja motivaationsa käsiteltäviin asioihin ja niihin ihmisiin, joi-
den asialla hän on. Kääntäjälle asetettavat vaatimukset ovat myös funktionaalis-
ten teorioiden kehittelyn lähtökohtia, didaktisia päämääriä ja edelleen kriteereitä 
kääntäjän taitoja mitattaessa10. 

Pyrin määrittelemään keskeiset käsitteet sitä mukaa kun ne tulevat esille työn 
kuluessa, jolloin toivon niiden merkityksen täsmentyvän myös ympäröivästä 
tekstistä. En tarkastele käsitteitä toisistaan irrallisina, vaan niitä yhdistävät am-
mattimainen kääntäminen ja virallisen kääntäjän toiminta. Lisäksi tarvitsen teori-
an, joka muodostaa kääntämistä systemaattisesti kuvaavien käsitteiden keskinäis-
ten suhteiden järjestelmän.  

Käännösteoriat yhdistävät esim. edellä lueteltuja ydinkäsitteitä eri tavoin, ja 
tuloksena on erilaisia mahdollisuuksia selittää kääntämisen ilmiötä. Virallisen 
kääntämisen teoreettista viitekehystä etsittäessä jotkut teoriat karsiutuvat pääteo-
riana pois sen perusteella, että ne yhdistelevät ydinkäsitteitä sellaista kääntämi-
sen päämäärää – esim. kaunokirjallisuuden kääntämistä – silmälläpitäen, joka ei 
ole yhteensopiva virallisen kääntämisen päämäärän kanssa. Sama pätee myös 
menetelmien valintaan. Tässä työssä funktionaaliset teoriat (translatorisen toi-
minnan teoria ja skoposteoria) sivuuttavat lingvistiset teoriat. 

                                                 
9 Yksilön viestintäpotentiaalilla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia ja resursseja, jotka auttavat 

yksilöitä saavuttamaan tavoitteitaan viestinnän kautta. 
10 Suomessa kääntäjän taitoja pyritään mittaamaan mm. virallisen kääntäjän tutkinnolla 
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Teorian valinta ei perustu siihen, että lingvistiset käännösteoriat olisivat huo-
noja an sich (itsessään) ja funktionaaliset hyviä an sich, vaan siihen, että funk-
tionaaliset teoriat näyttäisivät olevan parempi väline suhteessa tämän tutkimuk-
sen päämäärään. Asia voitaisiin ilmaista niinkin, että on eri asia mikä on hyvä ja 
mitä pidetään hyvänä teoriana. Filosofi David Hume (1711-1776) herätti silloi-
sen maailman, erityisesti Kantin, ns. dogmaattisesta unesta korostamalla tosiasi-
oiden ja arvojen eroja, erottamalla olemisen ja pitämisen. Tämä erottelu tunne-
taan filosofiassa nimellä Humen giljotiini (Hume’s guillotine). Sen mukaan mi-
kään ei ole itsellisesti parempi kuin toinen. Arvon osoittaa tai tunnustaa jollekin 
seikalle arvottava subjekti. Saattaa kuitenkin olla todennettu, että jokin on pa-
rempi kuin toinen keinona johonkin tavoitteeseen. Ensin mainittu saattaa olla 
tavoitteen kannalta tehokkaampi, hyödyllisempi eli sillä voidaan katsoa olevan 
suurempi välinearvo.11 Lingvistisiä käännösteorioita voidaan myös pitää histori-
allisesti tarkastellen alan teorioiden varhaisempina asteina, joiden pohjalta funk-
tionaaliset ja aktionaaliset käännösteoriat ovat lähteneet kehittymään. (Ks. esim. 
Chesterman 1997, 117– .) 

Myös Schäffner (2000, 4-21) katsoo eri tekstilajeja edustavissa toimeksian-
noissa funktionaalisten teorioiden soveltuvan parhaiten käännösongelmien kar-
toittamiseen, ratkaisemiseen ja ratkaisujen perustelemiseen. Hän päätyy valin-
taan eri käännösteorioiden kriittisen esittelyn kautta. Teoriakatsauksensa lopuksi 
Schäffner pahoittelee erityisesti sitä, että Holz-Mänttärin erittäin tärkeät ja ai-
kaansa edellä olevat ajatukset eivät ole saaneet ansaitsemaansa huomiota muilta 
kuin saksankielisiltä funktionalisteiltä.  

2.3 Yleinen toimintateoria 

Toimintateorian (Activity theory) kehittivät Venäjällä 1920- ja 1930-luvuilla 
psykologit Lev Vygotsky (1896-1934), A.N. Leontjev ja A.R. Luria. Uusi psyko-
logian lähestymistapa oli toiminnan malli, jossa toiminta tapahtuu ihmisen luo-
man välineen, välikappaleen avulla (artifact-mediated) ja sitä ohjaa objekti, jo-
hon tai jolle toiminta kohdennetaan (object-oriented). (Ryder [online] 2003.) 

Alunperin kyse oli uudesta suuntautumisesta, mallista, eikä “teoriasta” sanan 
rajoitetumman tulkinnan mielessä. Malli koostuu perustavaa laatua olevista yh-
teensovitetuista periaatteista, jotka muodostavat yleisen konseptuaalisen järjes-
telmän, jota puolestaan voidaan käyttää perustana yksityiskohtaisimmille teori-
oille.12 Wiio (1993, 18) toteaa teorioiden ja mallien eroista:  

                                                 
11 Mielestäni Humen giljotiinin pitäisi olla myös kaiken käännöskritiikin ja käännöksen laa-

dun arvioinnin lähtökohta (Hietanen 1990, 18), mikä näkemys on yhtenevä Vermeerin 
(skoposteoria 1978/1983/1984/1989b) ja Holz-Mänttärin (translatorisen toiminnan teoria 
1984a) kehittämien aktionaalisfunktionaalisten teorioiden kanssa  

12 “Activity Theory is not a “theory” in the strict interpretation of the term. It consists of a 
set of basic principles which constitute a general conceptual system which can be used as 
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Tutkimustyössä puhutaan yleisesti sekä malleista että teorioista. On vaikea yk-
sinkertaisella tavalla ilmaista niiden eroa. Eräänlaisena peukalosääntönä ehkä 
voisi sanoa, että mallit ovat eräänlaisia teorian esiasteita. Mallilla on tosin eräitä 
funktioita, joita ei teorialla edellytetä olevan lainkaan. 

Wiio luettelee eron selventämiseksi teorian tyypit M. Marxin (1963) mukaan 
ja mallien tehtävät Hannemanin (1975) mukaan: 

Teoriaa ovat 
1. kaikki ne kehityskulkujen tulokset, joiden avulla kokeellisia tuloksia or-

ganisoidaan, 
2. jokainen yleistävä, selittävä periaate 
3. ryhmä loogisesti organisoituja lakeja ja 
4. kokoavat lauseet kokeellisista tuloksista 

[...] 
Mallien tehtäviä (Hanneman, 1975) 

1. Organisointitehtävä 
2. Luova tehtävä 
3. Ennustava tehtävä 
4. Mittaamistehtävä (Wiio 1993, 18.) 

Jos vielä tarkastelemme Wiion listausta mallien eduista, niin voimme todeta, 
että ne ovat pitkälti yhteneviä jäljempänä esiteltävien Holz-Mänttärin tutkimusta-
voitteiden kanssa. 

Mallien edut 
• Auttavat havainnollistamaan monimutkaisia suhteita 
• Auttavat yksinkertaistamaan suurta tietomäärää 
• Auttavat ihmisen tietojenkäsittelytapahtumaa ja tuovat esille uusia suh-

teita 
• Säästävät voimavaroja: mallin käyttö on edullisempaa kuin “todellisuu-

den” tutkiminen 
• Auttavat ajattelun tarkkuutta 
• Auttavat tieteellisen viitekehyksen löytämisessä. (Wiio 1993, 20.) 

Sekä Vermeer (1978/1983) että Holz-Mänttäri ovat pyrkineet luomaan kään-
tämisen tiedonalalle nimenomaan perusteorian (Basistheorie), joka kattaa kaikki 
tapaukset aikakaudesta tai kulttuurista riippumatta. Holz-Mänttärin väitöskirjan 
viimeinen lause kuuluukin: Eine Basistheorie für translatorisches Handeln muss 
alle Fälle umgreifen. (Holz-Mänttäri 1984a,166) Toimintateoria oli näin ollen 
luonnollinen valinta perustaksi translatorisen toiminnan teorialle. 

                                                                                                                                    
a foundation for more specific theories. These basic principles of Activity Theory include 
object-orientedness, the dual concepts of internalization/externalization, tool mediation, 
hierachial structure of activity, and continuous development. The principle of object-
orientedness states that human beings live in a reality which is objective in a broad sense; 
the things which constitute this reality have not only the properties which are considered 
objective according to natural sciences but socially/culturally defined properties as well.” 
(Liam Bannon [online]: What is Activity Theory? 
URL: http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/act_dff.html. 2.11.2003.) 
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Vermeerin ja Holz-Mänttärin teoriat ovat abstrakteja, minkä takia niitä on 
myös pidetty vaikealukuisina. Vermeerin mukaan tietty abstraktiotaso on tarkoi-
tuksenmukaista. Hänen mielestään kaikki tapaukset kattamaan pyrkivän teorian 
sääntöjen on oltava abstrakteja: ”je allgemeiner die Regel, desto abstrakter, desto 
weiter ihr Anwendungsbereich” (Vermeer 1978/1983, 539). 

Mallina yleinen toimintateoria antaa hedelmällisen ja selkeän lähtökohdan 
yleisen translaatioteorian kehittämiselle ja sen myötä käännöstieteen paradigman 
vaihdokselle, jonka Vermeerin ja Holz-Mänttärin teorioiden voidaan sanoa saa-
neen aikaan (Risku 2000, 81-82).Translatorisen toiminnan teoria edelleen on riit-
tävän väljä mutta samalla argumenteissaan tarkka kehys virallisen kääntämisen 
tutkimiselle. 

Toimintateorian peruskäsitteet  

• päämäärä  

• tarkoitus (funktio) 

• kohde (objekti) 

• välineet (artefaktit) 

• keinot 

• sisäinen ja ulkoinen toiminta (dialogi) 

• vuorovaikutus (interaktio) 

• työnjako 

• yhteistyö (kooperaatio) 

• yhteensovittaminen (koordinaatio) 

ovat keskeisiä käsitteitä myös viestintäteorioissa sekä funktionaalisissa ja aktio-
naalisissa käännösteorioissa. 

Toiminta – viestintä – kääntäminen – viestintä – toiminta on se hierarkkinen 
ketju, joka antaa tarkastelureitin myös viralliselle kääntämiselle. Edelleen voi-
daan sanoa, että kääntämisen mielekkyys tulee toiminnasta, käännösprosessi 
johdetaan toiminnasta ja prosessin osana esimerkiksi palkkiot määräytyvät toi-
minnasta eivätkä tekstistä tai kielestä (ks. Hietanen 1996b). Tässä lähestymista-
vassa viestintä on toiminnan keino, teksti on viestinnän väline, kieli on tekstin 
väline ja merkit ovat kielen välineitä.13 

                                                 
13 Asiakirjan laatiminen ja käsittely ovat viranomaispäätöksen väline, teksti on asiakirjan 

laatimisen ja käsittelyn väline, kieli on tekstin väline ja merkit ovat kielen välineitä 
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2.4 Translatorisen toiminnan teoria(t) 

Toiminta on ihmisen vapaata ja tarkoitushakuista käyttäytymistä (Holz-Mänttäri 
1984a, Vermeer 1989, 90, Ammann 1989). Holz-Mänttäri (1984a, 29-30) määrit-
telee toiminnan Brennenstuhlin (1975, 215) mukaan tarkoitushakuiseksi tekemi-
seksi, jossa verrataan olevaa tilaa toivottuun tilaan ja sitten pyritään saavut-
tamaan tuo toivottu tila tietyillä ehdoilla ja annetussa tilanteessa.14 

Monet kirjoittajat ovat eri yhteyksissä nimittäneet kääntämistä toiminnaksi 
rakentaessaan kehyksiä yleiselle käännösteorialle (mm. Vermeer 197815/ 1983 ja 
Reiss & Vermeer 198416). Samalla he ovat myös vahvistaneet translaatioteorian 
käsitettä17. Vermeer (1978/1983) ymmärtää translaation toiminnaksi, jonka mää-
rittävä tekijä on tarkoitus eli skopos18. Hän muotoilee 1978 tulevan skoposteori-
ansa pääsäännön, skopossäännön: tarkoitus määrää translaation19, ja sille sosio-
logisen alasäännön (soziologische Unterregel), jonka mukaan vastaanottaja on 
tarkoituksen tavoittelemisen kannalta oleellinen tekijä ja tarkoitus näin ollen vas-
taanottajariippuvainen muuttuja20 (Vermeer 1978/1983, 54-55, 60). Samalla hän 
muotoilee myös toisen ja kolmannen sääntönsä, koherenssisäännön (Kohärenz-
regel) ja uskollisuussäännön (Fidelitätsregel), joista ensimmäinen viittaa kohde-
tekstin koostumukseen ja ymmärrettävyyteen ja asettuu uskollisuussäännön ylä-
puolelle, ja jälkimmäinen sellaiseen suhteeseen lähdetekstiin, joka uskollisuuden, 
ekvivalenssin ja vastaavien riippuvuuskäsitteiden kuvaamalla tavalla on ollut 
perinteisten käännösteorioiden päähuomion kohteena. Myöhemmin Vermeer 
(Reiss & Vermeer 1984) täydentää kolmea skopossääntöään määrittelemällä 
translaation informaatiotarjoukseksi informaatiotarjouksesta (Informationsange-
bot über ein Informationsangebot), mikä tarkoittaa lähdekielisen ja -kulttuurisen 
informaatiotarjouksen muotoilemista uudeksi informaatiotarjoukseksi kohdekie-
liselle ja -kulttuuriselle vastaanottajalle. Tämä ja skopossääntö (Die Dominante 
aller Translation ist deren Zweck. – Reiss & Vermeer 1984, 96) sekä translaation 
kuvaamisen irreversiibeliksi (ei yksiselitteisesti palautettavissa olevaksi) sano-
man siirroksi muodostavat Vermeerin yleisen translaatioteorian perustan. 

Vermeerin skoposteoria perustuu toimintateoriaan, mutta varsinaisen transla-
torisen toiminnan teorian kehittäjänä voidaan pitää Holz-Mänttäriä (1984a), joka 
otti lähtökohdaksi yhteiskunnallisen tilanteen, jossa viestintätarve syntyy, ja ke-

                                                 
14 “Handeln (dazu Brennenstuhl 1975, 215) sei aufgefasst als zweckgerichtete Tätigkeit, die 

nach Vergleich eines Ist-Zustandes mit einem Soll-Zustand zur Erreichung des gemeinten 
Soll-Zustandes unter bestimmten Bedingungen und in gegebener Situation ausgeführt wird 
(Holz-Mänttäri 1984a, 29-30). 

15 ein rahmen für eine allgemeine translationstheorie 
16 Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie 
17 Translaatiota kääntämisen ja tulkkauksen yläkäsitteenä saksalaisella kielialueella kään-

nösteoreettisessa keskustelussa käytti jo Kade 1968 artikkelissaan ”Kommunikationswis-
senschaftliche Probleme der Translation” 

18 skopos on kreikkaa ja merkitsee tarkoitusta, päämäärää 
19 Translation wird von ihrem Zweck bestimmt. 
20 Der Zweck ist eine Empfängerabhängige Variable. 
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hitti siitä yleisen translaatioteorian ja siihen perustuvan metodin (Trans-
latorisches Handeln – Theorie und Methode). Tämä teoria tukee, vahvistaa ja 
laajentaa aikaisempia tarkoitusta ja päämäärää korostavia lähestymistapoja 
(esim. Freihoff & Takala 1974, Freihoff 1977, 1983). Keskeisenä ajatuksena on 
toimintojen organisoiminen. Sen välineenä Holz-Mänttäri käyttää kyberneettisen 
verkoston käsitettä (Gefüge) eli järjestelmää, joka koostuu useista toisiinsa toi-
minnallisesti liittyvistä elementeistä. Toiminnat ovat sen mukaan organisoituneet 
monimutkaisuudeltaan vaihteleviksi verkostoiksi, joissa jokainen yksittäinen osa 
ja jokainen yksittäinen tapahtuma on riippuvainen jokaisesta muusta osasta tai 
tapahtumasta. Sen vuoksi jokainen eristetty osa käyttäytyy yleensä yksistään eri 
tavalla kuin yhteydessä kokonaisuuteen. Näin voidaan perustella, miksi translaa-
tiota ei voida sitoa käännösprosessin pelkästään yksittäisiin osatekijöihin, kuten 
lähdetekstiin, käännösyksikköön tai tekstilajiin. Holz-Mänttäri laajentaa tarkaste-
lukulmaa myös kohdetekstin käyttötarkoituksen (skopoksen) ulkopuolelle ja te-
kee siten eroa Vermeerin muuten hyvin samansuuntaiseen skoposteoriaan.  

Holz-Mänttärin mukaan translatorisella toimijalla, asiantuntijakääntäjällä, tu-
lee olla käytössään metodi, millä hän varmistaa käännösprosessin laadun. Asian-
tuntijan toiminnan tulee perustua järjestelmälliseen analyysiin eikä esim. intuiti-
oon tai satunnaisiin tulkintoihin. Holz-Mänttäri on kehittänyt rakenne- ja funk-
tioanalyysimenetelmän (Bau- und Funktionsanalysemethode), jolla voidaan kar-
toittaa ja analysoida sekä toimintarooliasetelmat että sanomankantajat eli tekstit 
ja muut esitykset. Kyseessä on useiden teoreetikkojen siteeraaman ns. Lasswellin 
(Lasswell et al. 1952, 12) kaavan21 muuttaminen ja laajentaminen translatologian 
tarpeisiin. Holz-Mänttäri esittää kulloisellekin analyysikohteelle ns. segmentoin-
tikysymykset22 (Segmentierfragen), kuka, mitä, milloin, missä, miksi, mihin tar-
koitukseen, miten (+ niiden muunnokset), saadakseen kustakin kohteesta esille 
translatorista toimintaa varten oleellisen. Näihin hän liittää kuhunkin ns. ohjaus-
elementin23 (Steuerungselement), joka kytkee kysymyksen toimintaan tavalla: 
kuka TEKEE TILANTEESSA X mitä? tai mitä TAPAHTUI TILANTEESSA X, 
ja laajentaa siten Laswellin kaavaa. (Holz-Mänttäri 1984a, 45-47.) 

Holz-Mänttäri perustelee kääntämisen toiminnaksi ja lähtee siten liikkeelle 
hyvin yleisestä teoriasta (toimintateoriasta), jonka voidaan ajatella kattavan kai-
ken, mitä ihminen päämäärähakuisesti tekee. Holz-Mänttäri tekee myös tietoises-
ti translatorisen toiminnan käsitteistöllä eroa kääntämisen ja käännöstoiminnan 
käsitteisiin, joihin saattaa liittyä pitkien perinteiden kautta syvälle juurtuneita, 
alan ajattelun kehitystä kahlitsevia assosiaatiota ja konnotaatioita (1984a, 8). 
Siksi kyseistä teoriaa käsiteltäessä pitäisi käyttää sen tuottamia käsitteitä eli  

• se, mitä tehdään, on translatorista toimintaa tai translaatiota 

• se, joka tekee, on translaattori tai translatologi 

                                                 
21 Who says what, how, to whom, with what effect? Alunperin Matthieu de Vendôme (1170): 

quis, guid, ubi, quibusauxiliis, cur, quomodo, quando 
22 WER- WAS (- WANN-WO-WARUM-WOZU -WIE)+ Abwandlungen 
23 Wer TUT-IN SITUATION was? oder(...) Was GESCHIEHT/GESCHAH-IN-SITUATION? 
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• se, mitä syntyy toiminnan tuloksena, on translaatti 

• se välikappale, missä viestiä liikutetaan, on sanomankantaja  

Oman tutkimusongelmani empiirisessä osassa ja erityisesti virallisen kään-
tämisen käytänteitä käsitellessäni puhun kuitenkin kääntämisestä ja sen johdan-
naisista, koska virallinen kääntäminen on säädöksien termi ja virallinen kääntäjä 
lailla suojattu nimike.  

Kääntämisen toiminnallisen ja systeemisen tarkastelun kautta pyritään vapa-
uttamaan ajattelua ja tätä kautta laventamaan keskustelun näkökulmaa kielellisen 
kääntämisen teorianäkemyksen ulkopuolelle (vrt. Vermeer 1989). Huomion pai-
nopiste siirretään täten lähdetekstistä viestinnän tarkoitusperiin (funktioon). Tar-
kasteluperspektiivi vaihtuu retrospektiivisestä prospektiiviseksi tai paremminkin 
niiden vuorotteluksi (ks. esim. Schmidt 1989, 26). 

Lähtökohtana virallisen kääntämisen tarkastelulle voidaan pitkälti käyttää sitä 
toiminnan lähestymistapaa, joka ilmenee Holz-Mänttärin (1984a) edellä kes-
keisimmiltä osiltaan kuvatusta translatorisen toiminnan teoriasta ja joka täsmen-
tyy hänen myöhempien artikkeleidensa kautta (1984b, 1984c, 1985a, 1986, 
1987a, 1987b, 1988a, 1988b, 1988c, 1989a,1989b). 

Holz-Mänttäri (1984a, 28) ohittaa nopeasti ns. yleiset toimintateoriat ja siir-
tyy suoraan käyttämään oman teoriansa muodostamisen tueksi Rehbeinin (1977) 
jo valmiiksi kommunikatiiviseen toimintaan kohdennettuja argumentteja ja joh-
topäätöksiä. Hän perustelee menettelyään sillä, että kommunikaatio ja toiminta 
on jo valmiiksi liitetty samaan tietorakenteeseen, mikä lisää myös käsitteiden 
koherenssia. (Holz-Mänttäri 1984a, 28.) Menettely on perusteltua24 ja itse voisin 
edetä suoraan kommunikatiivista toimintateoriaa soveltaneesta translatorisen 
toiminnan teoriasta. Palaan kuitenkin lähtöruutuun, eli yleiseen toimintateoriaan. 
Katson aiheelliseksi toimia näin, koska yleinen toimintateoria tarjoaa mielestäni 
selkeämpää käsitteistöä ts. parempia välineitä oman tutkimuskohteeni tarkaste-
luun. Holz-Mänttärin teksti ei tässä kohdin myöskään avaudu kovin helposti, 
joten pelkästään siihen tukeutuminen tuntuu epävarmalta. Sama pätee Rehbeinin 
esitykseen. 

Sanomankantaja (Botschaftsträger) 

Holz-Mänttärin translatorisen toiminnan teoriassa on yhtenä keskeisenä käsittee-
nä sanomankantaja, mikä merkitsee tekstiä tai muuta esitystä. Holz-Mänttäri 
pitää sanomankantaja-käsitettä tärkeänä, kun korkeammalla järjestelmätasolla on 
tarve puhua yleisesti teksteistä, erityisistä teksteistä tai puhtaasti nonverbaaleista 
sanomankantajista tai sanomankantajien yhdistämisestä.25 Tässä työssä sano-

                                                 
24 Joskin tieteenfilosofisesti voi kyseenalaistaa käsityksen kybernetiikan ja kommunikatiivisen 

(sosiaalisen) toiminnan käsitteiden yhteensopivuudesta. 
25 “Wir brauchen den Terminus Botschaftsträger, wenn wir auf einer höheren Systemebene 

allgemein von Texten, Designtexten, von reinen nonverbalen Botschaftsträgern oder auch 
von Medienmix reden wollen.” (Holz-Mänttäri,1993, 303). 



 

 
 
 
 

30 

mankantaja on Holz-Mänttärin määrittelemässä merkityksessä ja teksti on sen 
alakäsite.  

Translatorisen prosessin lähtötilanteen (input) ja tulotilanteen (output) kä-
sitteet 

Tämän työn luettavuuden kannalta on tarpeen määritellä käännösprosessin ope-
ratiiviset käsitteet, jotka ovat läpäisyperiaatteella mukana koko työn ajan ja jois-
sa esiintyy horjuvaa käyttöä eri teoreetikkojen kirjoituksissa. 

Kaikkien prosessien tavoin käännösprosessissa on toisessa päässä input-
tilanne ja toisessa output-tilanne, joiden ympärille ja väliin toiminta rakentuu. 
Kyseessä on ns. järjestelmän ”mustalaatikkomalli”, joka on peräisin järjestelmä-
teoriasta ja jota Wiio (1993, 94) käyttää viestintäjärjestelmien tarkasteluun. 
Input-tilanteesta Wiio käyttää suomennoksia syöttö ja otto ja output-tilanteesta 
tuotos ja anto. Itse asiassa Wiion suomenkieliset käsitteet sopisivat hyvin kään-
nöstoiminta-ajatteluun kuvaamaan tilannetta, josta kääntäjä lähtee konkreettisesti 
liikkeelle ja tilannetta, johon hän päätyy. Voisimme puhua esimerkiksi ‘syöttö-
tekstistä ja tuotostekstistä’ tai ‘ottotekstistä ja antotekstistä’.  

Translatologiaan ja käännös- ja tulkkaustieteeseen ovat kuitenkin jo va-
kiintuneet toisen nimiset käsitteet. Ne ovat syntyneet eri kieliin joko itsenäisesti 
tai käännöksinä, ja samaa kohdetta kuvaamaan on käytössä eri nimityksiä. Yh-
täältä nämä näennäisesti synonyymiset käsitteet vaikeuttavat ymmärtämistä ja 
toisaalta tuhlaavat kieliainesta, jota voitaisiin käyttää tekemään eroja keskeisten 
käsitteiden välille. Kääntämisen erikoisalalla keskeisimpinä käsitteinä voidaan 
pitää tekstiä ja kieltä, joten ne joudutaan erittelemään useisiin kategorioihin. Jot-
ta nimitykset riittäisivät ilman, että turvaudutaan kovin keinotekoisiin käsittei-
siin, on syytä rajata toisiinsa käytössä olevat käsitteet ja luopua keskustelun rasit-
teeksi muodostuneesta synonymiasta. 

Toiminnallisessa kääntämisessä ja translatorisessa toiminnassa yleensä käsi-
tellään esimerkiksi useita tekstejä saman prosessin sisällä, missä niillä on kulla-
kin oma funktionaalinen paikkansa. Tästä syystä esimerkiksi lähdetekstin/ lähtö-
tekstin ja alkutekstin käyttäminen synonyymeinä saattaa johtaa sekaannuksiin. 
Input–output -asetelmaa voidaan loogisesti ilmaista määrepareilla26 kuten 

(source) lähde ↔ kohde (target, Ziel) 

(Ausgang) lähtö ↔ tulo 

alku ↔ loppu 

Ingo (1990) on päätynyt määrepariin lähtö–kohde, Sorvali (1988) alku–kohde 
tai synonyymisesti lähtö–kohde, Vehmas-Lehto (1999) käyttää useimmin joh-
donmukaisia lähtö–tulo määreitä, mutta myös niiden rinnalla paria lähtö–kohde, 
muutaman esimerkin suomalaisesta kirjallisuudesta mainitakseni. Ammattikunta, 

                                                 
26 englanninkieliset vastineet source – target ja saksankieliset Ausgang – Ziel 
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jota edustaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. (SKTL), käyttää omassa 
viestinnässään määreparia lähde–kohde. Samoin tekee kääntäjien tutkintolauta-
kunta, jonka termien käyttö perustuu asetukseen virallisista kääntäjis-
tä(1989/626) ja opetusministeriön päätökseen virallisten kääntäjien kokeista 
(1990/306). 

Tässä työssä ovat käytössä määreet alku, lähde, kohde ja loppu eriyttämään 
tehtävää ja paikkaa prosessissa. Määreet alku ja lähde liitetään johdonmukaisesti 
kuvaamaan input-vaiheen ilmiöitä ja kohde ja loppu output-vaiheen ilmiöitä toi-
minnan jatkumossa, missä ne asettuvat funktionaaliseen jonoon alku–lähde–
kohde–loppu. 

Näin muodostuvat translatorisen toiminnan käsitejonot 

• alkukieli – lähdekieli – kohdekieli – loppukieli  

• alkuteksti – lähdeteksti – kohdeteksti – lopputeksti 

• alkumateriaali – lähdemateriaali – kohdemateriaali – loppumateriaali 

• alkukulttuuri – lähdekulttuuri – kohdekulttuuri – loppukulttuuri 

• jne. 

Määrittelen ne seuraavasti: 

Alkukieli Lähdekieli* Kohdekieli Loppukieli 
Kieli, jolla teksti on 
alunperin laadittu. 
Voi olla eri kuin 
kääntäjän tulkitta-
vaksi tuleva kieli. 
Esimerkiksi EU:ssa 
teksti on laadittu 
alunperin kreikaksi 
ja tulee suomalaisen 
kääntäjän työpöy-
dälle englanninkieli-
senä, tai virallisessa 
kääntämisessä tur-
kinkieli todistukses-
sa, joka tulee suo-
malaisen kääntäjän 
työpöydälle englan-
ninkielisenä viralli-
sena käännöksenä 

Kieli, joka on kään-
täjän tulkinnan ja 
käsittelyn lähteenä 
toimeksiannetussa 
tekstissä. Esimerkik-
si EU:ssa kreikaksi 
laaditun tekstin eng-
lanninkielinen ver-
sio tai turkiksi laadi-
tun todistuksen sak-
sankielinen versio 

Kieli, jonka kääntäjä 
kohdentaa vastaan-
ottajalle, ts. kääntä-
jän viestintäkieli 
kohderyhmälle ja 
samalla hänen vies-
tintätuotteensa kieli. 

Kieli, jolla kääntäjän 
viestintätuotetta 
käytetään toiminnas-
sa tai jolle teksti on 
käännetty edelleen. 

* Myös alkukieli voi toimia lähdekielenä, mutta koska niin ei ole aina, tarvitaan kumpaakin 
käsitettä omassa merkityksessään. 

Taulukko 1. Käsitteiden ’alku-, lähde-, kohde- ja loppukieli’ määritelmät 



 

 
 
 
 

32 

Alkuteksti Lähdeteksti Kohdeteksti** Lopputeksti  
Teksti, joka on 
alunperin laadittu 
laajempana ja/tai 
toiseen tarkoituk-
seen ja/tai toisenkie-
lisenä kuin kääntä-
jän työstettäväksi ra-
joitettu ja muotoiltu 
teksti. 

Esimerkiksi EU:ssa 
kreikaksi alunperin 
laadittu teksti, josta 
joko käännetään 
suoraan tai toisen-
kielisen tekstin kaut-
ta tai virallisessa 
kääntämisessä tur-
kinkielinen todistus, 
josta joko käänne-
tään suoraan tai toi-
senkielisen viralli-
sen käännöksen 
kautta. 

Teksti, joka (muun 
materiaalin ohella) 
on kääntäjän tulkin-
nan, ja ratkaisujen 
eli käsittelyn lähtee-
nä. 

Usein alkukielinen 
teksti, mutta myös 
esimerkiksi EU:ssa 
kreikaksi laaditun 
tekstin englannin-
kielinen versio tai 
turkiksi laaditun to-
distuksen saksankie-
linen versio 

Teksti, jonka kään-
täjä on kohdentanut 
vastaanottajalle, ts. 
kääntäjän ja viestin 
vastuullisen lähettä-
jän yhteinen infor-
maatiotarjous koh-
deryhmälle ja sa-
malla kääntäjän 
viestintätuote, jonka 
hän (korvausta vas-
taan) luovuttaa toi-
meksiantajalle ja jo-
hon hänellä on teki-
jänoikeudet. 

Teksti, jota käy-
tetään toiminnassa, 
jota varten kääntä-
mistä on tarvittu. 

Teksti, jota on mah-
dollisesti käsitelty 
edelleen esim. pai-
nokuntoon, julkai-
sukuntoon, editoitu 
tai integroitu suu-
remman tekstikoko-
naisuuden osaksi. 

Virallisessa kääntä-
misessä alkutekstinä 
ovat mm. väestöre-
kisteritiedostot, 
joista asiakohtaisesti 
poimitaan otteita to-
distuksiksi, jotka 
käännätetään 

Virallisessa kääntä-
misessä se asiakirjan 
teksti, josta kääntäjä 
laatii laillisesti päte-
vän käännöksen. 

Esim. väestörekiste-
ritiedoston ote (vir-
katodistus) ulko-
maalaisen viran-
omaisen toimittamaa 
vihkimistä varten. 

Virallisessa kääntä-
misessä se teksti, 
jonka kääntäjä vah-
vistaa ja luovuttaa 
(asiakkaan kautta) 
viranomaisen käyt-
töön, ja jonka oi-
keellisuudesta hä-
nellä on juridinen 
vastuu. 

Virallisessa kääntä-
misessä se laajempi 
asiakirja, asiakirja-
vihko tai kooste, 
jonka osaksi kään-
nös liitetään 

** Kohdeteksti voi olla myös lopputeksti toimeksiannosta riippuen, mutta niin ei läheskään 
aina ole. 

Taulukko 2. Käsitteiden ’alku-, lähde-, kohde- ja lopputeksti’ määritelmät 

Toiminnallisessa kääntämisessä tarvitaan kaikkia näitä käsitteitä omassa 
merkityksessään ja lisäksi muita kieli-, teksti-, kulttuuri- ja materiaalikategorioi-
ta. Tämän työn käsittelyssä esimerkiksi alkuperäinen (originaali) teksti ymmär-
retään sen juridisessa merkityksessä, eikä se niin ollen voi olla synonyyminen 
input-vaiheen termeille, kuten sitä usein näkyy käytettävän. Käytän tässä työssä 
alku-, lähde-, kohde- ja loppu-muodosteisia käsitteitä edellä määritellyissä mer-
kityksissä, joten työssä muutoin esiintyvät vastaavia ilmiöitä kuvaavat käsitteet 
ovat ns. vierasta puhetta, joka on lainausta muiden kirjoituksista. 
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2.5 Toimintateorian ja translatorisen toiminnan 
yhteensovittaminen 

Inhimillisen toimijan ja ympäröivien kohteiden/objektien välillä välittäminen 
tapahtuu kulttuurisin keinoin, välinein ja merkein. Leontjev korosti, että työnjako 
oli oleellinen historiallinen prosessi, joka mahdollisti henkisten toimintojen evo-
luution. Työ edellyttää hänen mukaansa välineitä ja yhdistettyä, kollektiivista 
toimintaa. Leontjevin toimintamallin perustan muodosti eron tekeminen toimin-
nan (activity), toiminnon (action) ja toimenpiteen (operation) välille.27 (Ryder 
[online] 2003.) Soveltamalla Leontjevin toiminnan erittelyä viralliseen kääntä-
miseen saadaan seuraava jaottelu: translatorinen toiminta (toiminta, activity), 
virallinen kääntäminen (toiminto, action), käännösasiakirjan laatiminen (toimen-
pide, operation).28 

2.5.1 Välineet ja keinot 

Ihmiset käyttävät toimintansa välikappaleina esineitä ja muita tuotoksia. Puusep-
pä käyttää naulan lyömiseen vasaraa, sairaanhoitajat käyttävät kieltä ja potilas-
kertomuksia (koordinoidakseen) sovittaakseen toimintojaan yhteen keskenään ja 
potilaiden kanssa. Viranomaiset käyttävät asiakirjoja sovittaakseen toimintojaan 
yhteen keskenään ja tehdäkseen päätöksen. Työkalut, keinot jakaa työtä, normit, 
ohjeet ja kieli voidaan kaikki ymmärtää tietoisiksi tuotoksiksi. Ne ovat ihmisten 
tekemiä ja omaksumia ja ne toimivat välikappaleina ihmisten keskinäisissä suh-
teissa tai ihmisten ja materiaalin tai tuotteen eri vaiheiden välillä. Vygotskyn 
(1896-1934) toimintamallissa nimenomaan myös kieli ja symbolijärjestelmät 
ovat psykologisia työkaluja, välineitä ihmisen tilan kehittymiselle. Ihmisten 
luomat tuotokset ovat käytettävissämme kun perehdymme tiettyyn toimintaan, 
mutta ne ovat myös toimintamme tuote, ja sellaisena ne jatkuvasti muuttuvat 
toiminnan myötä. Tämä välittämisen aspekti on oleellinen kun pyrimme ymmär-
tämään tuotoksia (artefakteja) toimintateorian kautta. (Ryder [online] 2003.)  

Virallisessa kääntämisessä esim. lähdeasiakirjat29 ovat välineitä, joilla kään-
täjä perehtyy työhön ja joita hän konkreettisesti työstää muilla välineillä. Kään-
nösasiakirja on työn tuote ja edelleen väline viranomaiselle päätöksentekoa var-

                                                 
27 “The relationship between human agent and objects of environment is mediated by cul-

tural means, tools and signs. Leont’ev introduced an emphasis on the division of labor as a 
fundamental historical process behind the evolution of mental functions. Mediated by 
tools, work is also ‘performed in conditions of joint, collective activity’. The distinction be-
tween activity, action and operation became the basis of Leont’ev’s model of activity.” 
(Engeström [online]: What is Activity Theory? 
URL: http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/act_dff.html. 2.11.2003.) 

28 Suomen kielen perussanakirja (1990) antaa seuraavat määritelmät: toiminta = toimimi-
nen; toiminto = jatkuvan toiminnan yksityinen vaihe, erillinen teko, toimi; toimenpide 
=jonkin määrätehtävän suoritus  

29 Lähdeasiakirja on se asiakirjan muoto, josta virallinen kääntäjä laatii oman asiakirjansa 
eli käännösasiakirjan. Käsitteistä tarkemmin kappaleessa 3.4.1. 
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ten. Nämäkin välineet muuttuvat toiminnan aikana toiminnan päämäärän ja mu-
kana olevien toimijoiden tulkintojen kautta. Välineitä ovat myös säädökset viral-
lisista kääntäjistä, mahdolliset pysyväismääräykset, ohjeet ja virallisen kääntäjän 
tutkinto jne. 

Tämän tutkimuksen tarpeisiin väline määritellään seuraavasti: Väline on ih-
misten tietoisesti luoma tai omaksuma, se on pysyvä eli sitä käytetään useammin 
kuin kerran, ja se on levinnyt laajempaan ihmispiiriin. Jatkossa välineiksi ei kat-
sota muita kuin edellämainitunlaisia, vaikka tiedettävästi muistakin ilmiöistä 
voidaan käyttää väline-sanaa. 

Tarkastelen lähemmin kelvollisia, tarkoituksenmukaisia eli ”hyviä” välineitä, 
koska pyrin tekemään myöhemmin arvioita virallisessa käännöstoiminnassa käy-
tettyjen välineiden kelvollisuudesta. Väline voi olla hyvä kahdessa mielessä. Se 
voi olla hyvä ensinnäkin siinä mielessä, että se tarkoitus, jota se edistää, on si-
nänsä hyvä. Mutta ”hyvällä” välineellä voidaan tarkoittaa myös sitä, että sen 
avulla tosiasiallisesti saavutetaan se muutos todellisuudessa, jota varten väline on 
tehty. Seuraavassa tarkastelen välineitä ainoastaan jälkimmäisessä mielessä. Ky-
syn, mitä ehtoja välineen tulee täyttää, jotta sitä pidettäisiin hyvänä, riippumatta 
sen tarkoituksen arvosta, mihin sitä käytetään. 

Määrittelen hyvältä, tässä tarkoituksenmukaiselta, välineeltä vaadittavat ylei-
set ominaisuudet seuraavasti: 

1. Välineen tulee mahdollisimman täydellisesti ja täsmällisesti suorittaa 
se tehtävä, johon se on aiottu. 

2. Sen käytön tulee kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. 

3. Sen tulee aikaansaada tarkoitettu vaikutus mahdollisimman vähäisellä 
ajanhukalla, nopeasti. 

4. Sen käyttöön pitää olla liittyneenä mahdollisimman vähän mielipahaa 
ja yleensä epäsuotuisia sivu-, lisä- tai jälkivaikutuksia. 

5. Välineen tulee sopeutua yhteen muiden samaan aikaan käytössä ole-
vien välineiden kanssa. Se ei saa häiritä ja vaikeuttaa, vaan mie-
luummin edistää ja helpottaa niiden käyttöä. 

Tavallisesti etusijalla halutaan tulosta eikä sitä toimintaa, jonka aikaansaama 
tulos on. Käännöstoiminnassa asiakas toivoo tulosta nopeasti, varmasti, miellyt-
tävästi ja edullisesti. Välineellä on ensisijaisesti välinearvo. Siten myös käännök-
sellä ja koko käännöstoiminnalla on välinearvo. Sillä edistetään toisten etua, sel-
laista, mikä toiselle on arvokasta, työskennellään siihen suuntaan, että toinen 
ihminen tulisi osalliseksi arvo-objekteista. Storbacka ja Lehtinen (1997, 14) pu-
huvat kirjassaan  Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla asiakkaan ar-
vontuotannosta, minkä he määrittelevät prosessiksi, jolla asiakas toteuttaa omia 
tavoitteitaan. Joten vaikka tämän työn puitteissa tutkimuskohteesta johtuen tar-
kastellaan vain käännöstoiminnan välineiden arvoa konkreettisten tavoitteiden 
saavuttamismielessä edellä esitetyn mukaisesti, emme voi kokonaan sivuuttaa 
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ensimmäisen arvon määritelmän mukaista kääntämisen ns. itseisarvoa. Kaikella 
käännöstoiminnalla on useampia funktioita, joista yksi on tietyssä toiminnassa 
tietyn tarpeen tyydyttäminen. Muita funktioita voimme nimittää erilaisiksi rikas-
tuttamisfunktioiksi. Rikastuttamisfunktiot ovat kääntämiskäsitteen piirteistöön 
sisältyviä yleisfunktioita. Kääntämisen kautta kehitetään kieltä, laajennetaan ajat-
telua, maailmankuvaa, kehitetään ymmärtämistä ja ymmärrystä, edistetään 
osaamista, eli sillä on selvä kulttuurifunktio. Toinen tärkeä yleisfunktio on hu-
manistinen funktio, mikä tarkoittaa, että kääntäminen yhdistää ihmisiä ja pyrkii 
hyvän ihmistenvälisen viestinnän kautta edistämään yleistä hyvää oloa maail-
massa.30 Osoituksena humanistisen funktion huomioimisesta voidaan mainita 
maailman kääntäjien kattojärjestön FIT:in (Fédération international des traduc-
teurs) julkilausuma, jonka mukaan kääntäjä ei anna ammattitaitoaan elämää tu-
hoavien päämäärien käyttöön.  

Jatkossa sovitan hyvän välineen käsitettä arviointiin siitä  

• ovatko laki virallisista kääntäjistä (1988/1148) ja sitä täydentävä ase-
tus (1989/626) hyvä väline virallisen käännöstoiminnan säätelemiseen 

• onko voimassa oleva auktorisointijärjestelmä hyvä väline käännösten 
julkisen luotettavuuden takaamiseen 

• onko virallisen kääntäjän tutkinto hyvä väline virallisen käännöstoi-
minnan ohjaukseen ja virallisista kääntäjistä säädetyn lain toimeenpa-
nemiseen 

• ovatko virallisen kääntäjän kokeessa käännettävät tekstit hyvä väline 
laillisesti pätevän käännöksen laatimiskyvyn testaukseen. 

2.5.2 Sisäinen ja ulkoinen toiminta 

Bannonin mukaan toimintateoria tekee eron myös sisäisten ja ulkoisten toiminto-
jen välille. Perinteiset henkiset prosessit vastaavat sisäisiä toimintoja. Toiminta-
teoria korostaa, että sisäisiä toimintoja ei voida ymmärtää, jos niitä arvioidaan 
erillisinä, eristettyinä ulkoisista toiminnoista, koska nämä kaksi toimintaa muok-
kaavat vastavuoroisesti toisiaan. Toiminnan yleinen konteksti (joka sisältää sekä 
sisäisiä että ulkoisia tekijöitä) määrää kulloinkin, milloin ja miksi ulkoisista toi-
minnoista tulee sisäisiä ja päinvastoin.31  

                                                 
30 Antoine de Saint- Exupéry on sanonut, että ammatin suuruutta voidaan mitata sillä, missä 

määrin se on omiaan yhdistämään ihmisiä, ja että on vain yksi todellinen ylellisyys ja se 
on ihmisten väliset suhteet. — La grandeur d’un métier est peut-être avant tout d’unir les 
hommes: il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines. (Sitaatti kirjas-
ta Terre des Hommes.1938. Edition Gallimard; www.saint-exupery.org/creer_liens/ 
citations-liste.php?livre=terre.) 

31 “Activity Theory differentiates between internal and external activities. The traditional no-
tion of mental processes corresponds to internal activities. Activity theory emphasizes that 
internal activities cannot be understood if they are analysed separately, in isolation from 
external activities, because there are mutual transformations between these two kinds of 
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Jaolla on sovelluksensa translatorisessa toiminnassa, joka edellyttää sisäistä 
siirtymistä toisen ihmisen maailmaan, toiseen kulttuuriin, toiseen kielitodellisuu-
teen, toiseen toimintaan toisien tavoitteiden saavuttamiseksi, ennen ulkoista siir-
tymistä tuohon kaikkeen toiseuteen. Sisäisen ja ulkoisen toiminnan ja niiden 
vuorottelun teoria auttaa myös käsittelemään ongelmaa kääntäjän kulttuurikom-
petenssista ja siinä erityisesti ajattelun ja kielen kulttuurisidonnaisuudesta. Holz-
Mänttäri (1984a, 164) tavallaan määrittelee translatorisen toiminnan ajatukselli-
seksi siirtymiseksi kulttuurista toiseen toteamalla, että tarve toimia translatorises-
ti ts. suorittaa ajatuksellinen siirtyminen syntyy, kun yksilö tai ryhmä haluaa ryh-
tymällä viestimään, jotta ymmärtäisi toista, ylittää omat kulttuuriesteensä.32  

Tekstit syntyvät niin ikään kirjoittajan sisäisen ja ulkoisen toiminnan vuoro-
vaikutuksessa ja käännöstoiminnan kulloinenkin konteksti sisältää sekä sisäisiä 
että ulkoisia tekijöitä.  

2.5.3 Yhdistetty, kollektiivinen toiminta 

Kuten jo on todettu, inhimillinen toiminta syntyy tietyistä tarpeista tilanteissa, 
joissa ihmiset toivovat saavuttavansa tietyn tarkoituksen. Tarkoituksen saavut-
tamiseksi tarvitaan yhteensopivia välineitä ja yhteensovitettua toimintaa. (Ryder 
[online] 2003)33 Holz-Mänttäri (1984a) puhuu tässä kohdin yhteistyöstä toimin-
tojen yhteensovittamisen mahdollistamiseksi (Kooperation zwecks Koordinati-
on) ja kybernetiikasta johdetusta toimintojen kytkennästä (Handlungsgefüge). 
Esimerkkinä toimintojen kytkennästä virallisessa kääntämisessä voidaan mainita 
avioeropäätöksen kääntämisen. Yleisesti kaikelle toiminnalle voi olla monia 
päämääriä. Tässä esimerkissä erotan kaksi päämäärää, jotka johtavat osin eri 
toimenpiteisiin. Nimitän niitä ensisijaiseksi ja toissijaiseksi päämääräksi. 

1. Ensisijainen päämäärä (seuraavan päämäärän saavuttamisen ehto): 
saada ero puolisosta  

2. Toissijainen päämäärä: solmia uusi avioliitto  

Yksikielinen avioeroprosessi: 

 
                                                                                                                                    

activities: internalization and externalization. It is the general context of activity (which 
includes both external and internal components) that determines when and why external 
activities become internal and vice versa.”(Bannon [online]: What is Activity Theory? 
URL: http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/act_dff.html. 2.11.2003, 1-2. 

32 “ Der Bedarf, translatorisch zu handeln, also einen gedanklichen Transfer vorzunehmen, 
entsteht, wenn ein Individuum (auch eine Gruppe) seine Kulturbarrieren kommunizierend 
zwecks Verständigung überschreiten will. Transfer als das ‘Sich-Hineinversetzen in das 
andere Kulturgefüge’ […]”. (Holz-Mänttäri 1984a, 164.) 

33 “Leont’ev introduced an emphasis on the division of labor as a fundamental historical 
process behind the evolution of mental functions. Mediated by tools, work is also per-
formed in conditions of joint, collective activity.” (Bannon/ Bødker [online]: What is 
Activity Theory? URL: http://cardon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/act_dff.html. 
2.11.2003,.1-2. 
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(Alku)tilanne: voimassa oleva avioliitto 

Käynnistyvä toiminta:  

Avioeroprosessi Oikeudenkäynti Päätöksen syntyminen 

Toiminta: 

Avioeroprosessi, kei-
nona viestintä. 

Toiminto: 

Oikeudenkäynti, keinona 
viestintä. 

Toimenpide: 

Päätöksen muotoileminen, välineenä 
teksti. 

Tuotos (artefakti, teksti): 

Oikeuden päätös, välineenä kieli. 

Taulukko 3. Yksikielisen avioeroprosessin toimintojen yhteensovittaminen 

Kyseessä on lakisääteinen kollektiivinen toiminta, jossa useat toimijat sovit-
tavat yhteen asiantuntemuksensa, keinonsa ja välineensä. Tätä varten he tekevät 
organisoitua yhteistyötä (esim. oikeussalissa). Kuvaus koskee perustoimintaa ky-
seisessä tilanteessa, eli esim. avioeron osapuolilla on yhteinen kieli ja kulttuuri. 
Kun avioeron osapuolilla on eri kieli ja kulttuuri, kulttuuri- ja kieliraja joudutaan 
ylittämään ja toiminta muuttuu. Se laajenee ja monimutkaistuu, koska siihen 
lakisääteisesti (kielilaki, oikeudenkäymiskaari, hallintolaki) joudutaan kytke-
mään lisätoimintana translatorista toimintaa. 

Kaksi- tai monikielinen avioeroprosessi 

(Alku)tilanne: voimassa oleva avioliitto 

Käynnistyvä toiminta 

Avioeroprosessi Oikeudenkäynti Päätöksen syntyminen 

Toiminta: 

Kieli- ja kulttuurirajan ylit-
täminen kytkemällä toimin-
taan vastaavat asiantuntijat. 

Toiminnot: 

Käännös- ja tulkkaus-
viestintä. 

Translatoriset toimenpiteet: 

Valmisteluvaihe: vieraskielisten vih-
kitodistusten ja mahdollisesti muiden 
asiakirjojen kääntäminen laillisesti 
pätevästi. 

Käsittelyvaihe: laillisesti pätevä tulk-
kaus ja asiakirjojen suullinen “prima 
vista”-kääntäminen. 

Tuotos (artefakti): virallinen käännös 
päätöksestä tai sen otteesta. 

Taulukko 4.  Kaksi- tai monikielisen avioeroprosessin toimintojen yhteensovittami-
nen 

2.5.4 Työnjako ja (asiantuntijoiden) yhteistyö 

Käännöstoiminta ymmärretään tässä työssä translatologian tiedonalan asiantunti-
jatyöksi. Monet merkit kääntämisen kentällä (työehdot, työvälineet, neuvottelu-
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asetelmat, palkkiokeskustelut jne.) viittaavat siihen, että ammatin asiantuntija-
luonnetta ei ole ymmärretty, vaan käännöstehtävää on pidetty suoritustason työ-
nä. Translatorisen toiminnan teoria puolestaan olettaa, että toimijalla (tässä viral-
lisella kääntäjällä) on halu ja kyky tehdä viestintäprosessissa itsenäisiä ratkaisuja 
sanomien sisältöjen ja muodon suhteen.  

Translatorisen toiminnan teorian mukaan ”kääntäjä” (Translator) ei ole me-
kaaninen välittäjä yksi- tai moniportaisessa viestintäprosessissa vaan itsenäisesti 
ja vastuullisesti toimiva asiantuntija tehtäväroolien mukaan järjestäytyneissä 
toimintakomplekseissa (Holz-Mänttäri 1986, 354). Holz-Mänttäri (1984a) puhuu 
lisäksi teoriassaan ylätoiminnasta, johon toimintakompleksin osat liittyvät (über-
geordnete Handlung). 

(Virallinen) kääntäminen on (virallisen) kääntäjän asiantuntijapalvelua, joka 
toteutuu yhteistyössä asiakkaan ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Laatu-
standardi ISO 9004-2 määrittelee palvelun toiminnaksi asiakkaan puolesta ja 
asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi. (Virallisella) kääntäjällä 
voidaan nähdä olevan samantyyppinen välillinen ja palveleva funktio kuin esim. 
asianajajalla.34 Tästä syystä käytän myös käsitteitä toimeksianto ja sekundaari-
nen (välillinen) viestintä tai toiminta osoittamaan alisteisuutta laajemmalle vies-
tinnälle ja toiminnalle. 

Holz-Mänttäri (1984a, 107) haluaa tosin korvata toimeksianto-käsitteen tila-
us-käsitteellä, koska hänen mielestään “kääntäjälle”35 (Translator) ei voida antaa 
tehtävää toimia translatorisesti vaan häneltä voidaan tilata tuote. „Ein Translator 
kann nicht ‘beauftragt werden, translatorisch zu handeln’[…], bei ihm kann man 
nur ‘ein Produkt bestellen’“ (Holz-Mänttäri 1984a, 107; ks. myös 1984b). Toi-
meksianto on tilaamista kattavampi (sisältää tilauksen) ja mielestäni siten pa-
rempi sekä käsitteenä että välineenä käännösten ja varsinkin virallisten käännös-
ten laatimisessa, joten pitäydyn toimeksianto-käsitteessä. Se tulee olemaan kes-
keinen käsite myös virallisen kääntäjän tutkintoa selvittävässä osassa, minkä 
vuoksi se myös määritellään erikseen jäljempänä (kappale 4.5.5). 

Alisteisuus laajemmalle toiminnalle, josta vastaavat viime kädessä muut, ei 
ole sama asia kuin alistuneisuus tai epäitsenäisyys tai orjallisuus. (Vrt. Nordin 
lojaalius-keskustelu Loyalität statt Treue 1989; tai Skopos, loyalty, and transla-
tional conventions 1991.) Alisteisuus translatorisessa toiminnassa viittaa yhtäältä 

                                                 
34 Sekä kääntäjän että asianajajan toiminnoissa on kyse immateriaalisesta palvelusta ja nii-

den toimeksiannoissa on paljon yhteisiä piirteitä. On myöskin katsottu, että esim. asianaja-
jan tutkinto johtaa palveluntarjoajan ankarampaan vastuuseen, ja palvelun ostajalla on 
oikeus olettaa, että tarjoajalla on tehtäväntasainen ammattitaito. Sama pätee viralliseen 
kääntäjään. Rauma (1999, 78-79) toteaa: ” Det har ansetts att bl.a. advokat- och 
auktorisedar fastighetsförmedlarexamen skall leda till ett strängt ansvar för 
uppdragstagaren. Man kan fråga sig om auktoriseringen av translatorer skall ha samma 
inverkan. (...) Almänt kan man ändå konstatera att förekomsten av en viss inom branschen 
förekommande examen ger presumption om att uppdragstagaren är kvalificerad att utföra 
uppdraget, och uppdragsgivaren förväntar sig detta av uppdragstagaren.“ 

35 ”kääntäjä” lainausmerkeissä, koska se ei ole synonyymi Holz-Mänttärin translaattori-
termille  
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ylätoimintaan ja toisaalta asiakassuhteeseen, mikä tarkoittaa, että työ tehdään 
asiakkuuden ehdoilla vaikkakaan ei asiakkaan armoilla. Tämän työn saatteessa 
ilmaistu auttamisen päämäärä on myös (virallisen) kääntäjän päämäärä. Kääntäjä 
auttaa asiakastaan tämän tavoitteiden saavuttamisessa, ja kääntäjän ja muiden 
asiantuntijoiden yhteistyötä voidaan luonnehtia keskinäiseksi auttamiseksi palk-
kiota vastaan. Alisteisuuden ja avuntarpeen myöntämistä voidaan jopa pitää asi-
antuntijan ja varsinkin viranomaisen ja häneen rinnastettavan toimijan eettisyy-
den perustana. 

Asiantuntijan ja hänen asiakkaansa tiedollisen ja taidollisen välimatkan pi-
tuus vaihtelee tapauskohtaisesti (vrt. Holz-Mänttäri 1986, 368), mikä pätee myös 
yksittäisen virallisen kääntäjän ja yksittäisen viranomaisen kohdalla. Kulloisen-
kin tapauksen ympärille rakentuvasta toimijoiden joukosta (sosiogrammista) 
riippuu, minkälaatuista ja -asteista yhteistyötä tarvitaan. Yleisesti asiantuntijan ja 
asiakkaan välillä voidaan olettaa olevan asiantuntemuseroja ja näkemyserot tar-
vittavasta palvelusta voivat olla suuret. Kirjassaan Asiantuntijapalvelujen tuot-
teistaminen Sipilä (1995, 28) toteaa, että osaamiserojen ja asioiden vaikeuden 
vuoksi asiantuntijapalveluissa on tavallista, että asiakas ei olekaan oikeassa, vas-
toin kuin kääntämisen alallakin ollaan taipuvaisia ajattelemaan. Asiakas on aina 
oikeassa -ajattelu perustuu siihen, että asiakkaalla on rahat ja hän valitsee kilpai-
luympäristössä, mihin rahansa sijoittaa. Virallistenkin kääntäjien keskuudessa on 
yleistä perustella juuri tuolla argumentilla kantaa, jonka mukaan asiakas toimit-
taa kääntäjälle tekstin ja kääntäjälle ei kuuluisi käännättäjän tarkoitusperien sel-
vittäminen tai tarjotun tekstin oikeudellisen tai muun soveltuvuuden arviointi.36 
Sipilän (1995, 28) mukaan asiantuntija tarvitsee poikkeuksellisia myyntitaitoja 
pystyäkseen myymään asiakkaalleen sellaisen ratkaisun, jota tämä todella tarvit-
see. Hänen mukaansa asiantuntija voi joskus olla myös niin edellä aikaansa, että 
hänen työnsä arvo ymmärretään vasta hänen kuolemansa jälkeen. Translatorises-
sa toiminnassa tilanne on usein se, että asiakas ei osaa yksin määritellä riittävästi 
tarvettaan tai kääntäjä ei pysty argumentoimaan oman työnsä suoritusehtoja 
muun ammattikunnan edustajalle ymmärrettävästi. Virallisen kääntämisen yh-
teydessä harva asiakas tietää esimerkiksi milloin asiakirjasta tarvitaan virallinen 
käännös tai mitä virallinen käännös merkitsee. Tämän tutkimuksen empiirisen 
kyselyosan tulokset vahvistavat oletusta, että kääntäjäkään ei välttämättä ole tie-
tävämpi. Translatorisen toiminnan kohdalla asiantuntemuseroja on pyritty vähen-
tämään esim. tekemällä kääntäjien koulutuksesta akateemista, koska käännöspal-
velua tarvitsevien asiakkaidenkin oletetaan olevan akateemisen tai muun korkean 
koulutuksen saaneita.  

Yhteistyön laadun käsittelemiseksi tarvitaan soveltuvia asiantuntijan ja asian-
tuntijuuden määritelmiä. Kääntämisen asiantuntijuudesta ja sen ammattialakoh-
taisesta sisällöstä on olemassa useita käsityksiä. (Ks. esimerkiksi Holz-Mänttäri 
1984a, 1986, Ammann 1989, 98 ja Kiraly 2000, 26-32 .) Myös tässä työssä mu-

                                                 
36 Keskustelu Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton asiatekstien kääntäjien jaoston virallista 

kääntämistä koskevassa teemakokouksessa 14.01.2004 
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kana oleva keskustelu juristilingvisteistä37 on sekin keskustelua kääntäjän asian-
tuntijuudesta. 

Asiantuntijan ja asiantuntijuuden, professionalismin määritteleminen vaikut-
taa muidenkin kuin käännösteoreettisten lähteiden mukaan kirjavalta. Tässä työs-
sä määrittelen kääntämisen asiantuntijatoiminnaksi Howsamin, Corriganin ja 
Denemarkin (1985, 6-7) esittämiä profession kriteereitä soveltaen: 

• translatologin (kääntäjän) työsuorituksen takana on tieteellinen teoria, 
ts. pitkältä aikaväliltä on jäsentynein menetelmin hankittu tietoa ja ra-
kennettu siitä tietojärjestelmä, kokonaisuus, jonka avulla pystyy jä-
sentämään asioita; 

• translatologi (kääntäjä) on omaksunut tietojärjestelmän ja yhdistää 
siihen työssään jatkuvasti omaa kokemustaan; 

• tieteellisestä teoriasta työstetään oma käyttöteoria, jonka perusteella 
toimitaan; 

• käyttöteorian tarve perustuu siihen, että translatorisissa ammateissa 
työ on harvoin pilkottu selkeisiin suorituksiin; 

• translatologilla (kääntäjällä) on yleensä vastuullaan jokin alue, jonka 
sisällä hänen on itse hahmotettava tehtävät ja ongelmat ja löydettävä 
keinot ongelmien ratkaisuun; 

• koulutus ja ohjaus ammattiin tarjotaan sitä varten suunnitelluilla oh-
jelmilla korkeakouluissa tai yliopistoissa. 

Nykyään korostetaan kaikessa toiminnassa tasa-arvoisen yhteistyön merkitys-
tä, josta osoituksena on mm. yhteistoimintalaki. On katsottu, että hierarkkinen 
ajattelu ei ole hyvä lähtökohta yhteistoiminnalle. Hanks & Schmidt (1980, 23-
35) ovat tutkineet määritelmiä asiantuntijuudesta ja professionalismista ja teh-
neet jaon perinteiseen ja avoimeen professionalismiin. He toteavat, että perintei-
sessä professionalismissa ammatin autonomisuuden korostaminen saattaa johtaa 
siihen, että toiminta joutuu ristiriitaan yhteiskunnan tarpeiden kanssa. Professio-
nalismi korostaa myös usein individualismia yhteiskunnan kustannuksella ja 
oman ammattikunnan monopoliasemaa sekä asettaa ammattilaisen asiakkaan 
yläpuolelle. Ammattilainen voidaan nähdä auktoriteettina, joka odottaa kunnioi-
tusta ja hallitsee tiedon maailmaa, johon maallikolla ei ole pääsyä. Perinteinen 
professionalismi ei heidän mukaansa sovellu nykyaikaan eikä varsinkaan ammat-
teihin, joiden ympäristössä tapahtuu suuria muutoksia. 

Vastapainoksi Hanks ja Schmidt esittävät avoimen professionalismin mallin, 
jonka he perustavat systeemiteorian käsitteisiin. Tyypillisiä avoimia systeemejä 
ovat heidän mielestään esimerkiksi biologiset organismit. Ne ovat kiinteässä 
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ne ottavat energiaa ympäristöstään, 

                                                 
37 Keskustelu juristilinvisteistä kappaleessa 2.8.1. 
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muuttavat sen tuotteiksi tai palveluiksi ja luovuttavat nämä takaisin ympäristöön. 
Tärkeä toimintavaihe on ympäristöstä saatu palaute. 

Avoimen profession ajatusta tukee myös Lampinen (1989) käsitellessään asi-
antuntijakoulutuksen kehittämistä Suomen koulutuspolitiikkaa ajatellen. Lampi-
sen (1989,1) mukaan asiantuntijat joutuvat reagoimaan muuttuviin ongelmatilan-
teisiin, joissa vanhat ratkaisut eivät päde, nykyään entistä useammin ja yhä vaa-
tivimmissa tehtävissä. Lampinen määritteleekin asiantuntijan mm. seuraavasti: 

Asiantuntijalla ymmärretään henkilöä, jolla on erikoisia tai tavallista perusteelli-
sempia tietoja joltakin alalta. Asiantuntija ei ole pelkkä ammattilainen vaan pro-
fessionalisti, jonka asemaan liittyy yhteiskunnallista arvostusta. […] Taitavassa 
asiantuntijuudessa ei ole kysymys siitä, että henkilöllä olisi määrällisesti enem-
män tietoa kuin kollegoillaan. Sen sijaan asiantuntijalla on vaikeasti määriteltä-
viä ominaisuuksia kuten intuitiota, ymmärrystä tai taiteellisuutta. […] Asiantun-
tijuus voidaan jakaa rutiiniekspertismiin ja mukautuvaan (adaptive) ekspertis-
miin. Mukautuvassa ekspertismissä asiantuntijalla on käytössään käsitteellisiä 
malleja, mielikuvia ja analogioita, jotka auttavat kohtaamaan uusia tilanteita ja 
luovat uusia lähestymistapoja. Parhaimmillaan asiantuntija kykenee ylittä-
mään kulttuurin luomat rajat ja päätymään täysin yllättäviin ratkaisuihin. 
(Lampinen 1989, 2-3; korostus Hietasen) 

(Viralliseen) kääntämiseen sopivat esitetyt avoimen ja mukautuvan asiantun-
tijuuden tunnusmerkit. Tarpeellista on myös korostaa yhteistyön kannalta, että 
virallisia käännöksiä käsittelevät viranomaiset ja oikeuden edustajat ovat oman 
alansa “taitavia asiantuntijoita”, jotka parhaimmillaan kykenevät ajatuksellisesti 
ylittämään kulttuurin luomat rajat, ts. käännöksistä tehtävät johtopäätökset ja 
niiden mukainen toiminta eivät ole yksin kääntäjän varassa. 

Asiantuntijakääntäjän ja asiakkaan, päämiehen, välinen suhde on yksilölli-
seen sopimukseen pohjautuva ja asianosaisten tulkinnanvarainen luottamussuh-
de, joka perustuu siihen, että asiantuntija koulutuksensa yms. perusteella tietää 
enemmän, pystyy tiedon kautta tekemään luotettavimpia ennusteita toiminnan 
vaikutuksista ja pystyy näiden ennusteiden kautta rationaalisempaan ja osuvam-
paan suoritukseen kyseisessä ja vastaavanlaisessa tapauksessa.38 Asiantuntija-
kääntäjä on myös harjaantunut tekstin tai muun esityksen laatija, joten hänen 
teksteillään on parempi viestinnällinen ennuste kuin tavallisen kirjoittajan tuot-
teilla. Käännössuhteeseen sisältyy oma dynamiikkansa. Siinä on aina kyse kah-
den tai useamman inhimillisesti tasa-arvoisen persoonan vuorovaikutussuhteesta 
yhteisesti sovitun päämäärän saavuttamiseksi. Tästä johtuen sekä asiantuntija 
että hänen asiakkaansa säilyttävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä hen-
kilökohtaisen koskemattomuutensa. 

                                                 
38 Asiantuntijuus voitaisiin tämän ajatuksen mukaan kiteyttää ranskalaiseen iskulauseeseen: 

SAVOIR POUR PREVOIR POUR POUVOIR.(Pitää tietää, jotta pystyy ennakoimaan, jotta 
pystyy suorituksiin.) 
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Yksilön viestintäpotentiaali ja siitä johdettava työnjaon ja yhteistyön tarve 

Monet käännösteorian ja –käytännön kysymykset palautuvat käsitteeseen yksilön 
viestintäpotentiaali, millä tarkoitan niitä ominaisuuksia ja resursseja, jotka autta-
vat yksilöitä saavuttamaan tavoitteitaan viestinnän kautta. Kun omat ominaisuu-
det ja resurssit eivät riitä, nojaudutaan jonkun toisen – tässä (virallisen) kääntäjän 
informaation käsittelykykyyn, ilmiöiden jäsentämiskykyyn ja raportointikykyyn. 

Kun henkilö kääntyy kääntäjän puoleen on kyse jostakin seuraavista kolmes-
ta tilanteesta tai niiden yhdistelmistä: 

1. asianomainen ei kykene itse kääntämään 

2. asianomainen ei halua (tai ei ehdi) itse kääntää 

3. asianomainen ei saa itse kääntää. 

Virallinen kääntäminen on luvanvaraista toimintaa, joten siihen pätee aina yl-
lä mainituista ainakin tilanne 3. Virallinen kääntäjä rinnastetaan säädösten (ks. 
kappale 3.3.1) nojalla viranomaiseen. Viranomaisen toiminta puolestaan on rat-
kaisujen tekemistä elävässä elämässä. Jokainen ratkaisu on ainutkertainen, mutta 
ei ehdottomasti lopullinen, sillä mikään ei estä eettisesti ja moraalisesti toimivaa 
asiantuntijaa muuttamasta mielipidettään myöhemmin, jos asiassa ilmenee puut-
teita, virheitä tai uusia vaikuttavia seikkoja. Koska virheiden mahdollisuus on 
kaikessa toiminnassa olemassa, viranomaistoiminnassa ja oikeudellisessa toi-
minnassa niiden korjaamismenettelystä on säädetty laeissa (esim. kielilaki: 
2003/423, hallintolaki 2003/434, patenttilaki 1961/550). 

Virallinen kääntäminen perustuu tarvitsijan luottamukseen ja kääntäjän lojali-
teettiin (ks. myös Nord 1989). Tarvitsija luottaa kääntäjän asiantuntijuuteen ja 
tunnustaa hänen asiantuntija-asemansa. Kun joku uskoo asiakirjansa kääntämi-
sen toiselle henkilölle, hän antaa tälle ikään kuin avoimen valtakirjan. Tähän 
haasteeseen vastaaminen vaatii kääntäjältä yhtäältä niiden periaatteiden ajattele-
mista ja tutkimista, joiden mukaan hän tekee ratkaisuja työssään, ja toisaalta 
oman toimintansa sopeuttamista muiden henkilöiden ratkaisukäytäntöihin. 

Translatorisen toiminnan sosiogrammit 

(Virallisen) käännöstoiminnan sosiogrammi voidaan muodostaa Holz-Mänttärin 
(1984a, 109–111) toimintaroolien (Handlungsrollen) mukaan. Translatorisen toi-
minnan teoriamallissa avainrooleja on kuusi39: 

                                                 
39- der Translations-Initiator/Bedarfsträger braucht einen Text 
 - der Besteller bestellt einen Text 
 - der Ausgangstext-Texter produziert einen Text, von dem der 

Translator ausgeht 
 - der Translator produziert einen (Ziel)-Text 
 - der (Ziel)-Text-Applikator arbeitet mit dem (Ziel)-Text 
 - der (Ziel)-Text-Rezipient rezipiert den (Ziel)-Text. 
(Holz-Mänttäri 1984a, 109)  
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Kuva 1. Transalatorisen toiminnan roolit Holz-Mänttärin mukaan, graafisesti uu-
delleen esitettynä 

Roolit eivät kuitenkaan toimi lineaarisesti, vaan muodostavat sosiogrammin, jos-
sa henkilöt vuorovaikutuksessa pyrkivät täyttämään toinen toisensa rooliin liitty-
viä odotuksia. 

(Kohde)teks-
tin vastaan-

ottaja

”Kääntämi-
sen” aloit-
teentekijä

Tilaaja

”Kääntäjä”

(Kohde)teks-
tin käyttäjä

Lähdetekstin
laatija

Tarvitsee tekstin

Tilaa tekstin

Tuottaa sen tekstin, josta 
“kääntäjä” laatii omansa

Tuottaa (kohde)tekstin

Työskentelee (kohde)tekstin 
kanssa

Vastaanottaa (kohde)tekstin

 

Kuva 2. Translatorisen toiminnan sosiogrammi 

Toimijoiden määrä vaihtelee tapauskohtaisesti ja sitä voidaan kasvattaa toi-
mintojen työnjaolla. Laatijoita voi olla useita, käännöstoimiston palveluja voi-
daan käyttää, kääntäjä voi käyttää avustajia, kieliasun tarkastajia jne. 

Sosiogrammin muotoutuminen riippuu oleellisesti kääntämisen alueesta ja 
käännösliikenteen suunnasta. Holz-Mänttärin teorian puutteena voidaan pitää 
sitä, että sen argumentointi vaikuttaa painottuvan tilanteeseen, jossa joku haluaa 
lähettää sanoman eli haluaa välittää omaa hengentuotettaan yli kieli- ja kulttuuri-
rajan. Käytännössä kääntämisessä on kuitenkin hyvin usein kyse siitä, että joku 
haluaa saada tietoa vieraan kulttuurin hengentuotteista. Virallisessa kääntämises-
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sä on pääsääntöisesti kyse jälkimmäisestä. Toisen maan viranomainen tarvitsee 
tietoa toisen maan viranomaisen tiettyyn tarkoitukseen ja yleensä kansalliseen 
asiakirjaliikenteeseen laatimasta asiakirjasta. Virallisen kääntämisen erityisluon-
ne vaatii mukautuksia edellä esitettyyn translatorisen toiminnan yleiseen rooli-
asetelmaan. 

Translatorisessa toiminnassa, kuten virallisessa kääntämisessä, on kyse toimi-
joiden koordinoidusta toimenpidesarjasta, jonka muotoutuminen puolestaan riip-
puu toiminnan laukaisijasta. Laukaisija ei normaalitapauksessa voi olla kääntäjä. 
Kääntämisen toimintaluonne syntyy juuri siitä, että kääntäjä ei ole käännöshank-
keen aloitteentekijä eikä myöskään sen toiminnan toteuttaja, missä hänen kään-
nöstään käytetään välineenä. 

Virallisen kääntämisen aloitteentekijä tai laukaisija voi olla 

• asiakirja itse (käännetään lakisääteisesti, ts. asiakirja laaditaan kaksi- 
tai monikielisenä) 

• asianomainen (henkilö, joka tarvitsee esim. todistuksestaan kään-
nöksen) 

• lähdeasiakirjan laatija (viranomainen jolla on esim. hallintolaissa sää-
detty velvollisuus käännättää toimituskirja asianosaiselle) 

• käännösasiakirjan käyttäjä (esim. tuomioistuimen jäsen tai asiaa käsit-
televä muu viranomainen) 

Virallista kääntämistä koskee myös seuraava muusta kääntämisestä poikkea-
va ehto: Laeissa säädetyistä jääviyssyistä yleistä asiakirjaa ei voi tehdä itselleen 
eikä koskemaan itseään edunsaajana. Pienin mahdollinen virallisen kääntämisen 
sosiogrammi muodostuu näin ollen kolmesta toimijasta, jotka ovat 

• lähdeasiakirjan, primaariasiakirjan laatija 

• käännättäjä-käyttäjä ja 

• kääntäjä. 

Laajempi virallisen kääntämisen sosiogrammi voi syntyä esimerkiksi seuraa-
vasta toimenpidesarjasta: Suomalainen sosiaalikeskus käännätyttää lastenvalvo-
jan kautta kääntäjällä saksalaisen viranomaisen laatiman isyydentunnustamis-
asiakirjan, joka koskee lasta X ja tunnustajaa Y, ja jota suomalainen tuomioistuin 
käyttää esim. lapsen äidin vireille panemassa jutussa. Kuten edellä mainittiin, 
myös asiakirjaliikenteen suunta vaikuttaa sosiogrammiin. Jos asiakirja on liik-
kumassa maasta pois toiseen valtapiiriin, astuu voimaan Haagin sopimuksen40 
mukainen apostille-käytäntö, joka liittää toimintaan julkisen notaarin vahvista-
maan allekirjoitukset ja niiden valtuudet. Vaikutuksia on edelleen sillä, onko 
lähdeasiakirja alunperin laadittu kansalliseen vai kansainväliseen asiakirjaliiken-
teeseen. 

                                                 
40Tarkemmin kappaleessa 3.1 
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2.6 Toiminta – viestintä – käännösviestintä – 
translatorinen toiminta 

Käännösteoreettisessa kirjallisuudessa esiintyy erilaisia toiminnan ja viestinnän 
lähestymistapoja ja määritelmiä. Tässä työssä lähestytään kääntämistä sekä ylei-
sen toimintateorian että kommunikatiivisen toimintateorian kautta, johon Holz-
Mänttärikin ankkuroi teoriansa translatorisesta toiminnasta (Holz-Mänttäri 
1984a, 28-29). Translatorisessa toiminnassa toiminta ja viestintä ovat erottamat-
tomasti punoutuneet yhteen tavalla, jossa viestintä on alisteinen toiminnalle ja 
kääntäminen alisteinen viestinnälle. Kääntämistä ei ole ilman viestintää. Kään-
tämisen lähtökohta on tarve viestiä. 

• Se, mitä voidaan viestiä, voidaan myös kääntää. 

• Se, mitä halutaan viestiä, käännätetään.  

• Se, mitä käännetään, on itse vieste41 ja 

• se, mitä syntyy käännöstoiminnan tuloksena, on vieste.  

Translatorisen toiminnan, käännösviestinnän ja yleisesti funktionaalisen 
kääntämisen viestintää ilmentävien käsitteiden määrittelyyn, ja siten myös tähän 
työhön, soveltuvat Åbergin (1989) funktionaaliseen viitekehykseen kirjassaan 
Viestintä – tuloksen tekijä rakentamat määritelmät. Åberg määrittelee: 

Viestintä on sanomien välitystä lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Viestintä on 
siis tapahtuma, prosessi. Tarkemmin ottaen se on vaihdantaa. Sanomia vaih-
detaan lähettäjän ja vastaanottajan välillä. [...] Viestintä ei ole informaation väli-
tystä. [...] Turvallisempaa on lähteä siitä, että viestintä on sanomien välitystä, sa-
nomien, joiden informatiivisuus vaihtelee. (Åberg 1989, 14, 17, 18) 

Kääntäminen voidaan ymmärtää välitetyksi viestinnäksi42 ja sen kuvaamiseen 
ja selittämiseen voidaan soveltuvin osin käyttää viestinnän tutkimustuloksia ja –
välineitä. Omaehtoisen luonteen sille niin suorituksen kuin tutkimuksenkin kan-
nalta antavat ne tekijät, jotka liittyvät kulttuurieroihin ja eroihin kulttuurisidon-
naisessa käyttäytymisessä.  

Suomalaisen kääntäjäkoulutuksen merkittävä kehittäjä Atso Vuoristo43 on 
määritellyt tämän välitetyn viestinnän erikoisalan ja asiantuntijatehtävän kään-
nösviestinnäksi. Käsitettä voidaan pitää onnistuneena, koska se selittää itsensä: 
Kantasana viestintä määrittää toiminnan alan. Viestintä tapahtuu aina kahden tai 
useamman tahon välillä ja kääntäminen kertoo, että siirrytään kielestä ja kulttuu-
rista toiseen (normaalitapauksessa). Näin voidaan muodostaa esim. johdannais-
käsite suomalais-saksalainen käännösviestintä. 

                                                 
41 Vieste-termi tulee Wiiolta (1994, 263) ja sen merkitys on koodi, merkki, joka tarkoittaa jo-

tain muuta kuin itseään ja jota käytetään viestintään. 
42 Åbergin (1989, 313) mukaan viestintää, jossa lähettäjän ja vastaanottajan välissä on välit-

täjä.  
43 Ks. Vuoriston haastattelu: Käännösviestintä haltuun Kääntäjän numerossa 10/1993. 
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Kääntämisen määritteleminen viestinnäksi tekee epäolennaiseksi periaatteel-
lisen kysymyksen kääntämisen mahdollisuudesta tai mahdottomuudesta44. Se, 
mitä voidaan ylipäänsä viestiä, voidaan viestiä myös kieli- ja kulttuurirajan yli. 
Viestintä itsessään taas on hyvin epävarma yritys, jossa vajaa ymmärtäminen on 
yleisin ymmärtämisen aste ja sekä toisinymmärtäminen että ei-ymmärtäminen 
yleistä yhden ja saman kulttuurinkin sisällä. Wiion paljon lainattu ensimmäinen 
viestinnän laki kuuluu: “Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta” (Wiio 
1978, 14 ). Pekka Aula (1993) on laudaturarvosanan pro gradu –tutkielmassaan 
Viestinnän kaaos kehittänyt viestintäteorian kaaosteoreettisen mallin lähtien liik-
keelle edellä siteeratusta Wiion väitteestä. Hän toteaa kaaosteorian soveltuvan 
hyvin viestinnän tarkasteluun juuri viestinnän onnistumisen sattumanvaraisuuden 
takia. 

Kun viestinnällä yleisesti on vajaat mahdollisuudet onnistua sataprosenttises-
ti, ei voida lähteä myöskään siitä, että kääntäminen poistaisi toisinymmärtämisen 
vaihtoehdon. Kääntämisen voidaan väittää olevan yhtä mahdollista kuin viestintä 
yleensä. Käännösviestintä tapahtuu ja onnistuu käännösviestinnän keinoin ja 
välinein. Keinoja on esitetty runsaasti. (Esim. Catfordin käännösvaihdot, joita 
Vehmas-Lehto esittelee, 1999, 48–51; Mattilan käännösvaihtoehdot 2002, 517–
527.) Sen sijaan vastaavuusteorioiden mukaisella kielen kääntämisellä on lähtö-
kohtaisesti heikko ennuste toiminnassa, jolla on viestinnällinen päämäärä. 

2.6.1 Retoriikasta viestinnän kautta translatoriseen toimintaan  

Viestintäteoreettinen lähestymistapa on ollut sysäys käännösteorioiden kehityk-
selle, koska se on tarjonnut käsitteistön lisäksi menetelmiä ja malleja, joiden 
avulla voidaan tutkia useiden muuttujien samanaikaisia vaikutuksia. Viestintä-
teoreettista lähestymistapaa on käännösteoreettisessa kirjallisuudessa monen as-
teista riippuen siitä, miten viestintä ja kääntäminen on ymmärretty, miten on 
ymmärretty niiden keskinäinen suhde, tai miten pitkälle kääntämisen prosessi-
luonne on mielletty tässä yhteydessä. 

Klassinen retorinen hokema ”quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, 
quando”45 on auttanut sekä viestinnän (Lasswell et al 1952:12) että kääntämisen 
tutkijoita (Holz-Mänttäri 1984a, 45-48) metodien kehittelyssä. Kääntämisen di-
daktiikassa paljon keskusteltu ja usein sovellettu on Nordin (1988, 41, 170) 
translatorinen tekstianalyysimalli, joka kohdentaa de Vendomen kysymykset 
käännösprosessin teksteihin ja samalla kehittää käännösrelevantin kysymyssar-
jan: 

                                                 
44 Onko kääntäminen mahdollista? Kääntäminen ei ole mahdollista. Tämän tyyppiset kysy-

mykset ja väittämät viittaavat siihen, että kysyjä tai väittäjä ymmärtää käännettävyyden 
kielen ominaisuudeksi, mitä se funktionaalisten käännösteorioiden mukaan ei ole.  

45 Matthieu de Vendome 1170: ’Ars versificatoria’, lainattu Holz-Mänttärin mukaan 1984a, 
45 (kuka?, mitä?, kenelle?, miksi?, mihin tarkoitukseen?, miten?, missä?, milloin? 
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Kuka välittää 
mihin tarkoitukseen 
kenelle 
minkä viestintävälineen kautta 
missä 
milloin 
miksi 
tekstin, 
jonka tehtävä on 
joka käsittelee 
mitä (mitä ei) 
missä järjestyksessä 
mitä ei-kielellisiä elementtejä käyttäen 
millä sanoilla 
minkälaisilla lauseilla 
missä äänensävyssä/tyylilajissa 
jonka vaikutus on mikä? 

Teorianmuodostuksessa ja käytännön työssä kyseiset retoriikan peruskysy-
mykset ovat olleet mukana jonkinlaisina yhdistelminä tietoisesti tai tiedostamatta 
todennäköisesti niin kauan kuin kääntämistä on harjoitettu. Ennen funktionaalisia 
käännösteorioita niitä on käännöstieteessä käytetty lähdetekstin analyysin väli-
neenä. Lähdetekstistä saatujen vastausten on katsottu riittävän kohdetekstin laa-
timiseen.46 Translatorisen toiminnan teoria laajentaa tältäkin osin tarkastelukul-
maa. Sen mukaan toimintaan johtavia vastauksia ei odoteta lähdetekstiltä, vaan 
toiminnallisesti harkittu kysymysten sarja esitetään tärkeysjärjestyksessä ensin 
koko translatorisen toiminnan kohteeksi tulevalle toiminta/viestintäprosessille ja 
sen jälkeen kohdennetusti prosessin eri vaiheille ja yksittäisille muuttujille, joista 
lähdeteksti on yksi. 

2.6.2 Viesti, sanoma, merkitys ja informaatio 

Sanoma ja viesti 

Määritelmän mukaan translatorinen toiminta on sanoman välittämistä yli kieli- ja 
kulttuurirajan. Ennen funktonaalisiakin teorioita oli kääntämisessä johtoajatuk-
sena, että sanojen asemasta käännetään sanomaa. Asia vaikuttaa loogiselta, mutta 
käytännössä ei ole lainkaan helppo työskennellä sanoma-käsitteen kanssa, koska 
sanoma ei määräydy asian sisäisen logiikan vaan vastaanottajan mukaan. 

Åberg (1989, 15) laajentaa vielä kysymystä tekemällä eron sanoman ja vies-
tin välille: 

[...] käsitteitä sanoma ja viesti käytetään yleensä samaa tarkoittavina. Varsin 
houkuttelevaa olisi kuitenkin tehdä käsitteille pieni aste-ero. Sanoma voisi olla 
lähettäjän tietoisesti muotoilema merkkien yhdistelmä. Viesti voisi olla mikä ta-

                                                 
46 Virallisen kääntäjän tutkinnon toteuttamineen antaa olettaa, että väittämä pätee myös sii-

hen. 
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hansa ärsykesarja, joka aiheuttaa vastaanottajassa tiedollisia eli kognitiivisia ta-
pahtumia: ajattelua, päättelyä, muistamista. Esimerkiksi kuihtuva kukka viestii 
meille pelkällä ulkonäöllään, että se kaipaa kastelua.  

Virallisen kääntämisen näkökulmasta ero vaikuttaa käyttökelpoiselta, koska 
viralliset asiakirjat ovat aina lähettäjän tietoisesti muotoilema merkkien yhdistel-
mä. Siksi käytän jatkossa käsitettä sanoma Åbergin määrittelemässä merkityk-
sessä. ”Sanoma on lähettäjän tietoisesti muotoilema merkkien yhdistelmä, joka 
muodostaa ajatuskokonaisuuden. Englanniksi message” (Åberg 1989, 306). 

Sanomankantaja 

Samoin perustein käytän translatorisen toiminnan teorian saksankielisestä kä-
sitteestä Botschaftsträger suomennosta sanomankantaja enkä viestinkantajaa, 
kuten se on yleensä käännetty (esim. Koskinen 2001, 41). 

Merkitys 

Translatorisessa viestinnässä tavoitellaan mm. lähettäjän tarkoittaman merkityk-
sen säilyttämistä. Sen onnistuminen on arviointikriteerinä myös jäljempänä esi-
teltävässä virallisen kääntäjän kokeessa. Merkityksen ongelma on eräs viestinnän 
vaikeimmista ongelmista, joten sen käsitteleminen kattavasti vaatisi perinpoh-
jaista tutustumista esim. semiotiikan tutkimustuloksiin Tässä työssä yritän vain 
selvittää lukijalleni millaiseen käsitykseen käyttämäni viittaukset merkitykseen 
perustuvat. Vološinov (Vološinov 1929, suomennos: Laine 1990, 122-123) yrit-
tää ratkaista ongelmaa käsiteparissa teema ja merkitys, koska merkitystä ei yksis-
tään ole olemassa. 

Jokaisella lausumalla on kokonaisuutena tietty yhtenäinen merkitys, yhtenäinen 
ajatussisältö. Nimitän tätä kokonaisen lausuman ajatussisältöä sen teemaksi. 
Teeman pitää olla yhtenäinen, muutoin puheella yhdestä lausumasta ei olisi mi-
tään pohjaa. Itse asiassa lausuman teema on yksilöllinen ja ainutkertainen, kuten 
lausuma itsekin. Se on lausuman synnyttäneen konkreettisen historiallisen tilan-
teen ilmaisu. Kysymyksellä ‘paljonko kello on?’ on joka kerta eri merkitys – 
omalla terminologiallani siis eri teema – mikä riippuu siitä konkreettisesta (mik-
roskooppisesti) historiallisesta tilanteesta missä sitä kysytään ja jonka osa se itse 
asiassa on. 
Tästä seuraa, etteivät lausuman teemaa määrää vain lausumaan sisältyvät ling-
vistiset muodot – sanat, morfologiset ja syntaktiset muodot, äänteet, intonaatio – 
vaan myös tilanteen ei-verbaalit tekijät. Jos tilanteen nämä tekijät sivuutetaan, ei 
lausumaa ymmärretä – niin kuin ei silloinkaan, kun sivuutetaan jokin sen tär-
keimmistä sanoista. Lausuman teema on konkreettinen – yhtä konkreettinen kuin 
se historiallinen tuokio, johon tämä lausuma kuuluu. Vain historiallisena ilmiö-
nä, koko konkreettisessa täydellisyydessään ymmärrettynä lausumalla on teema. 
Tätä tarkoittaa lausuman teema. (Vološinov 1929, suomennos: Laine 1990, 122.) 

Vološinovin mukaan lausumalla on merkitys teeman sisällä, ja merkityksellä 
hän tarkoittaa lausumassa aina toistettavissa olevia ja itseidenttisiä mutta abstrak-
teja momentteja. Hänen mukaansa lausuman teema ei ole jaettavissa, mutta lau-
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suman merkitys hajoaa joukoksi sen kielellisiin elementteihin sisältyviä merki-
tyksiä. ”Kysymyksen ‘paljonko kello on?’ merkitys on tietenkin yhtäläinen kai-
kissa historiallisissa esitystilanteissaan – se koostuu siihen kuuluvien sanojen, 
niiden morfologisten muotojen, syntaktisten suhteiden, kysymyksen intonaation 
jne. merkityksistä” (Vološinov 1929, suomennos: Laine 1990, 122-123). 

Teema ja merkitys ovat kuitenkin toistensa edellytyksiä, joten niitä ei voi 
erottaa mekaanisesti toisistaan. Täten yksittäisen sanan merkitystä ei voi osoittaa 
tekemättä siitä teeman elementtiä eli esittämättä jonkinlaista ”esimerkkiä”. (Vo-
lošinov 1929, suomennos: Laine 1990, 123.) 

Vološinovin teema-käsitteeseen voidaan ankkuroida käännösprosessien ana-
lyysivaiheet ja kulttuurista toiseen siirtymisestä johtuvat tulkinnat. ‘Paljonko 
kello on?’-ilmiö esimerkiksi on aina voimakkaasti läsnä kulttuurista toiseen siir-
ryttäessä47. Lisäksi voidaan sanoa, että lähde- ja kohdesanoman samanarvoisuut-
ta, samanveroisuutta48 tavoiteltaessa tavoitellaan niiden teemojen ja merkitysten 
samanarvoisuutta. 

Merkitykselle ei ole yksinkertaista määritelmää, ja todennäköisesti merkityk-
sellä on eri merkitys senkin mukaan,mistä tekstistä kulloinkin puhutaan. Lehto-
nen (1996) käsittelee kirjassaan Merkitysten maailma merkityksen muodostumis-
ta. Omien sanojensa mukaan hän ”kehittelee näkemystä tekstuaalisten merkitys-
ten kontekstuaalisesta ja kulttuurisesta luonteesta” (1996, 9) eli juuri näkemystä, 
joka on myös translatologisesti kiinnostava. Vaikka Lehtosen pohdinnat perustu-
vat pitkälti kaunokirjalliseen tekstiin, niillä on yleistä kantavuutta myös asiateks-
teihin ja kaunokirjallisuudesta niinkin etäällä oleviin teksteihin kuin viralliset 
asiakirjat. Virallisen kääntämisen kannalta ovat erityisen kiinnostavia ajatukset, 
jotka liittyvät tekstin tekijään merkityksen lähteenä ja lukijan näennäiseen vapau-
teen lukea teksti tekijän tarkoittamalla tavalla. Lehtosen (1996) kysymykset ku-
ten ”ensinnäkin kuinka teksti kykenee merkitsemään juuri sitä, mitä se sanoo 
merkitsevänsä, ja toiseksi millaisia ongelmia tämä yhden ja kiinteän merkityksen 
tavoittelu tekstissä itsessään aiheuttaa” (1996, 144) ovat kääntäjän arkea. Tyhjen-
täviä vastauksia tämän tyyppisiin kysymyksiin on turha odottaa, mutta kun asiat 
on esim. käännettäessä ratkaistava kulloisenkin toimeksiannon osalta, päädytään 
tekstin tuotantoprosessin tutkimiseen eli tekstin tutkimiseen siltä kannalta, mitä 
materiaaleja siinä on käytetty ja miten. (Lehtonen 1996, 143-144.) 

Informaatio 

Virallisessa kääntämisessä informaation käsitteellä on keskeinen asema. Viran-
omaiset informoivat toisiaan, vaihtavat informaatiota keskenään erilaisissa pää-
töksentekoprosesseissa ja kääntäjä joutuu käsittelemään heidän informaatiotaan. 

                                                 
47 Jopa ajan kysyminen konkreettisesti tilanteissa, joissa dialogin osapuolten aikakäsitykset 

poikkeavat (filosofisesti) toisistaan, voi muodostua käännösongelmaksi. 
48 En käytä tietoisesti ekvivalenssin enkä vastaavuuden käsitettä niiden käännösteoreettisten 

rasitteiden vuoksi. 
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Informaatioteorioita on useita, ja ne painottavat eri asioita. Niinpä informaa-
tiota on määritelty monella tavalla. Informaatioyhteiskunta-käsitteen yhteydessä 
termiä on yritetty selkeyttää. Otto (1983) on poiminut kolmesta lähestymistavas-
ta, klassisesta informaatioteoriasta, loogis-semanttisesta informaatioteoriasta ja 
automaattiteoriasta seuraavat informaation määritelmät: 

In der klassischen Informationstheorie ist Information eine Folge von Zeichen, 
von denen jedes eine Selektion (als Resultat oder als Prozess) aus einem 
gegebenen Vorrat von Zeichen oder Zeichenfolgen darstellt. [...] Die logisch-
semantische Informationstheorie versteht Information als die Klasse derjenigen 
Sätze, die von einem Gegebenen impliziert werden, gemäss der Logik des 
Empfängers. [...] Die Automatentheorie definiert Information als eine 
Anordnung von Symbolen, die von einem gegebenen System – einem 
Computerprogramm beispielsweise, oder auch einem menschlichen Gehirn – 
unterschieden, identifiziert, erzeugt und in andere Anordnungen, möglicherweise 
andere Symbole überführt werden können. (Otto 1983, 146-147.) 

Kaikki kolme ovat käyttökelpoisia määritelmiä toiminnallista kääntämistä 
ajatellen, koska ne korostavat vastaanottajan asemaa informaation välittymisessä 
ja ymmärtävät informaation käsitteen dynaamiseksi. Samanaikaisesti niissä ko-
rostetaan, että informaatio ei ole mielivaltaista, vaan järjestettyä (Anordnung, 
Folge von Zeichen, gegebener Vorrat von Zeichen, Gegebenes) eli informaatiolla 
on alkulähde, joka on suunniteltu informaatiotarjous Vermeerin (Reiss & Ver-
meer 1984, 119; 1991, 105) käsitteellä ilmaistuna. 

Myös Åbergin (1978) määritelmässä korostuu vastaanottajan merkitys ja lä-
hettäjän tehtäväksi jää tiettyjä tapahtumia kuvaavien sanomien laatiminen. 

Informaatiota on se, mitä vastaanottaja saa irti: se mikä vähentää tietyn henkilön 
epävarmuutta tietyn ilmiön osalta. Siten voidaan sanoa, että informaatiota ei sel-
laisenaan voi siirtää, ainoastaan sanomia, jotka kuvaavat tiettyjä tapahtumia. 
(Åberg 1978, 337.) 

Åberg pysyy määritelmässään 1989 toteamalla, että “sanoma on informatiivinen 
silloin, kun se vähentää vastaanottajan epätietoisuutta sanoman kuvaaman koh-
teen osalta. Sanoma siis kantaa informaatiota.” (Åberg 1989, 16.) Wiio 
(1974/1994) taas on lähestynyt informaatiokäsitettä järjestelmäteoreettisesti. Hä-
nen mallinsa mukaan informaatio on tapahtuma, prosessi. ”Informaatio ei ole sa-
ma kuin tieto. [...] Informaatio on aina sidoksissa vastaanottajaan, merkkien kä-
sittelijään.” (Wiio 1974/1994, 62-63.) 

Seiffert (1971) ja Niiniluoto (1989) tarkastelevat informaatiota filosofian nä-
kökulmasta ja erottavat erilaisia informaation käsitteitä. Filosofinen tarkastelu-
kulma informaatioon sinänsä saattaa viedä liian kauaksi toiminnallisen kääntä-
misen tarpeista, mutta sekä Seiffertilla että Niiniluodolla on varteenotettavia 
viestintään kohdennettuja käsitemääritelmiä, jotka myös suhteuttavat Wiion ja 
Åbergin esittämiä. Seiffert esim. esittelee kolme informaatio-käsitettä: jokapäi-
väisen informaatio- käsitteen, teknisen informaatio- käsitteen ja historiallisen 
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informaatio- käsitteen. Kun kääntämisen yhteydessä puhutaan informaatiosta, se 
tulkitaan Seiffertin jaottelusta jokapäiväisen informaation käsitettä vastaavaksi, 
jonka mukaan informaatio on nykyhetkeen ja käytäntöön sidoksissa oleva ilmoi-
tus asioista, jotka informaatiota kaipaavan on tärkeä tietää pystyäkseen päätök-
sentekoon ja toimintaan.49 

Niiniluoto tekee kahtiajaon erottamalla toisistaan ei-kielellisen (fysikaalisen) 
informaation ja kielellisen informaation, joka jakaantuu edelleen syntaktiseen, 
semanttiseen ja pragmaattiseen informaatioon. Niiniluodon (1989, 23, korostus 
Niiniluodon) mukaan: 

Kielellinen informaatio -käsite lähtee oletuksesta, jonka mukaan informaatiolla 
täytyy olla kantaja, so. aineellinen olio, tapahtuma tai prosessi, joka kykenee 
tietyissä olosuhteissa välittämään tai tallentamaan viestejä. Informaation kanta-
jia voimme laajassa mielessä kutsua merkeiksi ja merkkijärjestelmiä kieliksi. 

Pragmaattinen informaatio liittyy Niiniluodon (1989, 40) mukaan kommunikaa-
tioon ja on relativisoitu henkilöihin ja tulee niin ollen lähelle Seiffertin jokapäi-
väistä informaatio -käsitettä. Kumpaakin käsitystä on hyödynnetty sekä viestin-
nän että kääntämisen tutkimuksessa.  

Holz-Mänttärille (1984) tekstit ovat sanomankantajia ja Åbergin mukaan sa-
nomat kantavat informaatiota. Vermeerille edelleen teksti on informaatiotarjo-
us ja käännös informaatiotarjous informaatiotarjouksesta. Tähän käsitykseen 
kiteytyvät edellä mainittujen informaatiokäsitteiden keskeisimmät piirteet: sa-
nomat vain kantavat informaatioainesta vastaanottajan järjestelmään, ja tilantees-
ta riippuu mitä tarjouksesta otetaan vastaan. Vermeerin mukaan lähettäjällä on 
muotoiltuna tarjous informaatioksi eli informoituminen on yhtä paljon lähettäjän 
kuin vastaanottajankin panoksesta kiinni. (Reiss & Vermeer 1984/1991.) 

Virallisessa kääntämisessä lähdeasiakirjan (primaariasiakirjan50) laatijalla on 
erityisen vahva informaatiotarjous. Viralliselle kääntäjälle, joka on välivastaanot-
taja eli tarjousta ei tehdä hänelle, tarjous on huomattavasti vahvempi, ”informa-
tiivisempi” ja vähemmän tulkinnanvarainen kuin käännösasiakirjaa käsittelevälle 
viranomaiselle, joka tekee asiakirjan tietojen pohjalta harkintaa. Tässä asetel-
massa sekä Vermeerin että Åbergin voimakkaasti vastaanottajapainotteinen mää-
ritelmä sopii paremmin käännöstä käsittelevään viranomaiseen kuin kääntäjään. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikissa yllämainituissa informaatiokäsityk-
sissä informaatio tarvitsee käsittelijän ollakseen olemassa. 

                                                 
49 ”Information“ ist hiernach eine gegenwarts- und praxisbezogene Mitteilung über Dinge, 

die mir im Augenblick zu wissen wichtig sind (Seiffert 1971, 24). 
50 Primaariasiakirja tarkoittaa suoraa asiakirjaa eli virallisen käännöksen laatimisen pohja-

na olevaa asiakirjaa; vrt. sekundaariasiakirja, joka tarkoittaa välillistä asiakirjaa eli vi-
rallisen kääntäjän laatimaa asiakirjaa. Tarkempi määritelmä kappaleessa 3.4.1. 
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2.6.3 Kääntäjä informaation käsittelijänä 

Kääntäminen on ajattelua, ongelmanratkaisua, valintoja, päätöksentekoa ja rat-
kaisujen perustelemista (Risku 1998a; 2000), jotka kaikki ovat eri tasoisia asioita 
ja sisältyvät toinen toisiinsa. Ne vaativat informaation käsittelyä, mikä puoles-
taan on kognitiivinen prosessi. Siksi on luonnollista, että käännöstiede on ollut 
kiinnostunut kääntäjästä informaation käsittelijänä. (Esim. Wilss 1988 ja Risku 
1998a.) 

Riskun (2000, 81–82) mukaan translatorinen toiminta on tilanteeseen sidottua 
kääntämistä tai tulkkaamista (Situated Translation) ja hän yrittää sovittaa kog-
nitiotieteissä vallalla olevan samansuuntaisen tutkimussuunnan (Situated Cogni-
tion) tuloksia funktionaalisiin käännösteorioihin. Tilanteeseen sidotun kognition 
(Situated Cognition) paradigma on kehittynyt Riskun mukaan suunnilleen saa-
maan aikaan kuin funktionaalisen käännösteorian paradigma (Risku 2000, 81). 
Kummankin teorian keskeisiä piirteitä on ollut pyrkimys tarkastella kaikkia tie-
dollisia prosesseja yhtenäisestä näkökulmasta, saman prosessikokonaisuuden 
vaiheina. Virikkeitä tähän on saatu kybernetiikasta, systeemiteoriasta, tietojenkä-
sittelyn teoriasta, teknologiasta, filosofiasta ja hermofysiologiasta. 

Kuten edellä käsitellyistä informaation eri määritelmistäkin käy ilmi ihminen 
ei ole passiivinen edes informaation vastaanottajana. Jo havaitessaan hän aina 
valikoi ja tulkitsee tarjolla olevaa, aisteihin saapuvaa informaatiota (informaatio-
tarjousta). Kun painotetaan yksilön aktiivista osuutta havaintoprosessissa herää 
kysymys, millaisin perustein ja tiedoin valikointi ja tulkinta tapahtuvat. Varmana 
pidetään, että uutta informaatiota tulkitaan vanhan, jo olemassa olevan tiedon 
pohjalta ja että havainnoissa tapahtuvaa valikointia ohjaavat odotukset, ennakko-
käsitykset ja maailmankuvat. Yleiseltä rakenteeltaan eri ihmisten maailmankuvat 
ovat pitkälti samantapaisia, sisällöltään syvästi yksilöllisiä. Kääntämistä ajatellen 
painopiste voidaan nähdä sosiaalisen kognition ongelmissa: miten havaitsemme 
kanssaihmisiämme, miten teemme päätelmiä heidän ominaisuuksistaan, aiko-
muksistaan ja tavoitteistaan, varsinkin silloin kun olemme tekemisissä vieraan 
kulttuurin kanssa. Tähän liittyy myös sosiaalisen viestinnän problematiikka, sillä 
valtaosa saamastamme tiedosta välittyy sosiaalisen viestinnän kautta. Kieli on 
viestinnän tärkein väline. Kielellinen viestintä tapahtuu kuitenkin aina jossain 
kontekstissa ja edellyttää tuon kontekstin tuntemista. Sanoma välittyy vain jos 
sen lähettäjällä ja vastaanottajalla on riittävä yhteinen tietoperusta ja he ymmär-
tävät toistensa tavoitteita. Käännöstoiminnassa tämä merkitsee, että myös kään-
täjällä täytyy olla asiakkaansa kanssa riittävästi yhteistä tietoperustaa ja kääntä-
jän ja asiakkaan täytyy riittävästi ymmärtää toistensa tavoitteita.51  Historiallisten 
tekstien tulkitsijan esimerkiksi on Wedgwoodin (1960, 35) mukaan kiinnitettävä 
mielikuvitukselliset ideansa mihin tahansa ja kaikkeen mitä tekstien syntyhetkes-

                                                 
51 Käännöstoimisto Traduct Communications on kiteyttänyt ajatuksen mainoslauseeseensa 

“When your message gets through we have succeeded.” - Kun teidän viestinne on mennyt 
perille me olemme yhdessä onnistuneet. 
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tä on mahdollista saada selville. Virallisen kääntämisen kohteeksi on vaikea ku-
vitella tekstiä, jonka syntyhistoriaa ei pystytä selvittämään. 

Kääntämisessä tekstit voidaan kognitiivista käsittelyä varten määritellä voi-
maan saatetuiksi ajatusten ilmaisuiksi. Kääntäjä luo muun lukijan tavoin oman 
versionsa tarjolla olevasta aineistosta. Tämä versio ei voi olla luotettava, ellei 
lähettäjän tekstin syntytaustana olleita tarkoitusperiä oteta huomioon. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että kääntäjän täytyy olla tietoinen omista kognitiivi-
sista prosesseistaan, vähintäänkin siitä mitä hän kulloisessakin tapauksessa ym-
märtää ja mitä ei, mitä tietää ja mitä ei; yleisemmin sanoen, tietoa omasta itses-
tään tiedonkäsittelijänä. 

Kognitiivisessa tiedonkäsittelyprosessissa kääntäjä on välittävä lenkki infor-
maatiokäsittelyketjussa, joka Bergströmin (1988) mukaan on vähintään “kolmien 
aivojen yhteisö”. Se, että hän toimii toisen lukuun ja laskuun ja vastaa ratkaisu-
jensa toimivuudesta vieraassa viestinnässä eikä omassaan, monimutkaistaa in-
formaation käsittelyä. Kääntäjän mutkikkaampaa tietä voidaan nimittää 
Bocheńskia (1975, 14) soveltaen tietoiseksi epäsuoraksi tiedostamiseksi. 
Bocheński käsittelee suoraa (direktes Erkennen) ja epäsuoraa (indirektes Erken-
nen) tiedostamista metodologian kirjassaan Die Zeitgenössischen Denkmethoden 
kohdassa, jossa hän puhuu pyrkimyksestä “totuudenmukaiseen” lausumaan tai 
ratkaisuun. Hänen mukaansa päämäärät voidaan saavuttaa joko suoran tai epä-
suoran havainnoin kautta ja yleensä niiden yhdistelmänä. Suora havainnointi ja 
tiedostaminen tapahtuu siten, että yksilö kokee ja/tai näkee itse jonkin ilmiön ja 
toteaa sen asiaintilan; epäsuora puolestaan siten, että yksilö katselee ja tutkii ja 
analysoi muita ilmiöitä ja asiaintiloja ja päättelee niiden kautta, mistä ilmiöstä ja 
asiaintilasta selvitettävässä kohteessa on kyse52. 

                                                 
52 „Dieses Ziel kann nun offenbar in zweifacher Weise erreicht werden: (1) dadurch, dass 

man sich den Sachverhalt (sinnlich oder geistig) ansieht; will man z.B. wissen, ob der Satz 
‘Dieser Tisch hier ist braun’ war ist, so genügt es, den Tisch sich anzusehen; ein solches 
Erkennen wollen wir direktes Erkennen nennen; (2) dadurch, dass man nicht den 
betreffenden Sachverhalt selbst, sondern andere Sachverhalte sich ansieht, und daraus auf 
den ersten Sachverhalt schliesst. Diese Art des Erkennens wollen wir indirektes Erkennen 
nennen.” (Bocheński 1975, 14.) 
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Käännösprosessissa on kyse toimijoiden ketjusta, jonka sisäisiä tapahtumia 
voidaan kuvata esim. seuraavasti: 

A B

K

A B

KK
K

A B

K
A B

KA
B

€

Vaihe 1
Viestinnän tarve on syntynyt. 
Viestintäosapuolet (A ja B) 
lähestyvät toisiaan.

Vaihe 2
Viestintä pysähtyy viesti-
esteeseen (kieli- ja kulttuuri-
rakoon). Kääntäjä (K) tulee 
välittäjäksi.

Vaihe 3
Viestijät A, B ja K muodostavat 
viestintäketjun (interpenet-
raatio)

Vaihe 4
Informaation käsittely tapahtuu.

Vaihe 5
Viestintä on tapahtunut. Ketju 
purkaantuu. Viesti on jättänyt 
jälkensä kaikkiin osapuoliin. 
Kääntäjä on suorittanut 
asiantuntijapalvelunsa ja voi 
poistua.

 

Kuva 3. Informaation käsittelyketjun muodostuminen, toimiminen ja purkautuminen 
translatorisessa toiminnassa 

A lähettää B:lle informaatiotarjouksen omien valintojensa mukaan. Valinto-
jen muistiinpanot näkyvät kognitiivisen kielellisen toiminnan kautta syntyneenä 
tekstinä. Virallisen kääntämisen yhteydessä nimitän sitä primaariasiakirjaksi tai 
lähdeasiakirjaksi. 

Muodostunut lähettäjä–vastaanottaja-tilanne teksteineen on informaatiotarjo-
us kääntäjälle K, joka puolestaan informaation käsittelijänä tekee sanomasta 
omat vastaanottajan valintansa. Näitä valintoja määrää hänen oma maailmanku-
vanmuodostuksellinen historiansa, josta osana on esim. kääntämisen asiantunti-
jakoulutus ja/tai virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaminen. Kääntäjän pyrki-
minen objektiivisuuteen valinnoissaan on sitä, että hän pyrkii pääsemään perille 
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lähettäjän valintaperusteista kyetäkseen tekemään mahdollisimman paljon samo-
ja valintoja tai ohjatakseen ja korjatakseen niitä asiantuntijatehtävänsä velvoit-
tamana silloin, kun se on järkevän toiminnan kannalta tarpeellista. Valinta, oh-
jaaminen ja korjaaminen edellyttävät, että kääntäjällä on kuva toiminnan tarkoi-
tusperistä ja vastaanottajan mieltämisedellytyksistä. 

Kääntäjän valintojen kirjauksena syntyy kääntäjän teksti, kohdeteksti, joka on 
kohdennettu vastaanottajalle B. Se on lähettäjän ja kääntäjän yhteinen informaa-
tiotarjous. Virallisen kääntämisen yhteydessä nimitän sitä sekundaariasiakirjaksi 
tai käännösasiakirjaksi. 

Vastaanottaja B viimein tekee omat valintansa saamastaan informaatiotar-
jouksen informaatiotarjouksesta. Ja näin viestintäketju jatkuu. Viestintä tietyssä 
toiminnassa ei pääty kääntämiseen ja kääntäjä pysyy valmistamansa välineen 
kautta toiminnassa mukana, vaikka hän näennäisesti poistuu ketjusta palkkion 
saatuaan. Hänet voidaan myös palauttaa itse toimintaan, jos esim. käännös on 
virheellinen tai puutteellinen. Yleisesti ketjuista sanotaan, että ne ovat yhtä vah-
voja kuin niiden heikoin lenkki. Ketjussa kuka toimija tahansa voi olla heikoin 
lenkki. Syy ei siis aina ole kääntäjän, jos ketju katkeaa; asiantunteva kääntäjä 
päinvastoin yleensä vahvistaa muita lenkkejä. 

2.7 Kielilähtöiset, tarkoituslähtöiset ja toimintalähtöiset 
käännösteoriat 

Jaan tämän työn käsittelyä varten teoriat kolmeen ryhmään: 

• Kielilähtöiset eli lingvistiset teoriat 

• Tarkoituslähtöiset eli funktionaaliset teoriat 

• Toimintalähtöiset eli aktionaaliset teoriat 

Jako perustuu siihen mikä määrää käännösmetodin valinnan ja käännöspro-
sessin muotoutumisen. [Eikä esimerkiksi siihen mikä on lähde- ja kohdetekstin 
tai niiden funktioiden keskinäinen suhde tai vastaavuuden luonne eikä myöskään 
siihen mitä käännökseltä kulloinkin odotetaan (vrt. esim. Vehmas-Lehto 1999, 
113—).] 

Teoria  Käännösmetodi ja –prosessi johdetaan 

Kielilähtöinen eli lingvistinen lähdetekstistä ja sen kielestä 

Tarkoituslähtöinen eli funktionaalinen kohdetekstin tarkoituksesta (funktiosta) 

Toimintalähtöinen eli aktionaalinen toiminnasta, jossa tekstillä on funktio 

Taulukko 5. Teoria ja mistä sen mukaisesti käännösmetodi ja –prosessi johdetaan 
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Teoria Prosessi etenee 

Kielilähtöinen eli lingvistinen lähdetekstin analyysin kautta siirtoon ja siitä kohde-
tekstin (kielelliseen) muotoiluun, synteesiin. 

Tulos: 3-vaiheinen käännösprosessi (ks. esim. Veh-
mas-Lehto 1999, 62) 

Tarkoituslähtöinen eli funktionaalinen kohdetekstin tarkoituksen analyysin kautta lähdetekstin 
kriittiseen arviointiin ja siitä tarkoituksen mukaisiin 
valintoihin ja niistä kohdetekstin toteutukseen. 

Tulos: monivaiheinen käännösprosessi (esim. Nordin 
esittämä 6-vaiheinen prosessi), (ks. esim. Vehmas-
Lehto 1999, 79) 

Toimintalähtöinen eli aktionaalinen kohdetoiminnasta, jossa kohdetekstiä on sovittu tai 
ajateltu käytettävän, kohdetekstin funktion selvittämi-
seen ko. toiminnassa, lähdetoiminnan ja kohde-
toiminnan vertailuun, lähdefunktion ja kohdefunktion 
vertailuun ja edelleen lähdetekstin kriittiseen arvioin-
tiin ja edelleen kohdefunktion mukaisen kohdetekstin 
laatimiseen. 

(+ työn hinnoittelemiseen ja toimittamiseen asiakkaalle 
sekä työn reflektointiin ammattitaidon kehittämiseksi 
antamalla ja ottamalla vastaan palautetta.) 

Tulos: kokonaisvaltainen monivaiheprosessi 

Taulukko 6. Teoria ja sen mukaisen prosessin eteneminen vaiheittain 

Nimitän edelleen kielilähtöisten teorioiden mukaista kääntämistä kielelliseksi 
kääntämiseksi ja tarkoitus- ja toimintaperäistä kääntämistä toiminnalliseksi kään-
tämiseksi. Toiminnallisessa kääntämisessä, jossa translaatio syntyy toiminnasta 
ja johtaa toimintaan, lähdetekstin ja toiminnan suhdetta voidaan kuvata seuraa-
vasti: Lähdetekstin takana on sen funktio ja sen takana vanha toiminta, jossa 
tekstillä oli funktionsa. Lähdetekstin edessä on uusi tai vanha funktio ja sen 
edessä uusi toiminta, jossa tekstillä tulee olemaan funktionsa. Jos toiminta muut-
tuu, muuttuu yleensä myös funktio ja jos funktio muuttuu, muuttuu yleensä myös 
teksti. 

 

Kuva 4. Lähdetekstin kaksisuuntainen orientaatio toiminnallisessa kääntämisessä 
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Toimintalähtöisten teorioiden edut toiminnallisen kääntämisen tarkastelulle: 

1. Toiminta-ajatusta voi olla helpompi soveltaa konkreettiseen toimin-
taan kuin yksittäisten osatekijöiden analyysiä, koska toiminta on 
enemmän kuin tekijöittensä summa. 

2. Toiminnan kautta voi olla helpompi selittää käytäntöä ja vaikuttaa 
käytäntöön, kuin osatekijöitä tai osavaiheita tarkastelemalla. 

3. Toiminnan tarkastelu ohjaa systeemiseen ajatteluun. Käännösproses-
sin osatekijöistä lähtevä teoria saattaa johtaa pirstoutumiseen, joka it-
se asiassa silpoo sen kokonaisilmiön, jota haluamme ymmärtää. 

4. Käytännön työssä toiminnasta johdetaan käännösprosessi. 

Käännösprosessin laukaisemiseksi täytyy todeta, että kääntämistä tarvitaan. 
Sitä ennen pitää määritellä kääntämisen funktio kokonaistoiminnan kannalta, 
koska siitä päätetään kaikki tärkeät ratkaisut, jotka määräävät käännösprosessin 
kulun ja tulokset, eli vaiheet, toimenpiteet ja toimijat sekä viime kädessä myös 
laadun. Toiminnasta käsin arvioidaan viestinnän tarve, määrä, laatu ja arvot (ma-
terialistiset ja henkiset), eli määritellään yksittäisten tekijöiden funktiot kulloi-
senkin toiminnan tavoitteiden kannalta. Asiaa voidaan havainnollistaa seuraavas-
ti: 

Käännöksen funktion mukainen arvo päätoiminnalle ja siitä johdettavat 
päätösharkinnat. 

 

Kuva 5. Yksittäisen käännöksen arvon johtaminen toiminnasta 
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Funktioarvo Esimerkkejä harkinnasta 

Päätoiminnan arvo 
(esim. yritykselle tai 
yhteiskunnalle) 

Ryhdytäänkö 
toimintaan 
vai ei? 

Miten toiminta 
resurssoidaan? 

Mitä saa 
maksaa? 

Mitä henkilöresurs-
seja se vaatii? 

Viestinnän arvo pää-
toiminnassa 

Miten tärke-
ää viestintä 
on? 

Mitkä laatuvaa-
timukset asete-
taan? 

Mitä saa 
maksaa? 

Mitä henkilöresurs-
seja se vaatii? 

(Tietyn) tekstin arvo 
viestinnässä 

Miten tärkeä 
(tietty) kirjoi-
tettu teksti 
on? 

Mitkä laatuvaa-
timukset asete-
taan? 

Mitä saa 
maksaa? 

Kuka kirjoittaa tai ke-
nen teksti valitaan? 

Kääntämisen (trans-
latorisen toiminnan) 
arvo viestinnässä 

Miten tärke-
ää on kään-
tää? Käänne-
täänkö vai 
ei? 

Mitkä laatuvaa-
timukset asete-
taan? 

Mitä saa 
maksaa? 

Kuka valitaan kään-
tämään? 

Tietyn käännöksen 
arvo koko käännös-
operaatiossa 

Miten tärkeä 
tietty kään-
nös on? 

Mitkä laatuvaa-
timukset asete-
taan? 

Mitä saa 
maksaa? 

Kuka valitaan kään-
tämään? 

Taulukko 7. Funktioarvosta johdettava päätösharkinta 

Toiminnallisiin (aktionaalisiin ja funktionaalisiin) lähestymistapoihin on 
kohdistettu myös kritiikkiä (esim. Kohlmayer 1988). On yritetty osoittaa, että 
kehittyneet ekvivalenssiteoriat kuten Nidan teoria dynaamisesta ekvivalenssista 
(1969, 12)53 ovat yhtä osoitusvoimaisia, eivätkä funktionaaliset teoriat olisi tuo-
neet mitään varteenotettavaa uutta. Onpa niitä nimitetty jopa käännöstieteen 
taantumiksi (Kelletat 1987). Ekvivalenssiteorioiden voidaan todeta käsitelleen 
osin samoja asioita ja huomioineen myös eriasteisesti erilaisia tekstinulkoisia 
tekijöitä. Lingvistiset teoriat, joihin ekvivalenssiteoriatkin luetaan (ks. esim. 
Snell-Hornby 1986, 16) näyttäisivät vaikuttaneen kuitenkin heikosti käytännön 
työn, esimerkiksi virallisen kääntäjän auktorisointimenettelyn54, kehittymiseen. 
Toisin sanoen niihin liittyy Chestermanin (II kääntämisen ja tulkkauksen tutki-
muksen symposiumi 23.4.2004) mukaan ”relevanssi-ongelma, joka näkyy kentän 
kommenttina: so what? – entä sitten”. Tässä kohdin yhdyn Holz-Mänttärin 
(1986, 348) käsitykseen, että teoriasta tulee käytännölle hedelmällinen, kun yri-
tetään sen perusteella ottaa kantaa käytännön kysymyksiin kuten käännöstuottei-
den laatuun tai kääntäjän vastuuseen55. 

                                                 
53 Nidan mukaan dynaaminen ekvivalenssi toteutuu siten, että kääntäjä valitsee lähdetekstin 

ilmaisulle merkitykseltään ja tyyliltään läheisimmän luontevan vastineen kohdetekstiin. 
Läheinen viittaa lähdetekstiin ja luonteva kohdetekstiin. Nida liikkuu tekstitasolla, mutta 
on ajatuksellisesti lähellä myöhemmin kehitettyjä funktionaalisen ekvivalenssin teorioita. 

54 Virallisen kääntäjän auktorisointijärjestelmä, ks. kappale 6. 
55 Eine Theorie wird für die Praxis erst fruchtbar, wenn versucht wird, auf ihr fussend 

Stellung zu beziehen: etwa zur Qualität von Translaten, zur Verantwortlichkeit des 
Translators [...] 
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2.8 Translatorinen toiminta  

Translatorinen toiminta on tässä työssä se yläkäsite, johon muut käsitteet yhdis-
tellään. Sen varsinaisena kehittäjänä voidaan pitää Holz-Mänttäriä, joka väitös-
kirjassaan Translatorisches Handeln. Theorie und Methode (1984a) sekä määrit-
teli että kytki sen teoriaan ja metodiin. Translatorisen toiminnan teoria tukee, 
vahvistaa ja laajentaa aikaisempia tarkoitusta ja päämäärää korostavia lähesty-
mistapoja. (Esim. Vermeer 1978, Freihoff & Takala 1974, Freihoff 1977, 1983.) 

Translatorisen toiminnan teorian ja skoposteorian voidaan katsoa muuttaneen 
käännöstieteen, kääntäjien koulutuksen ja ammattitoiminnan suuntaa. (Esim. 
Risku 1998b, 108.) Holz-Mänttärin ja Vermeerin ensi silmäykseltä yksin-
kertaiselta vaikuttava toteamus, että kääntäminen on toimintaa, on mullistava, 
koska se antaa mahdollisuuden tarkastella koko tiedonalaa uudesta näkökulmas-
ta. Translatorisessa toiminnassa käännettävyys ei ole kielen eikä tekstin vaan 
viestinnän ja toiminnan ominaisuus. 

Holz-Mänttäri (1984a, 7-8, 17) määrittelee yleisesti translatorisen toiminnan 
toimijan tuotantoprosessiksi, jonka funktio on tuottaa kulloinkin tarkemmin mää-
riteltyjä sanomankantajia, joita voidaan käyttää jossain laajemmassa pää-
toiminnassa ohjaamaan toiminnallista ja viestinnällistä yhteistyötä56. Hän painot-
taa, että translatorinen toiminta ei ole sanojen, lauseiden eikä yksinkertaisesti 
tekstien kääntämistä, vaan funktionmukaisen kommunikaation mahdollistamista 
tarkoitushakuisen kulttuuriesteet ylittävän yhteistyön ohjaamiseksi57. 

Kun kääntäminen määritellään toiminnaksi, se tarkoittaa samalla kääntäjän 
vapauttamista normatiivisen ekvivalenssin ja tekstin autonomisuuden kahleista. 
Käännöstyötäkään ei tehdä enää ”asiakkaan armoilla vaan asiakkuuden ehdoil-
la”, kuten Storbacka ja Lehtinen (1997) luonnehtivat palveluntarjoajan ja asiak-
kaan muuttunutta suhdetta. Tästä syystä toiminnallisia käännösteorioita kuten 
translatorisen toiminnan teoria ja skoposteoria on nimitetty kääntäjän emansipaa-
tioteorioiksi. Esimerkiksi Vehmas-Lehto (1999, 98, korostus Vehmas-Lehdon) 
toteaa: ”Skoposteoria onkin vapauttanut teoreetikot ja kääntäjät ekvivalenssin 
pakkopaidasta”. 

Erotuksena yleisestä toiminnasta translatorista toimintaa voidaan luonnehtia 
aloitetun toiminnan jatkamiseksi. Kyse ei ole kokonaan uuden toiminnan aloit-
tamisesta eikä vanhan toiminnan toistamisesta. Sama pätee translatorisen proses-
sin tekstityöhön. Siinäkään ei ole kyse (normaalitapauksessa) kokonaan uuden 

                                                 
56 “Translatorisches Handeln wird in der anstehenden Theoriebildung als 

Produktionsprozess eines Handelnden dargestellt mit der Funktion, Botschaftsträger einer 
näher zu bestimmenden Art zu produzieren, die in übergeordneten Handlungsgefügen zur 
Steuerung von aktionalen und kommunikativen Kooperation eingesetzt werden können.” 
(1984a,17) 

57 “Translatorisches Handeln heisst also weder Wörter, noch Sätze, noch einfach Texte 
übersetzen, es heisst in jedem Fall: zwecks Steuerung intendierter Kooperation über 
Kulturbarrieren hinweg funktionsgerechte Kommunikation ermöglichen.” (Holz-Mänttäri 
1984a, 7-8) 
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tekstin kirjoittamisesta eikä vanhan tekstin toistamisesta58 vaan muotoilun jat-
kamisesta toisella kielellä 

Translatorinen toiminta on yläkäsite, joka kattaa kaiken sanoman välittämi-
sen yli kieli- ja kulttuurirajan toisen – ei siis omaan – viestintätarpeeseen. Sen 
alakäsitteiksi järjestäytyvät niin perinteiset toiminnat kääntäminen ja tulkkaus 
kuin myös myöhemmin erikseen nimetyt lokalisointi, tekninen viestintä, suo-
mentaminen jne. Vehmas-Lehto (1999, 11) luettelee seuraavat kaksi- tai moni-
kielisen viestinnän muodot: 

• kääntäminen 
• tulkkaus 
• muu kaksi- tai monikielinen viestintä 
• tekstin toimittaminen 
• tekstin tuottaminen lähtökielisen materiaalin pohjalta 
• käännetyn tekstin tarkastaminen ja korjaaminen 

Vehmas-Lehdon jakoon voidaan tarkentaa, että viimeisessä kohdassa on kyse 
ulkopuolisesta tarkastajasta. Translatorisen toiminnan mukaisessa edistykselli-
sessä nykykäytännössä käännetyn tekstin tarkastaminen ja korjaaminen on kai-
ken kääntämisen kiinteä osa. Translatorisen toiminnan teoriasta johdettuna kään-
nösprosessi on monivaiheinen ja toteutetaan ryhmätyönä. Yksi prosessin vaiheis-
ta on tarkastaminen ja korjaaminen59. Tämä vaihe voidaan hoitaa joko hierarkki-
sesti siten, että sitä varten on oma toimenkuva ja oma toimija, joka on virka-
hierarkiassa kääntäjän yläpuolella ja saa siten myös tätä paremman korvauksen 
työstään. Näin on pitkään toimittu esimerkiksi Euroopan unionin käännösyksi-
köissä, joissa oli/on käännösten tarkastajan virka. Nyttemmin sielläkin on osasto-
osastolta siirrytty tai ollaan siirtymässä paremmaksi havaittuun kollegiaaliseen 
parityöskentelyjärjestelmään, ns. ristilukuun, jossa kääntäjät vastavuoroisesti 
tarkastavat ja korjaavat toistensa työt. Käännöstoiminnassa pyritään laadun var-
mistamiseksi siihen, että käännetään vain äidinkieleen (A-työkieleen), jossa on 
hankittu viestintäammattilaisen taso, mikä tarkoittaa myös ammattimaista kie-
lenhuoltoa. Ryhmätyön vaatimus korostuu erityisesti kun toimitaan vieraaseen 
työkieleen päin, jolloin myös ulkopuolisen kielenhuoltajan palveluita voidaan 
tarvita. Nykyaikainen ratkaisu käännösten laadun varmistamiseksi ja asiakkaan 
monipuoliseksi palvelemiseksi ovat kääntäjien verkostot (Schopp 2004, 9-11). 

Translatorinen toiminta kattaa Vehmas-Lehdon luettelemat toimenkuvat ja li-
säksi käännöstyön organisoimisen ja johtamisen, joista esimerkkinä voidaan 
mainita Euroopan unionin toimielinten käännösyksiköiden johtajat ja koordinaat-
torit. 

Tässä työssä keskityn kääntämiseen. Laillisesti pätevät tulkkaukset ovat kui-
tenkin sidoksissa tutkimuskohteeseen siinä määrin, että joudun paikka paikoin 

                                                 
58 Joissain tapauksissa tekstin tai sen osan toistaminen mahdollisimman tarkasti virheineen 

ja puutteineen tai jopa samalla kielellä on tavoitteen (skopoksen) mukaista. 
59 Ks. myös Holz-Mänttäri: Überprüfen im Translationsprozess (1984c) 



 

 
 
 
 

61

viittaamaan myös niihin. Translatorisen toiminnan osatoiminnoista lisäksi toisen 
tekemän käännösten tarkastamisen ja korjaamisen mukaanottaminen on aiheel-
lista, koska Suomessa, toisin kuin esim. Saksan liittotasavallassa60, virallisella 
kääntäjällä on kieliasetuksen mukaan oikeus vahvistaa myös toisen tekemiä 
käännöksiä.  

Asetuksen kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muutta-
misesta (386/1996) 3 § kuuluu:  

Jotta käännös 2 §ssä mainituissa tapauksissa olisi laillisesti pätevä, sen tulee olla 
virallisen kääntäjän, valtioneuvoston käännöstoimiston tai oikeusministeriön 
määräyksellä käännöksiä antamaan oikeutetun virkamiehen tekemä tai oikeaksi 
todistama. (Korostus Hietasen) 

Käsittelen seuraavassa kääntämistä translatorisen toiminnan alalajina. Kään-
täminen on monimerkityksinen käsite (Schopp 2002, 345-346). Tämä havainto 
vahvistuu entisestään virallisen kääntämisen nykyistä käytäntöä tutkittaessa. Ää-
ripäissään kääntäminen voidaan ymmärtää joko suppeasti tai laajasti. Suppeaa 
kääntämiskäsitystä kutsun kielelliseksi kääntämiseksi (lingvistinen kääntäminen) 
ja laajaa kääntämiskäsitystä toiminnalliseksi kääntämiseksi (aktionaalinen ja 
funktionaalinen kääntäminen).  

2.8.1 Kielellinen kääntäminen 

Kielellinen tarkoittaa Suomen kielen perussanakirjan (1990) mukaan: ”kieltä 
koskeva, kieleen kuuluva t. perustuva, kieli-”. Käsitteessä kielellinen kääntämi-
nen määräävänä piirteenä on kieleen perustuva. 

Yksi työni hypoteeseista on, että virallisen kääntäjän auktorisointijärjestelmä 
perustuu vanhentuneisiin lingvistisiin käännösteorioihin, jotka olivat vallitsevan 
paradigman mukaisia 1967, jolloin virallisten kääntäjien järjestelmä luotiin Suo-
meen. Lakiuudistuksen aikaan 1988 käännösteorioissa oli jo tapahtunut suun-
nanmuutos, mutta se ei ehtinyt vaikuttamaan uudistettuun järjestelmään, joka 
edelleenkin perustuu kielellisen kääntämisen traditioon. 

Suppeasti ymmärrettynä kääntäminen nähdään siirtymisenä tekstistä toiseen 
kieltä vaihtaen. Tätä näkemystä edustaa mm. Kollerin (1992) varsinainen kään-
täminen (Eigentliches Übersetzen). 

                                                 
60 Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Inneres, Amt für Innere Verwaltung und 

Planung (A222) : Kääntäjän ja tulkin vakuutus (Verpflichtungserklärung) kohta 8: Ich 
erkenne an, dass die Bestellung zum vereidigten Dolmetscher und Übersetzer eine 
höchstpersönlich verliehene Befugnis ist und ich im Rahmen dieser Befugnis nur 
höchstpersönlich handeln kann, d.h., dass ich mich als Dolmetscher nicht mit Massgabe 
vertreten lassen kann, dass die Gebühren mit mir abgerechnet werden und dass ich die 
Bezeichnung “Vereidigter Dolmetscher und Übersetzer” und das entsprechende Siegel nur 
für solche Übersetzungen verwenden darf, die ich vollständig selbst übersetzt habe. 
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Übersetzung im eigentlichen Sinne bezeichnen wir nur, was bestimmten 
Äquivalenzforderungen normativer Art genügt. Dazu gehört, dass der AS-
Text unabhängig von seinen speziellen Übersetzungsbedingungen (Empfänger in 
der ZS, kommunikativer Hintergrund) als autonomes Objekt betrachtet (und 
geachtet) und als solches in der ZS wiedergegeben wird. Bearbeitungen, 
Paraphrasen und kommentierende Inhaltserläuterungen können nicht als 
Übersetzungen im eigentlichen Sinne bezeichnet werden und gehören damit 
nicht zum primären Gegenstand der Übersetzungswissenschaft. (Koller 1992,89, 
korostukset Kollerin.) 

Koller (1992) kehittää myöhemmin teoriaansa translatorisen toiminnan suun-
taan määrittelemällä käännöksen kielellis-tekstuaalisen operaation (toimenpi-
teen) tulokseksi, operaation, joka johtaa lähdekielisestä tekstistä kohdekieliseen 
tekstiin, ja jossa luodaan ”käännös- (tai ekvivalenssi) suhde” lähdetekstin ja koh-
detekstin välille. Koller tekee jonkinlaista eroa käännössuhteen ja ekvivalens-
sisuhteen välille. Käsitteiden sisällöt jäävät kuitenkin epäselviksi tai jopa hämär-
tyvät entisestään. 

Eine Übersetzung ist das Resultat einer sprachlich-textuellen Operation, die von 
einem AS[ausgangssprachlichen] –Text zu einem ZS[zielsprachlichen]-Text 
führt, wobei zwischen ZS-Text und AS-Text eine Übersetzungs- (oder 
Äquivalenz-)relation hergestellt wird (Koller 1992, 16). 

Kieli on edelleenkin määräävä piirre Kollerin kääntämiskäsitteessä, vaikka käsite 
on (ilmeisesti funktionaalisten käännösteorioiden vaikutuksesta) saanut lisää 
piirteitä. Koller (1992) myös perustelee kielipainotustaan sanomalla, että kään-
tämisen ja käännöksien kautta ylitetään kieli- ja kulttuuriesteitä. Kieliesteen käsi-
te on tietoisesti ensimmäisellä sijalla. Hänen näkemyksensä mukaan ensisijainen 
viestinnän este on erikielisyys, johon ymmärtäminen kaatuu jo lähtötilanteessa. 
Arkikokemuksen mukaan ulkomaanmatkalla ei vieras kulttuuri vaan vieras kieli 
tekee kommunikaation mahdottomaksi. 

Mittels Übersetzen und Übersetzungen werden Sprach- und Kulturbarrieren 
überwunden. Der Begriff der Sprachbarriere steht bewusst an erster Stelle: Das 
primäre kommunikative Hindernis ist die Sprachverschiedenheit, an ihr scheitert 
die Kommunikation schon im Ansatz. Es gehört zu den trivialen 
Grunderfahrungen etwa auf Reisen, das es nicht die kulturelle Fremdheit ist, 
welche die Kommunikation unmöglich macht, sondern schlicht und einfach die 
fremde Sprache. (Koller 1992, 26.) 

Tämän työn käsitteistössä Kollerin lähestymistapa ja kaikki kieltä lähtökoh-
tana käyttävät kääntämiskäsitykset ovat kielellistä kääntämistä, ’kielenkääntä-
mistä’. Kielellisen kääntämisen kategoriaan kuuluvat myös vieraan kielen ope-
tukseen ja oppimiskontrolliin käytetyt käännöstehtävät sekä toistaiseksi myös 
täysin koneellisesti toteutetut käännökset, jotka kumpikin jäävät epäoleellisina 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kielellisessä kääntämisessä käännettävyys tul-
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kitaan kielen ominaisuudeksi. Tämän käsityksen edustajat ovat taipuvaisia sijoit-
tamaan kääntämisen tutkimuksen soveltavaan kielitieteeseen. 

Maallikkokäsitys, ammattikunnan käsitys, tieteen ja koulutuksen käsitys 

Käsitykset syntyvät aistihavaintojen ja kokemusten pohjalta. Siksi on ymmärret-
tävää, että maallikko puhuu yleisesti kielenkääntäjästä, koska hän kokee ja nä-
kee, että käännettäessä kieli vaihtuu. Useassa tapauksessa hän on lisäksi punaky-
nä piiskanaan vieraankielenopetuksessa joutunut iskostamaan mieleensä miten 
kieltä vaihdetaan toiseen kieliopin, opetellun sanavaraston ja sanakirjan avulla. 

Maallikkokäsitystä pitävät yllä monet auktoriteetit kuten esim. työministeriö, 
joka koulutus- ja ammattitietopalvelukuvauksissaan käyttää ammattinimikettä 
kielenkääntäjä ja antaa ymmärtää että kääntäminen on kielen kääntämistä: 

Kielenkääntäjältä vaaditaan erinomaisen kielellisen lahjakkuuden lisäksi myös 
kirjallisia kykyjä, sillä sujuvan tekstin kirjoittaminen edellyttää muutakin kuin 
käännöstaitoa. [...] Erityisesti freelance-kääntäjällä on suositeltavaa olla jonkin-
laista kokemusta kääntäjän ammatista. (Työministeriön koulutus- ja ammattitieto 
[online] 2002.) 

Ammattikunnan sisälläkin – ja myös kääntäjien koulutuksessa – ajateltiin 
pitkään “maallikkomaisesti”, mitä ainakin kielenkäyttö osoittaa. Sitä mukaa kun 
esimerkiksi Suomessa kääntäjänkoulutus on kehittynyt ja kansainvälinen alan 
tutkimus tuottanut varteenotettavia tuloksia, kielenkäyttö on muuttunut. Kun 
ensimmäiset kääntäjiä ja tulkkeja kouluttavat laitokset perustettiin Suomeen 
1966 ja 1970, ne olivat nimeltään kieli-instituutteja, jotka 1980 liitettiin yliopis-
tojen humanistisiin tiedekuntiin kääntäjänkoulutuslaitoksina, jotka edelleen 
muuttivat nimiään kukin yliopistonsa kehittämissuunnan mukaan joko käännös-
tieteen laitokseksi (Tampere, Helsingin yliopiston Kouvolan yksikkö, kansainvä-
lisen viestinnän laitokseksi (Joensuun yliopiston Savonlinnan yksikkö) tai kään-
tämisen ja tulkkauksen keskukseksi (Turun yliopisto). 

Vuosina 1967–1988 olivat voimassa laki ja asetus valantehneistä kielenkään-
täjistä, mikä laki korvattiin 1988 lailla ja asetuksella virallisista kääntäjistä. 
Kääntäjien ammattikunta, jota edustaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry., 
torjuu kielenkäytössään niin ikään kielenkääntäjän ja kielenkääntämisen käsit-
teet. Ammattikunnan aloitteesta esim. puhelinluettelon keltaisten sivujen palve-
luhakusana kielenkääntäjiä vaihdettiin 1970-luvulla hakusanaan kääntäjiä. 

Tästä kaikesta voi päätellä, että käsitteelle kääntäminen on annettu uusi la-
veampi merkitys ammattikunnassa, koulutuksessa ja teorioissa. Käsitteeseen on 
liittynyt uusia piirteitä funktionaalisen ajattelun lisääntyessä käytäntöön kohdis-
tetun empiirisen tutkimuksen myötä. Kun on lähdetty kysymään Holz-Mänttärin 
tavoin: “Mitä kääntäjä tekee?” “Was tut der Übersetzer?” (1984a, 17), on saatu 
selville, että hän ei käännä kieltä, vaikka myös kieli vaihtuu tekemisen aikana. 

Seuraavaa seikkaa ei myöskään voida ohittaa, kun pohditaan virallisen kään-
tämisen vallitsevaa tilaa Suomessa. Käännettävyys saatetaan ymmärtää kielen 
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omaisuudeksi myös niissä akateemisissa instituutioissa, joissa kääntäminen luo-
kitellaan kieliaineeksi ja kääntäjästä ja vastaavista monikulttuurisen ammatin 
harjoittajista käytetään nimitystä kieliammattilainen. Akateemisissa yhteyksissä 
kieli saatetaan entisestään kaventaa merkitsemään vierasta kieltä. Taitotavoitteis-
sa peräänkuulutetaan ”vieraassa kielessä lähes äidinkielen tasoa”. Äidinkielen 
taitotavoitetta ei yleensä määritellä. Vieraan kielen mukaan muodostetaan oppi-
aineita jne. 

Kieli on väline käännöstieteen ohella monella muullakin oppi- ja tutkimus-
alalla kuten toimittajankoulutuksessa tai tiedotusopissa. Näitä ei kuitenkaan luo-
kitella kieliaineiksi, mikä osoittanee, että niissä kieli mielletään selkeästi väli-
neeksi samoin kuin matematiikka mielletään välineeksi fysiikassa, kemiassa tai 
lääketieteessä. Tekeekö ehkä vakiintuneessa akateemisessa filologiamaailmassa 
vieraan kielen käyttö käännöstyöstä ja -tutkimuksesta kieliaineen? Kielikeskeiset 
akateemiset instituutiot muodostavat vastavoiman käännösajattelun kehittämisel-
le toiminnan ja viestinnän suuntaan.  

Kääntämisen mieltäminen kieliaineeksi ja kielialaksi näyttää vaikuttaneen 
käännöstyötä ohjaaviin yhteiskunnan ylläpitämiin vakiintuneisiin ja vaikeasti 
muutettaviin instituutioihin. Esimerkiksi virallisen kääntämisen kohdalla joh-
donmukainen seuraus on ollut, että virallisen kääntäjän tutkinto on muodostunut 
kielitutkinnoksi61, auktorisointimenettely kokonaisuudessaan on opetusministe-
riön alainen ja eduskunnassa virallista kääntämistä koskevat asiat käsitellään 
sivistysvaliokunnassa62.  

Kun kääntäminen mielletään toiminnaksi ja viestinnäksi, ja virallinen kään-
täminen sen erityismuodoksi, auktorisointitutkinto on kääntämisen erikoistutkin-
to, oikeuksista vastaava ministeriö on joko oikeusministeriö tai sisäministeriö 
(kuten esim. Saksan liittotasavallassa) ja eduskunnassa asiaa käsitellään luonte-
vammin esim. hallintovaliokunnassa63. Palaan tähän yksityiskohtaisemmin myö-
hemmissä kappaleissa, joissa käsittelen tutkintoja ja niiden kansainvälistä vertai-
lua (kappale 6). 

                                                 
61 Asetus virallisista kääntäjistä 1989/626, 6 §: Tutkinto käsittää kaksi tehtävää. Toisella teh-

tävällä osoitetaan yleinen kielitaito, ja toisella tehtävällä osoitetaan kielitaito tutkittavan 
valitsemassa aihepiirissä. [...] 

62 Sivistysvaliokunnan tehtävät: Sivistysvaliokunnan tehtävänä on käsitellä kasvatusta ja 
koulutusta, tiedettä ja taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoi-
keutta sekä opintotukea koskevat asiat. Lisäksi sivistysvaliokunta käsittelee eduskunnan 
kirjaston kertomukset. (URL: http://www.riksdagen.fi/fakta/opas/vkunta/102havte.htm) 

63 Hallintovaliokunnan tehtävät: Hallintovaliokunnan tehtävänä on käsitellä valtionhallin-
non yleistä organisointia siltä osin kuin se ei kuulu perustuslakivaliokunnalle, valtion alue- 
ja paikallishallintoa, myös läänijakoa, yleishallintoasioita (hallintomenettely, hallinnon 
julkisuus, tietosuoja), väestökirjanpitoa, valtion henkilöstöpolitiikkaa (virkamiesasiat eläk-
keitä ja osallistumisjärjestelmiä lukuun ottamatta), yleistä aluepolitiikkaa, yleistä järjes-
tystä ja turvallisuutta (poliisitoimi), palo- ja pelastustointa, väestönsuojelua, suuronnetto-
muuksien tutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita ja kunnallisasioita -- myös kun-
tajaotusta, yleistä kunnallistaloutta, kunnallisia erityisveroja ja kunnallisia viranhaltijoita 
koskevat asiat -- sekä kirkollisasioita (kaksi viimeksi mainittua eläkkeitä ja osallistumisjär-
jestelmiä lukuun ottamatta). 
(URL: http://www.riksdagen.fi/fakta/opas/vkunta/102havte.htm) 
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Toiminta, johon käännöksiä käytetään, osoittaa millaisella kääntämisellä kul-
loinkin tullaan toimeen. Käännöksien käyttäjät ovat arvostelleet kielellisen kään-
tämisen tuloksia ja virallisia kääntäjiä varsinkin kun kyseessä ovat olleet oikeus-
tekstit ja yleiset asiakirjat. Klami (2000, 56) on todennut, että Suomessa toimivi-
en valantehneiden kielenkääntäjän tekemät viralliset käännökset ovat yleensä 
”sangen huonoja”. Sama käsitys on yleisesti esim. julkisilla notaareilla, jotka 
ovat paljon tekemisissä käännösten kanssa. (Henkilökohtainen tiedonanto ulko-
asiainministeriön oikeudellisen osaston julkisia notaareja koskevan lainsäädän-
nön uudistamista käsittelevässä työryhmässä 24.11.1997) Paremmaksi vaihtoeh-
doksi mainitaan usein juristi-lingvistit Euroopan unionin neuvoston ja yhteisöjen 
tuomioistuimen mallin mukaan. (Husa 1998, 109; Klami 2000, 56.) 

Kielentutkija Pirjo Karvonen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta aloitti 
17.3.1995 Helsingin sanomien mielipideosastossa kirjoituksellaan Lingvisti-
juristilla tuskin ammattitaitoa eloisan keskustelun oikeudellisten tekstien kään-
tämiseen vaadittavasta juridisesta ja lingvistisestä ammattitaidosta. Siihen ottivat 
osaa 11 päivän ajan sekä viralliset kääntäjät, juristit (julkisoikeuden apulaispro-
fessori), lingvistit, kustantaja, sanakirjantekijä, kääntäjien kouluttaja (FT), kään-
nöstieteestä valmistunut maisteri, EU:ssa työskentelevä suomentaja sekä suomen 
kielen käännösosaston päällikkö (Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, Luxem-
burg).64 Kaikki lähestyivät ko. ammattikuvaa omasta perspektiivistään. Käsitteel-
lisesti keskustelu oli sekavaa ja sekä lingvistit että juristit olivat mielestään toista 
leiriä parempia tehtävään ja pysyivät tiukasti omissa kannoissaan. Käännöstietei-
lijät ja kääntäjät tarjosivat kokonaan kolmatta vaihtoehtoa eli koulutettua ammat-
tikääntäjää. 

Keskustelu antoi aihetta miettiä kielellisen ja toiminnallisen kääntämisen kä-
sityksiä ja yrittää selkeyttää keskustelun perimmäisiä kysymyksiä. Juristi on saa-
nut oikeustieteellisen, lingvisti kielitieteellisen ja kääntäjä l. translatologi kään-
nöstieteellisen koulutuksen. Jos henkilö on suorittanut useamman tutkinnon, hän 
voi yhdistellä niitä vaikkapa seuraavasti: juristi-lingvisti, juristi-translatologi, 
lingvisti-translatologi. Sen sijaan henkilö, joka on laajentanut suorittamaansa 
tutkintoa hankkimalla tietoja ja taitoja joko suorittamalla toisen tutkinnon osia, 
hankkimalla täydennyskoulutusta tai kehittämällä itseään tietoisesti järkevässä 
ammattimaisessa toiminnassa, on kyseisen keskustelun esimerkkitapauksessa 
joko kääntämiseen erikoistunut juristi tai lain ja hallinnon viestintään erikoistu-
nut kääntäjä (vrt. Mattila 2002, 495). Jos kyseisen EU-virkamiehen toimenkuva 
on kääntää juridisia tekstejä esim. ranskasta suomeksi, hänen ammattinimikkeen-

                                                 
64 Pirjo Kukkonen, FL. kielentutkija -lingvisti- Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (17.3.95), 

Kari Joutsamo, julkisoikeuden apulaisprofessori, oikeustieteen tri, hum.kand., Turun yli-
opisto (24.3 ja 4.4.95), Hanna Nurmi, FM kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelmasta, 
Tampere (27.3.95), Riitta Oittinen, FT, lehtori, kääntäjien kouluttaja Tampereen yliopiston 
käännöstieteen laitos (30.3.95), Kari J. Liiri, Suomen kielen käännösosaston päällikkö, 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin Luxemburg (31.3.95), Markus Lång, Helsinki (1.4.95), 
Ulla Ropponen, ekonomi, suomentaja, Espoo (2.4.95), Reijo Kaskinen, virallinen kääntäjä, 
Järvenpää (3.4.95), Kari Eveli, kustantaja, sanakirjantekijä, lingvisti -yleinen kielitiede -, 
virallinen kääntäjä, Helsinki (6.4.95) 
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sä kuuluisi johdonmukaisesti olla kääntäjä. Kääntäjän pätevyysvaatimukset puo-
lestaan määritellään aina tehtävien ja toimenkuvan mukaan. Juridisten tekstien 
kääntäminen ei eroa periaatteellisesti muusta kääntämisestä translatologisessa 
mielessä. EU:ssa ja muuallakin kääntäjät toimivat useimmiten äidinkieleensä (A-
työkieleensä) päin eli tuottavat kirjallisia tekstejä äidinkielellään. Siten arvok-
kaimmaksi taidoksi nousevat äidinkielen varma, monipuolinen hallinta ja tekstin 
tekemisen taito, sekä kyky ymmärtää niitä asioita, joita tekstit käsittelevät. Voi-
daan pitää itsestään selvänä, että juridisten asioiden ymmärtäminen vieraskieli-
sestä tekstistä edellyttää erinomaista sekä juridiikan että vieraan kielen ymmär-
tämiskykyä.  

Lain ja hallinnon tekstien suomentaminen on monenlaista osaamista vaativaa 
työtä. Vain poikkeustapauksissa voitaneen lähteä siitä, että kaikki sen edellyttä-
mät taidot yhdistyvät samassa henkilössä. Luotettavin ja taloudellisin ratkaisu 
lienee eri asiantuntijoiden organisoitu yhteistyö. Viikon Luxemburgissa asiaan 
tutustuneena minulla on käsitys, että juuri EY:n tuomioistuimessa eri asiantunti-
joiden yhteistyö toimii hyvin. Virkamiehet kehittävät jatkuvasti ammattitaitoaan, 
tekevät termityötä, kehittävät tietokoneavusteisia prosesseja kääntämisen tueksi 
jne. Kielellinen kääntäminen ei kyseisessä viestinnässä tule kysymykseen. Kari 
Joutsamon (HS 24.3.1995) mukaan: ”Itse asia koskee lainsäädäntö- ja tuomioval-
taa ja sen oikeata sisältöä (viime kädessä oikeudenmukaisuuden toteutumista), ei 
kielioppia.” 

2.8.2 Toiminnallinen kääntäminen 

Laajasti ymmärrettynä kääntäminen nähdään viestintäalan asiantuntijatoiminta-
na. Atso Vuoristo ( ks. Vuoriston haastattelu Kääntäjässä 10/1993) on määritellyt 
tämän asiantuntijatehtävän käännösviestinnäksi. 

Voidaan myös sanoa, että kääntäminen on 

• toimintaa toiminnassa tai 

• viestintää viestinnässä tai 

• viestintää toiminnassa tai 

• toimintaa viestinnässä 

riippuen siitä miten käsitejärjestelmässä liikutaan mitä teoreettista näkemystä 
pidetään lähtökohtana ja mikä on näkijän henkilökohtainen suhde ympäröivään 
maailmaan.  

Käsitteessä toiminnallinen kääntäminen toiminta on merkityksessä toimin-
taan perustuva65. Toimintateoriasta johdettuna kaikki toiminta on myös funktio-
naalista, mutta käsitesekaannuksen välttämiseksi en halua ottaa käsitteen määrit-

                                                 
65 Toiminnallinen on Suomen kielen perussanakirjan (1990) mukaan: toimintaan perustuva, 

toiminnan, toiminta- , aktiivinen, funktionaalinen 
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telyyn tässä viitekehyksessä funktionaalisuutta, koska käännösteorioissa on myös 
funktionaalisen kääntämisen käsite. Niissä funktiolla tarkoitetaan päämäärää, 
tehtävää, tarkoitusta, käyttötarkoitusta. Argumentoinnissani tarvitsen sekä toi-
minnallisen kääntämisen että funktionaalisen kääntämisen käsitteitä, jotka eivät 
ole synonyymisiä. Toiminnallinen kääntäminen käsittää sekä skoposteoriaan ja 
sitä edeltäneisiin, tarkoitusta korostaneisiin teorioihin perustuvan funktionaalisen 
kääntämisen että translatorisen toiminnan teoriaan perustuvan aktionaalisen 
kääntämisen. Toiminnallisessa kääntämisessä käännettävyys syntyy luovassa 
prosessissa. Toisin sanoen se ei ole yksittäisen vaiheen tai välineen ominaisuus. 

Skopos ja funktio 

Olla funktionaalinen on yhtä kuin palvella tarkoitusta. Sitä pidetään (esim. ra-
kennustaiteessa) instrumentaalisena käsitteenä. Niinpä se herättää kysymyksen: 
Mitä tarkoitusta tai kenen tarkoitusta? 

Funktionaalisten ja aktionaalisten käännösteorioiden edustajien (esim. Ver-
meer, Holz-Mänttäri, Nord) teoriamallit nojautuvat kysymykseen: Mihin tarkoi-
tukseen, (Wozu?), eli mikä on funktio? Vermeer (1978 lähtien) käyttää funktion 
asemasta tai sen rinnalla termiä skopos, jota hän on itse kehittänyt vuosien mit-
taan ja mitä kehitystyötä on jatkanut mm. Freihoff (2001, 63, 281). Vermeer 
(1989, 94) kuvaa skoposta tarkoituksenmukaisena päämääränä, johon kohdekult-
tuurissa toimivaksi suunniteltu teksti tai muu esitys tähtää. Vermeer erottaa sko-
poksen funktion käsitteestä määrittelemällä skopoksen nimenomaan käännöksen 
tarkoitukseksi. Vermeer (1989) käsittelee julkaisussa Skopos und Translations-
auftrag perusteellisesti funktioon, intentioon, päämäärään, tarkoitukseen ja sko-
pokseen liittyviä termejä, ongelmia ja mahdollisuuksia. Toiminnallisen kääntä-
misen tarkastelussa eli tämän työn argumenteissa funktion merkitys on tehtävä 
toiminnassa. 

Form follows function – muoto seuraa funktiosta 

Funktionaalisen ajattelun takana – myös käännöstieteissä – on iskulauseeksi 
muodostunut näkemys : ”Form follows function” (muoto seuraa funktiota tai 
muoto syntyy funktiosta). Se on peräisin Louis Henri Sullivanilta (1854-1924), 
joka mainitaan arkkitehtuurin funktionaalisen suuntauksen, funktionalismin isäk-
si. Funktionalismissa se yksinkertaisesti tarkoittaa arkkitehdin lähestymistapaa, 
jossa rakennuksen käyttötarkoituksesta johdetaan suunnitteluratkaisut, jotka nä-
kyvät arkkitehdin valitsemana muotona. Funktionaalisen käännöstieteen edusta-
jat ovat omaksuneet samansuuntaisen toimintaperiaatteen, jonka mukaan “tarkoi-
tus pyhittää keinot” – Der Zweck heiligt die Mittel. (Reiss & Vermeer 1991, 
101). ”Tarkoitus pyhittää keinot” -ilmaisua tosin voidaan pitää epäonnistuneena 
valintana uuden käännöstieteellisen suuntauksen kuvaajana, sillä se on negatiivi-
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sella konnotaatiollaan ja etymologiallaan66 aiheuttanut uudelle teoriasuuntauksel-
le tarpeetonta kritiikkiä ja vastustusta. 

Vertaus arkkitehtuuriin voi olla vain viitteellinen. Arkkitehdin työssä on kyse 
pitkälti eriluonteisesta toiminnasta kuin kääntämisessä yleensä ja virallisessa 
kääntämisessä erityisesti. Vaikka arkkitehdinkin luovuudelle on olemassa tiettyjä 
toiminnan infrastruktuuriin liittyviä rajoituksia ja reunaehtoja, se luokitellaan 
kuuluvaksi kuitenkin vapaisiin luoviin ammatteihin. Eli arkkitehti aloittaa objek-
tin, artefaktin kuten rakennuksen suunnittelun alkutekijöistään. Hän luo esitieto-
jen pohjalta omista tiedoistaan ja taidoistaan luomuksen annetuissa puitteissa, 
kuten luonnonolosuhteet, käytettävissä olevat resurssit jne.67 Arkkitehti luo uu-
den muodon funktion mukaan. Kääntäjä muokkaa esimuotoillun muodon funkti-
oon sopivaksi. Kääntäjästä onkin käytetty esim. sellaisia luonnehdintoja kuin 
editoija, raportoija ja uudelleenkirjoittaja. Holz-Mänttäri käyttää nimitystä teks-
timuotoilija (Textdesigner) (Holz-Mänttäri 1993, 303-305). Siihen sisältyy aja-
tus, että lähdeteksti on kääntäjälle samalla tavalla materiaalia kuin esim. muoti-
suunnittelijalle kangas. Viralliseen kääntämiseen näin laaja luomiskäsitys ei sovi. 

Reiss ja Vermeer (1991, 95) asettavat kääntäjän luovuudelle rajat määrittele-
mällä translaatioteorian toimintateorian erityismuodoksi, jonka lähtökohta on 
tilanne, jossa on aina jo olemassa primaaritoiminnassa syntynyt lähdeteksti. Ky-
symys ei näin ollen kuulu toimitaanko ja miten, vaan jatketaanko toimintaa ja 
miten68.  

Muodon ja funktion suhteen ongelma 

Kääntäjällä on aina (kirjalliseen asuun) esimuotoiltu sanoma toimintansa lähtö-
kohtana, lähdeteksti. Joku on omien kykyjensä varassa tai yhteistyössä muiden 
kanssa suunnitellut tekstin johonkin toimintaan ja tarkoitukseen, sommitellut, 
pukenut sen tiettyyn muotoon ja siten pyrkinyt ohjaamaan ja rajaamaan tekstinsä 
tulkintamahdollisuuksia. Esimuotoilun aste vaihtelee valmistettavasta, puolival-
miiseen ja valmiiseen (ks. Vuoriston malli kappaleessa 4.5.5). 

Käännösperspektiivistä tulkittuna lähdeteksti on kuitenkin vain prosessin 
raakamateriaalia riippumatta siitä, minkä kehitysasteen tekstistä on kyse. Ei ole 
merkitystä sillä, onko lähdetekstinä ns. valmistettava teksti, puolivalmis teksti 
vai valmis teksti. Näin ollen yleisohje ei voi olla, että muoto seuraa muotoa 
(form follows form). Kielellinen kääntäminen näyttäisi noudattavan tuota johto-
ajatusta. Samoin teki Hyvän kääntämistavan määrittelyssään (1993) ja tekee pit-

                                                 
66 Lause tunnetaan myös jesuiittamoraalin (Jesuitenmoral) nimellä, ja se on peräisin jesuiit-

taveljeskunnan oletettavasti häikäilemättömien ja julmienkin keinojen käyttämisestä vel-
jeskunnan puhtaan opin levittämisessä. Jesuiitta merkitsee Suomen kielen perussanakirjan 
(1990) mukaan kuv. keinoista piittaamatonta, häikäilemätöntä ihmistä 

67 Vanhan korjausarkkitehtuuri ja tilojen muuntaminen tuovat Form follows function –
ajattelua lähemmäksi käännöstoimintaa, mutta ne muodostavat poikkeuksen. 

68 Eine Translationstheorie als spezielle Handlungstheorie geht von einer Situation aus, in 
der bereits immer schon ein Ausgangstext als „Primärhandlung“ vorhanden ist; die Frage 
ist also nicht: ob und wie gehandelt, sondern ob, was und wie weitergehandelt 
(übersetzt/gedolmetscht) werden soll. 
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kälti vieläkin (2002) ammattikuntaa edustava Suomen kääntäjien ja tulkkien liit-
to. Myös virallisen kääntäjän tutkinto toimii muoto seuraa muotoa –periaatteen 
mukaisesti (ks. kappale 6.1.4). 

Loogisesti ajatellen lause “muoto seuraa funktiota” voidaan tulkita myös 
käänteisesti siten, että jos muoto syntyy funktiosta, niin funktio on analysoitavis-
sa esille muodosta. Myös arkkitehtuurissa on arvosteltu Sullivanin iskulausetta 
”Form follows function”. Toinen kuuluisa arkkitehti Frank Lloyd Wright (1867-
1959) on sanonut, että muoto ja funktio ovat yhtä.69 Kumpikin lienevät oikeassa, 
mutta tarkastelevat funktion ja muodon suhdetta luomisprosessin eri vaiheissa, 
Sullivan syntyvaiheessa (prospektiivisesti) ja Wright päätösvaiheessa (retrospek-
tiivisesti). 

Käännösteorioiden ilmauksin lähdetekstin funktio olisi analysoitavissa esiin 
lähdetekstistä (ilman toimeksiantoa). Ja jos lähdetekstin ja kohdetekstin funktio 
oletetaan samaksi niin päädytään siihen, että funktio seuraa funktiota (function 
follows function) ja lingvistiseen käännösmetodiin (ks. esim. Ingo 1990: Lähtö-
kielestä kohdekieleen) sekä kolmivaiheiseen käännösprosessiin: lähdetekstin 
analyysi – siirto – synteesi eli kohdetekstin muotoilu. 

Muodosta voidaan tosin tekstianalyysin keinoin päätellä tekstin funktiota hy-
vinkin pitkälle, samoin kuin esineen tai rakennuksen muodosta voidaan päätellä 
niiden funktiota. Koska näkeminen ja kokeminen ovat viime kädessä aina yksi-
lön kyvyistä ja mahdollisuuksista riippuvaisia, ei ole rationaalista jättää viestin-
nässä tekstin funktiota pelkän tekstianalyysin varaan, silloin kun kyseessä on 
korvausta vastaan tehtävä ammattitoimenpide, eikä varsinkaan silloin, kun mu-
kana on juridinen vastuu toimenpiteen tuloksesta, kuten virallisella kääntäjällä 
omasta tuotteestaan. 

Funktionaaliset ja aktionaaliset (toiminnalliset) teoriat ovat korvanneet kään-
nösprosessin kolmivaihemallin erilaisilla koko toiminnan haltuunottavilla moni-
vaihemalleilla (ks. kappale 2.7). Virallisen kääntäjän tutkinnossa sovelletaan 3-
vaihemallia, missä käännösmetodi oletetaan johdettavan kokonaan lähdetekstis-
tä. Näennäistoimeksianto (ks. kappale 4.5.5), joka liitettiin tehtäviin lakiuudis-
tusprosessissa 1988, ei laukaise eriytyneempää toimintaa. 

Funktion säilyttäminen ja vaihtaminen 

Skoposteoria ja translatorisen toiminnan teoria lähtevät oletuksesta, että lähde-
viestin funktion vaihtaminen on yleisempää kuin sen säilyttäminen, mutta koros-
tavat samalla, että päämääränä voi olla myös funktion säilyttäminen. Reiss ja 
Vermeer (1991, 103) toteavat, että ”käännöksen” (translaatin) funktio (skopos) 
voi olla eri kuin lähdetekstin, ja perustelevat sitä mm. sillä, että translaatio on 
periaatteellisesti eri tuottamistoiminta kuin lähdetekstin tekeminen, joten se voi 
palvella myös muita tarkoituksia. On selkeästi tiedostettava, että funktion säilyt-

                                                 
69 Form follows function - that has been misunderstood. Form and function are one, joined in 

a spiritual union 
(URL:http//www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franklloyd127722.html) 
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täminen, joka usein mainitaan ”kääntämisen” (translaation) tavoitteeksi, ei ole 
yleisen translaatioteorian tavoite.70  

Yleisen toimintateorian mukaan välineen tehtävä määräytyy kulloisestakin 
toiminnasta. Virallisessa käännöstoiminnassa esimerkiksi lukion päästötodistus 
on väline sen toteamiseen, että henkilö on suorittanut tietyn oppimäärän maan 
säädösten (so. lakien ja asetusten) mukaisesti. Todistaminen tapahtuu määrä-
muotoisesti, mikä johtaa todistuskaavaan. Päästötodistuksen laatimisen tehtävä 
(funktio) on em. seikan todistaminen ja se pysyy myös itse asiakirjan funktiona. 
Tämä tehtävä (funktio) ei muutu vaikka kieli- ja kulttuuriraja ylitettäisiin esi-
merkiksi, jos henkilö hakee opiskeluoikeutta ulkomaisessa korkeakoulussa. 
Suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen saa ylioppilastutkintolautakunnalta 
nykyään myös englanninkielisenä, mikä käytäntö perustuu juuri siihen, että sen-
kään tehtävä (funktio) ei muutu kansainvälisessä asiakirjaliikenteessä. Lukion 
päästötodistus ja ylioppilastutkintotodistus edustavat tiettyä asiakirjaluokkaa eli 
yleisiä avoimia asiakirjoja (To-Whom-It-May-Concern -asiakirjoja71). 

Yleisemmin voidaan sanoa, että tekstit kirjoitetaan ajatustenvaihdon välineik-
si, mikä funktio ei myöskään muutu kieli- ja kulttuurirajan ylityksessä. Samoin ei 
muutu myöskään asiakirjan perusfunktio todistaa asiaintiloja. Keinot ja välineet 
sen sijaan muuttuvat ja nimenomaan siksi, että funktio tarvittaessa pysyisi sama-
na eli toivottu päämäärä saavutettaisiin.  

Edellä esitetyn mukaisesti virallisen käännöksen (käännösasiakirjan) funktio 
on toimia välineenä viranomaisen päätöksenteossa toisessa valtiossa kuin missä 
lähdeasiakirja on annettu. Suomen kielilaista (2003/423) johdettuna se korvaa 
yhdenvertaisena lähdeasiakirjan eli sillä on myös korvausfunktio72.  

Funktio ei ole ilmiön ominaisuus vaan toimijoiden välinen sopimus käyttö-
tarkoituksesta tietyssä toiminnassa73, ts. se syntyy funktionmäärittämisprosessis-
sa. Kielellisesti ilmaistuna funktio ei myöskään muutu itsestään vaan se muute-
taan. Jälkikäteen voidaan todeta funktion muuttuneen esim. tulkitsijan tai kääntä-
jän toimesta. Omaan laskuunsa ja lukuunsa toimivalla tulkitsijalla on funktion 
suhteen vapauksia, mutta toisen laskuun ja lukuun toimivalla kääntäjällä ei voi 
olla valtuuksia muuttaa funktiota omin päin. Funktion muuttamisesta päättää 
virallisen kääntämisen tapauksessa viranomainen. Sitä — eikä muitakaan muu-
toksia asiakirjaan — ei voi tehdä esim. henkilö, jota asiakirja koskee, vaikka hän 
toimisikin käännöksen toimeksiantajana. Virallisen kääntämisen yhteydessä 

                                                 
70 Grundsätzlich ist eine Translation eine andere Produktionshandlung als die Herstellung 

des Ausgangstextes. Folglich kann eine Translation anderen Zwecken dienen. Es muss klar 
erkannt werden, dass die Beibehaltung des Zwecks, wie sie Translationen oft 
zugeschrieben wird, eine kulturspezifische Regel, keine Grundforderung einer allgemeinen 
Translationstheorie ist. (Reiss & Vermeer 1991, 103.) 

71 Vrt. julkisen notaaritoimen To-Whom-It-May-Concern -vahvistukset 
72 Monissa maissa tätä funktiota ei virallisella käännöksellä ole, vaan se on laillisesti 

pätevä vain, jos sen erottamattomaksi osaksi on liitetty lähdeasiakirja. 
73 Tarkasti ottaen sitä ei myöskään tulisi käyttää käyttötarkoituksen synonyymina. (Vrt. 

käännöstieteellinen keskustelu funktiosta, päämäärästä, tavoitteesta, skopoksesta; esim. 
Vermeer 1989b, Vehmas-Lehto 1999, 92.) 
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funktion tahallinen tai tahaton muuttaminen on asiakirjaväärennös, siis rangais-
tava teko rikoslain mukaan (1889/39: luku 36 §§). 

Tapausselostus pesukoneen takuutodistus 

Esimerkki räikeästä, rikoksen tunnusmerkit täyttävästä, tahallisesta käännök-
sen kautta toteutetusta asiakirjan funktion vaihtamisesta on Zürichin yliopis-
toa 70-luvun alussa kuohuttanut tapaus (Universität Zürich, Rechtsdienst, 
31.3.2005), jossa turkkilainen mies oli opiskellut jo useamman vuoden lääke-
tiedettä pesukoneen takuutodistuksella ja siihen liitetyllä Turkissa väärenne-
tyllä ylioppilastutkintotodistuksen virallisella käännöksellä. Takuutodistuksen 
funktio oli muutettu ylioppilastutkintotodistuksen funktioksi siten, että asia-
kas oli antanut kääntäjälle väärentämänsä vahvistamattoman kopion ylioppi-
lastodistuksesta, minkä pohjalta kääntäjä oli laatinut käännösasiakirjan. Kos-
ka kääntäjä ei ollut vaatinut nähtäväkseen alkuperäistä asiakirjaa tai sen vah-
vistettua jäljennöstä, myös hän osallistui asiakirjaväärennökseen. Kyseinen 
asiakirjaväärennös oli mahdollinen, koska takuutodistuksen ulkomuodossa, 
visuaalisessa toteutuksessa, oli piilevää potentiaalia funktion ja sisällön vaih-
tamiseen: näyttävä asiakirjan nimi, allekirjoitus, leimat ja tekstin asettelun 
kaavamaisuus. 

Asia paljastui, kun yliopiston arkistoa uudelleenorganisoimaan palkattiin 
sveitsinturkkilainen henkilö, joka ihmetteli mitä pesukoneen takuutodistus 
tekee ylioppilastutkintotodistusten joukossa. 

Zürichin tapauksessa osoittautui tarpeelliseksi, että lähdeasiakirja oli lii-
tetty käännökseen, koska sen avulla petos paljastui. Monissa maissa, kuten 
juuri Sveitsissä ja Saksan liittotasavallassa käännös ei ole laillisesti pätevä, 
ellei sen erottamattomaksi osaksi ole juridisesti luotettavalla tavalla liitetty 
lähdeasiakirjaa. Suomessa tätä ehdotonta vaatimusta ei ole, päinvastoin kieli-
lain mukaan laillisesti pätevä käännös on alkuperäisen arvoinen, eli voi kor-
vata sen. 

Neue Zürcher Zeitung raportoi aikanaan tapauksesta, mutta ajankäyttösyistä en väitöskir-
javaiheessa voinut tutkia ko.lehden arkistoja. Kävin sen sijaan sähköpostikeskusteluja asiasta 
Zürichin yliopiston oikeudellisen osaston kanssa. 

Asiakirja ei kuulu virallisen kääntämisen piiriin, jos sen funktiota on muutta-
nut joku muu kuin viranomainen. Viranomainen voi siis muuttaa asiakirjan funk-
tiota, minkä jälkeen kääntäjä orientoituu tuon uuden funktion mukaan. Näin me-
netellään usein esim. oikeuskäsittelyjen yhteydessä.  

Esimerkiksi tästä voidaan ottaa rakkauskirjeen kääntäminen. Rakkauskirje on 
mitä tyypillisin yksityinen asiakirja74. Kirjeen käsittelyä ja kääntämistä rajoittaa 
lisäksi yleinen kirjesalaisuus75, mikä tarkoittaa, että on rangaistavaa ja moraali-

                                                 
74 Ks. asiakirjakäsitteet kohdassa 3.2.1. 
75 Kirjeen, puhelun ja luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton (Perustuslaki 

1999/731, 10§ 2 momentti). 
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tonta lukea toiselle osoitettua kirjettä tai kääntää sitä jonkun muun kuin asian-
omaisen henkilön itsensä toimeksiannosta. Rakkauskirjeen vastaanottaja on lä-
hettäjän läheinen henkilö ja kirjeen (ensisijainen) funktio on vaalia suhdetta. Ole-
tetaan, että kyseessä on avioliiton ulkopuolinen suhde ja että kirjeen vastaanotta-
ja tulee murhatuksi. Jutun käsittelyssä kirjettä käytetään todistusaineistona. Vi-
ranomainen antaa sille uuden funktion, joka on todistaa ulkopuolisille, kuten 
lautamiehille, että suhde on ollut olemassa kirjeen päiväyshetkellä. Lisäksi saate-
taan perätä tietoa esim. suhteen laadusta ja kestosta. Uuden funktion mukaisen 
tiedon vastaanottajina ovat oikeuslaitoksen edustajat, lautamiehet, poliisi- ja 
muut virkamiehet. Tulkintaympäristö on vaihtunut yksityisestä julkiseksi. Funk-
tion muutos näkyy asiakirjasta konkreettisesti siihen tehtyinä viranomaismerkin-
töinä kuten viranomaiselle saapumisleimana tai muuna merkintänä. Näiden mer-
kintöjen kautta yksityisestä asiakirjasta tulee tässä nimenomaisessa tapauksessa 
yleinen asiakirja. Rikostutkinta murtaa kirjesalaisuuden, mistä syystä em. virka-
miesmenettely on mahdollista ja myös kirjeen kääntäminen. Virallinen kääntä-
minen merkintöineen ja vahvistuksineen tekee myös käännösasiakirjasta yleisen. 
(Yleisen asiakirjan määritelmä kohdassa 3.2.1.) Funktion muuttamista voidaan 
pitää kuitenkin poikkeuksena virallisessa käännöstoiminnassa. Säännönmukaisia 
muuttujia virallisessakin käännösprosessissa sen sijaan ovat toimeksianto-
olosuhteet ja -ehdot, viestintätilanne, viestintäympäristö, viestintäosapuolet, kie-
li, kulttuuri jne. Nimitän näitä kaikkia elementtejä yhdessä käyttöympäristöksi. 
Käyttöympäristö muuttuu luonnollisesti kun kieli- ja kulttuuriraja ylitetään, 
vaikka käyttötarkoitus pysyisikin samana. Kääntämisessä käyttöympäristö muut-
tuu aina, vaikka ylitettäisiin vain vaatimattomalta tuntuva kulttuuriraja, kuten 
suomensuomalaisten ja suomenruotsalaisten tai kuurojen ja kuulevien kulttuurien 
välinen raja. 

Käyttöympäristön ja/tai käyttötarkoituksen muuttuminen johtaa viestintäku-
vion ja viestintävälineiden (kuten kielen ja ilmaisun) muodonmuutoksiin. Muo-
donmuutoksista näkyvin on kielen muuttuminen toiseksi tai tekstin muuttuminen 
kuvaksi ja päinvastoin. Oikein ymmärtämisen ennusteen varmistamiseksi on 
kieli- ja kulttuurirajan ylittävässä viestinnässä usein tehtävä suuriakin muutoksia 
sekä muotoon että sisältöön. 

Toiminnallisen (aktionaalisen, funktionaalisen) kääntämisen periaatteen mu-
kaisesti esimerkiksi tapauksessa ‘rakkauskirje’ käännösmetodia ei johdeta kir-
jeestä tekstilajina eikä –tyyppinä eikä siinä käytetystä kielestä, vaan sen todistus-
funktiosta juridisessa toiminnassa eli esimerkkitapauksessa oikeuden päätöksen 
harkinnassa. 

Samanarvoisuus ja yhdenveroisuus virallisessa kääntämisessä 

Lähdeasiakirjan ja käännösasiakirjan samanarvoisuus tai yhdenveroisuus on eh-
doton vaatimus, kun kyse on laillisesti pätevistä käännöksistä. Samanarvoisuutta 
tai yhdenveroisuutta ei pidä sekoittaa ekvivalenssiteorioiden vastaavuuskäsittei-
siin (vrt. esim. Snell-Hornby 1986). Samanarvoisuudella tai yhdenveroisuudella 
tarkoitetaan, että asiakirjan, tai tarkemmin toimituskirjan, arvo viranomaisen 
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toiminnan välineenä ei muutu, kun siitä laaditaan laillisesti pätevä käännös (tar-
kemmin kappaleessa 3.2.2). Vaatimus perustuu kielilain (2003/423) 21 § 2 mo-
menttiin, joka kuuluu  

Tämän lain mukaan annettu virallinen käännös toimituskirjasta on voimassa al-
kuperäisenä. 

Laillisesti pätevä käännös puolestaan määritellään virallisista kääntäjistä an-
netun lain (1988/1148) §:ssä 5, joka kuuluu: 

Virallisen kääntäjän tekemä käännös on katsottava laillisesti päteväksi, jollei sitä 
näytetä virheelliseksi. 

Etenen argumentoinnissa siitä, että funktion muuttaminen on sopimuksenva-
rainen, ja funktion muutostarve syntyy tarpeesta vaihtaa käyttötarkoitus toiseksi. 
Virallisella kääntäjällä on käännettävälle asiakirjalle tiedossa sovittu funktio sillä 
hetkellä, kun se tulee työstettäväksi. Funktio on joko asiakirjan alkuperäinen 
funktio tai viranomaisen määräämä uusi funktio. Käännösprosessissa tämä funk-
tio pysyy samana, mutta käyttöympäristö muuttuu. Virallisen kääntämisen ta-
voitteeksi voidaan näin ollen asettaa pyrkimys pitää funktio samana ja samanai-
kaisesti toteuttaa ne kieleen, kulttuuriin ja viestintään liittyvät toimenpiteet, joilla 
kyseinen asiakirja siirretään uuteen käyttöympäristöön. 
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3 Virallinen kääntäminen translatorisena 
asiantuntijatoimintana 

Virallisella kääntämisellä tarkoitetaan tässä työssä toimintaa, jota suorittaa jul-
kisoikeudellisesti auktorisoitu henkilö ja jonka tuloksena on asiakirjaliikentee-
seen tarkoitettu laillisesti pätevä käännös. Sillä ei tarkoiteta virallisen kääntäjän 
tutkinnon suorittaneen henkilön kääntämistä yleensä. Käsitteen ulkopuolelle ra-
jataan tietoisesti kaikki muu käännöstoiminta tuotteineen. Lisäksi virallinen 
kääntäminen koskee vain jäljempänä esitettyjen määritelmien mukaisia yleisiä 
asiakirjoja. Käsitteen ulkopuolelle jää siis myös sellainen käännöstoiminta, jon-
ka tuotteiden oikeellisuudesta työn teettäjä tai joku muu kuin viranomaistaho 
haluaa takeet. 

Virallinen kääntäminen on luvanvaraista toimintaa ammatinharjoittamislain 
(Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 1919/122) tarkoittamassa mielessä. 
Muuta kääntämistä saa harjoittaa kuka tahansa yhtä hyvin kuin “muutakin ansi-
onsaantia tai elatusta tarkoittavaa ja hyviin tapoihin soveltuvaa liikettä tai elin-
keinoa”, kuten edellä mainittu laki asian ilmaisee. 

Virallisella kääntämisellä, joka rinnastetaan viranomaistoimintaan (ks. Kap-
pale 3.3.1) on erityinen juridinen, lailla säädelty tehtävä yhteiskunnassa. Tästä 
yhteiskunnallisesta tehtävästä johdetaan toiminnalle sitovia menettelyohjeita, 
joilla tavoitellaan hyvää hallintoa ja oikeudenhoitoa. 

Uuden hallintolain(2003 /434) 2 luvussa Hyvän hallinnon perusteet 6 §:ssä 
Hallinnon oikeusperiaatteet todetaan: 

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä 
toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viran-
omaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun 
päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeu-
tettuja odotuksia. 

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena on osoittaa, että virallinen kääntäminen rin-
nastetaan viranomaistoimintaan ja virallinen kääntäjä viranomaiseen ja että toi-
minta on niin ollen luonteeltaan juridista. Osoittaminen tapahtuu tutkimalla sää-
döksiä, joissa viralliseen kääntämiseen viitataan. Kyseisiä säädöskohtia tulkitse-
malla ja yhdistämällä syntyy deduktiivinen päättely: jos säädöskohdassa kuvattu 
toiminta on viranomaistoimintaa, ja kääntäjä tekee samaa toimintaa, niin viralli-
nen kääntäminen on viranomaistoimintaa. Vastaavan päättelyn perusteella esim. 
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julkisen notaarin toimessa on virallisen kääntäjän tekemä käännös määritelty 
yleiseksi asiakirjaksi, joka voi näin ollen saada esim. apostille-todistuksen76 (Jul-
kisen notaarin käsikirja 2004, 11). 

3.1 Kansallinen ja kansainvälinen asiakirjaliikenne: 
virallisen kääntämisen ylätoiminta 

Virallinen kääntäminen palvelee kansallista77 ja kansainvälistä asiakirjaliikennet-
tä. Asiakirjaliikenne on näin ollen se ylätoiminta (Haupthandlung78), jossa vies-
tintätarve ja siitä johdettava kääntämisen aloite syntyvät. 

Asiakirjat ovat ensisijaisesti kansallinen instituutio. Ne ovat kirjattuja asioita 
ja niitä käytetään edelleen asioiden hoitoon yhteiskunta-nimisessä orga-
nismissa79. Niiden avulla yhteiskunnan yksilöt, kansalaiset viestivät jossain omi-
naisuudessa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, tekemisistään ja tekemättä jät-
tämisistään toisten kansalaisten ja näiden muodostamien orgaanien ja orgaanijär-
jestelmien kanssa. Selkeiksi järjestelmiksi yhteiskunnassa ovat muodostuneet 
esim. julkishallinto, talouselämä, sivistyselämä, terveydenhuolto ja oikeuden-
huolto. Oikeudenhuollon elimiä ovat puolestaan esim. oikeuslaitos ja poliisilai-
tos. Poliisilaitoksen muodostavat poliisivirkamiehet, jotka ovat puolestaan kansa-
laisia, jotka ovat puolestaan ihmisiä. 

Yksilöt tulkitsevat maailmaa omasta kulttuuristaan käsin. Ihminen mittaa 
maailmaa itsensä mitalla ja näkee sen oman kulttuurinsa silmin. Kansallinen 
asiakirjaliikenne lähtee oman yhteiskuntaorganismin tarpeista ja myös palvelee 
ensisijaisesti niitä. Myös sen kuljettamat viesteet ja niihin sisällytetyt sanomat 
käsitellään ja tulkitaan omasta yhteiskuntaorganismista käsin. Ne pysyvät valta-
kunnan sisällä, oman yhteiskunnan ja instituutiomaailman valtapiirissä eikä vie-
ras valta voi niihin puuttua. Valta päättyy valtakunnan rajalle, mutta yhteisestä 
sopimuksesta sitä voidaan kuitenkin lähettää rajan yli edustamaan omaa valtapii-
riä. Diplomaattiset lähetystöt ja konsulaariset edustustot ovat sopimusten mukai-
sia valtapiirin etäpisteitä. Siksi ne legalisoivat esim. käännökset edelleenkin sel-
laisiin maihin, jotka eivät ole liittyneet Haagin yleissopimukseen ulkomaisten 
asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta (A no 46, Suomen asetusko-
koelma no 676/1985), jota käsittelen tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

Viralliset käännökset kuitenkin yhdistetään yleensä kansainväliseen asiakirja-
liikenteeseen yhteyksissä, joissa puhutaan auktorisointijärjestelmien Euroopan 

                                                 
76 Apostille-todistus on asiakirja, joka liitetään yleiseen asiakirjaan perustuen kansainväli-

seen Haagin sopimukseen yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta. 
77 Suomessa esim. suomenkielisten ja ruotsinkielisten välillä. 
78 Ks. Holz-Mänttäri 1984a, 106-108. 
79 Olen ottanut systeemisen tarkastelumallin biologiasta, missä solut, kudokset, orgaanit ja 

orgaanijärjestelmät jatkuvassa vuorovaikutuksessa muodostavat tietyn organismin, joka 
vuorostaan on vuorovaikutuksessa muiden organismien kanssa. 
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laajuisesta harmonisoinnista tai yleisesti yksilön vapauksista ja oikeuksista tasa-
puoliseen käsittelyyn maasta ja kielestä riippumatta. 

Kansainväliseksi asiakirja tulee joko siten, että se alunperin laaditaan kan-
sainväliseen toimintaan, jolloin primaariasiakirja on kansainvälinen, tai se laadi-
taan primaarista kansallisesta asiakirjasta. Jotta kansainvälisen asiakirjaliikenteen 
rajanylitys sujuisi vaivattomammin ja luotettavammin, on Siikalan (1985) mu-
kaan yksi kansainvälisen yhteistyön keskeisiä tehtäviä käsitteiden ja sanastojen 
vertailtavuus ja yhtenäistäminen. Hän referoi hallinnon kieli- ja käännöskysy-
myksiä käsittelevää mietintöä (Komitean mietintö 1983:91), jossa todetaan mm., 
että suora kansainvälinen yhteydenpito viranomaisten kesken on voimakkaasti 
lisääntynyt. Nykyään voitaisiin sanoa, että lähes kaikkien alojen viranomaiset 
tekevät vähintään Euroopan unionin laajuista yhteistyötä, tai ainakin seuraavat 
sitä tarkasti. 

Siikala (1985, 93) toteaa: 

Olennaisena piirteenä valtioiden välisen yhteistyön lisääntymisessä on valtioso-
pimusten ja niihin verrattavien asiakirjojen jatkuva määrällinen kasvu ja yhä 
useamman viranomaisen toimialaan kuuluvien kysymysten entistä yksityiskoh-
taisempi sääntely näillä sopimuksilla. 

Virkamieheltä vaaditaan vieraalla kielellä laadittujen asiakirjojen ymmärtämistä, 
jotta hän voisi toimia niiden edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi kansainvälisen 
sopimuksen valtionsisäiseen voimaansaattamiseen liittyvät muutokset lainsää-
däntöön voidaan tehdä oikealla tavalla vain, jos niiden taustana olevat sopimuk-
sen määräykset on ymmärretty ja käännetty oikein. Myöskään yhteydenotto kan-
sainvälisiin järjestöihin tai muiden valtioiden viranomaisiin ei tuota tulosta, jos 
sanoman jokin keskeinen osa on väärin ymmärretty tai ilmaistu. Vaihtelevien, 
vaikka sinänsä oikeiden ilmaisujen käyttäminen niin vieraalla kuin kotimaisilla 
kielillä vaikeuttaa sanoman ymmärtämistä. 

Kansainvälinen asiakirjaliikenne voidaan rinnastaa yleiseen (ihmisten, tava-
ran, palvelujen, pääoman) rajanylitysliikenteeseen. (Hietanen 1990, 36-38.) Ra-
jan ylittämisen (henkisen tai fyysisen) yleensä huomaa itse, tai joku toinen tekee 
sen tiettäväksi. Konkreettisessa liikenteessä useimmilla rajoilla ilmoitetaan sel-
västi valtapiirin vaihtumisesta. Toinen päästää pois ja toinen ottaa vastaan, mikä 
käytännössä tapahtuu matkustusasiapaperi- ja tullitarkastuksina. 

Virallinen asiakirjaliikenne noudattaa periaatteessa samaa käytäntöä kuin 
konkreettinenkin liikenne. Sekundaariasiakirjan nimeäminen viralliseksi kään-
nökseksi, vahvistukset, allekirjoitukset ja leimat kertovat valtapiirin, kulttuuripii-
rin ja tulkintapiirin vaihdoksesta. Sitä ei sen jälkeen enää lueta eikä käsitellä sa-
malla tavalla kuin kotimaista primaariasiakirjaa vaan ulkomaisena asiakirjana, 
joka päästetään vaikuttamaan vastaanottavan yhteiskunnan toimintaan.  

Valtapiirin ja kielen rajan ylittävään viralliseen asiakirjaliikenteeseen on 
olemassa runsaasti kansallisia sääntöjä, joiden avulla täytetään kansainvälisiä 
velvoitteita. Suomen osalta haku Finlexistä antaa yli 40 lakia ja asetusta, joihin 
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on kirjattu määräyksiä (virallisesta) kääntämisestä ja tulkkauksesta. Näitä ovat 
mm. 

Perustuslaki (1999/731 17 §: oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin) “Jokai-
sen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asias-
saan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskir-
jansa tällä kielellä turvataan lailla.” Perustuslain kielelliset velvoitteet 
koskevat muitakin kieliä kuin suomea ja ruotsia ja ovat muutoinkin 
entistä laajemmat. Niitä sovelletaan mm. yhteiskunnallisten palvelu-
jen kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omakielisen tie-
donvälityksen järjestämisessä (Kielikomitean mietintö 2001:3, 50-51.) 

Laki virallisista kääntäjistä (1988/1148) 
Asetus virallisista kääntäjistä (1989/626) 
Kielilaki (2003/423) 
Kielilain täytäntöönpanoasetus (1922/311) 
Hallintolaki (2003/434)  
Esitutkintalaki (1987/449) 
Ulkomaalaislaki (1991/378); erityisesti 2 § 
Oikeudenkäymiskaari  
Rikoslaki (1889/39); erityisesti siinä olevat syrjintäkiellot kuten, 11 luku 
9 §; mainitut syrjintäkiellot eivät koske pelkästään kansalliskieliä vaan 
kaikkia kieliä. 

Erityislainsäädäntöön sisältyy myös säännöksiä oikeudesta käyttää joko ko-
timaisia tai vieraita kieliä sekä säännöksiä oikeudesta toimittaa vieraskielisiä 
asiakirjoja viranomaisille ja vastaavasti velvollisuudesta huolehtia niiden kään-
tämisestä. Muita erityisiä säännöksiä, joiden mukaan suomalaiselle viranomaisel-
le on annettava käännös suomeksi tai ruotsiksi, ovat esimerkiksi: 

Tavaramerkkiasetus (296/1964) 7 § 
Mallioikeusasetus (252/1971) 3 § 
Patenttilaki (550/1967 8 § 
Hyödyllisyysmallioikeudesta annettu laki (800/1991) 7 § 
Ulkomaalaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 71 § 
Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettu laki 
(1552/1995) 8 § 
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki 
(812/2000) 4 § 
Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992) 3 § 
Kansanterveyslaki (66/1972) 28 § 

Luettelo ei ole täydellinen. Sen tarkoitus on lähinnä osoittaa säännösten kos-
kevan monia yhteiskunnan keskeisiä humanistisia, taloudellisia ja sosiaalisia 
alueita. 

Toimintaa ohjaavat myös maailmanlaajuiset yleissopimukset, ja nykyään yhä 
useammat kahden- ja monenväliset kansainväliset sopimukset sisältävät suoraan 
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tai epäsuorasti ohjausta myös viralliseen asiakirjaliikenteeseen maitten välillä. 
Julkisen notaarin käsikirjan ([online] 21.3.2003, 10) mukaan ”useissa Suomea 
sitovissa kansainvälistä oikeusapua ja yhteistyötä koskevissa sopimuksissa on 
sovittu, että alkuperäinen asiakirja ja auktorisoidun kääntäjän laatima käännös 
ovat riittäviä kyseisessä sopimuksessa mainittua menettelyä varten, kun asiointi 
tapahtuu suoraan ao. maiden viranomaisten välillä (esim. SopS51/1969, 3 artik-
la).” 

Näihin sopimusten kohtiin Suomen näkökulmasta pääsee tutustumaan esim. 
ulkoasiainministeriön vuosittain julkaiseman kokoelman Ulkopoliittisia lausun-
toja ja asiakirjoja kautta. Tietoa antaa myös vuosittain ilmestyvä ns. Valkoinen 
kirja, joka on kertomus Yhdistyneitten Kansakuntien yleiskokouksen edellisestä 
istuntokaudesta ja mahdollisista erityisistunnoista. Tässä työssä ei rajaussyistä 
voida esitellä tarkemmin edellä mainituissa tai muissa lähteissä olevia ohjeellisia 
kohtia. Yksityiskohtaiseen tarkasteluun on kuitenkin syytä ottaa ns. Haagin so-
pimus, joka koskee kaikkia virallisia käännöksiä ja on monessa mielessä tärkeä 
virallisen käännöksen laatimisen kannalta. Kyseessä on Yleissopimus ulkomais-
ten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta (A no 46; Suomen 
asetuskokoelma no 676/85). 

Haagin sopimus yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta 

Useat valtiot eivät hyväksy toisen valtion viranomaisen antamaa yleistä asiakir-
jaa ellei sitä ole laillistettu asianmukaisella tavalla. Vastaanottava valtapiiri pi-
dättää itselleen oikeuden päättää, mikä pääsee vaikuttamaan siihen yhteiskun-
taan, jonka toimivuudesta sen vallanpitäjät vastaavat. (Vrt. tulli- ja muu tarkas-
tuskäytäntö konkreettisessa rajanylitysliikenteessä.) Käytännössä tämä merkitsee 
mm. Suomen osalta sitä, että milloin joku vieraassa valtiossa tahtoo oikeutensa ja 
etujensa valvomiseksi esittää Suomessa annetun yleisen asiakirjan, hän joutuu 
sen vuoksi yleensä kääntymään ensin virallisen kääntäjän, sitten julkisen notaa-
rin, sitten ulkoasiainministeriön ja sen jälkeen lopullista laillistamista varten vie-
raan valtion täällä olevan diplomaattisen tai konsuliedustajan puoleen, jotka 
kaikki todistavat toistensa edeltävät allekirjoitukset ja sinetit oikeiksi. Tällöin 
asiakkaalla on asiakirjassa katkeamaton nelivaiheinen vahvistusten ketju, jolla 
hän voi osoittaa toimivaltuutensa tai muun oikeutensa kohdemaassa. Yksittäisen 
asianosaisen kannalta menettely on monimutkainen ja aikaa vievä. 

Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin vuonna 1960 pidetyssä 
9. istunnossa valmisteltiin yleissopimus ulkomaisten yleisten asiakirjojen diplo-
maattisten edustustojen tarkistamisvaatimuksen poistamisesta. Sopimukseen oli 
22.11.2003 mennessä liittynyt 80 valtiota niille kuuluvine autonomisine aluei-
neen. Suomessa vahvistettiin sopimuksen ratifioimisen mahdollistava asetus 
14.6.1985 (675/1985) ja sopimus tuli Suomen kohdalta voimaan 26.8.1985. 
Ajantasainen luettelo sopimukseen liittyneistä valtioista löytyy internetistä osoit-
teesta http://www.hcch.net/e/members/index.html. Luettelon saa myös ulkoasi-
ainministeriöstä. Tämän työn kannalta on oleellista todeta, että Euroopan unionin 
kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet sopimuksen.  
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Sopimuksen tultua Suomen osalta voimaan riittää täällä annetun yleisen asia-
kirjan oikeaksitodistamiseksi kussakin yleissopimuksen osapuolena olevassa 
valtiossa Suomen toimivaltaisen viranomaisen antama yleissopimuksessa tarkoi-
tettu todistus (Apostille). Tällaisiksi viranomaisiksi määrättiin 9.8.1985 annetulla 
asetuksella Helsingin, Kuopion, Lahden, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja 
Vaasan maistraatin yhteydessä toimivat julkiset notaarit. Myöhemmin asetuksen 
muutoksella (893/1996) oikeudet laajennettiin koskemaan kaikissa maistraateissa 
ja Ahvenanmaan lääninhallituksessa toimivia julkisia notaareja, koska oli havait-
tu kansainvälisen asiakirjaliikenteen lisääntyneen siinä määrin, että Haagin so-
pimuksen mukainen toiminta Suomen kokoisessa maassa oli liian hidasta ja 
mutkikasta. Näiden viranomaisten tulee sopimuksen 3 artiklan mukaan antaa 
todistus, jolla varmennetaan todistettavassa asiakirjassa olevan allekirjoituksen 
alkuperäisyys, asiakirjan allekirjoittajan asema ja tarvittaessa asiakirjassa oleva 
sinetti tai leima. (Ks. kappale 3.2.2. lähdeasiakirjojen arvosta ja statuksesta.) Mi-
käli valtio ei kuulu sopimusvaltioihin, asiakirja ja sen virallinen käännös joudu-
taan laillistamaan ulkoasiainministeriön laillistamismenettelyn kautta. 

Sopimusta sovelletaan yleisiin asiakirjoihin (määritelmä kappaleessa 3.2.1), 
jotka on annettu sopimusvaltion alueella ja joka on tarkoitus esittää toisen sopi-
musvaltion alueella. Julkisen notaarin käsikirjan ([online] 21.3.2003, 11) mukaan 
apostille voidaan Suomessa antaa siis vain asiakirjasta, jonka on antanut Suomen 
viranomainen. 

Annettavan todistuksen malli on määrätty sopimuksessa. Todistus on kaksi-
osainen lomake, jonka päällimmäinen kappale liitetään asianmukaisesti täytetty-
nä ja maistraatin leimalla varustettuna oikeaksi todistettuun asiakirjaan. Alim-
mainen kappale liitetään osaksi sopimuksessa tarkoitettua luetteloa, joka säilyte-
tään pysyvästi. Todistus on neliön muotoinen ja sen sivut ovat vähintään 9 cm 
pitkät. Todistus laaditaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Sen nimen tulee kui-
tenkin olla aina ranskankielinen. 
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Kuva 6. Apostille-lomake 

Apostille on kansalliskielinen eikä sitä käännetä. Se edustaa ns. normitettua 
viestintää. Apostillen lukija tietää sopimuksen perusteella, mitä kussakin nume-
roidussa kohdassa kansalliskielellä sanotaan. Apostille-käytäntö osoittaa sopi-
musvaltioiden keskinäistä luottamusta toinen toistensa instituutioihin. Haagin 
sopimuksella on ts. sovittu, että kukin valtio päättää ja todistaa oman koneistonsa 
kautta, mikä on laillisesti pätevää toimintaa sen valtapiirissä ja päteköön se 
myöskin toisessa sopimusvaltiossa ilman tämän suorittamaa kontrollia. Viralli-
selle kääntäjälle vieraan valtapiirin kontrollin poisjääminen merkitsee vastuun 
kasvamista. Diplomaattisissa edustustoissa ja konsulaateissa oli mahdollisuus 
tarkistaa myös käännöksien tarkkuutta ja oikeellisuutta ja oikaista virheitä. Nyt 
kääntäjä vastaa asiakirjansa aineellisesta ja sisällöllisestä oikeellisuudesta yksin. 

3.2 Asiakirjat: toiminnan materiaali 

Virallisen kääntämisen toiminnassa työstettävänä materiaalina ovat erilaiset 
asiakirjat, joten toiminnan ymmärtäminen edellyttää asiakirjasäädösten ja lailli-
sesti päteviä käännöksiä edellyttävien laki- ja asetuskohtien tuntemista. Myös 
notaaritoimessa kehotetaan kiinnittämään huomiota erityisesti asiakirjakäsittee-
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seen (Julkisen notaarin käsikirja [online] 21.3.2003, 15). Ymmärtämisen välinei-
nä käsitteillä on erityisesti oikeuskielen alalla keskeinen merkitys. Siksi tässäkin 
työssä määritellään keskeiset käsitteet, siten kuin ne on määritelty säädösteks-
teissä ja muissa oikeudellisissa kirjoituksissa. 

Asiakirja 

Ihminen joutuu elinkaarensa aikana monella tavalla tekemisiin toisten yksityis-
henkilöiden lisäksi erilaisten viranomaisten kanssa. Yksityishenkilön, yhteiskun-
nan ja viranomaisten välille syntyy oikeudellisesti merkityksellisiä suhteita, ns. 
oikeussuhteita. Oikeussuhteet puolestaan aiheutuvat yksityishenkilöiden ja yhtei-
söjen toiminnasta. Oikeustoimet tehdään (meidän kulttuurissamme ja lähikult-
tuureissamme) yleisesti kirjallisessa muodossa eli asiakirjoina. 

Lakitieto (1983 III, 1173) ja ajankohtainen Selittävä asiakirjaopas yrityksille 
(Hirvonen ym. 1997) antavat asiakirjalle seuraavan määritelmän: “Asiakirja voi-
daan määritellä kirjalliseksi todisteeksi, jolla on oikeudellista merkitystä.” 

Niin sanotussa poikkeusasetuksessa (asetus, sisältävä eräitä poikkeuksia 
yleisten asiakirjain julkisuudesta 1951/650) lavennetaan tätä määritelmää 1 §:ssä 
2 momentissa: 

Mitä edellä tässä pykälässä on sanottu asiakirjasta, koskee myös karttaa, piirros-
ta, kuvaa, filmiä, ääninauhaa ynnä muuta niihin verrattavaa. 

Nykyään asiakirjoiksi luetaan myös ATK-tallenteet ja muut sähköiset kielel-
liset tuotteet. Sähköisestä asioinnista hallinnossa annettu laki (1318/1999) koskee 
hallintoasiain sähköistä vireillepanoa, käsittelyä ja päätösten tiedoksiantoa. La-
kiin sisältyvän viittaussäännöksen mukaan sähköisessä asioinnissa sovelletaan, 
mitä asian käsittelyssä käytettävästä kielestä viranomaisissa muualla säädetään. 
Kielilain ja esimerkiksi hallintomenettelylain kieltä koskevat säännökset ovat 
siten sovellettavissa myös sähköisessä asioinnissa. (Kielikomitean mietintö 
2001:3, 68.) Asiakirjat voidaan myös toimittaa tuomioistuimelle tai viranomai-
selle käyttäen faksia, sähköpostia tai ATK:ta. Näin toimitettujen asiakirjojen 
käsittely on herättänyt kysymyksiä niiden alkuperäisyyden ja autenttisuuden to-
teamisesta ja siihen liittyvistä jatkomenettelyistä sekä julkisten notaarien (Julki-
sen notaarin käsikirja ([online] 21.3.2003, 12) että myös virallisten kääntäjien 
(Translat-postituslista80 ja SKTL:n asiatekstien kääntäjien osaston seminaari 
virallisesta kääntämisestä Helsingissä 28.4.2004) keskuudessa. 

Toimituskirja 

Tietyissä tilanteissa asiakirjasta käytetään toimituskirjan käsitettä. Toimituskirja 
tarkoittaa vuoden 2004 alussa voimaan astuneiden hallintolain ja kielilain val-
misteluasiakirjoissa81 asiakirjaa, joka toimii hallinnon toimeenpanovälineenä. 
Hallinto puolestaan on lainsäädännön toimeenpanoväline. Hallinnon määritel-

                                                 
80 www.lists.oulu.fi  
81 Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamises-

ta 17.9.2001 ja Kielikomitean mietintö 2001:3. 
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män mukaan: “sen toiminta edellyttää yleensä lainsäädännössä määriteltyä tehtä-
vää ja toimivaltaa, joka samalla määrittää hallintotoiminnan sisällön ja rajat. 
Lainsäädäntö toisin sanoen sisältää aina ne yleiset ja abstraktit oikeussäännöt, 
joiden rajoissa viranomaisen on toimittava, kun se käyttää julkista valtaa”. (Mä-
enpää, Hallinto-oikeus 1997, 22-23.) 

Toimituskirja on laeissa ja hallinnossa käytetty termi ilmaisemaan tietyn 
tyyppistä asiakirjaa, josta voidaan tehdä laillisesti pätevä käännös. Laillisesti 
pätevä käännös voi olla edelleen toimituskirja kieli- ja kulttuurirajan ylittävässä 
virallisessa toiminnassa, eli sen funktio ja arvo pysyvät samoina. Virallinen 
kääntäjä, jolla on lainsäädännössä määritelty tehtävä ja toimivalta, laatii lähde-
toimituskirjasta käännöstoimituskirjan, jotka ovat oikeusvoimaltaan yhdenvertai-
sia. Kielilain (2003/423) 21§ on otsikoitu Toimituskirjan ja muun asiakirjan vi-
rallinen käännös ja kuuluu: 

Virallisella käännöksellä tarkoitetaan tässä laissa viranomaisen tai virallisen 
kääntäjän tekemää suomen- tai ruotsinkielistä käännöstä. 

Tämän lain mukaan annettu virallinen käännös toimituskirjasta on voimassa al-
kuperäisenä82.  

Jos virallisessa käännöksessä ilmenee käännösvirhe, viranomaisen on korjattava 
se, jollei korjaaminen ole ilmeisen tarpeetonta. Asianosaiselle on tällöin annetta-
va maksutta korjattu versio. 

Seuraavassa pykälässä (2003/423; 22§) virallisen käännöksen käsitettä laa-
jennetaan koskemaan muitakin kuin suomen ja ruotsin kieliä: 

Toimituskirjan ja muun asiakirjan antaminen vieraalla kielellä 

Suomen viranomaisen ulkomaille tai ulkomaiselle annettava taikka maan ulko-
puolella käytettäväksi aiottu toimituskirja tai muu asiakirja voidaan antaa muulla 
kuin suomen tai ruotsin kielellä, jollei erikseen toisin säädetä. 

Jos muulla kielellä annettu toimituskirja tai muu asiakirja koskee toisen oikeutta, 
etua tai velvollisuutta ja tällä tämän lain mukaan muuten olisi oikeus saada se 
suomen tai ruotsin kielellä, on hänelle pyynnöstä annettava siitä maksuton viral-
linen käännös. 

3.2.1 Asiakirjojen ryhmittely  

Asiakirjat voidaan ryhmitellä monella tavalla. Yksi ryhmittely on jakaminen 
asiakirjat varsinaisiin asiakirjoihin ja tilapäisiin asiakirjoihin. Asiakirja on 
varsinainen, jos se jo laadittaessa on tarkoitettu todisteeksi oikeussuhteesta so-

                                                 
82 Jos virallinen käännös toimituskirjasta on voimassa alkuperäisenä, virallisen kääntäjän 

tehtävä on rinnastettavissa viranomaisen tehtävään. (Ks. kohta 3.3.1.) 
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pimuksesta tai muusta tahdonilmaisusta. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. kauppa-
kirja, testamentti, työsopimus, väestörekisteriotteet, velkakirja ja kuitti. 

Tilapäisasiakirjat ovat sellaisia kirjallisia selvityksiä, joilla niitä laadittaessa 
ei ole aiottu todistaa mitään, mutta joita myöhemmin kuitenkin voidaan käyttää 
todisteena. (Lakitieto III 1983). 

(Virallisen) kääntämisen kannalta tärkein on jako yleisiin ja yksityisiin asia-
kirjoihin. Yleisiä asiakirjoja ovat eri (julkisten) viranomaisen toimivaltansa puit-
teissa antamat tai laatimat asiakirjat tai viranomaiselle toimitetut asiakirjat. 
Yleensä kyseessä on todistus tai päätös. Yksityinen asiakirja taas on yksityisen 
henkilön tai tahon laatima sopimus, hakemus, työtodistus jne. (Lakitieto III 
1983) Yksityisillä asiakirjoilla ei ole julkista luotettavuutta, vaan henkilön, joka 
vetoaa asiakirjaan, tulee todistaa asiakirjan oikeellisuus. Yksityiset asiakirjat, 
kuten kauppakirja, sopimus tai työtodistus, eivät myöskään ole julkisia (määri-
telmä jäljempänä tässä kappaleessa).  

Virallisen kääntämisen piiriin asiakirja tulee vain, jos se on yleinen asiakirja 
tai tulossa yleiseksi käännösprosessin aikana. Kun esimerkiksi virallinen kääntä-
jä vahvistaa käännöksensä, siitäkin tulee yleinen asiakirja, josta voidaan edelleen 
laatia uusi asiakirja toisella kielellä. Samalla perusteella siihen voidaan liittää 
myös apostille-todistus (ks. kappale 3.1). Muut käännökset kuin viralliset ovat 
yksityisiä asiakirjoja. 

Virallisen kääntämisen kohteena on tapauskohtaisesti rajattu joukko asiakirja-
tyyppejä: 

Asiakirjan pitää olla Asiakirja on lisäksi 

• varsinainen 

• tilapäinen 

• yleinen asiakirja 

• tulossa yleiseksi käännösprosessin 
aikana 

• julkinen 

• ei vielä julkinen 

• salassa pidettävä 

Taulukko 8. Virallisen kääntämisen asiakirjatyypit 

Ulkopuolelle jäävät siis yksityiset asiakirjat, kuten esim. työtodistus, jota 
käännätetään työnhakua varten. Työtodistusta on usein käännösteoreettissakin 
kirjoituksissa käytetty harhauttavasti esimerkkinä virallisesta kääntämisestä. Se 
on kuitenkin yksityinen asiakirja, jonka kääntämisessä noudatetaan translatorisen 
toiminnan teorian yleisiä periaatteita. Näin on asiaa lähestynyt esim. Kruth 
(1986). Virallisen kääntämisen piiriin työtodistus tulee samalla tavalla kuin 
muutkin yksityiset asiakirjat, ts. jos se esimerkiksi kirjataan viranomaisen pitä-
mään nimikirjaan, sitä käytetään ikälisiin oikeutuksen todisteena tai todisteena 
tuomioistuinkäsittelyssä tms. 
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Koska tästä eteenpäin puhun virallisen kääntämisen kohteena vain yleisestä 
asiakirjasta, esitän sille tarkempia määritelmiä. Voimassa oleva laki yleisten 
asiakirjain julkisuudesta (1951/83), tarkemmin sen 2 §, määrittelee yleiset asia-
kirjat seuraavasti: 

Yleisiä asiakirjoja ovat viranomaisen laatimat ja antamat sekä sille lähetetyt tai 
annetut asiakirjat, jotka ovat sen hallussa. Viranomaisella tarkoitetaan tässä lais-
sa valtion, kunnan ja kirkollisen ynnä muun itsehallintoyhdyskunnan viranomai-
sia niihin luettuina myös julkisoikeudelliset kokoukset, edustajistot, valiokunnat, 
lautakunnat, toimikunnat ja komiteat viran- ja toimenhaltijoineen. 

Yleissopimuksessa ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen 
poistamisesta (Asetus no 46: Suomen asetuskokoelma no 676/85), on sopimus 
joka koskee oleellisesti virallista kääntämistä. Sopimusta sovelletaan yleisiin 
asiakirjoihin, jotka on annettu sopimusvaltiossa. 

Yleisillä asiakirjoilla tarkoitetaan yleissopimuksessa (artikla 1): 

a) asiakirjoja, jotka on antanut valtion oikeuslaitokseen kuuluva viranomainen 
tai virkamies, niihin luettuina virallisen syyttäjän, tuomioistuimen sihteerin ja 
haastemiehen antamat asiakirjat 
b) hallinnollisia asiakirjoja 
c) notaarin antamia asiakirjoja 
d) yksityiseen asiakirjaan merkittyjä virallisia todistuksia, kuten merkintöjä kir-
jaamisesta, päiväyksen vahvistamisesta ja nimikirjoituksen oikeaksi todistami-
sesta. 
Kappaleen d-kohta koskee yksityiseen asiakirjaan merkittyjä virallisia todistuk-
sia, kuten merkintää kirjaamisesta, päiväyksen vahvistamista ja nimikirjoituksen 
virallisesti oikeaksi todistamista. Sanottu kohta ei siis koske yksityisiä asiakirjo-
ja sellaisenaan vaan ainoastaan niihin mahdollisesti tehtyä virallista merkintää. 
Yksityinen asiakirja tulee yleiseksi siltä osin kuin se sisältää viranomaisen mer-
kinnän tai todistuksen. 

Yleiset asiakirjat ovat yleensä myös julkisia ja niillä katsotaan olevan julki-
nen luotettavuus eli ne oletetaan oikeiksi, jollei toisin todisteta (Hirvonen ym. 
1997, 4). 

Suomen notaaritoimessa (Julkisen notaarin käsikirja: [online] 21.3.2003, 11) 
tulkitaan myös virallisen kääntäjän tekemä laillisesti pätevä käännös yleiseksi 
asiakirjaksi. Tulkinta nojautuu mm. lain virallisista kääntäjistä (1988/1148) 5 
§:än. 

Kaikki muut kuin edellä määritellyt asiakirjat ovat yksityisiä, mutta myös 
alunperin vain yksityiskäyttöön tarkoitettu asiakirja kuten kirje83 saattaa saada 
yleisen asiakirjan luonteen, jos sitä käytetään todisteena jostakin oikeussuhteesta 
(Hirvonen ym. 1997, 4). 

                                                 
83 Ks. esimerkki Rakkauskirje kappaleessa 2.8.2. 
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Julkisuusasteen mukaan saadaan puolestaan seuraava kolmijaottelu: 1) julki-
set asiakirjat, 2) ei vielä julkiset asiakirjat ja 3) salassa pidettävät asiakirjat. 
Tarkemmin julkisuusasteesta määrää Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 
(1951/83). Sen mukaan yleiset asiakirjat ovat yleensä julkisia eli jokaisella Suo-
men kansalaisella84 on oikeus tutustua niihin ja saada niistä jäljennöksiä. Julkisia 
asiakirjoja ovat esimerkiksi eri viranomaisten ja tuomioistuinten päätökset, julki-
set rekisterit ja luettelot. Lain seuraavien pykälien mukaan julkisiksi tulevat: 

3 § 
merkintä viralliseen luetteloon, heti kun se on tehty; pöytäkirja, kun se on tarkis-
tettu; toimituskirja, myös viranomaisten väliseen kirjeenvaihtoon kuuluva, kun 
se on allekirjoitettu taikka, jos päätös annetaan julkipanon jälkeen, silloin kun se 
on annettava; sekä viranomaiselle tullut yksityinen asiakirja, niin pian kuin vi-
ranomainen on sen saanut. 

4 § 
Poliisiviranomaiselle tai viralliselle syyttäjälle rikoksesta tulleita tietoja sekä sel-
laista asiaa tutkittaessa laadittuja pöytäkirjoja ei ole pidettävä julkisina, ennen 
kuin asia on ollut esillä oikeudessa tai jätetty sikseen. 

5 § 
Asiakirja, joka on valmisteltavana viranomaisella, ei ole vielä julkinen, eikä 
myöskään viranomaisen omassa keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietin-
tö, lausunto, muistio tai muu selvitys. 

Lailla säädetään erikseen salassa pidettävistä asiakirjoista. Virallisen kääntä-
jän vastuukysymysten kannalta on oleellista, että on viranomaisen velvollisuus 
merkitä asiakirja salassa pidettäväksi. 

11 § 
Viranomainen, joka 9 §:n 3 momentin mukaan on oikeutettu päättämään asian 
salassa pidettäväksi, saa myös määrätä, että alemman viranomaisen tulee sitä sa-
laisena käsitellä. 

15 § 
Kun salainen asiakirja lähetetään tai annetaan toiselle viranomaiselle, on se mer-
kittävä salassa pidettäväksi. 

16§ 
Kun jokin asia on salassa pidettävä, koskee tämä myöskin siihen asiaan kuuluvia 
asiakirjoja. 

                                                 
84 83/1951 6§: Suomen kansalaisella on oikeus saada tieto yleisestä asiakirjasta, joka on jul-

kinen. 
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23§ 
Salassa pidettävää asiakirjaa älköön näytettäkö, tai jäljennöstä siitä annettako 
muille kuin tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle, milloin niillä on viran 
tai julkisen toimen puolelta oikeus saada siitä tieto. 

Julkisuusasteen jaottelun tunteminen on viralliselle kääntäjälle oleellinen, sil-
lä hän on useiden lakien mukaan salassapitovelvollinen. On tärkeää, että kääntäjä 
itse tuntee asianomaiset säädökset ja pystyy siten yhtäältä välttämään oman vir-
heellisen toiminnan ja toisaalta neuvottelemaan työnsä suoritusehdoista toimek-
siantajien ja muiden osapuolten kanssa. 

Poliisi- ja oikeudenkäyntiasiakirjojen kopioiden luovuttamisessa tehtävään 
valmistautumista varten oikeudessa toimivalle tulkille on ollut epäselvyyksiä, ja 
luovuttamisesta kieltäytymistä on perusteltu yllämainituilla salassapitosäännök-
sillä, mikä osoittaa, että viranomaisille tulkin ja kääntäjän salassapitovelvollisuus 
ei aina ole ollut selvä asia. Myös kuva tulkin ja kääntäjän tehtävästä on näissä 
tapauksissa ollut puutteellinen. 

Kääntämisen kannalta merkitystä on myös sillä onko asiakirja kansallinen vai 
kansainvälinen, koska nämä edustavat kääntäjälle eriasteisesti valmista lähdema-
teriaalia85. Asiakirja voidaan laatia alunperin joko kansalliseen käyttöön, kan-
sainväliseen käyttöön tai sekä että. Asiakirjat, kuten oikeuden päätökset, testa-
mentit jne., ovat ensisijaisesti kansallisia, mutta nykyään laaditaan yhä enemmän 
asiakirjoja, jotka soveltuvat myös kansainväliseen viestintään. Tällöin laativa 
viranomainen joko antaa asiakirjan kaksi- tai monikielisenä tai laatii sen sellai-
seen yksikieliseen muotoon, että mahdollinen ulkomainen viranomaiskäsittely on 
huomioitu. Esimerkiksi suomalainen ylioppilastutkintotodistus, ote väestörekis-
terijärjestelmästä ja tuomioistuimessa annettava vieraskielinen muutoksenha-
kuohje ovat tällaisia asiakirjoja. Oman joukkonsa muodostavat kansainvälistä 
yhteistoimintaa varten laaditut sopimukset ja muut asiakirjat. Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden erilaisten käytäntöjen harmonisointi näkyy myös asiakirjojen 
kansainvälistymisenä ja esim. englanninkielisten (usein myös ranskan- tai sak-
sankielisten) asiakirjojen hyväksymisenä jäsenmaiden viranomaisissa.86  

Asiakirjakäytännössä on käytössä myös käsite virallinen asiakirja, jota käy-
tetään hallinnossa ja oikeusasioissa yleiskäsitteenä osoittamaan, että asiakirja 
pätee viranomaisen päätöksenteon perustana. Sillä katsotaan olevan julkinen 
luotettavuus. Viranomaiset voivat laatia myös epävirallisia asiakirjoja, joita voi-
daan käyttää väliaikaisesti päätöksenteon valmisteluun tai perustelluissa poikke-
ustapauksissa asioiden hoitoon. 

                                                 
85 Ks. toimeksiantoerittely kappaleessa 4.5.5 
86 Esim. Berliinin opetustoimen ohjeet opiskelupaikan hakupaperiliitteistä, joiden mukaan 

ulkomaisista todistuksista tarvitaan valantehneen kääntäjän laatimat käännökset, elleivät 
ne ole alkuperäisesti annettu englannin- tai ranskankielisinä. Beglaubigte Kopien 1 der 
deutschen Übersetzungen durch einen vereidigten Übersetzer (nicht erforderlich bei 
Dokumenten in ursprünglich englischer/französischer Sprache) 
(URL: http://www.sensjs.berlin.de, 15.1.2004.) 
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3.2.2 Asiakirjan status 

Asiakirjoja on niiden käyttöä ajatellen eri arvoisia, mikä näkyy vahvistamis- tai 
todistamisjäljistä. Virallisen kääntäjän tulee virheellisen toiminnan välttämiseksi 
tunnistaa käännettäväksi tarjottavan lähdeasiakirjan status eli tila ja arvo sekä 
ymmärtää niiden merkitys laillisesti pätevän käännöksen laatimiselle.  

• Asiakirja on alkuperäinen kun siinä olevat allekirjoitukset sekä mah-
dolliset leimat ja sinetit ovat alkuperäiset.  

• Asiakirja on jäljennös, jos siinä olevat allekirjoitukset ja leimat tai si-
netit ovat jo jäljennöksiä. 

• Virallisesti vahvistettu jäljennös on asiakirjan antaneen viranomaisen 
tai julkisen notaarin vahvistama jäljennös alkuperäisestä asiakirjasta. 

• Oikeaksi todistettu jäljennös on kahden esteettömän ja luotettavan 
henkilön nimikirjoituksellaan oikeaksi todistama jäljennös. 

• Oikeaksi todistamaton jäljennös on asiakirjan jäljennös, jonka oikeel-
lisuutta ei ole todistettu allekirjoituksilla (eikä leimoilla). 

Asiakirjan arvosta johdetaan virallisen käännöksen laatimiselle kaksi periaa-
tetta, joiden huomioimatta jättäminen johtaa tahalliseen tai tahattomaan asiakir-
jan väärentämiseen. 

1. Virallisen kääntämisen kautta asiakirjan arvo ei saa muuttua. 

2. Virallinen käännös voidaan laatia vain alkuperäisestä asiakirjasta tai 
sen virallisesti vahvistetusta jäljennöksestä. 

Lingvistisen käännöskäsityksen mukaisessa virallisen kääntäjän toiminnassa 
asiakirjan juridista käsittelyä ei ole huomioitu, vaan käännöksiä on tehty myös 
joko oikeaksi todistetuista jäljennöksistä tai todennäköisesti kaikkein useimmiten 
oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä. Näin on saattanut syntyä rikoslain 
(1889/31, 36 luku 3-6 pykälät) tarkoittamassa mielessä asiakirjaväärennöksiä. 
Julkisten notaarien mukaan87 kiristyvä kilpailu opiskelupaikoista, markkina-
osuuksista, suotuisasta ja rauhallisesta elintilasta jne. on lisännyt myös asiakirjo-
jen väärennöksiä. Väärennöksiä on myös helppo tehdä nykytekniikalla. Julkiset 
notaarit puhuvat asiakirjojen pesemisestä käännösten kautta, millä he tarkoittavat 
tapauksia, joissa asiakirjaan on kopioimalla tehty muutoksia ja kopiot on kierrä-
tetty kahden tai useamman maan virallisten kääntäjien kautta, kunnes halutun 
informaation sisältävä asiakirja on saatu aikaan. 

Julkinen notaari ei voi antaa apostille-todistusta käännökselle, joka on laadit-
tu vahvistamattomasta asiakirjasta. Notaarit vaativat oman toimintansa varmis-
tamiseksi, että asiakkaan on aina esitettävä alkuperäinen asiakirja ja varottava 

                                                 
87 Henkilökohtainen tiedonanto ulkoministeriön oikeudellisen osaston Julkisen notaarin teh-

tävät ulkoasiainhallinnossa –kokouksessa Helsingissä 24.11.1997 (Läsnä: Juhani Hyytiäi-
nen/OIK-33, puheenjohtaja; Marja Wallin/OM, Kari Ranta/Vantaan maistraatti, Olli-
Pekka Siro/Helsingin maistraatti, Markku Uusisilta/Espoon maistraatti, Kaarina Hieta-
nen/SKTL, Ari Rouhe/HAL-09, Susanna Sarvanto/OIK-32, Timo Väyrynen/OIK-32, sihtee-
ri); kokouksen esityslista; kokouksen pöytäkirja 26.11.1997. 
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erityisesti aidon näköisiä kopioita. Todistettavan alkuperäiskappaleen on pää-
sääntöisesti oltava allekirjoitettu ja/tai leimalla/sinetillä varustettu. Vaikka asiak-
kaalla olisi mukana oma jäljennöskappale, on jäljennös paras ottaa itse ainakin 
silloin, kun on kysymyksessä vieraskielinen asiakirja. Ulkomaalaisten asiakirjo-
jen luotettavuuden arvioinnissa voidaan tarvittaessa kääntyä ulkoasiainministeri-
ön puoleen, joka voi antaa ohjeita asiakirjan luotettavuuteen vaikuttavista sei-
koista. (www.om.fi/uploads/gkw4e.pdf)  

Vaikka kyseessä ei olisikaan väärennös, vahvistamattomasta jäljennöksestä 
laadittu virallinen käännös on asiakkaalle juridisesti arvoton, eikä kuluttajan-
suojan mukaisesti oikeuta siinä tapauksessa kääntäjän palkkioon. Väitteen perus-
teluksi voidaan esittää tutkintotodistusten käännökset, joihin Saarinen (2000) on 
ottanut kantaa väitöskirjassaan Tunnustetaanko tutkinnot? Hän on työssään ke-
hittänyt tutkintotodistusten vertailun käytännön toimintamallin (219-222), jossa 
todistusten käännöksillä on merkittävä tehtävä. Vertailumalli etenee seuraavasti: 

1. Hakijan tutkintoa koskevat asiat 
Varmistetaan 

- tutkintotodistuksen aitous 
- käännösten virallisuus 
- tutkinnon hyväksyminen lähtömaassa 
- miten tutkinto sijoittuu lähtömaan tutkintojärjestelmään 

2. Etsitään tutkintoa vastaava taso oman maan tutkintojärjestelmästä [...] 
(Saarinen 2000, 219) 

Vertailutyön etenemisvaiheet osoittavat, että vääränlaiset käännökset lopetta-
vat prosessin jo alkuvaiheessa. Saarinen (2000, 220) esittää tutkintotodistusten 
vertailutyön etenemisvaiheet seuraavasti: 

Tutkintotodistuksen
aitous

VÄÄRENNETTY menettely päättyy

Käännösten virallisuus

AITO

VIRALLISET

Tutkinnon hyväksyminen 
lähtömaassa

 

Kuva 7. Tutkintotodistusten vertailun päättyminen vääränlaiseen käännökseen 
(Saarisen mukaan) 
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Kohdassa Tutkintotodistusten käännökset Saarinen tarkentaa asiaa: 

Vertailun tekijä tarvitsee vieraskielisistä tutkintotodistuksista yleensä käännök-
set. Eri maissa on erilaisia käytäntöjä siinä, milloin tunnustamista hakevan on it-
se teetettävä tutkintotodistuksistaan käännökset. Suomessa tutkinnon tunnusta-
mispäätöstä haluavalta käännöksiä ei vaadita silloin, jos tutkintotodistus on an-
nettu ruotsin, norjan, tanskan, islannin, englannin, saksan tai ranskan kielellä. 
Muussa tapauksessa tutkintonsa tunnustamista tai Opetushallituksen vertailulau-
suntoa haluavan on esitettävä suomalaisen virallisen kääntäjän tekemät tutkinto-
todistusten käännökset. (OPH 1999a) 
Pelkkien tutkintotodistusten käännöksien perusteella ei vertailua tule tehdä, vaan 
niiden lisäksi tarvitaan aina myös jäljennökset alkuperäisistä todistuksista. On 
hyvä tarkistaa, että käännökset on tehty alkuperäisistä todistuksista. [...] (Saari-
nen 2000, 221.) 

Poikkeustilanteissa, joissa muuta mahdollisuutta ei ole, koska ainoa asian vi-
ranomaiskäsittelyyn saatu asiakirja on pelkkä kopio, voidaan hätäratkaisuna vi-
ranomaisen pyynnöstä tai suostumuksella virallinen käännös laatia todistamat-
tomasta asiakirjasta. Siinä tapauksessa kääntäjän vahvistuslauseke sisältää tiedon 
lähteenä olleen asiakirjan (lähdeasiakirjan) oikeellisuuden todistamisen puuttu-
misesta ja siitä johtuneesta poikkeuksellisesta käsittelystä, minkä lisäksi kään-
nösasiakirjan erottamattomaksi osaksi liitetään kopio lähdeasiakirjasta88.  

3.2.3 Asiakirjan laatiminen 

Asiakirjan laatimisperiaatteiden tunteminen auttaa kääntäjää sekä lähdemateriaa-
lin ymmärtämisessä että oman käännösasiakirjan laatimisessa.  

Edellä on määritelty erilaisia asiakirjoja, jotka ovat tekstilajina yhdistetty 
voimakkaasti viranomaisiin. Merikosken (Suomen julkisoikeus pääpiirteittäin II 
1966, 138) mukaan “ei kuitenkaan mikä tahansa viranomaisen hallussa oleva 
paperi ole asiakirja. Asiakirjan on osoitettava tiettyä täydellisyyttä, ilmennettävä 
tietty asiasisältö. Sitä vastoin ei ole lainopillista merkitystä sillä, miten asiakirja 
on kirjoitettu. Se voi olla painettu, kirjoitettu käsin, tekstinkäsittelylaitteella tai 
morsemerkeillä, pikakirjoitettu tai salakielinen.” Nykyään se voi olla myös säh-
köisessä muodossa. 

Ihmiselle on tyypillistä (oletettavasti kulttuurista riippumatta) toimia siten, et-
tä kun joutuu uudestaan tekemään jonkun asian, niin tekee sen samalla tavalla 
kuin aikaisemmin. Myös asiakirjat laaditaan sellaisiin muotoihin, joilla on sekä 
asiakirjan antajalle että vastaanottajalle ja myös yleisessä tietoisuudessa omat 

                                                 
88Lähdeasiakirjalla tarkoitetaan virallisessa kääntämisessä tekstiä, josta käännös on tehty. 

Sitä ei tule sekoittaa alkuperäiseen asiakirjaan. 
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vakiintuneet merkityksensä89. Asiakirjan muodon voidaan sanoa noudattavan 
tiettyä kaavaa. (Hirvonen ym. 1997, 3.) 

Asiakirjan laatimisesta annetaankin tarkkoja ohjeita ja suosituksia (Lakitieto 
III 1983). Tästä ovat osoituksena myös lukuisat asiakirjaoppaat. Niissä suositel-
laan kirjoittamaan selvästi ja asiallisesti virheetöntä ja johdonmukaista kieltä 
käyttäen. Ulkoasuun kehotetaan kiinnittämään huomiota. Ristiriitatilanteissa 
tärkeysjärjestys on kuitenkin seuraava: ”Jos asiakirjan selvyys ja kielelliset seikat 
joutuvat keskenään ristiriitaan, asiakirjan selvyys on tärkeintä” (Lakitieto III 
1983, 1175). 

Ristiriitatilanteen mahdollisuus on otettu esille, koska olosuhteet eivät aina 
ole sellaiset, että asiakirja voitaisiin hioa optimaaliseen muotoon, vaan joudutaan 
tyytymään kielellisesti vajaaseen tekstiin, jotta asia saadaan etenemään. Näin 
joudutaan menettelemään joskus myös käännösten laatimisessa kiireistä asiankä-
sittelyä vaativissa tilanteissa. Ristiriita saattaa syntyä ajankäyttörajoituksista tai 
asiantuntijoiden saatavuudesta kyseiseen tehtävään. Jos asia niin vaatii, kääntä-
jäksikin voidaan perustellusti määrätä henkilö, jonka oletetaan pystyvän käsitte-
lemään asiasisältöä luotettavasti, vaikka kielellisen ilmaisun keinot eivät riittäisi-
kään virheettömään suoritukseen. Kielitaitoisen juristin asettaminen lingvisti-
kääntäjän edelle tietyissä toimeksiannoissa on linjassa edellä esitetyn tärkeysjär-
jestyksen kanssa. 

Uudessa hallintolaissa (2003/434: 9 § 1 momentti) säädetään kielestä mm. 
seuraavaa: 

9 § 
Hyvän kielenkäytön vaatimus 
Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 

2 momentti 
Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioidessaan on 
voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai Suomea sitovista kansainvälistä so-
pimuksista johtuu. 

Asiakkaan oikeus käyttää omaa kieltään perustuu tässä kohdassa olettamuk-
seen, että asiakas pystyy käyttämään selkeää ja ymmärrettävää kieltä vain omalla 
kielellään. Samasta syystä myös viranomaisilla on oikeus käyttää kääntäjää ja 
tulkkia 9 §:n täyttämiseksi. Näin voidaan katsoa hyvän kielenkäytön vaatimuk-
sen siirtyvän epäsuorasti myös viralliselle kääntäjälle ja tulkille. 

Selittävä asiakirjaopas yrityksille (Hirvonen ym. 1997, 5) antaa seuraavia oh-
jeita: 

Asiakirjan tulee olla selkeä ja asiallinen. Asiakirjassa tulee yksiselitteisesti ja 
johdonmukaisesti esittää kaikki ne seikat ja tiedot, joista asiakirjassa halutaan 

                                                 
89 Tähän perustuvat myös väärennysten paljastamiseen kehitetyt menetelmät ja laitteet, joita 

käytetään esim. rajakontrollien ja maahanmuuttajien asioiden käsittelyn yhteydessä. 
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lausuttavan. Asiakirjaa laadittaessa on syytä pyrkiä mahdollisimman lyhyeen il-
maisutapaan, mutta toisaalta on asiakirja kuitenkin tehtävä niin yksityiskohtai-
sesti, että esimerkiksi sopimukseen tulee kaikki ne ehdot, joista halutaan sopia, 
jottei myöhemmin synny tulkintaerimielisyyksiä siitä, mitä on sovittu. Kaikki 
tarpeeton ja asiaankuulumaton tulee kuitenkin jättää pois. 

Malleja käytettäessä tai niitä yhdisteltäessä on syytä erityisesti tarkistaa, että 
asiakirjan teksti vastaa sitä, mitä asiakirjan sisällöltä tässä tapauksessa halutaan. 

Mikäli asiakirja on viranomaiselle osoitettava hakemus, valitus tms., ei riitä, että 
asiakirjassa ilmaistaan ainoastaan hakemuksen tai valituksen vaatimukset, vaan 
ne on myös perusteltava. 

Asiakirjasta on käytävä selville ainakin 

asiakirjan otsikko  
asiasisältö 
päiväys 
allekirjoitukset 
todistajien allekirjoitukset (eivät yleensä pakollisia kuin määrämuotoisissa asia-
kirjoissa). (Hirvonen ym. 1997, 5.) 

Varsinainen asiakirja, mikä varsinaisen asiakirjan määritelmän mukaan lailli-
sesti pätevä käännöskin on, tulee nimetä, päivätä ja vahvistaa (Lakitieto III 
1983). 

Joidenkin asiakirjojen sisällöstä ja muodosta on säädetty laissa90, mikä tulee 
huomioida myös käännöstä laadittaessa. Lain sanelemien muotomääräysten mu-
kaan jotkut asiakirjat on myös todistettava oikeiksi, mikä tapahtuu siten, että 
kaksi esteetöntä todistajaa kirjoittaa nimensä asiakirjan alle. Tämä ei ole sama 
asia kuin virallisesti oikeaksi todistaminen tai vahvistaminen, millä tarkoitetaan 
viranomaisen tai julkisen notaarin (ja myös virallisen kääntäjän) määrämuotoista 
vahvistamista. Varsinaista asiakirjaa laadittaessa käytetään pääsääntöisesti oh-
jeita ja ohjekirjoja, tai sen laatiminen uskotaan asiaa tuntevammalle tai peräti 
lainoppineelle asiantuntijalle. Tilapäisasiakirjat noudattavat vain satunnaisesti 
vakiintuneita tarkempia kirjoitusohjeita.  

Asiakirjojen lukemisen nopeuttamiseksi ja tulkinnan helpottamiseksi on tie-
toa myös tyypitetty, kaavoitettu lomakkeiksi ja normitettu (esim. vakuutuslaitok-
sen vahingontapauksen tyypin numerokoodi tai Haagin sopimuksen mukainen 
apostille-todistus, jonka malli on kuvattu kappaleessa 3.1. Saukkosen mukaan 
“virallisissa asiakirjoissa vastaanottajan huomioon ottamisessa ilmenevät ongel-
mat on eliminoitu ja tekstin tehtävän yksiselitteisyys varmennettu siten, että on 
otettu käyttöön vakiokaava” (Saukkonen 1984,11). Yleisohjeena on kuitenkin, 
että asiakirja laaditaan aina kunkin tilanteen tosiasiallisten vaatimusten perusteel-
la. 

                                                 
90 Esim. avioliittoasetuksen (1987/820) 17§:n mukaan ”Avioliiton esteiden tutkinnassa ja 

avioliittoon vihittäessä seuraavat asiakirjat on laadittava lomakkeelle: [...]” (lomakkeita 
mainitaan 5) 
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Myös käännösasiakirjan laatimiseen on olemassa opastusta. Yksityiskohtai-
simmat ohjeet91 on antanut Hampurin osavaltion sisäasiainministeriö pysyväis-
määräyksinä92, jotka sitovat virallisia kääntäjiä useassa muussakin osavaltiossa 
ja ovat lisäksi ohjeina liittotasavallan laajuisesti. Suomessa ei toistaiseksi ole 
annettu määräyksiä eikä ohjeita, siksi esim. itse käytän Hampurin ohjeita opiske-
lijoiden ohjauksessa virallisten käännösten laatimisen kurssilla, mitä tarkoitusta 
varten olemme kääntäneet ne myös suomeksi. Tämän työn empiirisen osan kyse-
lytutkimuksen tuloksen mukaan (ks. kappale 5.1) viralliset kääntäjät kaipaavat 
ohjeistusta myös Suomeen. Hampurin ohjeet ovat myös tämän tutkimuksen liit-
teenä (liite 4). 

3.3 Virallinen kääntäjä: toimija 

Virallisen kääntämisen sosiogrammin toimijoista päävastuu käännöstuotteesta on 
virallisella kääntäjällä. Virallinen kääntäjä on julkisoikeudellisesti auktorisoitu 
henkilö, jolla on lakisääteinen oikeus (laki virallisista kääntäjistä 1988/1148) 
laatia laillisesti päteviä käännöksiä. Virallisella kääntäjällä on myös oikeus todis-
taa omaan toimialaansa eli kääntämiseen kuuluva asiakirja aidoksi ja oikeaksi. 
(Ks. myös Hiller 1978, 8.) Virallisen kääntäjän nimike on lailla suojattu. Laki 
virallisista kääntäjistä (1988/1184) § 10 kuuluu: “Joka tämän lain vastaisesti 
käyttää virallisen tai valantehneen kääntäjän nimitystä, on tuomittava virallisista 
kääntäjistä annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon, jollei häntä muun lain 
nojalla ole tuomittava ankarampaan rangaistukseen”. 

Virallisesta kääntäjästä käytetään toisinaan myös käsitettä auktorisoitu (kie-
len)kääntäjä93. Sitä käytetään yleisesti tilanteissa, joissa puhutaan kansainväli-
sestä asiakirjaliikenteestä ja halutaan viitata kansallisista virallistamiskäytännöis-
tä ja niiden mukaisesta terminologiasta riippumattomaan kääntäjän funktioon. 

3.3.1 Viranomaisrinnastus 

Virallinen kääntäjä ei ole viranomainen eikä virkamies, ellei hän ole varsinaisen 
viranomaisen (esim. valtion tai kunnan toimielimen) palveluksessa. Hänen toi-

                                                 
91 Merkblatt für die Anfertigung von beglaubigten Übersetzungen. Freie und Hansestadt 

Hamburg: Behörde für Inneres. 1984/2002 
92 Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä (1989/573): 
”3§ Määritelmät 

Määräyksillä tarkoitetaan viranomaisen päättämiä yleisiä sääntöjä, joita on velvoittavina 
noudatettava niissä tarkoitetuissa yksittäistapauksissa. 
Ohjeilla tarkoitetaan viranomaisen päättämiä yleisiä sääntöjä, jotka eivät ole velvoitta-
via.” 

93 Esim. Klami (2000, 261): ”Tuomioistuin voi vaatia, että tuomio(s)ta, jonka täytäntöönpa-
noa pyydetään, sekä muista asiakirjoista liitetään mukaan jossakin sopimusvaltiossa auk-
torisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös” (Korostus Klamin). 
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mintansa kuitenkin rinnastuu yleisesti viranomaistoimintaan. Viranomais-
rinnastus ei ole uusi ajatus, vaan se on esitetty keskustelumielipiteenä jo aikai-
semmissa yhteyksissä94, mutta toimintaan heijastuvia johtopäätöksiä ei ole tehty. 

Suomen kielen perussanakirjan (1990) mukaan rinnastaa on yhtä kuin pitää 
samanarvoisena, samanvertaisena, vertailukelpoisena. Haku Finlex-tietokannas-
ta (15.1.2004) antoi runsaasti osumia rinnastaa-termin käytölle juridisessa merki-
tyksessä. Laeissa rinnastetaan instituutioita, toimintoja, etuuksia, tutkintoja, to-
distuksia ja henkilöitä (esim. kuntalaki 1995/365; § 34, § 35). Rinnastaminen 
tapahtuu mm. samanarvoisena, samanvertaisena pidetyn toiminnan pohjalta. 

Muun muassa kielilain (2003/423), hallintolain (2003/434) ja lain virallisista 
kääntäjistä (1988/1148) mukaan virallinen kääntäjä hoitaa laillisesti pätevää 
käännöstä laatiessaan samoja määrätehtäviä kuin viranomainen. Virkamiesrin-
nastus on johdettavissa myös asetuksesta kielilain täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta (1996/386). Kyseiset pykälät on muutettu 
siten, että laillisesti pätevän käännöksen laatijaksi osoitetaan ensisijaisesti viral-
linen kääntäjä95, ja ne kuuluvat: 

2§ 
Milloin kielilain 5 §:n 2 momentin, 8 §:n 2 momentin tai 9 §:n mukaan alkupe-
räisestä asiakirjasta on valtion kustannuksella toimitettava laillisesti pätevä 
käännös taikka kielilain 3 §:n 2 momentin mukaan asiakirja on asianosaisen kus-
tannuksella käännettävä, asianomainen viranomainen lähettää, jollei sille ole an-
nettu määräystä huolehtia käännöksestä, asiakirjat viralliselle kääntäjälle tai val-
tioneuvoston kansliaan. 

3§ 
Jotta käännös 2 §:ssä mainituissa tapauksissa olisi laillisesti pätevä, sen tulee ol-
la virallisen kääntäjän, valtioneuvoston käännöstoimiston tai oikeusministeriön 
määräyksellä käännöksiä antamaan oikeutetun virkamiehen tekemä tai oikeaksi 
todistama. 

Lailla valantehneistä kielenkääntäjistä (1967/191) siirrettiin aikanaan asetuk-
sen kielilain täytäntöönpanosta (1922/311) sisältö koskemaan valantehneitä kie-
lenkääntäjiä. Tämän lain (1967/191) mukaan oikeusministeriö myönsi oikeuden 
toimia valantehneenä kielenkääntäjä ja vastaava vala vannottiin alioikeudessa. 
Menettely oli omiaan antamaan kääntäjälle ainakin mahdollisuuden ymmärtää 
toiminnan juridinen luonne opetusministeriön alaisen tutkintolautakunnan toi-
meenpanemasta puhtaasta kielikokeesta96 huolimatta. Lakiuudistuksen jälkeen 

                                                 
94 Eduskunnan sivistysvaliokunnan henkilökohtainen tiedonanto 17.5.1988 ja opetusministe-

riön kansliapäällikön Markku Linnan henkilökohtainen tiedonanto 20.4.1989. 
95 Vrt. vanha asetus (1922/311); 3§: Jotta käännös 2 §:ssä mainituissa tapauksissa olisi lail-

lisesti pätevä, pitää sen olla valtioneuvoston käännöstoimiston tai oikeusministeriön mää-
räyksellä käännöksiä antamaan oikeutetun virkamiehen tekemä ja nimellään varustama ja 
oikeaksi todistama. Kääntäjä, niin myös oikeaksitodistaja on vastuunalainen käännöksen 
oikeudesta sekä korvausvelvollinen mahdollisista virheellisyyksistä johtuvasta vahingosta. 

96 Asetus virallisista kääntäjistä 1989/626: Virallisen kääntäjän tutkinnot: 6 §:  



 

 
 
 
 

94 

yhteys juridiseen toimintaan on kadonnut, mutta alkuperäinen virkamiesrinnastus 
on säilytetty kielilain ja lain virallisista kääntäjistä keskinäisten kytkentöjen kaut-
ta (2003/423 ja 1988/1148). 

Ehdotuksessa uudeksi hallintolaiksi (17.9.2001) määriteltiin sen 3 §:ssä vi-
ranomainen seuraavasti: 

Viranomaiset 
Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, valtion liikelaitoksissa ja laitoksis-
sa, kunniallisissa viranomaisissa sekä itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksis-
sa. 
Mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta, koskee myös yksityisiä niiden hoita-
essa julkista hallintotehtävää”. (Lakiehdotus 2003 § 3) 

Lopulliseen lakiin (2003/434) kyseinen pykälä on otettu muodossa: 

2 § Soveltamisala  

2 momentti  
Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja it-
senäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasa-
vallan presidentin kansliassa (viranomainen). 

3 momentti 
Tätä lakia sovelletaan valtion liikelaitoksissa, julkisoikeudellisissa yhdistyksissä 
sekä yksityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. 

Virallisen kääntäjän voidaan katsoa hoitavan julkista hallintotehtävää laaties-
saan tai todistaessaan oikeaksi käännöksen, joka on edellytyksenä hallinto- tai 
oikeustoimen täytäntöönpanossa. 

Maahanmuuttajien asioiden hoidossa ja heidän esittämiensä yleisten asiakir-
jojen käsittelyssä on osoittautunut ongelmalliseksi se, että kieliin tai kielistä, 
joilla ne on laadittu, ei ole Suomessa juurikaan virallisia kääntäjiä. Siksi on usein 
noussut esiin kunnallisten tulkkikeskusten oikeudellinen asema käännösten oi-
keellisuuden ja aitouden todistajina. Mihin virallisessa käännöstoiminnassa rin-
nastetaan mahdollisesti esim. Tampereen kaupungin ylläpitämän Pirkanmaan 
tulkkikeskuksen käännöstoiminta? Tähän asti asia on ratkaistu kulloinkin ta-
pauskohtaisesti tarkemman ohjeistuksen puuttuessa. Kunnallisen tulkkikeskuk-
sen toiminnan rinnastaminen viranomaistoimintaan on ollut epäselvää. Maahan-
muuttajien kielten osalta asia vaikeutuu entisestään, kun kunnallisia tulkkikes-
kuksia yksityistetään. 

                                                                                                                                    
Tutkinto suoritetaan käännöksenä kielestä toiseen. Näistä toisen on oltava suomen, 
ruotsin tai saamen kieli. 
Tutkinto käsittää kaksi tehtävää. Toisella tehtävällä osoitetaan yleiskielen taito ja toisel-
la tehtävällä osoitetaan kielitaito tutkittavan valitsemassa aihepiirissä. Valittavina ole-
vista aihepiireistä päättää tutkintolautakunta. 
Ks. myös tutkintolautakunnan kokeiden tarkastusohjeet. 
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3.3.2 Salassapitovelvollisuus ja esteellisyys 

Yleisiin kääntäjien eettisiin sääntöihin ja hyvään kääntämistapaan sisältyy salas-
sapitovelvollisuus. Ne eivät kuitenkaan sido kääntäjää oikeudellisesti, ellei niitä 
ole kirjattu kääntäjän ja asiakkaan välisten sopimusten kohdaksi. Tästä syystä 
lainsäätäjä on nähnyt tarpeelliseksi säätää asiasta virallisen kääntäjän kohdalla. 
Koska virallinen kääntäminen toisin kuin muu kääntäminen on oikeudellista toi-
mintaa, säädöksiin on ollut tarpeellista sisällyttää myös esteellisyyspykälä. 

Salassapitovelvollisuus 

Virallinen kääntäjä on salassapitovelvollinen sekä lain virallisista kääntäjistä 
(1988/1148) 6 §:n nojalla: 

Virallinen kääntäjä ei saa sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä yksityiseksi hyö-
dyksensä käyttää, mitä tässä tehtävässä on saanut tietoonsa. 

että hallintolain (2003/434) nojalla. Hallintolain § 13 kuuluu: 

Asiamiehen ja avustajan salassapitovelvollisuus 

Asiamies tai avustaja ei saa luvattomasti ilmaista päämiehen hänelle asian hoi-
tamista varten uskomaa luottamuksellista tietoa. 

Asiamiehen tai avustajan tehtävänsä hoitamista varten muutoin saamia tietoja 
koskevaan salassapitovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon sovelletaan vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (1999/621) silloinkin, kun 
tietoja on saatu muulta kuin asiaa käsittelevältä viranomaiselta. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee myös asian käsittelyssä käytettä-
vää tulkkia, kääntäjää sekä muuta henkilöä, joka toimeksiannosta tai muutoin 
osallistuu päämiehen asian hoitamiseen. (Korostus Hietasen.) 

Esteellisyys 

Virallisen kääntäjän toimintaa koskevat myös esteellisyyssäännökset. Laki viral-
lisista kääntäjistä (1988/1148) ei tosin sisällä esteellisyyssäännöksiä. Siksi on 
erityisen tärkeä, että uuden hallintolain (2003/434) 65§:ssä Tulkin ja kääntäjän 
esteellisyys säädetään myös kääntäjän esteellisyydestä: 

Tulkkina tai kääntäjänä ei saa käyttää henkilöä, joka on sellaisessa suhteessa asi-
anosaiseen tai asiaan, että hänen luotettavuutensa voi tästä syystä vaarantua. 

Hallintolakiin ja yksittäisiin työehtosopimuksiin on jouduttu sisällyttämään 
salassapitosäännöksiä (ja/tai esteellisyyssäännöksiä) mm. siksi, että kääntäjänä 
varsinkin maahanmuuttajien asioiden käsittelyssä joudutaan usein käyttämään 
muuta kuin virallista kääntäjää. 
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3.3.3 Asiantuntemus 

Virallinen käännös nauttii yhteiskuntaluotettavuutta eli sitä ”pidetään oikeana 
ellei sitä näytetä virheelliseksi” (laki virallisista kääntäjistä 1988/1148: 5 §). Tä-
ten virallisella kääntäjällä oletetaan olevan tehtävien hoidon edellyttämä erityi-
nen asiantuntemus. (Ks. myös kääntäjän vastuun käsittely kappaleessa 4.2.) 

Suomessa viralliseksi kääntäjäksi pyrkivältä ei testata kääntämisen yleistä ei-
kä erityistä asiantuntemusta97. Jo tällä perusteella voidaan väittää, että Suomessa 
ei ole virallisen kääntäjän tutkintoa, joka toimisi lainsäädännön ja kansainvälis-
ten sopimusten toimeenpanoon soveltuvana välineenä. Esimerkiksi Ruotsissa 
virallisen kääntäjän erikoisasiantuntijuus muuhun kääntäjään nähden tehdään 
selväksi myös terminologisesti siten, että Kamarikollegion auktorisoimasta kään-
täjästä käytetään asetuksen mukaan (Förordning 1985:613) yleisestä nimikkeestä 
poikkeavaa nimitystä.98 

Suomen virallisen kääntäjän tutkinnossa on ongelmallista asiantuntijuus-
käsitteen suhteen myös se, että tutkintoa ja/tai ammattimaista kääntämistä tunte-
mattomalle tutkintoon liittyvät säännökset ja käytänteet antavat harhaanjohtavaa 
informaatiota.99 Kokeessa käännätetään kaksi tekstiä, joista toinen on kokelaan 
ennalta (neljästä vaihtoehdosta) valitsemalta ammattialalta. Menettely antaa 
mahdollisuuden olettaa, että kokeen suorittanut henkilö olisi asiantunteva valit-
semallaan alalla. Kokeen lähempi tarkastelu osoittaa, että oletukselle ei ole katet-
ta. Muun muassa Rauma (1999, 79-80) tulkitsee virallisen kääntäjän kokeen en-
sinnäkin (virheellisesti) erikoisalan kokeeksi ja toiseksi arvostelee samalla sen 
pohjalta johdettua toimintaa.100 

                                                 
97 Asetus virallisista kääntäjistä (1989/626): Virallisen kääntäjän tutkinnot: 6 §: Tutkinto 

suoritetaan käännöksenä kielestä toiseen. Näistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin 
tai saamen kieli. Tutkinto käsittää kaksi tehtävää. Toisella tehtävällä osoitetaan yleiskielen 
taito ja toisella tehtävällä osoitetaan kielitaito tutkittavan valitsemassa aihepiirissä. Valit-
tavina olevista aihepiireistä päättää tutkintolautakunta. 

98 2§: En översättare som är auktoriserad kallas auktoriserad translator (Korostus Hieta-
sen). Lähemmin kappaleessa 6.2 Ruotsin auktorisointijärjestelmä. 

99 Lähemmin kappaleessa 6.1: Suomen auktorisointijärjestelmä. 
100 Eftersom auktoriseringen sker inom specialområden, kan man inte anses vara expert på 

något annat område än det auktoriserade. Likaså gäller auktoriseringen översättning från 
ett visst, bestämmt språk till ett annat bestämmt språk. 

 Det är även skäl att komma ihåg att auktoriseringen av translatorer i första hand är 
avsedd för översättning av officiella dokument, alltså för utförande av officiella 
översättningar. Av den här anledningen bör man vara försiktig med för långtgående 
analogier från andra brancher. Det är i praktiken vanligt att översättare marknadsför sina 
tjänster mycket allmänt som „auktoriserade translatorer“, utan att desto närmare 
specifiera specialiseringsinriktningen. Om translatorn gett sken av atta ha sakkunskap på 
ett annat område än det auktoriserade, skall translatorns egen „marknadsföring“ vara 
avgörande för ansvardsbedömningen. (Rauma 1999, 79-80.) 
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3.4 Virallisen käännöksen laatiminen: toiminto 

Asiakirjan kääntäminen vs. virallisen käännöksen laatiminen 

Tässä työssä siitä, mitä virallinen kääntäjä tekee, käytän ilmaisua laatia laillisesti 
pätevä tai virallinen käännös erotukseksi asiakirjan kääntämisestä. Olen muo-
dostanut käsitteen analogiana asiakirjasäännöksissä käytettyyn käsitteeseen laa-
tia asiakirja. Verbi laatia kuvaa kyseistä toimintaa osuvammin kuin kääntää tai 
tehdä -verbit, joita yleisesti käännösteorioissa ja -keskusteluissa käytetään.101 
Virallinen kääntäjä laatii viranomaisen tavoin lähdeasiakirjasta oman asiakirjan-
sa. Laatiminen käsittää lähdeasiakirjan tarkan dokumentoinnin lisäksi mm. läh-
deasiakirjan statuksen dokumentoimisen ja lähdeasiakirjan ja käännösasiakirjan 
yhteenliittämisen juridisesti luotettavalla tavalla sekä käännösasiakirjan vahvis-
tamisen asiakirjasääntöjen mukaisesti. (Ks. tarkemmin kappale 3.4.2.) 

Asiakirjoja voidaan kääntää periaatteessa ”miten vain” tarkoituksesta riippu-
en. Niistä voidaan tehdä selittävä tutkielma, ne voidaan yleistajuistaa joukkovies-
tintään, kääntää kaunokirjallisuuden osaksi, runoksi, lauluksi, ne voidaan kääntää 
perheenjäsenelle, tuttavalle tai muulle kadun miehelle. Menetelmät ja välineet 
valitaan tarkoituksen mukaan. Asiakirjoihin lähdemateriaalina eli kääntämisen 
raakatietona ei liity mitään erityistä sanan tai muodon kunnioitusta vaativaa. 
Vastavuoroisesti mistä tahansa kirjallisesta tuotteesta (rakkauskirjeestä, kauppa-
kuitista, mainoksesta jne.) voidaan laatia virallinen käännös. Tämä on oleellinen 
seikka, jota kuitenkaan ei ole huomioitu käännösteoreettisessa tarkastelussa asia-
kirjoista puhuttaessa. (Hietanen 1990, 27.) Mattila (2002) sen sijaan vertailevas-
sa oikeuslingvistiikassaan pitää asiaa tärkeänä. Hän korostaa oikeudellisten teks-
tien kääntämisestä puhuessaan käyttötarkoituksen merkitystä käännösteknisen 
vaihtoehdon valinnassa: 

Juridisia tekstejä käännetään varsin erilaisissa tarkoituksissa. Silloin kun kysees-
sä on ainoastaan yleisluoteista informaatiota antava teksti, kääntäjällä on suuret 
vapaudet.[…] Jos sitävastoin voidaan olettaa, että teksti toimii myöhemmin oi-
keudellisen soveltamisen tai tulkinnan välineenä, eksaktisuusvaatimus on huo-
mattava. (Mattila 2002, 516.) 

Mattilan näkemys on yhtenevä toiminnallisten (funktionaalisten ja aktionaa-
listen) käännösteorioiden kanssa, joiden mukaan käännösmetodia ei määrää läh-
deteksti, vaan käännöksen käyttötarkoitus toiminnassa. 

Asiakkaan ja/tai kääntäjän tietämättömyydestä johtuen virallista eli laillisesti 
pätevää käännöstä pyydetään, tehdään ja käytetään Suomessa käyttöyhteyksissä, 
joilla ei ole oikeudellisen tulkinnan kanssa mitään tekemistä. (ks. esim. kysely-
tutkimuksen tulokset kappaleessa 5.1.2). Toiminta on, sen lisäksi, että se on vi-

                                                 
101 Mielestäni verbi laatia sopii kuvaamaan kohdetekstin tekemisen luonnetta kaikessa toi-

minnallisessa kääntämisessä. Laatia korostaa kääntäjän asiantuntija-asemaa ja siihen liit-
tyvää päätöksentekovapautta ja vastuuta sekä osoittaa lähdetekstin aseman prosessin raa-
ka-aineena. 
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rallisen vahvistamisen hukkakäyttöä, myös juridisesti arveluttavaa, sillä viralli-
sen käännöksen tulee myös täyttää kaikki asiakirjasäännösten vaatimukset, ja se 
on yleinen asiakirja, joka tulee julkiseksi määrämuotoista tietä. Harva (viralli-
nen) kääntäjä näyttäisi olevan asiasta tietoinen. 

Asiakirja voidaan kääntää mihin tarkoitukseen tahansa. Sen sijaan virallinen 
käännös laaditaan yhteen ainoaan tarkoitukseen eli laillisesti päteväksi asiakir-
jaksi tai toimituskirjaksi. Käytännön toimenpiteisiin tämä heijastuu siten, että 
virallinen kääntäjä ei tee primaariasiakirjaan sisällöllisiä eikä muodollisia muu-
toksia (koska asiakirjan muoto on osa sisältöä) viestin lähettäjän, asiakkaan, vas-
taanottajan tai kolmannen osapuolen ilmaisemien toivomusten ja tarkoitusperien 
mukaan. Kääntäjä noudattaa vain viranomaisohjeita. Asiakkaan tarkoitusperien 
mukaiset tulkinnat tai muutokset asiakirjaan johtavat rangaistuksiin asiakirjojen 
väärentämisestä rikoslain (1889/39) 36 luvun 3-6 pykälien102 nojalla. Virallisen 
kääntämisen kohteena oleva teksti tai muu esitys eivät ole kääntäjälle raakatietoa 
tai avoin informaatiotarjous vaan kääntäminen tapahtuu tiukoissa rajoissa.  

Virallinen käännös eroaa muista käännöksistä rajoitustensa takia ainakin 
kahdella tavalla: rajat kaventavat yhtäältä kääntäjän henkilökohtaista päätöksen-
tekoa ja toisaalta käännösasiakirjan lukijan mahdollisuuksia käsitellä viestiä.  

Käännetyt tekstit yleensä joutuvat kilpailemaan lukijoista ja käyttäjistä mui-
den tekstien kanssa. Sitä vastoin virallinen käännös ei joudu taloudelliseen eikä 
muuhunkaan kilpailutilanteeseen. Kielen ja viestinnän keinoin motivoiminen ei 
myöskään ole tarpeen, koska yleisen asiakirjan ulkoiset tekijät motivoivat luki-
jan. Käännösasiakirja on tosiseikka. Sen absoluuttinen käyttöarvo riippuu juridi-
sesta laadusta, ei tekstin laadusta eikä määrästä103. Esimerkiksi perintöä ei voida 
evätä sen perusteella, että käsittelevä virkamies ei pidä asiakirjan ulkoisesta ole-
muksesta tai sisällöllisestä asiainkäsittelystä, jos siitä vain käy selville ne seikat, 
joita kyseinen virkamies tarvitsee oman toimenpideosuutensa hoitamiseen. (Vir-
kamiehen työtä helpottavat seikat, kuten selkolukuisuus, saattavat tosin vaikuttaa 
siihen henkiseen lataukseen, jolla hän käsittelee tapausta, ja ainakin niillä saattaa 
olla käsittelyä jouduttava merkitys.) Virallisessa kääntämisessä sosiaalinen rooli-
jako on myös selvä. 

Samoin kuin asiakirja voidaan kääntää virallisesti, epävirallisesti tai yleisenä 
translatorisena toimintana, myöskään kaikki virallisen kääntäjän tai viranomai-

                                                 
102 Esim. 4 § 1 momentti: Jos joku on väärentänyt yleisen asiakirjan, jonka julkinen virasto 

tahi viranomainen on antanut, taikka sellaisen asiakirjan valmistanut väärin, ja jos hän si-
tä käyttää hankkiaksensa itselleen tai toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen; ran-
gaistakoon (kuritushuoneella) vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi vuodeksi (ja menet-
täköön kansalaisluottamuksensa), taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeu-
teen korkeintaan kahdeksi vuodeksi taikka sakolla. 

6 §: Jos toinen, kuin väärennyksen tekijä, hankkiaksensa itselleen tahi toiselle hyötyä taikka 
toista vahingoittaakseen, on käyttänyt asiakirjaa, jonka tiesi vääräksi; tuomittakoon niin 
kuin itse olisi väärennyksen tehnyt. 

103 Tästä syystä virallisen kääntäjän velotus työstään perustuu johdonmukaisesti ajatellen ai-
kaan eikä tekstimäärään. Veloitusperusteista ks. myös Hietanen: What does it cost? - cost-
ing as part of the translation process (1996, 344-349). 
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sen tekemät käännökset puolestaan eivät ole virallisia. Käännöstä ei tee viralli-
seksi lähdeasiakirjan luonne tai laatu eikä yksin kääntävän henkilön tutkin-
not tai oikeudet, vaan se mihin tarkoitukseen ja missä muodossa käännös 
laaditaan. Esimerkiksi viralliset kääntäjät tekevät enemmän muita kuin virallisia 
käännöksiä. (Ks. esim. tämän työn kyselytutkimusosan tulokset, kappale 5.1.2.) 

3.4.1 Virallisen kääntämisen prosessin omat asiakirjakäsitteet 

Tässä työssä tarvitaan edellä esitettyjen asiakirjakäsitteiden lisäksi laatimispro-
sessin kuvaukseen seuraavat käsitteet: 

• Alkuasiakirja on se suurempi asiakirjakokonaisuus, josta käännettä-
väksi aiottu asiakirja on osa (esim. väestörekisteri, jonka ote käännä-
tetään) tai alkukielinen asiakirja, jonka virallisesta käännöksestä laa-
ditaan kolmannenkielinen käännös. (Alkuasiakirjasta ei voi käyttää 
nimitystä alkuperäinen, koska alkuperäisellä on oma käännösten laa-
timisen kannalta keskeinen oikeudellinen merkityksensä.) 

• Lähdeasiakirja on se asiakirjan versio, josta virallinen kääntäjä laatii 
oman asiakirjansa. 

• Käännösasiakirja on virallisen kääntäjän laatima ja vahvistama lailli-
sesti pätevä asiakirja, jota viranomainen käyttää toimituskirjana ja jo-
ka voi korvata lähdeasiakirjan. 

• Loppuasiakirja on se suurempi asiakirjakokonaisuus, asiakirjavihko, 
jonka osaksi käännös liitetään, tai viranomaisen asiakirja, johon kään-
nös on tulkittu ja sisällytetty. 

• Asiakirjojen keskinäistä suhdetta kuvaamaan käytän myös käsitteitä 
primaariasiakirja ja sekundaariasiakirja. 

• Primaari eli suora asiakirja eli asiakirja per primam intentionem 
(p.p.i.) on kääntämisen lähteenä oleva, ensisijaisesti kansalliseen 
asiakirjaliikenteeseen laadittu asiakirja, lähdeasiakirja. Primaariasia-
kirja voi olla myös suoraan laadittu kansainväliseen asiakirjaliiken-
teeseen sopivaksi (kansainväliset sopimukset yrityksissä, Suomen yli-
oppilastutkintolautakunnan englannin kielinen tutkintotodistus jne.) 

• Sekundaari eli välillinen asiakirja eli asiakirja per secundam inten-
tionem (p.s.i.) on käännetty asiakirja, joka on tarkoitettu joko kansal-
liseen (esim. suomi-ruotsi) tai kansainväliseen asiakirjaliikenteeseen. 

Termien primaari ja sekundaariasiakirja muodostusmalli on peräisin lääketie-
teestä, missä niillä kuvataan mm. kahta paranemistapaa. Esimerkiksi traumatolo-
giassa haava paranee joko suoraan eli luonnollista tietä tai kiertoteitse välillisten 
eli auttavien toimenpiteiden kautta. Kyse ei ole ensisijaisesta, ensiarvoisesta ja 
toissijaisesta, toisarvoisesta (kuten primaari ja sekundaari yleiskielessä tulki-
taan), vaan kahdesta samanarvoisesta eri tavalla toteutuneesta prosessin tulokses-
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ta, virallisen kääntämisen yhteydessä laaditusta kahdesta samanarvoisesta eri 
tavalla laaditusta asiakirjasta. Käytän käsitteitä primaari ja sekundaari edellä 
määritellyissä merkityksissä myös käännösprosessin eri vaiheiden muuttujien 
kuvauksissa. 

3.4.2 Virallisen käännöksen laatimisen metodi 

Virallisen käännöksen laatimiseen soveltuvan metodin valinnassa voidaan käyt-
tää apuna seuraavia yleisiä toimintaan ja viestintään liittyviä toteamuksia: 

• Erilaiset toiminnat sallivat eri määrän henkilökohtaista vapautta. 

• Jos toiminnan tavoite monimutkaistuu, monimutkaistuvat myös keinot 
sen saavuttamiseksi. 

• Yksilön informaation käsittelykapasiteetti on rajallinen. 

• Mitä useamman liittymän kautta sanoma välittyy, sitä suurempi on sen 
muuttumisen mahdollisuus. 

Käännösteorioissa ns. ikuisuuskysymykseksi on muodostunut pohdinta kään-
täjän toiminnallisesta otteesta. Kääntääkö kääntäjä sanatarkasti (ad verbum), 
merkitystarkasti (ad sensum) tai pyrkimystarkasti (ad intentionem)? Tapauskoh-
taisesti kaikki nämä menetelmät voivat olla oikein tai väärin tai ei kumpaakaan 
vaan yksinkertaisesti järjettömiä. Kääntäjä voi siis kääntää myös järjettömästi 
(ad absurdum). Järkevään toimintaan päätyminen kunkin tehtävän kohdalla edel-
lyttää sellaista metodista kysymyksenasettelua, joka vastaa mahdollisimman hy-
vin toiminnan luonnetta ja reunaehtoja 

Mitä kääntäjä tekee vs. mitä kääntäjän pitää tehdä 

Virallinen kääntäminen edellyttää primaariviestinnän ja sen yhteydessä annetun 
toimeksiannon sekä siihen liittyvän yleisen asiakirjan olemassaolon. Se on se-
kundaarista toimintaa, mikä ei ole ristiriidassa itsenäisen asiantuntijatoiminnan 
kanssa. Kyse ei ole toiminnan arvosta vaan luonteesta. Toiminnan sekundaarinen 
luonne on virallisen kääntämisen olennaispiirre. 

Tästä syystä ei ole hedelmällisintä esittää kysymystä: “Mitä kääntäjä tekee?” 
(Vrt. Holz-Mänttäri 1986, 367.) Avainkysymykseksi sen sijaan voidaan viralli-
sen käännöksen laatimisen metodia pohdittaessa ottaa: “Mitä kääntäjän pitää 
tehdä?” Voidaan myös kysyä: “Mitä minun pitää tehdä?” tai “Mitä meidän pitää 
tehdä?” Näin vaihdetaan kysymyksenasettelun näkökulmaa. Kun siirrytään yksi-
kön ensimmäisestä persoonasta monikon ensimmäiseen, harkinnan foorumi 
muuttuu, ajattelun perspektiivi ja ongelman asettamisen tapa vaihtuvat ja rooli, 
jossa kohtaamme muut henkilöt, muuttuu. 

Mitä kääntäjän pitää tehdä? Kysymykseen voidaan vastata joko pragmaatti-
sesti, eettisesti tai moraalisesti. Kaikissa kolmessa tapauksessa on kyse siitä, että 
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joudutaan valitsemaan vaihtoehtoisista toimintatavoista ja perustelemaan valinta. 
Kysymyksiä nousee seuraavasti: 

• Mitä minun pitää virallisena kääntäjänä tehdä tässä tilanteessa? (Kiel-
täytyä jääviys- tai kompetenssisyistä?) 

• Mihin tärkeysjärjestykseen tavoitteet, joita on useita, tulee asettaa? 
(Mihin tärkeysjärjestykseen asetan omat tavoitteeni?) 

• Mitä järkeviä keinoja on käytettävissä valittujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi? 

Tavoitteiden asettaminen tärkeysjärjestykseen ja käytettävissä olevien keinojen 
tavoiterationaalinen arvioiminen tähtäävät päätökseen siitä, miten objektiiviseen 
maailmaan tulisi vaikuttaa halutun asiaintilan aikaansaamiseksi. 

Mahdollisia pragmaattisia vastauksia kysymykseen ‘mitä virallisen kääntäjän 
pitää tehdä?’ voivat olla: 

• ei kääntää lainkaan (nollakäännös), jos kääntäminen ei ole tavoittei-
den kannalta rationaalista; 

• suorittaa korvaavia toimenpiteitä (käännössubstituutio esim. tulkka-
us), jos toimintaan on rationaalista liittää translatorista toimintaa, 
mutta ei asiakkaan alunperin suunnittelemassa muodossa; 

• laatia sopimuksen mukainen käännös annettujen päämäärien, materi-
aalien ja arvojen perustalla (sopimuskäännös). 

“Pragmaattinen pitäminen” näkyy mm. virallisen kääntäjän palvelun muotona. 

“Moraalinen pitäminen” eli moraalinen päättely pyrkii selvittämään legitii-
mejä käyttäytymisodotuksia ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa (inter-
persoonallisissa konflikteissa). Siinä punnitaan ja sovelletaan normeja, jotka sää-
televät vastavuoroisia velvollisuuksia ja oikeuksia. Habermasin (1973) ajatuksia 
lainaten moraalinen toiminta edellyttää toimijalta oman elämänhistorian kriittistä 
haltuunottoa. Kääntämisessä (asioiden esittämisessä pääsääntöisesti myös toisen 
nimiin) on tärkeää, että välittävä toimija (kääntäjä) pystyy tarvittaessa irtautu-
maan kaikesta, mitä otetaan itsestäänselvyytenä tavanomaisessa elämässä. Toi-
mijan odotetaan ottavan etäisyyttä niistä elämänkonteksteista, joihin hänen iden-
titeettinsä on kietoutunut. Bocheńsky (1975, 14) käyttää tämän tyyppisestä lähes-
tymistavasta nimitystä ‘epäsuora havainnointi ja tiedostaminen’ (indirektes Er-
kennen), joka on eri asiaintiloista johdettua päättelyä104.  

Sama ajatus näkyy myös esim. Holz-Mänttärin (1984a) translatorisen toimin-
nan teoriassa. Kääntäjää voidaan pitää koulutettuna havainnoitsijana, jonka omi-
naispiirteitä on pyrkimys havainnon ja sen kautta toiminnan objektiivisuuteen. 
“Ideaalihavainnoitsijan” luotettava toiminta edellyttää kuitenkin, että intuitiivi-
selle tiedolle jätetään tilaa ja että havainnot ilmentävät kaikkien asianosaisten 
intressejä ja että havainnoitsija tuntee rajansa. Mitä etäämpänä kääntäjän auktori-
teetti on sen henkilön auktoriteetista, kenen viestintää hän hoitaa, sitä valmiim-
paa ja selkeämpää muotoilua hän kaipaa lähtökohdakseen. 

                                                 
104 Käsitteet selitetty kappaleessa 2.6.3. 
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“Eettisessä pitämisessä”, sisäisessä keskustelussa, järki ja tahto määräävät 
toisiaan vastavuoroisesti. Kumpikin ovat samalla sidoksissa käsiteltävän asian 
tematisoimaan kontekstiin. Eettisessä ajatteluprosessissa toimija ei saa irrottau-
tua erityisestä elämänhistoriastaan tai kulloisestakin elämänmuodostaan. (Ha-
bermas 1973.) 

Dokumentoiva ja operoiva kääntäminen 

Käännösmetodilla tai –strategialla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä perusmene-
telmää, jonka mukaan yksittäiset ratkaisut linjataan prosessin aikana. Yleensä 
yhdessä ja samassa käännösprosessissa joudutaan lisäksi käyttämään yksittäiseen 
ongelmaan usein muutakin kuin valitun perusmenetelmän ratkaisua. Translatori-
sessa toiminnassa käännösmetodi johdetaan toiminnasta ja käännettävän tekstin 
funktiosta siinä. Virallisen käännöksen laatimisen metodi johdetaan laillisesti 
pätevän käännöksen todistusfunktiosta viranomaistoiminnassa. 

Käännösteorioissa esim. Mossop (1983, 246; 1995) on esittänyt erilaisia 
käännösmetodeja tekstin toimintafunktion mukaan. Hän nimittää niitä käännös-
strategioiksi. Mossop lähtee liikkeelle kysymyksestä: Mitä näemme kun kat-
somme jonkun kääntävän tai tulkkaavan? Näemme X:n raportoivan C:lle mitä A 
sanoi/kirjoitti B:lle. Hän nimittää kääntämistä raportoinniksi ja määrittelee rapor-
toinnin puolestaan kertomiseksi jostakin jollekin105. Hän jakaa edelleen rapor-
toinnin interlingvaaliseen tekstistä raportoimiseen, jossa täydellisesti ja uskolli-
sesti esitetään (render) lähdeteksti mahdollisimman muuttumattomana ja prag-
maattiseen kirjoitus- tai puhetyöhön. Viimeksi mainitun kategorian hän jakaa 
kääntäjän strategioihin seuraavasti: 

1. editoida (heikosti kirjoitettu lähdeteksti) 
2. työstää uudelleen (uuteen käyttötarkoitukseen tai uudentyyppiselle luki-

jalle) 
3. kuvailla (työskennellä tekstinulkoisten tekijöiden, ajatusrunkojen, ei val-

miiden tekstien pohjalta) 
4. mukauttaa (esim. vastaanottavan yhteiskunnan ideologian mukaiseksi) 
5. kommentoida ( metatekstuaaliset ja metakieliset huomautukset) 
6. selittää (kieliainesta, jota ei sellaisenaan voi ymmärrettävästi kääntää) 
7. tehdä yhteenveto (esim. puheen tiivistäminen tekstittämisessä) 
8. kopioida (alkuperäistä kohde- tai lähdekielen materiaalia) 
9. koordinoida (esim. osapuolet dialogin tulkkauksessa) 
jne.106 

                                                 
105 What are we seeing when we see someone translating/interpreting? We see X reporting C 

what A said/wrote to B. A report, by definition, is a report OF something TO someone 
106 1. EDITING (poorly written source texts); 2. REWORKING (for different use or reader 

type); 3. DESCRIBING (working from extra-textual realities or stock of ideas); 4. 
ADAPTING (eg to ideology of receiving society); 5. COMMENTING (metatextual & 
metalinguistic notes); 6. EXPLAINING (eg unrenderable expressions); 7 SUMMARIZING 
(eg speech in subtitles); 8. COPYING (original TL material); 9. CO-ORDINATING (the 
participants in dialogue interpreting) ETC etc etc ... 
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Mossopin mukaan kohdekielinen versio syntyy siten, että kääntäjä tekee sa-
manaikaisesti useita asioita: lähdeorientoitunutta esittämistä ynnä yhtä tai use-
ampaa pragmaattista (kohde-orientoitunutta) toimenpidettä. Virallinen kääntämi-
nen noudattaa tätä näkemystä eksplisiittisesti siten, että lähdeasiakirjan sanoma 
esitetään käännösasiakirjassa lähde-orientoituneesti ja muut osat, kuten kääntäjän 
huomautukset, kohde-orientoituneesti. 

Lähestyn virallisen käännöksen laatimisen tarkempaa metodia dokumentoi-
van ja operoivan kääntämisen käsitteiden kautta. Tässä työssä käsitteet dokumen-
toiva ja operoiva kuvaavat kääntäjän perspektiiviä. Virallinen kääntäjä doku-
mentoi ja operoi, mitkä toiminnot yhdessä muodostavat metodin. 

”Dokumenttia” ja ”operaatiota” on käytetty käännösteoreettisessa kirjallisuu-
dessa erilaisissa merkityksissä. Reissilla (Reiss & Vermeer 1991, 206-208) ope-
ratiivinen kuvaa tekstityyppiä, jonka määräävä funktio on appellatiivinen, eli 
tekstin lähettäjä haluaa informaatiotarjouksellaan saada vastaanottajan toimi-
maan tietyllä tavalla. Nord (1989, 102-104) puhuu dokumentaarisesta käännös-
tavasta ja mainitsee esimerkkinä juuri asiakirjojen kääntämisen. Dokumentaari-
sen tavan kanssa hän asettaa kuitenkin vastakkain instrumentaalisen tavan, jota 
käsitevalintaa esim. Freihoff (2001, 64) arvostelee, koska funktionaalisen kään-
tämiskäsityksen mukaan kaikki käännökset ymmärretään kommunikaatioinstru-
menteiksi (kommunikaatiovälineiksi). Freihoffin mukaan dokumentaarinen 
käännös on instrumentaalisen käännöksen yksi muoto. Reissin tekstityyppiä ku-
vaava käsite operatiivinen ja Nordin käännöstä kuvaava käsite dokumentaarinen 
poikkeavat merkitykseltään omassa työssäni käyttämistäni kääntäjän toimintaa 
kuvaavista dokumentoinnin ja operoinnin käsitteistä. 

Dokumentoimisella tarkoitan toimenpiteitä, joilla siirretään ”filologista kään-
nösmenetelmää” (termi Reissin mukaan 1985) soveltaen ja Schleiermacherin 
(1838, 218) vieraannuttamisperiaatteen107 mukaisesti primaariasiakirjan sisältö ja 
muoto kaikilta osiltaan, virheineen ja puutteineen, uuteen asiakirjaan eli kään-
nösasiakirjaan siten, että asiakirjan tulkittavuus, todistusvoima, arvo ja annettu 
funktio eivät muutu. Mossopin strategioiden mukaan kyseessä on sekä interling-
vaalinen tekstistä esittäminen että lähdeasiakirjan osien kopioiminen. Käänne-
tään ad verbum, ja käännösasiakirjan tämän osan lukeminen ja tulkinta perustu-
vat pitkälti sopimuksiin ja muihin asiakirjan ulkoisiin viestintätekijöihin. 

House (1981, 202-204) puhuu käännöksen arviointia käsittelevässä esitykses-
sään yhtenä käännöstyyppinä tapauksesta, jossa lähdeteksti on luonteeltaan do-
kumentti ja jota käsitellään käännösprosessissa myös muodon suhteen kuin do-
kumenttia, mikä perustuu siihen, että kyseisen tekstin muodollisella rakenteella 

                                                 
107 verfremdende Übersetzung (lukija lähetetään kirjoittajan luo). ”Was für Wege... kann ein 

Übersetzer einschlagen? meines Erachtens giebt es deren nur zwei. Entweder der 
Übersetzer lässt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; 
oder er lässt den Leser möglichst in Ruhe, und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen.“ 
(Schleiermacher: Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens. Friedrich 
Schleiermacher’s sämtliche Werke, Dritte Abteilung: Zur Philosophie, Zweiter Band, 
Berlin (Reimer) 1838, 207-245. 
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on dokumentaarinen arvo, joka ei ole korvattavissa toisella rakenteella. Hänen 
arvionsa mukaan tämän tyyppisen tekstin käännös on onnistunut kun dokumen-
tointi on onnistunut. 

Operoimisella tarkoitan toimenpiteitä, joilla irrotetaan primaariasiakirja van-
hasta valtapiiristä, viestintäyhteydestä ja tulkintaympäristöstä ja kytketään uu-
teen. Näitä toimenpiteitä ovat mm. asiakirjan uudelleen nimeäminen, vahvista-
minen ja mahdolliset sisällön ja termien selitykset eli kääntäjän huomautukset. 
Operoimista on myös lähdeasiakirjan statuksen toteaminen ja lähdeasiakirjan ja 
käännöksen yhteenliittäminen. (Ks. Hampurin sisäministeriön määräykset, liite 
4.) 

Operoivat toimenpiteet antavat toiminnalle viranomaistoiminnan luonteen ja 
kääntäjälle viranomaisvastuuta. Tämä näkyy selvästi julkisen notaarin ja kääntä-
jän yhteistyössä. Julkisen notaarin ei ole lupa vahvistaa kääntäjän allekirjoituksia 
eli legalisoida asiakirjan käännöstä käytettäväksi toisen maan viranomaisissa, 
ellei käännös ole tehty alkuperäisestä tai virallisesti vahvistetusta asiakirjasta, 
mikä perustuu siihen, että lähdekieltä ymmärtämätön toisen maan viranomainen 
joutuu tekemään päätökset käännöksen perusteella, jota on voitava pitää alkupe-
räisen asiakirjan arvoisena. Samasta syystä nimenomaan kääntäjän on liitettävä 
käännösasiakirjansa erottamattomaksi osaksi lähdeasiakirja virallisesti vahvistet-
tuna kopiona (tai alkuperäisenä). Liittämistä ei juridisista syistä voi tehdä julki-
nen notaari, koska hänen ei oleteta ymmärtävän lähdeasiakirjan kieltä eikä hän 
niin ollen voi olla varma, onko käännös tosiasiallisesti laadittu liitettäväksi tarjo-
tusta asiakirjasta. (Vrt. Zürichin tapaus, kappaleessa 2.8.2.) 

Virallisen kääntämisen metodi on dokumentoimisen ja operoimisen yhdis-
telmä siten, että syntyy ikään kuin kaksi sisäkkäistä asiakirjaa, jotka yhdessä 
muodostavat sekundaari- eli käännösasiakirjan, joka on virallisen kääntäjän ni-
meämä, laatima ja vahvistama asiakirja, jonka asia on primaariasiakirja kokonai-
suudessaan. 
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Esimerkki metodin soveltamisesta väestörekisterijärjestelmän otteen (virka-
todistuksen) laillisesti pätevän käännöksen aineelliseen laatimiseen: 

Käännösasiakirja 
 
Nimi (Virallinen...käännös...) 
 
Asia (Lähdeasiakirja täydellisenä) 
 

Lähdeasiakirja 
 
 (esim. OTE VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ) 
 Nimi (Virkatodistus) 
 Tarkoitus (viranomaista varten) 
 Asianosaisen henkilötiedot 
 Antavan viranomaisen tunnistetiedot 
 Asia (esim. avioliittotiedot, vanhemmat jne.) 
 
 Todistaminen/Vahvistaminen 
 (Maksut) 

 
Kääntäjän huomautukset 
Vahvistaminen (vahvistuslauseke, päiväys, allekirjoitus, nimenselvennys 
tai leima) 

Kuva 8. Käännösasiakirjan rakenne 

Useiden Saksan liittotasavallan osavaltioiden joko oikeus- tai sisäasiainmi-
nisteriöt ovat antaneet yksityiskohtaiset ja sitovat käännösasiakirjan laatimismää-
räykset (ks. liite 4). Samoin on tehnyt Ruotsin Kamarikollegio.108 Sekä viralliset 
kääntäjät109 että julkiset notaarit110 ovat esittäneet vastaavan ohjeistuksen säätä-
mistä myös Suomeen.  

Käsitejärjestelmien merkitys ja systeeminen tulkinta ratkaisujen perustana 

Virallista kääntämistä, kuten toiminnallista kääntämistä yleensä, voidaan tarkas-
tella käsitejärjestelmillä operoimisena. (Käsitejärjestelmistä ks. esim. Sanasto-
työn käsikirja 1988, 28-56) Virallinen kääntäminen on pitkälti eri instituutiomaa-

                                                 
108 Ks. Ruotsin auktorisointijärjestelmä, kappale 6.2. 
109 Kyselytutkimuksen tulokset kappale 5.1.2 
110 Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston julkisen notaarin tehtäviä ulkoasiainhallin-

nossa käsittelevän työryhmän kokouspöytäkirja 24.11.1997: kohta ”Säädösten kehittämi-
nen ja ohjeistuksen laatiminen: Selvitettävinä alueina todettiin mm. lisääntyneet kansain-
väliset tehtävät, tehtävien delegointi julkiselta notaarilta avustavalle henkilökunnalle sekä 
virallisille kääntäjille tarkoitettu ohjeistus”. 
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ilmojen käsitejärjestelmien hahmottamista, vertailua ja kielentämistä. Käytän-
nössä tämä merkitsee käsiteltävässä kontekstissa esiintyvien ilmiöiden piirteiden 
kartoittamista lähde- ja kohdekulttuureissa, erilaisten määritelmien vertaamista ja 
löydettyjen käsitteiden ja termien jonkinasteisen vastaavuuden todistamista. Kai-
ken tämän selvittelytyön jälkeen kääntäjä voi todeta seuraavia terminologiassa 
esitettyjä (Felber 1989, 93) asiaintiloja: 

1. lähdetermin ja kohdetermin piirteistöt kattavat toisensa kyseisessä 
kontekstissa (täydellinen vastaavuus); KÄÄNTÄJÄN TOIMENPIDE: 
kirjataan vastaavuus; (huom. täydellinen vastaavuus on harvinaista) 

2. lähdetermillä ja kohdetermillä on joukko yhteisiä piirteitä ja joukko 
eriäviä piirteitä (osittainen vastaavuus, “leikkaava vastaavuus”); 
KÄÄNTÄJÄN TOIMENPIDE: harkitaan mikä merkitys eriävillä piir-
teillä on kyseisen viestintätehtävän kannalta ja kohdetekstiin kirjataan 
niitä sen mukaan kyseiseen konventioon sopivassa muodossa, so. sa-
noin, kuvin tai muin viestinnällisin keinoin; virallista käännöstä laa-
dittaessa kirjaaminen tapahtuu kääntäjän huomautuksena, joka merki-
tään käännösasiakirjan vahvistamisosaan; 

3. lähdetermin piirteistö on laajempi tai suppeampi kuin kohdetermin 
piirteistö (osittaisen vastaavuuden muunnelma: lähdetermi sisältää 
kohdetermin tai päinvastoin); KÄÄNTÄJÄN TOIMENPIDE: harki-
taan mikä merkitys ylimenevillä tai puuttuvilla piirteillä on kyseisen 
viestintätehtävän kannalta ja kohdetermiä täydennetään puuttuvan 
piirteistön osalta, joko sanoin, kuvin tai muin viestinnällisin keinoin 
konventioiden mukaisesti tai supistetaan ylimenevien piirteiden osal-
ta; virallista käännöstä laadittaessa kirjaaminen tapahtuu kääntäjän 
huomautuksena, joka merkitään käännösasiakirjan vahvistamisosaan; 

4. lähdetermille löytyy kohdekulttuurista “petollinen ystävä” (falscher 
Freund), joka kuuluu joko kokonaan eri käsitejärjestelmään tai mer-
kitsee saman käsitejärjestelmän sisällä jotain aivan muuta, vaikka sil-
määnpistävät merkit näyttäisivät vahvasti viittaavan lähdetermiin; 
KÄÄNTÄJÄN TOIMENPIDE: tiedostetaan ja jatketaan ratkaisun et-
simistä normaaliin tapaan; 

5. lähdetermillä kuvattua ilmiötä ei todennäköisesti ole (vielä) kohde-
kulttuurissa eikä sen vuoksi myöskään vastaavaa käsitettä löydy 
(puuttuva ilmiö): KÄÄNTÄJÄN TOIMENPIDE: kartoitetaan piirteis-
tö, luodaan kuvaileva, tai muuta yleiseen tulkintamalliin nojautuvaa 
periaatetta noudattava “työtermi” tai yhteistyössä muiden asiantunti-
joiden kanssa lopulliseksi ajateltu termi. Mahdollinen toimenpide on 
myös lähdetermin jättäminen lähdekielen muotoon ja määritelmän tai 
piirteistön kääntäminen kääntäjän huomautuksena.  
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Myös Mattilan (2002, 517-527) lähestymistapa oikeustekstien kääntämisessä 
pohjautuu käsitejärjestelmiin, mikä onkin ymmärrettävää, sillä juuri oikeusjärjes-
telmät ovat ehkä selvimmin kielellisesti käsitejärjestelmien varassa. 

Mattilan (2002, 516-517) mukaan teksteiltä, jotka toimivat oikeudellisen so-
veltamisen tai tulkinnan välineenä on vaadittava erityisen varmaa täsmäävyyttä, 
eksaktisuutta. Kyseisiä tekstilajeja ovat mm. kansainväliset sopimukset, Euroo-
pan yhteisöjen säädökset sekä toisissa valtioissa tunnustettavat ja/tai täytäntöön 
pantavat viranomaisratkaisut (tuomioistuinratkaisu, väestökirjaviranomaisen 
päätös jne.) ja noudatettaviksi tulevat yksityiset asiakirjat (kauppakirja, testa-
mentti, avioehtosopimus jne.) eli juuri ne tekstilajit, jotka ovat varsinaisesti viral-
lisen kääntämisen kohteena. 

Eksaktisuusvaatimus tarkoittaa ennen muuta sitä, että tekstissä oleva käsitteistö 
siirretään toiselle kielelle mahdollisimman vähän muuntuneena. Myös termistön 
johdonmukaisuuden on vastattava alkuperäistä. Jos käännettävässä tekstissä tiet-
tyä käsitettä vastaa johdonmukaisesti yksi ainoa termi, myös käännöksessä tulee 
omaksua yksi ainoa vastine. Tyylin parantamiseksi ei saa käyttää synonyymejä. 
Jos näin tehdään, lukija ryhtyy miettimään, merkitsevätkö termit todella samaa 
vai onko toisella termillä tarkoitettu myös toista sisältöä. (Mattila 2002, 517.) 

Eksaktisuusvaatimuksen toteuttamiseksi Mattila tarjoaa erilaisia juridisesti 
luotettavia ratkaisuja, joita hän nimittää ”käännösteknisiksi vaihtoehdoiksi”. 
Mattilan vaihtoehdot ovat hyvä väline virallisen käännöksen laatimiseen ja toi-
minnalliseen kääntämiseen yleensä. Oikeusoppineena Mattila (2002, 517) lähtee 
seuraavasta vaatimuksesta: ”Kääntäjän on kyettävä välittämään lähdekielen taus-
talla olevan oikeusjärjestelmän elementit oikeasuhtaisina henkilöille, joille jär-
jestelmä on kokonaan vieras”.111 

Ongelman ratkaisemiseksi Mattila tarjoaa vaihtoehtoina sitaattilainan, lähivasti-
neen, terminomaisen selitteen, luettelevan käännöksen ja uudistermin. Vaihtoeh-
tojen seikkaperäinen kuvaus esimerkkeineen on esitetty Mattilan Vertaileva oi-
keuslingvistiikka -kirjassa (Mattila 2002, 517-527).  

Oikeus- ja säädöskielen kansainvälistä vertailua tehneet oikeusopin tutkijat 
(Lehtimaja 1985, Raitio 1996, Husa 1998, Klami 2000, Mattila 2002) käsittele-
vät kaikki myös kääntämisen ongelmaa ja käännösten kautta tehtävän juridisen 
tulkinnan ongelmaa. Heidän kirjoituksistaan on mielenkiintoista todeta, että he 
pitävät tekstien kontekstisidonnaisuutta, kulttuurisidonnaisuutta, käsitepitoisuutta 
ja institutionaalisuutta nimenomaisesti oikeudellisten tekstien mukanaan tuoma-
na käännösongelmana. He korostavat, että edellä mainituista syistä juridisten 
tekstien kääntämiseen ei riitä ”kieliopillinen kääntäminen”, “lingvistinen kään-
täminen”, “kielenkääntäminen”, “mekaaninen kääntäminen” jne., vaan lisäksi 
vaaditaan asian, kontekstin ja kulttuurin ymmärtämistä sekä käsitejärjestelmien 

                                                 
111 Viranomaistoiminnassa, varsinkin EU:n alueella, tilanne, jossa jokin asia on kokonaan 

vieras tai ei selviä jonkinasteisesti tapauksen ja tilanteen muista tekijöistä, lienee poikke-
uksellinen. 
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hallintaa. Selitys siihen, että oikeudelliset tekstit olisivat poikkeuksellisia, löytyy 
varmasti siitä, että he tekevät havaintoja käännösten käyttäjinä ja juridiikan asi-
antuntijoina eivätkä translatologeina tai varsinaisina kääntämisen asiantuntijoina. 
Mattila tosin on perehtynyt erittäin hyvin myös kääntäjän perspektiiviin, joten 
hänen kääntämiseen kohdentamansa oikeuslingvistinen näkökulma on translato-
logisesti kiinnostavin. On kuitenkin paikallaan korostaa, että edellä mainitut oi-
keustieteilijöiden päätelmät pätevät kaikkeen translatoriseen toimintaan ja ne 
ovat yhdenmukaisia kaikkien funktionaalisten ja aktionaalisten käännösteorioi-
den päätelmien kanssa. Esimerkiksi translatorisen toiminnan teorian viitekehyk-
sessä eivät oikeudellisen soveltamisen ja tulkinnan välineenäkään käytetyt oi-
keudelliset tekstit muodosta poikkeusta edellä mainittujen käännösongelmien 
osalta, vaikka jotkut seikat korostuvat verrattaessa niitä esimerkiksi perusfunk-
tioltaan voimakkaasti ilmaisukeskeisiin, ekspressiivisiin teksteihin. 

Käsitejärjestelmillä operoiminen on osa systeemistä tulkintaa. Systeeminen 
tulkinta puolestaan on translatorisen toiminnan ja erityisesti virallisen ja oikeu-
dellisen kääntämisen peruslähestymistapa. Systeeminen tulkintamalli on käytös-
sä oikeudellisten tekstien tulkinnassa yleensäkin. Siinä sillä tarkoitetaan mm. että 
oikeudellista lauseketta ”on tulkittava yhteydessä koko siihen säännökseen, jon-
ka osa se on tai että sitä on tulkittava yhteydessä muihin samaan yhteyteen kuu-
luvien saman tai muiden säännösten lausekkeiden kanssa (Raitio 1996, 332).” 
Systeemisen tulkinnan mukaisesti käännettävät asiakirjat tulkitaan samaan yhtey-
teen kuuluvien asiakirjojen ja niiden taustalla olevien säännösten pohjalta. Kul-
loisenkin systeemin sisältä etsitään käännettävän kieliaineksen merkitykset ja 
vastineet käännösasiakirjaan. (Ks. esimerkki isyydentunnustamisasiakirjan inter-
tekstuaalisuudesta kappaleessa 4.5.3.) 

Viestintätason huomioiminen 

Käännöksen osuvuuden kannalta on olennaista, että kääntäjä oudossakin käsite-
järjestelmässä liikkuessaan pysyy tiukasti samalla hierarkkisella tasolla kuin 
viestin vastuullinen lähettäjä, ts. ei siirry yläkäsitteestä alakäsitteeseen eikä päin-
vastoin. Erityisalojen – kuten oikeuden- ja hallinnonalan – viestinnässä tämä 
vaatimus korostuu, koska niillä käsitteet saattavat olla hyvinkin hienojakoisesti 
erikoistuneita, ja viranomaisen päätyminen oikeaan päätökseen mahdollisimman 
nopeasti edellyttää mahdollisimman täsmällistä käsitteiden vastaavuutta. Yksin-
kertaisena esimerkkinä tutkimuskohteeni materiaalista voidaan mainita virallisis-
sa asiakirjoissa esiintyvä asumisen käsite. Yläkäsite asua joudutaan juridisista 
syistä jakamaan erilaisiin alakäsitteisiin, jotka ilmoittavat asumisen luonnetta, 
jolla puolestaan on oikeusvaikutuksia. Väestökirjalain mukaan ihmisellä voi olla 
kotipaikka, asuinpaikka tai paikka, jossa hän pääasiallisesti oleskelee tai hän voi 
olla vailla vakinaista asuinpaikkaa. Näitä käsitteitä ei voi virallisessa asiakirjas-
sa vaihtaa keskenään eikä korvata yläkäsitteellä asua. 

Käsitejärjestelmän hierarkkisen tason käsittelyn lisäksi kääntäjä joutuu huo-
mioimaan myös viestintätason laajemmalti. Stolze (1999, 24) puhuu erikoisalan 
tekstien järjestäytymisestä vertikaalisesti eri tasoille. Kääntäjän kannalta on 
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oleellista tiedostaa viestin käyttötaso (Gebrauchsebene). Sen kuvauksessa Stolze 
tukeutuu Ischreytin (1965, 39-) kolmitasomalliin112, joka jakaa erikoisalan kielen 
seuraaviin tasoihin: 

a) ”tieteellis-tekninen ammattikieli”, joka edustaa erikoisalan termien käytön ja 
tarkkuuden ja täsmällisyyden korkeinta astetta, 

b) ”työpajakieli”, jonka tarkkuuden ja täsmällisyyden aste on alhaisempi, ja sa-
malla se on yleisesti ymmärrettävämpää, mikä edistää yrityksensisäistä viestin-
tää, 

c) ”myyjänkieli”, jonka vaihteluvara on suuri. Se on kohdennettu tietyille am-
mattialan ulkopuolisille vastaanottajaryhmille. 

Kääntäjä liikkuu edellä esitetyillä tasoilla toimeksiannon yhteydessä sovitulla 
ja sopimukseen kirjatulla tavalla. Virallinen kääntäjä pysyttelee tarkasti lähde-
asiakirjasta ilmenevällä tasolla eli dokumentoi myös sen, ellei viranomainen 
osoita hänelle muuta menettelytapaa. 

3.5 Virallinen käännös: toiminnan tulos 

Virallinen käännös on yleiskäsite, joka lähettäjän perspektiivistä tarkoittaa viral-
lisen kääntäjän laatimaa käännöstä ja vastaanottajan perspektiivistä laillisesti 
pätevää käännöstä. Kielilain (2003/423) 21 §:ssä käytetään niin ikään virallisen 
käännöksen käsitettä merkitsemään laillisesti pätevää käännöstä: 

Toimituskirjan ja muun asiakirjan virallinen käännös 

Virallisella käännöksellä tarkoitetaan tässä laissa viranomaisen tai virallisen 
kääntäjän tekemää suomen- tai ruotsinkielistä käännöstä. 

Edellä lainattu pykälä on aiheuttanut epäselvyyttä virallisen käännöksen suh-
teesta muihin kuin suomen ja ruotsin kieliin. Sitä on tulkittu siten, että virallinen 
käännös koskisi vain suomen ja ruotsin kieliä ja vain suomen tai ruotsin kielinen 
käännös olisi samanarvoinen alkuperäisen asiakirjan kanssa. Laki virallisista 
kääntäjistä ei kuitenkaan rajoita laillisesti pätevän käännöksen laatimisoikeuksia 
kielikohtaisesti. Myöskään julkisen notaarin toiminnassa kielirajoituksia ei tehdä, 
vaan kaikkia virallisen kääntäjän laatimia käännöksiä käsitellään samanarvoisina 
ja samalla tavalla. Näin ajattelee myös Koulu (2003, 60-61) tuomioistuinasiakir-

                                                 
112 Dreischichtenmodell 
a) die „wissenschaftlich-technische Fachsprache“ mit dem höchsten Grad an 

Fachwörtlichkeit und Exaktheit, 
b) die „Werkstattsprache“ mit einem geringeren Grad an Exaktheit, verbunden mit einem 

höheren Mass an Allgemeinverständlichkeit, was zu einem Gewinn an Kommunikation 
unter den Betriebsangehörigen führt, und 

c) die „Verkäufersprache“ mit hoher Variationsbreite. Sie richtet sich an bestimmte 
Zielgruppen ausserhalb des Fachs. 
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jojen käsittelyn yhteydessä ja käyttää perusteluna kielilain pykäliä 21 ja 22 ra-
joittamatta niitä koskemaan Suomen virallisia kieliä. 

Uuden perustuslain 17 § vahvistaa, että virallinen kääntäminen ja virallinen 
käännös voidaan ulottaa muihinkin kuin kielilaissa säädettyihin kansalliskieliin. 
Kyseinen säännös ei merkitse muutosta kansalliskielten asemaan, vaan lähtee 
edelleenkin yhdenvertaisuuden turvaamisesta ja oikeudesta käyttää omaa kiel-
tään tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa. Sanamuotoa nykyaikaistettiin 
kuitenkin vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa siten, että säännöksessä ei enää 
puhuta ”Suomen kansalaisen” oikeudesta käyttää ”äidinkieltään” vaan “jokaisen” 
oikeudesta käyttää “omaa kieltään”. Tämän on katsottu merkitsevän muun muas-
sa sitä, ettei myöskään kielilain soveltaminen riipu henkilön kansalaisuudesta, 
vaikka kielilain sanamuodon mukaan kielelliset oikeudet koskevat ainoastaan 
Suomen kansalaisia. Euroopan unionissa pyritään saattamaan kielisäännökset 
kattamaan koko EU-alue. Nizzan huippukokouksessa joulukuussa 2000 on hy-
väksytty julistuksena Euroopan unionin perusoikeusasiakirja. Sen 21 artiklan 
mukaan kaikenlainen syrjintä muun muassa kielen perusteella on kielletty. Pe-
rusoikeuskirjaa sovelletaan paitsi unionin elimiin myös jäsenvaltioihin silloin 
kun ne soveltavat unionin oikeutta.  

Virallisesta käännöksestä käytetään joissakin yhteyksissä myös termejä lail-
lisesti pätevä käännös, oikeudellinen käännös ja juridinen käännös. Ne esiintyvät 
synonyymeinä, jotka kaikki tarkoittavat virallisen kääntäjän laatimaa käännöstä. 
Erot ovat syntyneet tarkasteluperspektiivistä ja eri käyttäjien omiin teksteihinsä 
soveltamista käsitteenmuodostusmalleista. Laillisesti pätevä käännös ja viralli-
nen käännös ovat lakitermejä (1988/1148), ja siten myös sitovia ja yksiselitteisiä. 
Tässä työssä käytän niitä, kun viittaan viralliseksi laadittuun käännökseen. Oi-
keudellinen käännös on käännös englanninkielisestä käsitteestä legal translation, 
jota käytetään eri maiden säädöksissä ja myös Euroopan unionin teksteissä, ku-
ten esimerkiksi Euroopan unionin komission vihreän kirjan suomennoksessa 
(KOM /2003, 29). Legal translation -termin käännöksenä on käytetty myös juri-
dista käännöstä (esim. Raitio 1996). 

Virallinen (laillisesti pätevä, oikeudellinen, juridinen) käännös on yleinen 
asiakirja ja esim. tulee julkiseksi asiakirjan julkisuudesta säädetyllä tavalla, joka 
on kuvattu edellä kappaleessa 3.2.1. 

Käännös, joka ei ole virallinen, mutta jota joudutaan virallisen puuttuessa — 
joko aikapaineesta tai määrätehtävään säädetyn kääntäjän saatavuudesta johtuen 
— käyttämään, nimetään tietyissä kääntämiskäytännöissä epäviralliseksi kään-
nökseksi. Näin on menetelty esim. ulkomaanedustustoissa, joissa ei ko. kielelle 
ole virallista kääntäjää. Kansainvälisesti on tällöin käytetty leimauksia Unofficial 
translation of the original tai Seen at the Embassy113. Myös virallinen kääntäjä 
voi laatia epävirallisen käännöksen tietyissä tilanteissa, joissa lähdeasiakirjan 

                                                 
113 Ulkoasiainministeriön oikeudellinen osasto: Julkisen notaarin tehtävät ulkoasiainhallin-

nossa -kokous 24.11.1997 
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autenttisuuteen kohdistuvan epäilyn tai muiden epäedullisten käännösolosuhtei-
den takia laillisesti pätevää käännöstä ei ole aiheellista tehdä. 

Suomessa kääntäminen ei ole luvanvaraista. Myös kääntäjän ammattinimiket-
tä saa vapaasti käyttää. Toiminnan kentässä on kuitenkin suojattu kaksi nimiket-
tä: diplomikielenkääntäjä (DKK) siihen liittyneen koulutuksen ja tutkinnon pe-
rusteella ja virallinen kääntäjä lain nojalla. Suojattuja ovat olleet aikanaan myös 
valantehneen kielenkääntäjän 114 ja keskuskauppakamarin hyväksymän kielen-
kääntäjän (KHK)115 nimikkeet. 

                                                 
114 Lain virallisista kääntäjistä astuttua voimaan valantehneen kielenkääntäjän oli 

siirtymäkauden aikana mahdollisuus saada hakemuksesta virallisen kääntäjän oikeudet. 
Siirtymäkausi päättyi 1992, minkä jälkeen muuttamatta jääneet oikeudet raukesivat ja 
niiden mukana valantehneen kielenkääntäjän nimitys jäi historialliseksi. 

115 KHK-oikeudet myönnettiin vuodeksi kerrallaan ja koko järjestelmä lakkautettiin 1989. 
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4 Virallinen kääntäminen 
ammattimaisen kääntämisen 
erikoistumisalueena 

Laki ja asetus virallisista kääntäjistä sekä kielilaki ja hallintolaki käännöksen 
laillista pätevyyttä ja alkuperäisen veroisuutta sisältävine säännöksineen osoitta-
vat, että virallisella kääntämisellä on erityistehtävä käännöstoiminnan kentässä. 
Tehtävä on lakeihin sidottu ja ‘standardisoitu’, kuten Rauma (1999, 76) asian 
ilmaisee. Sen tähden se on suuntaa antava ja yleistä mielipidettä muokkaava. 
Väärin ymmärrettynä se voi olla kansalaisen oikeusturvaa loukkaava ja kääntäji-
en ammattikuntaa horjuttava. 

Virallisen kääntämisen ja muun kääntämisen välillä on merkittävä ero, mitä 
nykyinen virallista kääntäjää koskeva suomalainen lainsäädäntö ja siitä johdettu 
tutkintokäytäntö eivät tee. Kyseinen käsitteellinen rajankäynti on kuitenkin tar-
peen, jotta virallista kääntämistä sääteleviä toimintamekanismeja voidaan yli-
päänsä tarkastella systeemisesti osana yhteiskunnan laajempaa toimintaa. Ensiksi 
on syytä erottaa erityisosaaminen yleisosaamisesta, ja toiseksi huomioida se to-
siseikka, että toiminnan oikeudellisen vastuun korostaminen on tullut entistä 
tärkeämmäksi kansainvälisen asiakirjaliikenteen kasvun myötä. 

Asetuksen virallisista kääntäjistä (1989/626) mukaan virallisen kääntäjän tut-
kinto suoritetaan käännöksenä. Asetuksesta tai tutkintolautakunnan täytäntöön-
pano-ohjeista116 ei ilmene, miten käännöstaitoa tutkitaan. Niissä ohjeistetaan 
ainoastaan kielitaidon arviointia, ja ohjeet muistuttavat pitkälti vanhanmallista 
ylioppilastutkintoa, jossa kielten kokeet suoritettiin käännöksinä.117 Tyynilän 
(1995, 3) mukaan ”virallisen kääntäjän oikeutta ei myönnetä aihepiirin mukaan 
rajattuna”. Koetta voidaan tavoitteiden perusteella luonnehtia ammattitaidon 
hankkimistavasta riippumattomaksi ammattitutkinnoksi, mikä tarkoittaa, että sen 
tulisi mitata yleisesti ammatissa vaadittavia taitoja. Yksi työni hypoteeseistä on, 
että näin ei tapahdu. Siksi esittelen seuraavassa ammattimaista kääntämistä. 

                                                 
116 Virallisen kääntäjän kokeet. Kokeiden arvostelussa noudatettavia periaatteita. Tutkinto-

toimikunta 8.4.1998. 
Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Markku Tyynilä: Suomen virallisten kääntäjien järjes-
telmä. Kääntäjä 1995:1, 3, ja Tyynilän käsilehti Virallisena kääntäjänä toimiminen -
seminaarissa 28.4.2004. 

117 Kokeesta tarkemmin auktorisointia käsittelevässä kappaleessa 6.1.4. 
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4.1 Ammattimainen kääntäminen ja hyvä kääntämistapa 

Ammattimaisella118 tarkoitan tässä yhteydessä asiantuntijatoimintaa, joka on 
eettisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti kytketty elinkeinoelämään, ts. se suori-
tetaan palveluna todelliseen viestintätarpeeseen palkkiota vastaan ja kuluttajan-
suojalain (1978/38) ja tuotevastuulain (1990/694) alaisena.119 Virallisessa kään-
tämisessä toimintaa säätää lisäksi laki virallista kääntäjistä (1988/1148). Luon-
teeltaan käännöstyö on henkistä, immateriaalista palvelua siitä huolimatta, että 
sen tulos useimmiten on konkreettisen muodon saanut hyödyke kuten teksti tai 
muu esitys. 

Translatorisen toiminnan piirteistä mm. Freihoff (2001, 279) on johtanut 
ammattimaisen kääntämisen määritelmän, jota lähtökohtana käyttäen ammatti-
mainen kääntäminen saa tätä työtä varten seuraavan määritelmän: 

Ammattimainen kääntäminen on tilaustyötä, jossa kääntäjä laatii asiakkaan toi-
mittaman tekstin ja muun materiaalin pohjalta toisenkielisen tekstin asiakkaan 
viestintätarpeeseen sovitussa muodossa, sovitut laatukriteerit täyttäen, sovitussa 
ajassa, sovittuun hintaan ja hyvää kääntämistapaa noudattaen. 

Hyvä kääntämistapa 

Muiden vastuullisten, vuorovaikutusta ja luottamusta erityisesti vaativien am-
mattialojen tavoin (esim. Hyvä asianajajatapa asianajajilla, Asianajajan käsikirja 
1998) myös kääntäjien ammattikuntaa edustava Suomen kääntäjien ja tulkkien 
liitto ry on laatinut eettis-moraalisen ohjeen hyväksi tavaksi toimia kääntäjänä: 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (2003) edellyttää jäsentensä noudattavan 
seuraavia hyvän käännöstavan ominaisuuksia kääntäjäammattikunnan aseman ja 
arvostuksen turvaamiseksi. 

Hyvä kääntämistapa 
1. Kääntäjä laatii asiakkaan tarpeita vastaavan, toimivan tekstin siten, että 

lähdetekstin sisältö ja tyyli siirtyvät luotettavasti kohdekieleen ja kult-
tuuriin. 

2. Kääntäjä on vaitiolovelvollinen työssään tietoonsa tulevista, työn teettä-
jää, muita henkilöitä tai yhteisöjä koskevista asioista. 

3. Kääntäjä ei pyri millään tavoin hyötymään taloudellisesti työssään tie-
toonsa tulevista asioista. 

                                                 
118 Käsitettä ammattimainen käytetään toisinaan myös maallikkomaisen vastakohtana. Tässä 

ei ole kysymys siitä merkityksestä. 
119 Bühler (1986, 13) käyttää termiä ammatillis-kaupallinen käännös (professionell-

kommerzielle Übersetzung), jolta vaaditaan kommunikatiivista tehoa ja toimivuutta ero-
tuksena kielelliseen käännökseen, josta hän käyttää nimitystä ”epäkäännös” (Nicht-
Übersetzung). 
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4. Kääntäjä ei toiminnallaan tahallisesti aiheuta vahinkoa ammattitovereil-
leen. 

5. Kääntäjä pitää yllä ja kehittää ammattitaitoaan 

SKTL:n julkaisema hyvän kääntämistavan kohta 1 kuului 1993- 2002: Kään-
täjä pyrkii säilyttämään alkutekstin asiasisällön ja tyyliasun. (Kääntäjä 7/1993, 
3.) Siihen kohdistetun kritiikin vuoksi (esim. Vuorinen 1994, 1) sanamuotoa 
muutettiin 2003 yhteensopivammaksi ammattimaisen kääntämisen kanssa, mutta 
edelleenkin siinä korostuu voimakkaasti lähdetekstin muotoilun määräävä ase-
ma.120 

Hyvään ammattikäytäntöön ohjaa lisäksi maailmanlaajuisesti kääntäjien kan-
sainvälisen kattojärjestön (Fédération international des traducteurs – FIT) perus-
kirja The Translator´s Charter, joka hyväksyttiin 1963 Dubrovnikin kongressissa 
ja ajantasaistettiin viimeksi 1994 Oslossa. Peruskirjan mukaan (kohta 4), kään-
nöksen tulee uskollisesti ja täsmällisesti noudattaa alkuperäisen tekstin ajatusta ja 
muotoa – mikä uskollisuus koskee kääntäjän sekä moraalisia että oikeudellisia 
velvollisuuksia. Seuraavassa kohdassa täsmennetään kuitenkin, että uskollisuutta 
ei pidä sekoittaa sananmukaiseen (literal) käännökseen, sillä käännöksen uskolli-
suus ei sulje pois adaptointia siten, että muoto, tekstin henki (atmosphere) ja sy-
vempi merkitys siirtyvät uskottavasti toiseen kieleen ja maahan.121 Peruskirja 
löytyy englanniksi osoitteesta http://www.fit-ift.org/english/charter.html ja se on 
myös tämän tutkimuksen liitteenä (liite 6). 

4.2 Kääntäjän vastuut 

Kääntäjän ja asiakkaan yhteistyön kannalta oleellinen seikka on, että vastuu voi 
perustua vain vapaasta harkinnasta nousevaan toimintaan. Siellä, missä toimitaan 
pakon tai määräysvallan alaisena, ei voida puhua mielekkäästi vastuusta. Tällä 
perusteella voidaan sanoa, että Holz-Mänttärin (1984a) translatorisen toiminnan 
teoria, joka nosti kääntäjän itsenäisen asiantuntijan asemaan, mahdollistaa kään-
tämisen vastuukysymysten uudenlaisen käsittelyn. FIT:n edellä mainitun perus-
kirjankin kohdassa 2 sanotaan, että käännöksestä tulee aina vastata yksin kääntä-
jän riippumatta toimeksiantosuhteesta ja siihen osallistuvista muista toimijoista. 

                                                 
120 Opetustarkoituksiin olen muotoillut 1. kohdan translatorisen toiminnan teorian ja FIT:n 

ohjeiden mukaiseksi: Kääntäjä laatii asiakkaan tarpeita vastaavan toimivan tekstin siten, 
että lähdetekstin sanoma siirtyy luotettavasti kohdekieleen ja -kulttuuriin. 

121 4. Every translation shall be faithful and render exactly the idea and form of the original 
– this fidelity constituting both a moral and legal obligation for the translator. 
5. A faithful translation, however, should not be confused with a literal translation, the fi-
delity of a translation not excluding an adaptation to make the form, the atmosphere and 
deeper meaning of the work felt in another language and country. 
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Ammattieettisten sääntöjen lisäksi kääntäjälle syntyy vastuita myös siksi, että 
kääntämistä tehdään joko työ- tai toimeksiantosuhteessa. Susiluodon (1997, 115) 
mukaan: 

Kääntäjä toimii toimeksiantoja suorittaessaan osana työ- tai liike-elämää. Liike-
elämän pelisääntöihin kuuluu se, että asiakkaiden tulee luottaa toisiinsa ja toteut-
taa toimeksiannot luottamuksen vallitessa. Kaikki sopimukset tehdään sillä pe-
rusoletuksella, että sopimukset pidetään sovitun mukaisesti ja että toisen osapuo-
len ilmoituksiin täytyy voida luottaa. 

Susiluodon käsitys myös vastuunlankeamisesta on yhtenevä FIT:n perusasia-
kirjan kanssa: ”Riippumatta siitä, työskenteleekö kääntäjä työsopimussuhteessa 
työnantajaan, vaiko toimeksiantosuhteessa työn tilaajaan, vastaa kääntäjä tehdys-
tä työstä” (Susiluoto 1997, 113). 

Varsinkin viranomaiseen rinnastettavassa asemassa olevalta kääntäjältä odo-
tetaan, että tämän toiminnan pohjana ovat sekä pragmaattinen että moraalinen ja 
eettinen harkinta. Niistä olen johtanut122 myös kääntäjän vastuut. Vastuukäsitte-
lyä varten pragmaattinen toiminta voidaan jakaa edelleen taloudelliseen ja juridi-
seen. Näin saadaan seuraava erittely: 

• moraalinen vastuu  

• ammattieettinen vastuu 

• taloudellinen vastuu ja 

• juridinen vastuu. 

Nämä eroavat toisistaan mm. vastuun jakamisen mahdollisuuden osalta. Moraa-
lista tai eettistä vastuuta kääntäjä ei voi siirtää muille (esim. vakuutuslaitokselle). 
Niitä voidaan tosin jakaa jossain mielessä muiden kääntäjien kanssa, jolloin pu-
hutaan kollektiivisesta ammattieettisestä vastuusta. Kollektiivivastuun periaatetta 
voidaan soveltaa rajoitetusti lisäksi esimerkiksi julkisoikeudelliseen oikeuden-
käyntiprosessiin liittyvään kääntämiseen ja tulkkaukseen, jotka ovat sidoksissa 
oikeuden antamaan päätökseen (Saksan liittotasavallassa: Urteil im Namen des 
Volkes). Kuitenkin voidaan lähteä siitä, että moraalinen ja eettinen vastuu ovat 
yksittäisen kantajansa varassa. Taloudellista vastuuta sen sijaan voidaan jakaa. 
Tästä on esimerkkinä oikeudellisissa vastuukysymyksissä esille tuleva isännän-
vastuu, jonka mukaan työntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen kanavoi-
daan työnantajalle. Isännän vastuu on vastuuta koko toiminnasta. Yrityksen työn-
tekijän ei voida odottaa kantavan taloudellista vastuuta yrityksen koko toiminnal-
le aiheuttamastaan vahingosta, koska tämä tällöin toimisi jatkuvasti henkilökoh-
taisen vararikon uhan alaisena. Vastuuta siirretään ylöspäin (ja sen mukana myös 
palkkaa). Isännänvastuun alaisuudessa toimiva asiantuntija tai muu työntekijä 
kantaa vastuun omista toimenpiteistään, ja isännän ottamaa vastuuta voidaan 

                                                 
122 Johdatus kääntäjän ja tulkin ammatteihin: luentomateriaalia; alun perin selvitin vastuu-

kysymystä vakuutusyhtiö Sammon lakimiesten kanssa Turussa, kun kääntäjille alettiin 
suunnitella vastuuvakuutusta 1982. 
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palauttaa hänelle esimerkiksi muistutuksella, työtehtävissä alentamisella tai irti-
sanomisella. 

Kääntäjän taloudellinen vastuu123 johdetaan mm. sopimuslainsäädännöstä 
(esim. urakkasopimus) ja kuluttajansuojalaista tai tuotevastuulaista, joiden mu-
kaan kääntäjää sitoo sopimus. Hänellä on sopimuksen pitämisvelvollisuus ja 
tuotteen tai palvelun on vastattava sopimusta. Toisin sanoen jokaisella kään-
nöksen – tai yleensä translatorisen palvelun – ostajalla on oikeus odottaa, 
että käännös on oikein. Oikeuden takaamiseksi ei tarvita virallista käännös-
tä. Seikkaperäistä tietoa kääntäjän vahingonvastuusta antaa Camilla Rauma 
(1999) Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisussaan Skades-
tåndsansvar vid felaktig Översättning – en avtalsrättslig undersökning.  

Toimijalla, jolla ei ole isäntää, on moraalisen ja eettisen lisäksi täysi taloudel-
linen vastuu sekä toimenpiteistään että koko toiminnastaan. Tästä syystä isännät-
tömät asiantuntijat, kuten freelance-kääntäjät, ottavat vastuuvakuutuksen. Viral-
linen kääntäjä vahvistaa ja allekirjoittaa oman asiakirjan omiin nimiinsä. Hänellä 
ei niin ollen ole isäntää, joten hän on koko toiminnastaan itse vastuussa. Häntä 
koskee lisäksi lainmukainen juridinen vastuu. Asetuksen kielilain täytäntöön-
panosta (1922/311) 3 §n 2 momentin mukaan: 

Kääntäjä, niin myös oikeaksitodistaja on vastuunalainen käännöksen oikeudesta 
sekä korvausvelvollinen mahdollisista virheellisyyksistä johtuvasta vahingosta. 

Virallisen kääntäjän vastuut näkyvät osittain myös juhlallisesta vakuutukses-
ta, jonka hän antaa oikeuksien anomisen yhteydessä ja jonka kaava on säädetty 
asetuksessa virallisista kääntäjistä (1989/626, 10§): 

Minä NN lupaan ja vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että minä virallise-
na kääntäjänä toimiessani tunnollisesti ja parhaan kykyni mukaan suoritan mi-
nulle annetut tehtävät enkä yksityiseksi hyödykseni käytä enkä luvatta ilmaise, 
mitä siinä tehtävässäni saan tietooni. 

Virallinen kääntäjä voidaan vetää vastuuseen, jos pystytään osoittamaan, että hän 
ei ole toiminut niin hyvin, kuin häneltä olisi voinut odottaa kyseisessä tilantees-
sa, tai hän ei ole ollut eettisesti, moraalisesti ja pragmaattisesti tunnollinen, on 
rikkonut salassapitovelvollisuuden tai hyödyttänyt itseään työtehtävän yhteydes-
sä tietoonsa tulleilla asioilla. 

Virallisen kääntäjän virheitä voidaan myös pitää painavampina kuin muiden 
kääntäjien124, koska lain mukaan (1988/1148) hänen käännöksensä ovat laillises-
ti päteviä ja niitä pidetään oikeina, ellei virheitä osoiteta. Virallisella kääntäjällä 
katsotaan olevan myös muodollinen kompetenssi, mistä syystä hänen työhönsä 

                                                 
123 Ks. myös Susiluoto 1997, 105-135. 
124 Yleisessä translatorisessa toiminnassa virheellinen käännös (käännös ei toimi sopimuksen 

mukaisesti) johtaa vastuuseen kuluttajansuojalain ja tuotevastuulain mukaan, virallisessa 
kääntämisessä virheellinen käännös (asiakirjaväärennös) voi johtaa vastuuseen myös ri-
koslain mukaan. 
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voidaan suhtautua vakavammin kuin muun kääntäjän työhön. Rauman (1999) 
mukaan: 

Översättarens formella kompetens att utföra tjänsten kan användas som ett krite-
rium vid bedömmning av om en översättning är felaktig. (Som en allmän princip 
i skadeståndsrätten gäller den redan nämmda regeln att om någon ger sig in på 
ett område där det förutsätts specialkunskaper, väntar man sig att personen också 
innehar dessa kunskaper.) Enligt den här modellen om fackmann[a] (sic!) egens-
kaper är det tänkbart att t.ex. av en översättare som har avlagt translatorsexamen 
kräva mera än av andra översättare. Här handlar det inte om personens individu-
ella egenskaper, utan om en egenskap som är standardiserad. (Rauma 1999, 76; 
korostukset Rauman.) 

Hallintolaissa (2003/434) 6 §ssä 2 momentissa todetaan viranomaisesta: 

Viranomaisen toimien on oltava oikeasuhtaisia ja johdonmukaisia sekä niiden on 
suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. 

Vastuukysymykseen liittyvät läheisesti myös yleinen huolellisuusvelvoite ja 
selonottovelvollisuus, joita esim. Susiluoto (1997, 136-137) käsittelee Kääntäjän 
riskienhallinta -otsikon alla. Susiluodon mukaan: 

Pienikin virhe tai tulkinnallisuus saattaa aiheuttaa korvausvastuun asiakkaalle. 
Myös käännöstoimeksiannoissa tietyillä aloilla huolellisuusvelvoite voi olla eri-
tyisen korostunut. Oikeudessa käytettävien asiakirjojen sisällön tulee olla virhee-
tön. Tällaisissa asiakirjoissa oleva virhe voi aiheuttaa oikeudenmenetyksiä. (Su-
siluoto 1997, 137.) 

Susiluodon mukaan kääntäjän tulee normaalikansalaisen tapaan olla tietoinen 
myös lain sisällöstä eikä se, ettei tiedä teon rangaistavuudesta, poista vastuuta 
(Susiluoto 1997, 137). 

4.3 Kääntäjän tekijänoikeudet 

Eivät ainoastaan viralliset, vaan kaikki muutkin kääntäjät tekevät oman tuotteen, 
ja yhä useammin kääntäjä haluaa myös nimensä näkyviin käännökseensä, ts. hän 
haluaa sen näkyvän päätoiminnan aikana. Kuluttajansuoja voi myös vaatia kään-
täjän nimen julkistamista tai kääntäjä voi edellyttää, että hänet mainitaan tietyssä 
yhteydessä ja paikassa (esim. kustannustoiminnassa kirjan etulehdellä). Kulutta-
jansuojan mukaan kääntäjä ei voi paeta vastuuta eikä kieltää nimensä mainitse-
mista käännöksen yhteydessä. Kääntäjän tekijänoikeuksia selvittäneen Susi-
luodon (1997) mukaan kääntäjällä – muullakin kuin kirjallisuuden tai muun tai-
deviestinnän kääntäjällä – on aina tekijänoikeus tekstiinsä tai muuhun esityk-
seensä, mikäli se täyttää omaperäisyyden kriteerit. (Susiluoto 1997, 22-23.) 
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Koska kaikilla teksteillä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, on periaat-
teessa tekijänoikeudet, ne täytyy huomioida ja selvittää osapuolten kesken myös 
käännösprosessin tekstityössä. Käännettävien tekstien tekijänoikeudet on varmis-
tettava ennen työhön ryhtymistä. Tekijänoikeuksienkin suhteen virallinen kään-
täminen poikkeaa muusta translatorisesta toiminnasta, sillä yleisillä asiakirjoilla 
ei ole tekijänoikeussuojaa ja niiden virallisiin käännöksiin ei myöskään synny 
tekijänoikeuksia. Susiluoto (1997, 50) toteaa: ”Tekijänoikeuslain mukaan lakei-
hin ja asetuksiin sekä viranomaisen tai muun julkisen elimen päätöksiin ja lau-
sumiin ei ole tekijänoikeutta.” 

4.4 Kääntäjän osallisuus päätoimintaan 

Vastuun ja tekijänoikeuksien selvitys johtaa myös kolmanteen käännöskäytän-
nön ja -teorioiden keskeiseen kysymykseen: Mikä on kääntäjän suhde siihen 
päätoimintaan (Haupthandlung: Holz-Mänttäri 1984a, 108), jossa hänen tuot-
teensa tai palvelunsa on mukana? Funktionaalisista ja aktionaalisista käännösteo-
rioista käy selvästi ilmi väittämä, että ”kääntäjä” (Translator) ei osallistuisi pää-
toimintaan, vaan juuri osallistumattomuus erottaisi kääntämisen muista saman-
tyyppisistä toiminnoista. 

Vastuukysymysten käsittely näyttäisi osoittavan juuri päinvastaista. Kääntäjä 
– varsinkin virallinen kääntäjä – osallistuu toimenpiteidensä kautta välillisesti 
myös päätoimintaan eli on osallisena siinä. Muussa tapauksessa hänellä ei olisi 
myöskään vastuuta toimenpiteidensä aiheuttamasta vahingosta. Tulkki on koko 
persoonansa voimalla myös fyysisesti läsnä päätoiminnassa, ja vaikuttaa läsnä-
olollaan ja toiminnallaan, halusi tai ei, päätoiminnan prosessin muotoutumiseen. 
Useimmissa tapauksissa päätoimintaa ei voitaisi edes suorittaa ilman tulkkia, 
koska esim. tuomioistuin ei oikeudenkäymiskaaren mukaan olisi oikeusvoimai-
nen. Ammattiroolin mukainen ulkopuolisuus ja sen kulloinenkin aste rajoittuu 
siihen, että kääntäjä tai tulkki ei ole käännös- tai tulkkaushankkeen aloitteenteki-
jä eikä myöskään sen toiminnan toteuttaja, jossa hänen käännöstään tai tulkettaan 
käytetään välineenä. Hän ei ole myöskään osallisena eikä hänellä ole vastuuta 
primaariviestinnässä eli siinä viestinnän osassa, joka on syntynyt ennen kääntä-
mistä tai jota kääntäminen ei koske. Vaikka kääntäjä ei itse tavoittele niitä pää-
määriä, joihin pyritään, hän pitää tärkeänä, että ne jotka tavoittelevat, onnistuvat. 
Kääntäminen on yhteisviestintää eli käännös on kääntäjän ja muiden prosessiin 
osallistuvien kirjoittajien yhteinen mutta omaperäinen hengentuote.  

Kääntäjä on kytkettynä toimenpiteidensä ajan päätoimintaan. Jossain vai-
heessa hänet kytketään irti, mutta toimittamansa tuotteen tai palvelun kautta hän 
on edelleen edustettuna prosessissa ja esim. häiriöiden (käännösvirheestä johtu-
van vahingon) ilmaantuessa hänet kytketään siihen takaisin. Erityisen selvästi 
tämä näkyy virallisessa kääntämisessä, jossa kääntäjä itse laatimallaan, ni-
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meämällään, allekirjoittamallaan ja leimaamallaan omalla asiakirjallaan osallis-
tuu välillisesti asioiden käsittelyyn. 

Saattaisi olla, että aikanaan perinteinen lingvistinen ajattelu kääntämisestä, 
jonka mukaan “kääntäjä vain kääntää ja tulkki vain tulkkaa” (vrt. esim. Kollerin 
eigentliches Übersetzen) osallistumatta toimintaan, jossa käännöstä tarvitaan, on 
johtanut siihen epätyydyttävään tilaan, missä kääntäminen on pitkään ollut: 
kääntäjillä ei ole ollut vapautta, vastuuta eikä riittävästi arvonantoa. Koska on 
ajateltu, että kääntäjä ei osallistu päätoimintaan, häntä ei ole myöskään huomioi-
tu sen suunnittelussa ja hänet on kytketty toimintaan vasta vaiheessa, jossa läh-
deteksteihin on vaikea paneutua vastuullisen toiminnan vaatimalla tavalla esim. 
epärealistisista toimitusajoista johtuen. Päätoimintaan osallistumattomuutta ko-
rostava funktionaalinen tai aktionaalinen teoriakäsitys pitää tahtomattaan yllä 
em. epäkohtia. 

4.5 Ammattimaisen kääntämisen keskeiset kompetenssit 

Ammattimainen toiminta edellyttää eettisten periaatteiden noudattamisen lisäksi 
kääntäjältä tehtävälle ominaisia erityisiä taitoja, jotka hankitaan (yliopis-
to)koulutuksella ja joita kehitetään reflektoimalla työelämässä saatuja omia ko-
kemuksia. Käännöskompetenssia on kirjallisuudessa käsitelty paljon varsinkin 
juuri alan didaktiikan yhteydessä. Schäffnerin ja Adabin (2000) toimittamassa 
kokoelmateoksessa Developing translation Competence esitellään erilaisia kom-
petenssijaotteluita ja –määritelmiä. Kiraly (2000, 13) esittää eron tekemistä 
käännöskompetenssin ja kääntäjäkompetenssin välille. Käännöskompetenssiksi 
hän kuvaa yksinkertaisen käännösprosessin, jossa lähdeteksti käännetään kohde-
tekstiksi ja kääntäjäkompetenssiksi laajemman, monivaiheisen prosessin hallin-
nan. Terminologisesti ratkaisu on vähintäänkin ongelmallinen, sillä monivaiheis-
ta prosessia on jo pitkään käsitelty käännöskompetenssin yläkäsitteen alla (ks. 
esim. yllä mainittu Schäffner ja Abad: Developing Translation Competence). 
Funktionaalinen käännösteoria ja varsinkin translatorisen toiminnan teoria (Holz-
Mänttäri 1984a) ovat jo nostaneet kääntäjän (translaattorin) prosessin kokonais-
valtaisen hallinnan asiantuntijaksi. Näin tarkastellen Kiralyn jaottelu ei tuo kes-
kusteluun uutta näkökulmaa. Itse puhun mieluummin eri kompetensseista am-
mattimaisessa kääntämisessä. Pidän itsestään selvänä, että käännöskompetenssi 
eli kyky kääntää on nimenomaan kääntäjän kykyä toimia asiantuntijan tavoin 
prosessin kaikissa vaiheissa. 
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4.5.1 Työkielikompetenssi: kieli ammattimaisessa kääntämisessä 

Ammattimaisessa kääntämisessä kieli ymmärretään merkityksen potentiaalina 
kantajana ja ymmärtämisen mahdollistavana välineenä. Välineelle on ominaista, 
että se saa muotonsa käyttötarkoituksen mukaan. Näkyvin — mutta ei ainoa — 
kielivälineen muodonmuutos translatorisessa toiminnassa on sen muuttuminen 
toisenkieliseksi sosiaalisen vuorovaikutuksen sanelemana. 

Cicero antaa De oratoren keskustelussa toiminnalliseen kääntämiskäsityk-
seen sopivan ajatuksen ja kielen kuvioiden jakoperusteen: ”kielen kuvio häviää, 
jos sanat muutetaan, ajatuksen kuvio säilyy, mitä tahansa sanoja käytetään” (3, 
200; lainaus Haapaselta 1990, 34) 

Dialogisuus, vuoropuhelu on kaiken toiminnallisen ominaisuus, siksi tutki-
muskohteenikin kannalta hedelmällinen luonnehdinta kielestä löytyi filosofi Va-
lentin Vološinovilta teoksesta Marksizm i filosofija jazyka (1929), jonka on selit-
täen suomentanut Tapani Laine Kielen dialogisuus -nimisenä (1990). Toiminnal-
listen käännösteorioiden kanssa käyvät yksiin Vološinovin käsitykset: 

Kielen todellinen reaalisuus ei ole kielen muotojen abstrakti järjestelmä, ei eris-
tetty puhunta eikä sen tuottamisen psyko-fysiologinen akti, vaan kielellisen vuo-
rovaikutuksen sosiaalinen tapahtuma, joka toteutuu puhuntana tai puhuntoina. 
Kielellinen vuorovaikutus on näin kielen perusta. [...] Puhunta on kokonaisuute-
na olemassa vain kielellisen kanssakäymisen virrassa. [...] 

Tästä seuraa, että kielen tutkimuksen metodologisesti perustellun järjestyksen tu-
lee olla seuraava: 

1. kielellisen vuorovaikutuksen muodot ja tyypit suhteessa sen konk-
reettisiin oloihin; 

2. yksittäisten puhuntojen, yksittäisten puheilmaisujen muodot kiinteäs-
sä suhteessa vuorovaikutukseen, jonka elementtejä ne ovat, ts. kielel-
lisen vuorovaikutuksen määräämät puheilmaisujen lajit elämässä ja 
ideologisessa tuotannossa; 

3. tästä siirrytään kielen muotojen tarkistamiseen niiden tavanomaisissa 
lingvistisissä tulkinnoissa. 

Tässä järjestyksessä kieli reaalisestikin muodostuu: sosiaalisen kanssakäymisen 
muotoutuminen (perustan varaan), siinä muotoutuvat kielellinen kanssakäymi-
nen ja vuorovaikutus, viimemainitussa taas muotoutuvat puheilmaisujen muodot, 
ja lopuksi tämä muotoutuminen heijastuu kielen muotojen muuttumisessa. (Lai-
ne 1990, 116-118.) 

Edellä esitetty kielen tutkimuksen kolmivaihemalli järjestyksineen voisi olla 
myös kääntäjän kielikompetenssin käsittelymalli, jota sovellettaisiin esim. viral-
lisen kääntäjän kokeessa nykyisen mallin asemesta, joka näyttäisi painottuvan 
Vološinovin kuvaamaan kolmanteen vaiheeseen.125  

                                                 
125 Tarkemmin auktorisointia käsittelevässä kappaleessa 6.1. 
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Kääntäjä “vieraan puheen” (Vološinov 1929/Laine 1990, 138)126 työstäjänä 
saa eteensä normaalitapauksessa (virallinen kääntäjä aina) kirjallisen tekstin tai 
tekstejä ja lähtee metodologisesti etenemään käänteisessä järjestyksessä Vo-
lošinovin edellä siteerattuja askelia, jos hänellä ei ole muuta mahdollisuutta. Hän 
etenee tekstiin kirjattujen kielen muotojen kautta vuorovaikutukseen ja sen kim-
mokkeena olevaan toimintaan. Mitä paremmin kääntäjä kuitenkin tuntee entuu-
destaan (tai pystyy selvittämään toimeksiannon yhteydessä) kyseisen toiminnan 
ja siinä vakiintuneen vuorovaikutusmallin, sitä varmempi ja nopeampi on kielel-
lisen tulkintavaiheen käsittely. 

Kielen erittely translatorisessa toiminnassa, koulutuksessa ja tutkimuksessa 

Kieli on kääntäjän työväline, jolla hän toteuttaa toimintaansa. Hän käyttää sitä 
käännösprosessissa työstettävien erilaisten tekstien analysoimiseen ja synteesien 
tekemiseen eli kohdetekstin laatimisen. Viime kädessä hän myy jonkinkielistä 
tekstituotetta. Kieli on translatorisessa toiminnassa niin monikäyttöinen väline, 
että johdonmukainen puhuminen siitä edellyttää käsitteen eriyttämistä kulloisen-
kin käyttötarkoituksen mukaan. Ei riitä että puhutaan esim. pelkästään äidinkie-
lestä ja vieraasta kielestä yleisessä merkityksessä, jotka löytyvät vaikkapa Suo-
men kielen perussanakirjasta tai opetushallituksen määritelmistä, vaan nekin 
pitää määritellä translatologian viitekehykseen. Määritellyistä kielikäsitteistä 
tulee kääntämisen erikoisalan termejä. Käsitteiden piirteet muodostuvat kielen 
kulloisestakin funktiosta translatorisessa toiminnassa.  

Peruskäsite on työkieli, mikä tarkoittaa kieltä, jota käytetään käännöstyön vä-
lineenä. Työkieltä kääntäjä käyttää koulutetun viestintäammattilaisen varmuudel-
la ja vastuulla. Kääntäjän tärkein työkieli on hänen äidinkielensä. Kääntäjällä 
on siis vähintään kaksi työkieltä (ja kaksi työkulttuuria), mutta niitä voi olla 
myös useita. Varsinkin passiivisen kategorian C-työkieliä esim. Euroopan unio-
nin toimielinten kääntäjillä saattaa olla jopa 9 kappaletta127. Työkieliajattelu ete-
nee hitaasti teorioissa, didaktiikassa ja käytännössä. Osoituksena on kielten jaot-
telu äidinkieleen ja työkieliin esim. korkeakoulujen kääntäjänkoulutusohjelmien 
kuvauksissa (esim. Magdeburg).128 Kääntäjällä voi olla muutakin kielitaitoa, 
joka ei täytä työkielen kriteereitä. Nimitän niitä apukieliksi, joista esimerkkinä 
olkoon latina. 

                                                 
126 ”Vieras puhe” on puhe puheessa, lausuma lausumassa, mutta samalla se on myös puhetta 

koskevaa puhetta, lausumaa koskevaa lausuma. [...] Puhuja ymmärtää vieraan puheen toi-
sen subjektin lausumaksi, joka on alun alkaen aivan itsenäinen, jonka konstruktio on val-
mis ja joka sijaitsee omassa kontekstissaan.  

127 Esimerkiksi komission saksalainen kääntäjä, nykyinen käännösosaston esimies Klaus 
Meier-Koeken, jonka 9 työkielen joukkoon kuuluvat myös suomi ja viro. 

128 Sama ajatuksellinen heikkous eli oman kielen ja kulttuurin ammattimaisen merkityksen si-
vuuttaminen – tai itsestään selvyytenä pitäminen - näkyy myös kulttuurikäsitteissä. Puhu-
taan omasta kulttuurista ja työkulttuurista, vaikka toisaalta korostettaisiinkin oman kult-
tuurin tuntemuksen tärkeyttä (esim. Witte 2000, 50). Kääntäjän tärkein työkulttuuri on 
hänen oma kulttuurinsa. 
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Funktion mukaan erotetaan kaksi kategoriaa: aktiivi työkieli ja passiivi työ-
kieli, ja kolme luokkaa: A-työkieli, B-työkieli ja C-työkieli.  

Kategoriat 
1. aktiivityökieli eli kieli, josta käännetään ja johon käännetään; sekä 

lähde- että kohdekieli; kaksisuuntainen väline 
2. passiivityökieli eli kieli, josta käännetään; vain lähdekieli; yksisuun-

tainen väline  

Luokat 
1. A-työkieli on aktiivi oma kieli, jonka kääntäjä hallitsee parhaiten; 

yleensä äidinkieli, sivistyskieli; sekä lähde- että kohdekieli; kak-
sisuuntainen väline 

2. B-työkieli on aktiivi vieras kieli, jonka kääntäjä hallitsee niin hyvin, 
että pystyy käyttämään sitä tarvittaessa ammattimaisesti sekä lähde- 
että kohdekielenä; kaksisuuntainen väline 

3. C-työkieli on passiivi vieras kieli, jonka kääntäjä hallitsee niin hyvin, 
että pystyy käyttämään sitä ammattimaisesti lähdekielenä; vain lähde-
kieli; yksisuuntainen väline. (Hietanen 1996a, 1; 2001, 281-285; 
CIUTI 1995.) 

Translatologian erikoisalalla puhuminen pelkästään äidinkielestä ja vieraasta 
kielestä, jotka ovat kaikkien tuntemia yleiskielen käsitteitä, on epämääräistä ja 
saattaa ohjata epäloogisiin johtopäätöksiin. Jos esimerkiksi kääntäjän koulutuk-
sessa vieraan kielen taitotavoitteeksi asetetaan ”lähes äidinkielisen puhujan tai-
to” ja samanaikaisesti korostetaan periaatetta, jonka mukaan kaikkien opiskeli-
joiden on kyettävä kääntämään myös vieraaseen kieleen, voidaan päätellä, että 
työn laatutavoite on lähes oikea ja lähes toimiva teksti. Aktiiveissa työkielissä 
kääntäjälle ei riitä edes äidinkielisen puhujan taito, vaan taidon tulee olla koulu-
tetulta ammattiviestijältä vaadittavaa tasoa. Tämän ajatuksen on esittänyt mm. 
Mounin jo vuonna 1967.129 

Kategorisointi ja luokittelu jäsentävät ajattelua teorioissa, koulutuksessa ja 
käytännön käännöstyössä. Tutkimuskohteeseeni ne liittyvät konkreettisesti, kun 
tarkastelen ja vertailen virallisen kääntäjän auktorisointimenettelyjä. Suomessa 
esim. tutkinto suoritetaan ja oikeudet myönnetään kieliparikohtaisesti yksisuun-
taisesti suomen ja ruotsin kielistä vieraaseen kieleen tai päinvastoin. Kaksisuun-
taiset oikeudet edellyttävät kahden tutkinnon suorittamista. 

Virallisen kääntäjän tutkinnon tutkintolautakunnan kokeiden arvosteluperus-
teet viittaavat myös kielellisen kääntämisen tradition suppeaan kielikäsitykseen, 
eikä kyseistä tutkintoa koskevista teksteistä muutenkaan ilmene translatologinen 

                                                 
129 [...] und wenn man jemanden nach der notwendigen und ausreichenden Voraussetzung 

fragt, um ein guter Übersetzer zu sein, bekommt man zur Antwort, man müsse die Sprache, 
die man übersetzen will, möglichst perfekt beherrschen. Die Kritischeren werden 
hinzufügen, man müsse die Sprache, in die man übersetzt, noch besser kennen“ (Mounin 
1967, 107). 



 

 
 
 
 

123

kieliajattelu, mikä näyttäisi olevan ristiriidassa sen kanssa, että tutkintolautakun-
nan katsotaan edustavan kääntämisen korkeinta asiantuntemusta maassa130. 

4.5.2 Kulttuurikompetenssi: kulttuuri ammattimaisessa 
kääntämisessä 

Kulttuurienvälisenä toimijana kääntäjältä edellytetään erityistä kulttuurikompe-
tenssia, jolla tarkoitetaan kykyä siirtyä ajatuksellisesti työkieltensä edustamasta 
kulttuurista eli työkulttuurista toiseen ja viestiä kulloistenkin odotusten ja miel-
tämisedellytysten mukaisesti. Translatologisessa kirjallisuudessa kulttuuria onkin 
käsitelty runsaasti joko varsinaisena tutkimuskohteena (kuten Witte 2000: Die 
Kulturkompetenz des Translators – Begriffliche Grundlegung und Didak-
tisierung) tai käännösongelman kategoriana (kuten Nord 1997). 

Funktionaalisissa ja aktionaalisissa (toiminnallisissa) käännösteorioissa joh-
tavaksi kulttuurikäsitykseksi ja määritelmäksi on valittu usein Göhringin (1978, 
10) kulttuurienväliseen viestintään kehittelemä määritelmä, jonka mukaan kult-
tuuri on kaikkea sitä, mitä yksilön täytyy tietää ja tuntea aistein, 

• jotta hän pystyy arvioimaan, missä oman maan kansalaiset eri rooleis-
saan käyttäytyvät siten kuin heiltä odotetaan ja missä he poikkeavat 
noista odotuksista, 

• jotta hän osaa käyttäytyä kohdeyhteiskunnan hänelle avoimina olevis-
sa rooleissa odotuksenmukaisesti, mikäli hän niin haluaa eikä ole 
valmis kantamaan odotuksenvastaisen käyttäytymisen seurauksia; 

• kulttuuriin kuuluu myös kaikki se, mitä yksilön täytyy tietää ja osata 
tuntea aistein pystyäkseen havaitsemaan sekä luonnon aikaansaaman 
että ihmisten muovaaman ja rakentaman maailman oman maan asuk-
kaan tavoin.131 

Holz-Mänttäri (1984a, 34) käyttää myös translatorisen toiminnan teorian ke-
hittämiseen Göhringin kulttuurikäsitettä, koska se hänen käsityksensä mukaan on 
jo valmiiksi kulttuurienvälisen viestinnän viitekehyksessä. Samasta syystä Ver-
meer (1986, 178) korostaa kyseisen määritelmän toimivuutta translatologisissa 
yhteyksissä. Witte (2000, 50-53) puolestaan päätyy Göhringin määritelmään 

                                                 
130 Virallisten kääntäjien tutkintolautakunnan katsotaan edustavan kääntämisen korkeinta 

asiantuntemusta maassa.(HE n:o 47, 8§.) 
131 Kultur ist all das, was das Individuum wissen und empfinden können muss, 
1) damit es beurteilen kann, wo sich Einheimische in ihrer verschiedenen Rollen so 

verhalten, wie man es von ihnen erwartet […], und wo sie von den Erwartungen […] 
abweichen; 

2) damit es sich in Rollen der Zielgesellschaft, die ihm offen stehen, erwartungskonform 
verhalten kann, sofern es dies will und nicht etwa bereit ist, die Konsequenzen aus 
erwartungswidrigem Verhalten zu tragen […], 

3) zur Kultur gehört auch all das, was das Individuum wissen und empfinden können muss, 
damit es die natürliche und die von Menschen geprägte oder geschaffene Welt wie ein 
Einheimischer wahrnehmen kann.” (Göhring 1980, 73.) 
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omassa translatologisessa kulttuuritutkimuksessaan Holz-Mänttärin ja Vermeerin 
kautta, mutta täydentää ja suhteuttaa sitä muilla määritelmillä. Koska tämän työn 
päämäärä ei ole kulttuurin olemuksen pohtiminen yleisesti kääntämisen kannalta, 
vaan taustatiedon esittäminen viralliselta kääntäjältä realistisesti edellytettävissä 
olevan kulttuurikompetenssin ymmärtämiseksi ja edelleen kääntäjän kulttuuri-
kompetenssin testaamiseksi, viittaan yleispohdinnan osalta Witten teoria-
esitykseen (2000). 

Göhring määrittelee kulttuurin sen ehdoilla selviämiseksi, ts. kulttuuria on 
kaikki se, millä selviytyminen punnitaan. Siinä mielessä hänen ajattelunsa näyt-
täisi sopivan kääntäjän tapaan lähestyä ja käsitellä kulttuuria. Teoreettisesti mää-
ritelmän voidaan katsoa toimivan hyvin ja asettuvan paikalleen yleisen toiminta-
teorian väljään kehikkoon. Käytännön toimintaa ajatellen se herättää kuitenkin 
kysymyksen, onko se paras mahdollinen väline ohjaamaan kulttuurikompetens-
sin hahmottamista, opettamista tai testaamista. Sitä voidaan pitää myös liian 
staattisena, ikään kuin kulttuuri olisi jotain ylhäältä annettua ja pakkopaitamaista. 

Göhringin määritelmä voidaan tulkita siten, että kulttuuri on kaikki se, mikä 
ympäröi yksilöä ja eriasteisesti muodostaa rajapinnan muihin, ja mistä yksilö itse 
on osa. Göhring määrittelee itse asiassa kulttuurikompetenssille tavoitteen ja 
esittää tavoitteen kulttuurin määritelmänä. Hänen asettamiaan tavoitteita voidaan 
hyvinkin pitää kääntäjän yleisen kulttuurikompetenssin tavoitteina eli kääntäjän 
tulisi tuntea työkulttuurinsa niin hyvin 

• että hän pystyy arvioimaan, missä oman maan kansalaiset eri rooleis-
saan käyttäytyvät siten kuin heiltä odotetaan ja missä he poikkeavat 
noista odotuksista, 

• jotta hän osaa käyttäytyä kohdeyhteiskunnan hänelle erilaisten toi-
meksiantojen muodossa avaamassa translatorisen toimijan roolissa 
odotustenmukaisesti siten, ettei saata asiakastaan tilanteeseen, jossa 
tämä joutuisi kantamaan odotustenvastaisen käyttäytymisen seurauk-
sia. 

Käännöstoiminnan omaleimaisuus aiheuttaa yllä muotoillun muutoksen ylei-
sen kulttuurienvälisen viestinnän tavoitteisiin. Kääntämistä tehdään toisen lu-
kuun ja laskuun, joten kääntäjän oma halu käyttäytyä tietyllä tavalla tai oma halu 
ottaa riskejä käyttäytymisen seurauksista eivät voi ohjata hänen translatorisia 
ratkaisujaan, ts. hän ei voi edetä suoran tiedostamisen tietä vaan epäsuorasti, ana-
lysoimalla pyrkiä tiedostamaan toisen tarpeet ja toiveet. Epäsuora tiedostami-
nen132 on kääntäjän tiedostamismalli myös kulttuuri-ilmiöiden käsittelyssä. 

Uudemman kulttuurin määritelmän on esittänyt Stuart Hall (2003, 85): 

Kulttuurilla tarkoitamme yhteisten merkitysten järjestelmiä, joita samaan yhtei-
söön, ryhmään tai kansakuntaan kuuluvat ihmiset käyttävät saadakseen tolkkua 
maailmasta. Nämä merkitykset eivät ole vapaasti leijuvia ideoita vaan osa mate-

                                                 
132 Suora ja epäsuora tiedostaminen on selitetty kappaleessa 4.3.1. 
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riaalista ja sosiaalista maailmaa. Tämä termi ’kulttuuri’ sisältää merkityksiä tuot-
tavat sosiaaliset käytännöt sekä myös ne käytännöt, joita nuo yhteiset merkityk-
set ohjaavat ja organisoivat. 

Kulttuurin määritteleminen merkitysjärjestelmäksi on translatologisesti kiinnos-
tava, koska kääntäjän kulttuurikompetenssi tähtää juuri merkitysten tulkintaan. 
Hall yrittää edelleen selittää kielen antaman mallin avulla mitä merkitysjärjes-
telmät ovat ja miten ne toimivat: 

Eräs tapa ymmärtää asiaa on ajatella kulttuuria kielen antaman mallin avulla. 
Asioilla – esineillä, tapahtumilla, ihmisillä – ei ole lukkoonlyötyä merkitystä, jo-
ka olisi kaikkien nähtävissä ja jota kielemme vain yksinkertaisesti heijastelisi 
puhuessamme niistä. Pikemminkin me annamme maailmalle merkityksen kielen 
avulla. (Hall 2003, 88.) 

Tämän työn tärkein kysymys ei ole, mitä kaikkea kulttuuri sisältää tai miten 
kulttuurissa ylipäänsä toimitaan tarvittaessa huomiota herättämättä eli odotusten 
mukaisesti, vaan miten ihminen pääsee sisälle jonkin kulttuurin merkitysjärjes-
telmiin, miten hän kasvaa kulttuuriin ja miten erityisesti (virallinen) kääntäjä 
pääsee sisälle niihin merkitysjärjestelmiin, jotka aktualisoituvat toimeksiannoissa 
ja miten hän kasvaa työkulttuureihinsa yleensä. Työkulttuuriin kasvaminen, ak-
kulturaatio on jatkuva prosessi niin kuin sana kasvaminen jo ilmaisee. Kääntäjäl-
le esimerkiksi jokainen työtehtävä on oppimisprosessi133, jonka kautta hän kas-
vaa syvemmälle sekä omaan että vieraaseen työkulttuuriin. 

Kulttuuria on määritelty yhä uudestaan ja uudestaan aina uusien näkökulmien 
mukaan. Kuitenkin voidaan havaita joitain ydinajatuksia, jotka siirtyvät määri-
telmästä toiseen. Mielestäni filosofi Eugen Fink (1960) on esittänyt pysyvän aja-
tuksen, nimittäin kulttuuriin kasvamisen aspektin, mikä on yksi kulttuurin ylei-
sistä aspekteista myös modernissa monikulttuurisen yhteiskunnan tutkimuksessa. 
(Ks. Lehtonen & Löytty 2003.) 

Fink (1960, 23) esittää ihmisen kulttuuriin kasvamisen tapahtuvan kohtaa-
misten kautta. Hänen mukaansa ihminen (“Der Mensch”) kohtaa (“be-gegnet”) 
hedelmöittymisestään lähtien asioita ja esineitä (“Dingen”) ja asiallistuu, esineel-
listyy, tulee asialliseksi näiden kautta (“und wird dadurch be-dingt”). Tätä pro-
sessia nimitetään yleensä kasvamiseksi, aikuistumiseksi, asiallistumiseksi. Ihmi-
sen voidaan Finkin mukaan sanoa ymmärtävän vain asioita, joita hän on kohdan-
nut jossain muodossa, esimerkiksi kokemalla tai opiskelemalla. Kääntäjä ei voi 
kohdata kuin pienen osan työkulttuureittensa ilmiöistä. Se on mahdotonta jo 
oman työkulttuurin saatikka sitten vieraan työkulttuurin kohdalla, joita voi olla 
useitakin työkielien määrästä riippuen. 

Yhden ja saman kulttuurin sisälläkin ihmiset kohtaavat eri asioita ja ymmär-
tävät siten eriasteisesti toisiaan. Vermeer (1989, 36-37) erottaakin kulttuuriestet-
tä (Kulturbarriere) määritellessään kolme kulttuurimuotoa: para-, dia- ja idiokult-

                                                 
133 Oppimisprosessista tarkemmin kappaleessa 4.5.5. 
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tuurin. Parakulttuuri tarkoittaa koko yhteiskunnan (esim. Suomen tai nykyään 
jopa Euroopan unionin yhteiskunnan) kulttuuria, diakulttuuri yhteiskunnan osan 
(esim. helsinkiläisten tai viranomaisten) kulttuuria ja idiokulttuuri yksilön (esim. 
yksittäisen julkisen notaarin tai kääntäjän) kulttuuria. Tämän jaottelun pohjalta 
Vermeer (1989, 37) määrittelee kulttuuriesteen kahden kulttuurin väliseksi eroksi 
tai erojen joukoksi, joka tai jotka koetaan kommunikaatiota häiritsevinä: „Eine 
‘Kulturbarriere’ sei der Unterschied bzw. die Menge von Unterschieden 
zwischen zwei Kulturen, der/die als kommunikationshemmend empfunden 
wird/werden.“ 

Voidaan sanoa, että kulttuuriesteet ovat seurausta kohtaamisten puutteista ja 
niiden läpäisevyys tai poistaminen riippuu siitä, mitä yhteistä ja mitä eriävää 
kulttuurirajan ylittämisaikeissa olevat henkilöt ovat kohdanneet. [Kääntämistoi-
minnan yksi päämäärä on itse asiassa antaa mahdollisuuksia vieraan asian koh-
taamiseen, siten että se muuttuu vähitellen tutuksi.] Samojen asioiden kohtaami-
sella luodaan ymmärtämisen edellytyksiä. Mitä paremmat ne ovat (joko koetut 
tai opiskellut), sitä vajaammalla kieliaineksella ja tekstillä on mahdollisuus pää-
tyä asiaintilan ymmärtämiseen samalla tavalla.134 Minkälainen kielen vihjeistö 
on kulloinkin riittävä, riippuu verbaalisen toiminnan merkityksestä ja tietyn teks-
tin asemasta siinä. 

Sovellettuna viralliseen kääntämiseen ja virallisen kääntäjän ratkaisuihin hä-
nen laatiessaan laillisesti pätevää käännöstä “kohtaamisteoriasta” voidaan johtaa 
esim. suomalais-saksalaiseen asiakirjaliikenteeseen seuraavaa: Jos lähtökohta on, 
että virallinen kääntäminen koskee vain oikeudellista ja viranomaistoimintaa, 
käännösasiakirjan lukijoina ja tulkitsijoina ovat lainoppineet henkilöt ja virka-
miehet ja suomalaisten ja saksalaisten lainoppineiden ja muiden viranomaisten 
laatimat tekstit heijastavat heidän kohtaamiaan asioita, niin yhteiset mieltä-
misedellytykset ovat pitkälti olemassa dia- ja idiokulttuurisella tasolla. 

Saksalainen ja suomalainen kohtaavat elämänsä aikana joukon samanlaisia ja 
joukon erilaisia asioita. Samanlaisten asioiden kohtaamisesta pitävät huolen mo-
net seikat lähtien ihmisestä biologisena organismina ja sekä psykologisena toimi-
jana että filosofisena ilmiönä ja päätyen universaaleihin hyödykkeisiin. Maan-
muodostus ja ilmasto, historia, kulttuurin perinteet ja tuotteet jne. puolestaan 
tekevät eroja. Voidaan todeta, että samanlaisten asioiden kohtaamista edesaute-
taan aktiivisesti monilla toimenpiteillä, joista esimerkkeinä voidaan mainita Eu-
roopan unionin kehitys kaikkine ulottuvuuksineen, satelliittilähetykset, internet, 
matkailu, koululais-, opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihdot, eli yleinen kansain-
välisyyskasvatus ja siihen kehitetyt toiminta ja välineet. 

Se, minkä katsotaan pätevän jonkun yhteiskunnan jäsenistöön, ei päde samal-
la tavalla eikä saman asteisesti kaikkiin yksilöihin. Saman ammattikunnan tai 
maailmankatsomuksellisen yhteisön tai saman intressipiirin edustajat kohtaavat 

                                                 
134 Tällä voidaan perustella myös virheitä sisältävien asiakirjojen toimivuutta viranomais-

käytännössä. 
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enemmän samanlaisia asioita kuin yleensä kansalaiset keskenään. Myös sama 
sivistystaso tasoittaa kohtaamisen eroja. 

Lehtonen ja Löytty (2003, 7) kehottavat pohtimaan monikulttuurisuustee-
mansa sisällä ”mikä ihmisiä yhdistää ja mikä taas erottaa”, ja samalla he koros-
tavat osapuolen moneutta. He toteavat kuitenkin: ”Eri kulttuurien ja ihmisryhmi-
en väliset ja niiden sisäiset erot ovat kuitenkin realiteetti, joka on otettava huo-
mioon niin keskeisessä kanssakäymisessä kuin poliittisissa linjauksissakin.” 

Viralliseen kääntämiseen liittyvää kulttuuriaspektia selvitettäessä on aiheel-
lista korostaa oikeusjärjestelmän merkitystä yhteiskunnan ilmiöiden kehitykselle. 
Eri oikeusjärjestykset poikkeavat jo arkikokemuksen mukaan toisistaan. Maal-
likko ajattelee tällöin lähinnä oikeudellisten sääntöjen poikkeavuutta: Suomessa 
saa avioeron määrätyillä perusteilla, kun taas joissain maissa se ei ole lainkaan 
mahdollinen jne. Virallisen kääntäjän näkökulmasta oikeusjärjestykset eroavat 
myös muilla tavoin. Ne nähdään järjestyksinä eli järjestelmän muotoilemina ko-
konaisuuksina, jotka muodostavat erilaisia käsiteverkostoja ja käsitepyramideja 
ja saattavat eri maissa olla hyvinkin erilaista. Jos valtioiden historia on ollut yh-
teistä (esim. Ruotsin ja Suomen), kulttuurin kosketus ja vuorovaikutus suuri ja 
niiden yhteiskuntaolot muistuttavat läheisesti toisiaan (esim. Suomi ja Saksa tai 
Saksa, Sveitsi ja Itävalta), on selvää, että käsite-eroavaisuudet ovat verrattain 
pienet ja vastaava terminologia on suhteellisen vaivaton selvittää ja sen jälkeen 
kääntää. 

Suomalais-saksalaista virallista asiakirjaliikennettä helpottavat useat edellä 
mainitut seikat. Tärkein näistä on ehkä juuri yhteinen lakipohja, joka yhdistää 
monet käytännöt ja jopa usein kielen koodit ja muodot ja antaa mahdollisuuden 
luotettavien analogioiden muodostamiseen. Suomi ja Saksan liittotasavalta kuu-
luvat samaan oikeusjärjestykseen, ts. romaanis-germaaniseen eli mannereuroop-
palaiseen oikeusjärjestykseen (vrt. common law ja sosialistiset oikeusjärjestyk-
set, jotka muodostavat loput kolmesta ns. nykyaikaisesta suuresta oikeusjärjes-
tyksestä). Vaikeuttavana tekijänä ovat toisistaan poikkeavat hallintomallit (Suo-
men malli versus federalistinen malli) ja tiettyjen instituutioiden eriävät sisällöt 
ja niiden mukaiset eriävät käsitejärjestelmät. (Ks. lisää saksalaisesta oikeus- ja 
kielikulttuurista Mattila 2002, 329-368.) Eri maiden viranomaisten välisen vies-
tinnän helpottamiseksi istuu monia eri työryhmiä, joiden tehtävänä on yhdenmu-
kaistaa mahdollisimman pitkälle käytäntöjä ja sen myötä terminologiaa. Esi-
merkkeinä voidaan mainita koulutusviranomaiset, jotka pyrkivät harmonisoi-
maan koulutuksen muotoja ja sisältöjä (esim. Bolognan sopimus korkeakoulutut-
kintojen harmonisoinnista) tai vakuutusviranomaiset, jotka tapaustyypittävät 
vahinkoja Euroopan unionin alueella, siten että tietylle tapaustyypille annetaan 
koodi, jonka mukaan ratkaistaan tapaukset, joissa vakuutettu osapuoli ei tee vali-
tusta eikä esitä lisävaatimuksia tai lisätietoja tai terveydenhuollon viranomaiset, 
jotka käyttävät kansainvälisiä numerokoodeja tautien ja taudinkuvien käsittelyä 
varten asiakirjoissa.  
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Tässä tutkimuksessa käytetyt esimerkit ovat Suomen lähikulttuureista, pää-
asiassa Saksan liittotasavallasta tai Ruotsista. Mitä etäämpänä kulttuurit ovat 
toisistaan, sitä vähemmän oletuksia yhteisistä mieltämisedellytyksistä voidaan 
tehdä. Esimerkiksi Suomen maahanmuuttajakulttuurit muodostavat viralliselle 
kääntämiselle monikerroksisen ja pitkälti uudenlaisen haasteen juuri kulttuurien 
etäisyyden vuoksi. 

Al-Slaiman (1996, 79-89) käsittelee kulttuurin merkitystä arabiankielisen 
vihkimistodistuksen saksantamisessa. Hän korostaa, että riippuu käännettävästä 
tekstilajista ja käännöksen skopoksesta, miten syvällisesti kääntäjältä tämän kult-
tuurikompetenssiin kuuluvaa yhteiskunnan, historian, traditioiden, tapojen ja 
tottumusten tuntemista tarvitaan. Arabiankielinen vihkimistodistus esim. on 
asiakirja, jonka ymmärtäminen edellyttää laajaa perehtyneisyyttä uskontoon135 ja 
kulttuurihistoriaan. Toinen kysymys, jonka Al-Slaiman ottaa esille, on missä 
määrin arabiankielistä asiakirjaa käyttävä viranomainen tai muu henkilö on kiin-
nostunut sen sosiokulttuurisesta sanomasta. Ongelmaa mutkistaa entisestään, että 
arabiankielisiä vihkimistodistuksia annetaan monissa valtioissa136, joiden kult-
tuurit eroavat toisistaan. (Al-Slaiman 1996, 79,81.) 

Yhteenvetona esitän varovaisen vaatimuksen kääntäjän kulttuurikompetens-
sille. Ammattimaisesti toimivan kääntäjän taitoja tutkittaessa tehtävien tulisi si-
sältää kulttuurikompetenssia mittaavaa ainesta ja sekä suoritusympäristön että 
suoritusehtojen tulisi mahdollistaa ammattimainen toiminta erityisesti apuväli-
neiden käytössä.  

Kääntäjän tulisi tuntea sekä oma että vieras työkulttuurinsa niin hyvin 

• että hän pystyy arvioimaan, missä oman maan kansalaiset eri rooleis-
saan käyttäytyvät siten kuin heiltä odotetaan ja missä he poikkeavat 
noista odotuksista, 

• jotta hän osaa käyttäytyä kohdeyhteiskunnan hänelle erilaisten toi-
meksiantojen muodossa avaamassa translatorisen toimijan roolissa 
odotustenmukaisesti siten, ettei saata asiakastaan tilanteeseen, jossa 
tämä joutuisi kantamaan odotustenvastaisen käyttäytymisen seurauk-
sia ja edelleen 

• jotta hän edellisen ehdon täyttääkseen kykenee tunnistamaan teksteis-
tä ja muista esityksistä kulttuurisidonnaiset käännösongelmat, tuntee 
kyseisen kulttuurin keinot ja välineet, joilla päästään tarvittavan tie-
don lähteille ja osaa niiden tukemana ratkaista tehtävän toimeksian-
non edellyttämällä tavalla. 

                                                 
135 Hall (2003, 90) käsittelee artikkelissaan Kulttuuri, paikka, identiteetti kulttuuria tuottavia 

merkitysjärjestelmiä ja mainitsee yhdeksi niistä uskonnon: ”Esimerkiksi uskonto on voi-
makas yhteisten pyhää koskevien merkitysten kantaja, jolla on tärkeä symbolinen asema 
monissa kulttuureissa.” 

136 Algeria, Jemen, Jordania, Libanon, Marokko, Saudi-Arabia, Syyria, Tunisia 
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4.5.3 Tekstikompetenssi: teksti ammattimaisessa kääntämisessä 

Tekstit ovat kielellisiä informaatiotarjouksia, joita tehdään paikkaan ja aikaan 
kytketyssä tilanteessa. Siksi käännösrelevantin tekstikäsitteen tulee kattaa tekstin 
sekä rakenneaspekti että syy-yhteyttä noudattava situatiivinen aspekti. 

Translatorisen toiminnan teoriassa tekstin yleisluonnehdinta on lainattu Eh-
lichiltä (1983, 32), jonka mukaan teksti on primaarista välittömästä puhetilan-
teesta irrotettu kielitoiminto, joka tallennetaan toista puhetilannetta varten137. 
(Holz-Mänttäri 1984a, 63.) Hermeneuttisesti kääntämistä lähestynyt Paepcke 
(1986, 103) on sanonut, että teksti ei ole elementtien summa vaan monimutkai-
nen elementtien suhde ja että tekstissä on rinnakkainoloa, yhdessäoloa, yhteen-
hakeutumista, vastakkainasettelua ja sekasortoa.138 Paepcken oppilaalle Stolzelle 
(1992, 42) teksti kääntämisen kohteena on kirjoittajan kirjallinen viesti yhdelle 
tai useammalle lukijalle, viesti, joka muodostaa yhtenäisen kielellä ilmaistun 
ajatuksen, joka tosin rakentuu syntaktisesti toisiinsa liitetyistä kielen merkeistä, 
mutta muodostaa suhteiden vyyhdin sanoman sisällöstä, pyrkimyksestä ja tilan-
teesta.139 Stolzen esittämä määritelmä pohjautuu de Beaugrande & Dresslerin 
(1981) tekstin määritelmään  

Ammattimainen kääntäjä on sekä tekstin lukija, tulkitsija että kirjoittaja. 
Kääntäjän perspektiivistä teksti sisältää kirjoittajan informaatiotarjouksen. Se on 
kirjoittajan tiettyyn tarkoitukseen tekemän sanavalinnan kirjattu tulos. Sanat on 
punnittu, valittu ja asetettu rajoihin siten, että kirjoittajan tarkoitusperät tulisivat 
mahdollisimman yksiselitteisesti ilmi. 

Kirjoittajan keskeinen pyrkimys on rajata tekstinsä tulkintamahdollisuuksia. 
Lakikielen maallikosta monimutkaisilta vaikuttavat pitkät virkkeet johtuvat juuri 
niihin rakennetuista tulkinnan estoista tai siitä, että tekstiin halutaan tietoisesti 
sisällyttää kompromisseja ja mahdollisuuksia useampaan tulkintaan. Tulkinnan 
täydellinen ohjaaminen on kuitenkin mahdotonta ja ‘lakikin on niin kuin se lue-
taan’ tulkinnanrajausponnisteluista huolimatta. Lehtonen (1996, 151) pohtii kir-
jassaan Merkitysten maailma tekstin avoimuutta: “Ovatko lukijat vapaita tuotta-
maan teksteistä mitä merkityksiä tahansa? Vai asettavatko tekstit tiettyjä rajoja 
lukutavoille, joita lukijat voivat niihin kohdistaa?” Vastakkainasettelun sijaan 
Lehtosen mukaan (1996, 152) “on hedelmällisempää pyrkiä tarkastelemaan mer-
kitysten muodostumista nimenomaan tekstin ja lukijan vuorovaikutuksen kautta”. 
Toiminnallisten käännösteorioiden mukaan teksteihin sisältyvät merkitykset syn-

                                                 
137 [Der Terminus Text wäre zu verwenden ausschliesslich für] ”eine aus ihrer primären 

unmittelbaren Sprechsituation herausgelöste Sprechhandlung, die für eine zweite 
Sprechsituation gespeichert wird. 

138 Der Text ist keine Summe, sondern eine komplizierte Relation von Elementen. In einem 
Text gibt es ein Nebeneinander, Miteinander, Zueinander, Gegeneinander, Durcheinander 
(Paepcke 1986, 103).  

139 Unter einem Text als Gegenstand des Übersetzens verstehen wir eine schriftliche 
Mitteilung eines Verfassers an einen/mehrere Leser als Sinnzusammenhang in einer 
Sprache, der aus syntaktisch verknüpften Sprachzeichen besteht, jedoch ein 
Beziehungsflecht aus Mitteilungsinhalt, Intention und Situation bildet (Stolze 1992, 42). 
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tyvät nimenomaan tekstin ja lukijan vuorovaikutuksen kautta, jota ohjaavat taus-
talla olevat yhteiset sosiokulttuuriset normit. Siksi tämän teoriakäsityksen mu-
kaan kieltä tai tekstiä ei voi kääntää huomioimatta lukijaa. 

Tyyli  

Oleellisen täydennyksen tekstin selittämiseen tuo tyyli. Kirjassaan Mistä tyyli 
syntyy funktionaalisen stilistiikan tutkija Pauli Saukkonen (1984) pohtii mm. 
tyylin syntyä pyrkimällä vastaamaan kysymykseen: Miksi tyylinormit ovat ole-
massa? Kysymys on samansuuntainen kuin funktionaalisen ja aktionaalisen 
käännösteorian laukaiseva kysymys: Miksi käännetään eli kuka tarvitsee milloin, 
missä ja mihin tarkoitukseen käännöksiä?140 Saukkosen vastaus tyylien olemassa 
oloon on yksinkertainen: jotta viestintä onnistuisi. Saukkonen toteaa, että ”tyyli 
ei ole mikään koriste, vaan käyttöyhteyteen sopiva puhetapa” (1984, 10) ja jat-
kaa: 

Tyylinormit aiheutuvatkin siitä kokonaisympäristöstä, kielenulkoisesta konteks-
tista, jossa kieltä käytetään, kielellisen ilmaisun tehtävästä laajassa mielessä. Eri 
tehtävillä on erilaiset vaatimukset kielenkäytölle. – Missä ja miten sitten kulloi-
nenkin henkilökohtainen, subjektiivinen tyyli syntyy sen jälkeen kun yleiset, ob-
jektiiviset tyylinormit on otettu huomioon? Hyvin yleisesti voidaan sanoa, että 
jokaisen puheen ja kirjoituksen lopullinen tyyli syntyy sen kokonaisympäristön 
eli kontekstin pohjalta, jossa kieltä käytetään, toisin sanoen sen puhujan tai kir-
joittajan tarkoituksista, intentioista, kielellisen ilmaisun tehtävästä, funktion 
laajassa mielessä. Nämä samat perussyyt ovat olleet luomassa jo tyylinormeja-
kin. Kullakin viestintätapahtumalla on kuitenkin omat erityisvaatimuksensa, jot-
ka johtuvat puhutun tai kirjoitetun tekstin erityistavoitteista ja kulloisestakin so-
siaalisesta tilanteesta ja jotka säätelevät yksityiskohtaisesti tyylin ja joiden vaa-
timuksesta yleisistä malleista voidaan poiketakin. (Saukkonen 1984, 10-11; ko-
rostukset Saukkosen.) 

Monissa, varsinkin lingvistisissä, käännösteoreettisissa näkemyksissä, koros-
tetaan lähdetekstin tyylin säilyttämistä kohdetekstissä. Se on kirjattu tavoiteltavi-
en päämäärien joukkoon myös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton julkaisemas-
sa Hyvässä kääntämistavassa141. Se on niin ikään tavoitteena virallisen kääntäjän 
tutkinnossa. Tyylin säilyttämisen korostaminen kuvastaa vaatimusta kohdeteks-
tin uskollisuudesta lähdetekstille. Tyyliuskollisuutta ei voida kuitenkaan soveltaa 
kääntämiseen niin suoraviivaisesti. Tyylit ovat konventioita ja kantavat siten 
erilaisia merkityksiä eri kulttuureissa. Saukkosen (1984) mukaan tyylin pyrkimys 
on edesauttaa viestin onnistumista. Voidaan jopa kääntämisen toimintaluonteen 
huomioon ottaen väittää, että tyylin säilyttäminen ei takaa viestinnän onnistumis-
ta, vaan voi päinvastoin joskus olla onnistumisen este. Tyyli on käännöstoimin-
nassa yksi tarkoituksen saavuttamisen välineistä, joten yksittäisen käännöstoi-
minnon tarkoituksesta riippuu, miten lähdetekstin tyyliin suhtaudutaan. 

                                                 
140 “Wer braucht wann, wo und wozu ‘Übersetzungen’?” (Holz-Mänttäri 1984a, 26). 
141 Hyvän kääntämistavan sanamuoto kappaleessa 4.1. 
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Intertekstuaalisuus 

Intertekstuaalisuudella tarkoitetaan tässä työssä tekstien yhteyttä ja riippuvuutta 
toisista teksteistä. Kääntämisen terminologiassa (Terminologie der Übersetzung 
1999) intertekstuaalisuus on yhtä kuin kaikki ne suhteet, jotka tekstin ”lähettäjä” 
rakentaa yhden tekstin ja toisen tai useamman tekstin välille. Termin määritel-
mään liittyy kaksi huomautusta:  

1. Intertekstuaaliset suhteet voivat auttaa luomaan koherenssia, olla koh-
dennettuja viitteitä ja johtaa tulkinnalliseen riippuvuuteen. 

2. Sanalliset tai temaattiset intertekstuaaliset suhteet ulottuvat pitkälti yli 
tekstin eksplisiittisen kontekstin. Niiden tunnistaminen voi olla tekstin 
ymmärtämisen ehdoton edellytys. (Terminologie der Übersetzung 1999, 
364.)142 

Intertekstuaalisuuden käsite havainnollistaa jo itsessään virallisen käännök-
sen syvintä olemusta ja samalla ehkä suurinta virhelähdettä, vieraan kulttuuripii-
rin korostunutta institutionaalista intertekstuaalisuutta. Viralliset asiakirjat, eri-
tyisesti varsinaiset yleiset asiakirjat (määritelmät kappaleessa 3.2.1) laaditaan 
tietoisesti toisten asiakirjojen pohjalta, ja niiden tulkitseminen mahdollisimman 
oikein edellyttää lähteenä olleiden asiakirjojen tunnistamista tekstistä143. Tunnis-
taminen puolestaan edellyttää ko. asiakirjojen tuntemista. Tästä syystä tietyissä 
yhteyksissä oikeudellisten tekstien kääntämisessä kielitaitoinen juristi asetetaan 
kielenkääntäjän, lingvistikääntäjän edelle.  

Esimerkki virallisen asiakirjan intertekstuaalisuudesta voisi olla isyydentun-
nustamisasiakirja, joka asiallisesti ja terminologisesti noudattaa kulloisenkin 
valtion isyyslakia ja isyyslakiin puolestaan on upotettuna perheoikeudellisia 
säännöksiä ja niihin taas muita säännöksiä. Voidaan sanoa, että lait ylipäätään 
rakentuvat tietoisen intertekstuaalisesti. Keskustelu juristi-lingvisteistä 144kääntä-
jinä on myös keskustelua siitä, miten pitkälti kääntäjän tulisi pystyä havaitse-

                                                 
142”Intertextualität: Gesamtheit der Beziehungen, die ein ”Sender” zwischen einem Text und 

einem anderen Text – oder mehreren Texten – herstellt. Anm.1.: Intertextuelle 
Beziehungen können zur Stiftung von “Kohärenz” beitragen, als gezielte Verweise dienen 
und zu einer interpretativen Abhängigkeit führen. Anm. 2.: Wörtliche oder thematische 
intertextuelle Bezüge gehen weit über den expliziten ”Kontext” eines Textes hinaus. Ihr 
Erkennen kann für das Textverständnis unabdingbar sein.” 

143 Huomattakoon jo tässä yhteydessä, että viralliselta kääntäjältä (ja tulkilta) testataan 
juridisten tekstien translatorista käsittelykykyä sekä Saksan liittotasavallassa että 
Ruotsissa, ja että Suomessakin ennen valantehneistä kielenkääntäjistä annetun lain 
(1967/191) voimaanastumista laillisesti pätevien käännösten laatijalta edellytettiin 
lainoppineisuutta. 
Voimassa oleva asetus kielilain täytäntöönpanosta (1922/311) 1 § 1 momentti kuuluu: 
Sellaisten laillisesti pätevien käännösten aikaansaamiseksi, jotka mainitaan kielilain 5 §n 
2 momentissa, 8 §n 2 momentissa ja 9 §ssä, on valtioneuvoston käännöstoimistoon 
asetettava lainoppineita kielenkääntäjiä sekä suomen että ruotsin kieltä varten. 
 
Nykykäytännön mukaan Suomessa viralliselta kääntäjältä ei testata juridisen tekstin 
translatorista käsittelykykyä.  

144 Ks. keskustelu juristi-lingvisteistä kappaleessa 2.8.1). 
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maan tekstin intertekstuaalisia kytkentöjä ja käsittelemään niitä. Tekstin käsitte-
lyssä sekä väärät intertekstuaaliset kytkennät että kytkentöjen huomaamatta jää-
minen johtavat helposti virheelliseen käännökseen.  

Hyvän tekstin tavoittelu yleensä ja virallisessa kääntämisessä 

Tekstin keskeisiä piirteitä on vajavuus, aukkoisuus. Teksti voidaan määritellä 
myös keskeytyneeksi tai keskeytetyksi muotoiluprosessiksi (Antos 1982). Tämä 
tarkoittaa, että tekstin muotoilua voidaan jatkaa ja/tai täytyy jatkaa tietyn vaiku-
tuksen ja päämäärän saavuttamiseksi. Sitä voi jatkaa kirjoittaja itse tai hänen 
muotoiluavustajansa (esim. editoija tai kääntäjä) tai kokonaan kolmas osapuoli. 
Reseptio-oppien (mm. Varpio 1979) mukaan sitä joka tapauksessa jatkaa lukija. 
Kun muotoilua jatketaan, teksti muuttuu. Jos harjaantumattoman kirjoittajan 
muotoilua jatkaa asiantuntija (esim. kääntäjä), voidaan olettaa, että teksti para-
nee. Olettamus pitää paikkansa enimmissä tapauksissa, mutta ei välttämättä aina. 
Loppujen lopuksi on tapauskohtaisesti kyse muotoiltavan asian, muotoilijan auk-
toriteetin ja muotoilun viestinnällisen päämäärän keskinäisistä suhteista. Tämän 
kolmiyhteyden nojalla yksittäinen lukija eli informaation käsittelijä päättää, mitä 
hän pitää sillä hetkellä hyvänä tai parempana tekstinä ts. parempana välineenä 
tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

Hyvän tekstin yleisiä kriteerejä on näin ollen vaikea asettaa. Kuitenkin on 
olemassa perusteltuja käsityksiä siitä, mitä yleisiä ominaisuuksia hyvällä tekstillä 
tulisi olla, jotta se olisi mahdollisimman vaivaton ja houkutteleva luettavaksi 
mahdollisimman monelle ihmiselle. Yksi käsitys ilmenee ylioppilasaineen ta-
voitteista.145 Sen on määrä osoittaa kokelaan kielellistä kypsyyttä, ja tämän pitää 
laudatur-arvosanaan yltääkseen osoittaa, että ”virkkeiden rakenne ja sananmuo-
dostus on hallittua, oikeinkirjoitus ja välimerkkien käyttö moitteetonta, sananva-
linta täsmällistä ja tarkoituksenmukaista, tyylinvalinta tehtävään soveltuvaa, sa-
nonta johdonmukaista ja taloudellista, kielikuvat osuvia, virkkeet eheitä, lause-
rytmi hallittua, kokonaisuus tasapainoista” (Ylioppilastutkintoasetuksen muutos 
18.1.1974).146 

Näiden yleiskriteerien voidaan katsoa olevan voimassa myös käännetyn teks-
tin periaatteellista hyvyyttä mitattaessa. Näin ovat ajatelleet myös virallisen 
kääntäjän kokeen arvosteluperusteiden laatijat (joista monet olivat samanaikai-
sesti myös ylioppilastutkintolautakunnan jäseniä), koska arvosteluperusteet ovat 
pääpiirteittäin samat. Myös Tekstintekijän käsikirjassa (1998) otetaan kantaa 
siihen, mikä on hyvä teksti. Siinä erotellaan lukijan hyvä ja kirjoittajan hyvä (Iisa 
& Piehl & Kankaanpää 1998, 416) ja todetaan, että lukijan hyvä vaihtelee teksti-
lajeittain, mutta selkeys ja tehokkuus ovat todennäköisesti niitä ihanteita, joita 

                                                 
145 Ylioppilasaine on esimerkkinä myös siksi, että virallisen kääntäjän kokeen arvioinnissa 

hyvä teksti määritellään samoin kriteerein. (Ks. kappale 6.1.4.) 
146 Samat kriteerit ovat kielen suhteen edelleen voimassa, vaikka äidinkielen kokeeseen on 

tullut kokonaan uudenlaiset tehtävät, jotka mittaavat monipuolista kielen muutakin hallin-
taa (A 1994/1000). 
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lukijat arvostavat työelämän teksteissä, ja että kirjoittajan kannalta hyvä teksti on 
se, jolla hän pääsee tarkoitukseensa. 

Humen (ks. kappale 2.2) mukaan ilmiöiden hyvyys voidaan arvioida vain 
suhteessa johonkin. Viestinnässä tekstin hyvyys arvioidaan sen mukaan, miten 
hyvin se soveltuu välineeksi viestintäpäämäärän saavuttamiseksi. Tekstiä voi-
daan niin ollen pitää hyvänä, jos sen avulla saavutetaan haluttu päämäärä, huoli-
matta siitä, täyttääkö se esim. ylioppilasaineelle asetetut kriteerit vai ei. Täten 
viralliset asiakirjat ulkomaalaisen kanssa solmittavaa avioliittoa varten ja niiden 
käännökset ovat hyvät, jos niiden perusteella on voitu suorittaa toivottu vihkimi-
nen – huolimatta siitä onko niissä (kieli)virheitä vai ei. 

Virallisen käännöksen tekstin hyvyyttä ei voida arvioida ylioppilastutkinto-
asetuksen ja oikeakielisyysoppaiden kriteerein senkään vuoksi, että virallisessa 
kääntämisessä dokumentoidaan myös tekstin kaikki heikkoudet ja erityisesti vir-
heet. Tämä käännösmenettelyohje annetaan mm. Hampurin sisäasiainministeriön 
virallista kääntämistä koskevissa pysyväismääräyksissä147, jotka ovat kokonai-
suudessaan liitteenä (liite 4). Myös Mattila (2002, 517) toteaa: 

Toisaalta käännöksessä tulee säilyttää myös tekstin syntaktiset ominaisuudet148. 
Teksti on käännettävä sellaisenaan, kaikkine epäloogisuuksineen ja epätäydelli-
syyksineen. Tarvittaessa tällaisista seikoista voidaan tehdä selvennyksiä alaviit-
teisiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei kääntäjä saa hävittää alkutekstin lausera-
kenteeseen sisältyvää monitulkintaisuutta; tekstin sitova tulkinta kuuluu tuomio-
istuimelle tai muulle toimivaltaiselle elimelle, ei kääntäjälle (Lehto 1998:540). 
Tekstiin ei myöskään saa lisätä selvennyksiä, jotka perustuvat arvaukseen. Jos 
selvennys on kielellisesti täysin välttämätön, siihen liittyvä epävarmuus on tuo-
tava ilmi (esim. alaviitteessä) (Mattila 2002, 517). 

Tekstien ja toiminnan tyypittämispyrkimykset käännöskäsittelyä varten 

Kääntämistä ja sen tutkimista varten on muunnettu aikaisempia kielifunktiojao-
tuksia tekstifunktioiksi. Käännösteorioissa ehkä yleisimmin lainattu on Reissin 
(Reiss 1976, 18; Reiss & Vermeer 1991, 204-216) sovite Bühlerin (1965, 28-33) 
kielen perusfunktioiden kolmijaosta, joka Bühlerillä on  

• esittäminen (Darstellung) 

• ilmaiseminen (Ausdruck) 

• vetoaminen (Appell) 

                                                 
147 Virallisten käännösten laatimisohjeet (Merkblatt für die Anfertigung von Übersetzungen 

vom 6. November 1984; 2002), kohta 16: Lähdeasiakirjassa esiintyviä kirjoitusvirheitä ei 
korjata, sikäli kun niitä sisältävät sanat toistetaan käännöksessä sellaisenaan. Niistä on 
kuitenkin mainittava huomautuksessa. 

148 Huomautus Mattilan tekstiin: Syntaksin säilyttäminen käännettäessä on vieras ajatus ja 
voi toiminnallisessa kääntämisessä tarkoittaa vain tietyn lähdetekstissä esiintyvän syntak-
sin kommentoimista kääntäjän huomautuksessa. 



 

 
 
 
 

134 

Reiss (1976, 18; Reiss & Vermeer 1991, 171-193) jakaa omassa sovittees-
saan kääntämisen kannalta tekstit lajeihin149 ja tyyppeihin150. Lajeissa korostuvat 
eri tyypit eriasteisesti. Reiss pitäytyy Bühlerin kolmijaossa ja nimeää seuraavat 
tekstityypit: 

• informatiiviset tekstit (esittämisfunktio) 

• ekspressiiviset tekstit (ilmaisufunktio) 

• operatiiviset tekstit (vetoomusfunktio). 

Lisäksi Reiss erottaa multimediaalisen tekstityypin, jossa yhdistellään eri ilmai-
suvälineitä kuten tekstiä, ääntä ja kuvia.  

Virallinen käännös sijoittuu Reissin tyypityksessä informatiivisiin teksteihin. 
Informatiivisia eli asia- ja asiakaskeskeisiä ovat hänen mukaansa tekstit, joilla 
lähettäjä haluaa välittää vastaanottajalle ensisijaisesti asiatietoa. Tällaisia tekstejä 
ovat kaikki yleiset asiakirjat kuten myös toimintakertomukset, väitöskirjat jne. 
Virallisen kääntäjän kokeessa yleisimmin käytetty tekstilaji151, sanoma- ja aika-
kausilehtien artikkelit, on informatiivisen, multimediaalisen ja ekspressiivisen 
tyypin välimuoto, jossa eriasteisesti korostuvat kirjoittajan oma ilmaisu, asenteet 
ja tunteet. 

Käännösmetodin karkeassa määrittämisessä Reissin tekstityypit ovat osoit-
tautuneet hyödylliseksi työvälineeksi, mutta riittämättömiksi hienosäätöiseen 
translatoriseen päätöksentekoon. 

Neubert (1968; Pragmatische Aspekte der Übersetzung) etenee lähemmäksi 
toiminnallista kääntämistä – jo ennen Reissia – nostamalla ekvivalenssikeskuste-
lussa huomion keskipisteeseen tekstien vastaanottajan, eli sen huomioimisen 
keitä varten tekstit on kirjoitettu tai kirjoitetaan. Neubert ei varsinaisesti nimeä 
erottelemiaan tyyppejä, mutta kuvaa niiden ominaisuuksia. Neubert jakaa kään-
nökset neljään tyyppiin seuraavin kriteerein: 

1. Lähdetekstiä ei ole erityisesti suunnattu lähdekielisille vastaanottajille 
ja lähdetekstillä ja käännöksellä on samanlainen käyttötarkoitus, joten 
tekstin funktio ei myöskään muutu käännettäessä; esimerkkinä tieteel-
linen kirjallisuus. 

2. Teksti on suunnattu lähdekielisille vastaanottajille, heidän informaa-
tiotarpeisiinsa tietyssä historiallisessa, taloudellisessa, poliittisessa, 
kulttuurisessa ja maantieteellisessä tilanteessa152; esimerkkinä paikal-
lislehdistö. 

                                                 
149 Tekstilaji Reissilla: Kulloinkin huomioitava vakiintunut ilmaisumuoto ja esitystapa johta-

vat tekstilajeihin kuten liikekirje, lehden pääkirjoitus jne. — tai tämän työn aineistosta 
avioeropäätös, ylioppilastodistus, yleinen asiakirja jne. 

150 Tekstityyppi Reissilla: Kulloinkin huomioitava kirjoittajan pääasiallinen tarkoitus ja ta-
voite johtavat tarkoituksenmukaisten ilmaisukeinojen valintaan, joilla ennakoidaan lukijan 
reagointia sanomaan. 

151 Ks. tutkintoa käsittelevä kappale 6.1.4. 
152 Virallisen kääntäjän kokeissa käytetyt tekstit edustavat tutkimukseni mukaan tätä teksti-

tyyppiä. (Ks. kappale 6.1.5.) 
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3. Teksti on suunnattu samanaikaisesti kaikille ihmisille sekä lähde- että 
kohdekielisille vastaanottajille ja vaikka ne ovatkin syntyneet tietyssä 
lähdekulttuurisessa tilanteessa niiden tekstifunktio voi pysyä samana; 
esimerkkinä kaunokirjallisuus. 

4. Teksti on alunperin tarkoitettu kohdekielisille vastaanottajille; esi-
merkkinä (Neubertilla) ulkomaalaisille tarkoitettu propaganda. 

Sen perusteella, onko lähdeteksti kirjoitettu lähdekielisille ihmisille, ihmisille 
yleensä vai kohdekielisille ihmisille, voidaan tehdä varovaisia arvioita siitä 

• pysyykö tekstin funktio samana vai muuttuuko se, 

• miten käännöskelpoinen lähdeteksti on eli miten paljon vaikeuksia 
sen kääntäminen tuottaa, 

• kuinka paljon pragmaattisia adaptaatioita joudutaan käännettäessä te-
kemään eli missä määrin käännöksen vastaanottajat ja uusi tilanne 
vaikuttavat käännökseen? (Ks. myös Vehmas-Lehto 1999, 87.) 

Neubert puhuu kuitenkin edelleen vain kielestä ja tekstistä, vaikkakin lisää 
asetelmaan tekstin suhteen vastaanottajaan. Käännetyn tekstin käyttötilanteet ja 
käyttöympäristö laajemmalti jäävät keskustelun ulkopuolelle. Vastaanottajan 
määrittäminen ei vielä ole riittävä lähtökohta käännösratkaisujen perusteluille. 
Toiminnallisessa kääntämisessä käyttötarkoitus määrää käännösmetodin ja sen 
mukaiset käännöstekniset ratkaisut. Neubertin tyypitystä voidaan pitää Reissin 
esitystä kehittyneempänä välineenä esim. virallisen kääntäjän koetekstien arvi-
ointiin kääntämistaidon mittaamisen kannalta.  

Ammattikunnan omat näkemykset toiminnan funktioista ovat tulkittavissa 
Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) jakautumisesta toiminnan funktioi-
den mukaan jaostoihin. Jaostot ilmentävät käännöstoiminnan jäsentelytarvetta ja 
jäsentelyn perustana olevien tekstilajien erottelevaa luonnetta määräävän funkti-
on mukaan, jopa niin, että oletetaan eri henkilöiden olevan kiinnostuneita ja ky-
keneviä suorittamaan eri tehtäviä. SKTL:n toimintalajit tai “kääntäjälajit” ovat  

• kirjallisuuden kääntäjät 

• asiatekstin kääntäjät 

• mediakääntäjät (TV-, video- ja filmikääntäjät) 

• tulkit 

• opettajat ja tutkijat 

Viralliset kääntäjät kuuluvat asiatekstin kääntäjien jaostoon, mutta samoin kuin 
tekstillä, kääntäjälläkin on yleensä monta funktiota. Tätä vahvistavat myös työni 
empiirisen osan kyselytutkimuksen tulokset (kappale 5.1.2.). 

Translatorisen metodin valinnassa ja toiminnan sisäisissä ratkaisuissa on tar-
peen eritellä kielen ja tekstin funktioerittelyjen lisäksi toiminnan funktiot. Sitä 
voidaan nimittää ammattimaisen kääntämisen viitekehyksessä käännösfunktion 
erittelyksi tai käännöksen tehtävien tyypittämiseksi sen perusteella, mitä välineen 
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avulla toiminnassa halutaan saavuttaa, ts. mitä käännöksen avulla halutaan ensi-
sijaisesti saada aikaan. (Reiss & Vermeer 1991, 205.) Kielen keinot punnitaan, 
valitaan ja sommitellaan kulloinkin painavimman päämäärän ja sille alisteisten 
muiden päämäärien tärkeyden mukaan hierarkkisesti.  

Asiakirja-käsitteen määritelmästä (kappale 3.2) voidaan johtaa sen päätehtä-
väksi todistaminen, mikä päätehtävä myös säilyy, kun siitä laaditaan laillisesti 
pätevä käännös. Todistamisen päämäärä edelleen on päätösten tekemisen mah-
dollistaminen. Virallisten käännösten kohdalla on kyse viranomaispäätösten ja 
eri lakien toimeenpanon mahdollistamisesta. 

Kulttuurista riippuu millä keinoin viestintä päämäärien saavuttamiseksi on 
suotuisinta toteuttaa ja millä kielellisillä ratkaisuilla on hyvä onnistumisen en-
nuste.  

Kääntäjän suhde tekstiin ja kääntäjä lukijana  

Pystyäkseen hoitamaan vierasta viestintää kääntäjän oman suhteen tekstiin tulisi 
olla mahdollisimman selvä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole käytännön työssä 
eikä teorioissa. Pikemminkin on havaittavissa, että kääntäjän suhde tekstiin on 
ongelmallinen. Tämä johtunee siitä, että kääntäjällä on ensisijaisesti ammatti-
mainen kiinnostus tekstiin, eikä normaalin lukijan tavoin niihin asioihin, joista 
teksti kertoo, eikä niihin ihmisiin, jotka yrittävät puhua tekstin kautta. Stolzen 
(1992, 22) mukaan kääntäjä omaksuu tekstin kantaman sanoman välittääkseen 
sen eteenpäin, ei reagoidakseen siihen vastaanottajan tavoin153. 

Aikanaan (sittemmin lakkautetun) Uuden Suomen päätoimittaja Vesikansa 
totesi Tuusulan lehtoripäivillä 1988, että esim. toimittajat yliarvostavat omaa 
tekstiään. Näin voi olla myös kääntäjän laita. Oman tekstin yliarvostaminen saat-
taa sisältää toisen tekemän tekstin aliarvostamisen. Koska kääntäjän ammattitai-
don katsotaan yleisesti kiteytyvän hänen tekstiinsä, hän saattaa alitajuntaisesti 
nostaa sen arvoa ja vastaavasti suhtautua jopa hyperkriittisesti toisen tekstiin, ja 
ääritapauksessa menettää avoimen lukemisen nautinnon. 

Tekstin muotoutumisessa oleellinen tekijä on kirjoittajan auktoriteetti. Aukto-
riteetti heijastuu sekä sisältöön että muotoon. Kääntäjälle tämä merkitsee paneu-
tumista ei ainoastaan asioihin ja tarkoitusperiin, vaan myös siihen ihmiseen, jon-
ka asialla on ja siihen instituutioon, jota kyseinen ihminen edustaa. Teksteistä 
kääntäjän välineinä voidaan todeta seuraavaa: 

• Tekstit sinänsä ovat ajattelevan, arvottavan ja toimivan tulkitsijan 
(esim. kääntäjän) perspektiivistä tarkastellen raakatietoa, mielipiteen 
muodostuksen ja edelleentyöstämisen raaka-ainetta. Kääntäjän työ-
pöydälle päätyessään ne voivat olla eriasteisesti “valmiita” työstettä-
viksi. Valmiusasteen toteaminen on tärkeää, mutta muu arvottaminen 
tarpeetonta. 

                                                 
153 Der Übersetzer macht sich die verstandene Mitteilung zu eigen, - nicht um darauf zu 

reagieren wie ein Adressat -, sondern um sie weiterzugeben. 
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• Joku puhuu tekstin kautta, seisoo sanojensa takana. Teksti kertoo kir-
joittajastaan. Koska, missä määrin ja minkäarvoisen päämäärän ni-
missä jonkun kertomusta kannattaa tai on lupa muuttaa? Vološinovin 
(1929, kääntänyt Laine 1990) mukaan olemme tekemisissä ”vieraan 
puheen ongelman kanssa“ (Laine 1990, 138 -147). 

• Teksti on käännösprosessin läpikäytyään edelleen vain teksti, ts. 
avoin tulkinnalle ja kritiikille kaikkine puutteineen ja mahdollisuuksi-
neen. 

Kääntäjä on lukija ja tulkitsija. Lukemista prosessina on käsitellyt mm. Leh-
tonen (1996, 175-176): 

(Kuten luvussa 5 oli jo esillä,) lukijat lähestyvät tekstejä aktiivisesti, tietyin odo-
tuksin varustettuina. Jo tekstien materiaaliset ominaisuudet herättävät lukijoissa 
tiettyjä odotuksia lukemaansa kohtaan. Samoin tieto tekstin genresta herättää 
joukon odotuksia siitä, mitä tuleman pitää, ja osallistuu näin merkityksen muo-
dostamiseen tekstejä luettaessa. Kun lukijat sitten kohtaavat tekstin ja alkavat 
lukea sitä – kirjallisessa tekstissä sanoja lauseita, kuvallisista teksteistä värejä, 
muotoja, avaruudellisia suhteita ynnä muuta sellaista, audiovisuaalisista teksteis-
tä taas ensisijassa ääniä ja kuvia – he etsivät itselleen tuttuja elementtejä ja ra-
kentavat tekstien merkityksiä koskevia hypoteesejä. Samalla lukijat tekevät pää-
telmiä implisiittisistä merkityksistä ja täyttävät tekstien aukkoja. Osana tätä 
kaikkea he myös sijoittavat tekstin tiettyihin paikkoihin, aikoihin ja toisiin teks-
teihin, mihin vaikuttavat myös tekstin sisältämät alluusiot. [...] Lukijat kohtaavat 
vain poikkeustapauksissa tekstit siten, että heillä ei olisi etukäteen niistä min-
käänlaista lukemista ohjaavaa tietoa. (Lehtonen 1996, 175-176.) 

Iisa, Piehl ja Kankaanpää (1998, 157) käsittelevät lukijaa tekstin tulkitsijana ja 
viittaavat intertekstuaalisuuden merkitykseen myös lukuprosessissa sanomalla 
mm.: 

Tekstin tulkinnan voidaan ajatella syntyvän suhteessa muihin teksteihin. Tällöin 
lukija peilaa tekstiä lähinnä neljänlaisiin teksteihin: 

1) tekstit, jotka ovat tekstilajeiltaan samoja 
2) tekstit, joiden tavoite on sama kuin tulkittavan tekstin 
3) tekstit, jotka käsittelevät samaa aihetta kuin tulkittava teksti 
4) tekstit, jotka esiintyvät samassa yhteydessä kuin tulkittava teksti 

Toiminnallisessa kääntämisessä kääntäjä, joka hoitaa vierasta viestintää, eikä 
näin ollen välttämättä pysty intuitiivisesti peilaamaan varsinkaan oudosta aihe-
piiristä olevaa lähdetekstiä muihin teksteihin, joutuu lähestymään sitä tietoisesti 
muiden tekstien kautta oikean tulkinnan varmistamiseksi. Sama pätee kohdeteks-
tin laatimiseen. Käännösteorioissa ja -didaktiikassa näitä tulkinnan ja tuottamisen 
aputekstejä nimitetään oheisteksteiksi154 ja rinnakkaisteksteiksi155 tai vertailu-

                                                 
154 Oheistekstin määritelmä: tekstit, jotka esiintyvät samassa tilanteessa kuin analysoitava tai 

laadittava teksti. 
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teksteiksi (ks. esim. Holz-Mänttäri 1984a, 18-20; Freihoff 2001, 169). Kääntäjän 
eksplisiittisesti hyödyntämät tekstit näyttävät olevan samanlaisia kuin tulkitsijan 
peilaamistekstit yleisesti. 

Kääntäjä ja viranomainen yleisten asiakirjojen lukijoina 

Yleisen asiakirjan syntyyn ja käsittelyyn tarvitaan tietty asetelma, jonka ainekset 
ovat 

• toiminta, josta syntyy tarve 

• toimeksianto 

• sosiaalisesti toimivat henkilöt, joista muodostuu tapauskohtainen so-
siogrammi (vrt. Holz-Mänttärin ‘Handlungsrollen’, 1984a, 109) 

• asia, jonka mukaan määräytyvät asiakirjan sisältö ja muoto 

• kirjoitus- tai merkintäpohja. 

Näillä aineksilla yleinen asiakirja voidaan periaatteessa laatia. Toiminta sisältää 
myös reunaehtoja, joiden yleensä oletetaan olevan täytetyt, mutta jotka tietyissä 
tapauksissa saattavat olla selvittämisen ja artikuloimisen tarpeessa. 

Yleisiä asiakirjoja käsittelee pääsääntöisesti viranomainen ja ne on laadittu 
sen mukaan. Mikäli joku muu (maallikkokäsittelijä) haluaa päästä käsiksi asia-
kirjan tietoon, hänen on nähtävä ymmärtämisen ponnistelun vaiva ja käytettävä 
tarvittaessa tulkitsijan apua. Sama pätee kaikkiin erikoisalan teksteihin, jotka 
ovat ensisijaisesti tarkoitettu ko. alan asiantuntijoiden keskinäisviestintään. Seif-
fert (1971, 104) tukee tätä ajatusta toteamalla hermeneutiikan nimissä, että mikä-
li lukija ei ymmärrä tekstiä heti, ei syy useimmiten ole tekstin vaan lukijan, ja 
jatkaa: „Es ist nicht Sache des Textes, sich meinem Denkstil anzupassen, 
sondern umgekehrt: ich muss mir die Begriffe erst erwerben, die der Text zu 
seinem Verständnis fordert.“ 

Usein jopa se henkilö, jota yleinen asiakirja koskee, on joko välinpitämätön si-
sällön suhteen, koska se ei sisällä hänelle mitään uutta eli informaatio on nolla 
(esim. virkatodistukset tai ylioppilastutkintotodistuksen vakioteksti), tai hän lu-
kee sitä tavallista valikoidummin, koska hän tunnistaa ja kokee osan tiedoista 
viranomaisten keskeiseksi viestinnäksi (esim. tietyissä tapauksissa lomakkeen 
termi syntymäkotikunta tai rekisteriotteen ilmoitusosa). Maallikkokäsittelijän 
tapaukset eivät kuulu virallisen kääntämisen piiriin, ellei tulkitsemistehtävää 
määrätä viranomaisen toimesta. 

Viranomaistoiminnassa yleisen asiakirjan lukeminen ja tulkinta ovat yhteis-
ten mieltämisedellytysten varassa. Yhteiset mieltämisedellytykset ovat pitkälti 
olemassa, koska koulutustasossa ei ole suuria eroja tai ne on tasoitettu muulla 
pätevöitymisellä, viranomaisen työn lähtökohdat ja päämäärät on säädetty lailla, 

                                                                                                                                    
155Rinnakkaistekstin määritelmä: malliksi kelpaavat alkuperäiskieliset tekstit, joiden tekstila-

ji, tavoite ja aihe ovat samoja kuin analysoitava tai laadittava teksti 
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asetuksilla ja muilla sitovilla määräyksillä, työsuhde on yhteiskunnallinen ja jul-
kinen, virkamiesetiikka sitoo ja virkamiesvastuu velvoittaa eli kaiken kaikkiaan 
asioiden käsittely noudattaa tiettyyn pisteeseen asti samoja kaavoja yksittäisestä 
tahosta riippumatta. Yhteisiä mieltämisedellytyksiä tukevat viranomaisten per-
soona ja status. He ovat monissa kulttuureissa lisäksi usein samaa sukupuolta (ts. 
miehiä, joskin yhä useammin myös naisia kulloisenkin yhteiskunnan tasa-
arvoasteen mukaan), ja virkamieslainsäädännön mukaisesti vähintään 18- ja 
yleensä enintään 70-vuotiaita sekä täysivaltaisia ja oikeustoimikelpoisia. Heillä 
oletetaan olevan ammattimainen kyky tulkita, selvittää ja hoitaa alansa asioita. 

Viranomaisella, samoin kuin kääntäjällä, on myös ymmärtämisen edellyttämä 
selvä motiivi lukea ja käsitellä asiakirjaa, koska se on hänen virka- ja ansiotyö-
tään, eli hän saa siitä palkan. Hän ei myöskään tartu yleiseen asiakirjaan umpi-
mähkään vaan hyvinkin päämäärähakuisesti ja systeemisesti eli asiayhteydessä 
suurempaan toimintakokonaisuuteen, ja ennen kaikkea aina jotain tietoisesti etsi-
en. Toisin sanoen hän osaa periaatteessa esittää ne kysymykset, joihin kyseisen 
asiakirjan oletetaan antavan vastaukset156. Vakiintuneet, säännöksiin, ohjeisiin, 
sopimuksiin ja normeihin nojautuvat viesteet tarjoavat lisäksi mahdollisuuden 
tulkintaan kyseisen säännöksen, ohjeen, sopimuksen tai normin kautta. 

Lukemiseen liittyy myös taloudellisuuden aspekti. Lukemistapa sopeutetaan 
siihen tekstiin, jota luetaan. Forss ja Jääskeläinen (1986) ovat tehneet tutkimuk-
sen ‘Esitemuotoisen työeläketiedotuksen perillemenosta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä’ ja edellä esitetyt huomiot korreloivat hyvin siinä esille tuodun tutki-
mustiedon kanssa. Forssin ja Jääskeläisen tutkimuksen mukaan tiedon perille-
menoon vaikuttavat muut tekijät enemmän kuin esitteen rakenne ja esitystapa. 
He toteavat mm. seuraavaa: 

Siitä [selitysmallista] saadun yleiskuvan mukaan tiedon perillemeno on prosessi, 
jonka etenemiseen vaikuttavat lähettäjän toimenpiteet, tiedon tarjonta sekä vas-
taanottajan kyky ja halu ottaa tietoa vastaan, oppia uusia asioita. Asennoitumi-
nen on tiedon tasoon ja perillemenoon vaikuttava yleistekijä. […] Esitteisiin tu-
tustumisen syyt osoittivat, että niitä luetaan mahdollisesti saatavan hyödyn takia. 
Työeläketieto on vastaanottajalle väline, ei päämäärä sinänsä. (Forss & Jääske-
läinen 1986, 151-152, 158.) 

Koska sekä yleisen asiakirjan funktion että viranomaistoiminnan funktion 
voidaan perustellusti olettaa olevan sama kulttuurista riippumatta, voidaan myös 
olettaa, että virallisen käännöksen lukemiselle, tulkitsemiselle ja käsittelylle on 
olemassa vahvat yhteiset mieltämisedellytykset eri maiden virkamiesten kesken. 
Käännösasiakirjaa laatiessaan, varsinkin huomautuksia harkitessaan, kääntäjä voi 
luottaa tietynasteisesti vastaanottajan viestintäpotentiaaliin kyseisessä asiassa. 

Yksin virallisen käännöksen varaan, vaikka se voi korvatakin primaari-
asiakirjan, ei myöskään rakenneta tulkintoja eikä toimenpiteitä. Virallisen asia-

                                                 
156 Gadamerin ymmärtämisen filosofian mukaan juuri tämä on kaiken tekstin ymmärtämi-

sen ehto. (Gadamer 1975) 
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kirjan ja sen käännöksen ympärillä on aina muita asiakirjoja, useita henkilöitä 
(ks. kääntämisen sosiogrammi kappaleessa 2.5.4.), selviä intressejä, paljon ta-
pahtumaa, ts. kokonainen tapaus. Primaari- ja sekundaariasiakirja liitetään 
useimmiten yhteen juridisten syiden lisäksi myös mahdollisimman oikean tul-
kinnan varmistamiseksi esim. ei-kielellisistä tekstin osista. 

Virallisen kääntämisen kontekstissa viranomaisen lähestymistapa lukijana on 
monella tapaa avainasemassa, kun tarkastellaan millaiseksi virallisen kääntäjän 
toiminta muodostuu. Useat virallisetkin kääntäjät157 kokevat tehtävänsä asiak-
kaan tarjoaman tekstin kääntämiseksi, ts. sanoen kääntävät ”sen, mitä paperissa 
lukee”. Viranomainen on kuitenkin ennen lukemaan ryhtymistään juridisista 
syistä kiinnostunut ”siitä, mikä se paperi on, jossa se lukee” ja vasta sen jälkeen 
”siitä, mitä siinä lukee”. Ammattimaisen kääntäjän tekstikompetenssi sisältää 
myös kyvyn sopeuttaa lukutapa tehtävän mukaan, mikä virallisen kääntäjän koh-
dalla merkitsee sopeuttamista viranomaisen tapaan lukea asiakirjoja. 

4.5.4 Tiedontäydentämiskompetenssi 

Tiedon kartuttaminen, analysointi ja hyväksikäyttö 

Tiedonkartuttamisvaiheessa kääntäjä paikkaa toimeksiantokohtaisia tietovajei-
taan (Wissens- und Sprachdefizite; Freihoff 2001, 214-215). Tähän on tarvetta, 
koska kääntäjän translatorisen toiminnan periaatteiden mukaisesti pitää tietää 
mitä käännöksessään sanoo ja miten, vaikka hän harvoin on sen alan asiantuntija, 
jonka aihepiiristä teksti on, mistä syystä hän ei myöskään voi hallita aihepiirin 
viestintää eikä siihen käytettävää kieliainesta ennen toimeksiantoon ryhtymistä. 
Holz-Mänttäri (1984a, 148-158) puhuu translatorisesta tiedonhankinnasta 
(Translatorische Recherchierung) ja tähdentää, että kääntäjä (translaattori) tarvit-
see atomistisen tapauskohtaisen tiedon sijaan metodin, koska kääntäjän (trans-
laattorin) täytyy oman alansa asiantuntijana kyetä auttamaan itse itseään. Kun 
kääntäjä (translaattori) osaa tiedonhaun alueella toimia periaatteellisesti koheren-
tisti teoriapohjalta, hän pystyy koska tahansa erikoistumaan joustavasti erilaisissa 
tehtävissä ja toimeksiannoissa.158 Holz-Mänttärin mukaan kääntäjän (translaatto-
rin) tiedonhankinta jakautuu kahteen alueeseen: asiatietoon (Sachwissen) ja teks-
tintämisvälineisiin (Vertextungsmittel). 

Holz-Mänttäri (1984a, 156-157) on laatinut toimintomallin, jonka mukaan 
tiedonhaussa voisi edetä. Hän nimeää kolme avaintoimintoa: tarkistamista vaati-
vien yksikköjen kartoittaminen, niiden funktioarvon arviointi ja päätöksen perus-
teleminen. Sen jälkeen hän esittää translatorisen tiedonhankinnan toimintojen 
kytkennän seuraavasti: 

                                                 
157 Keskustelu Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton asiatekstien kääntäjien jaoston virallista 

kääntämistä koskevassa teemakokouksessa Helsingissä 14.01.2004. 
158 ”Kann der Translator im Bereich der Recherchen grundsätzlich kohärent mit der 

Theoriebasis handeln, dann kann er sich jederzeit flexibel dort spezialisieren, wohin ihn 
sein Interesse oder der Arbeitsplatzzufall treibt” (Holz-Mänttäri 1984a, 149). 



 

 
 
 
 

141

Toiminto Menettely Tulos 
(Erikois) alaan liittyvän tie-
donhankintamateriaalin kar-
toittaminen 

muistilistanomainen esitys 
kaikista mahdollista kysy-
mykseen tulevista tietoläh-
teistä ja väliaikainen valinta 
(erikois)alan ja kääntäjän tar-
peen mukaan 

mahdollisesti käyttökelpoinen 
ja lähempään arviointiin suun-
niteltu tiedonhankintamateri-
aali 

Materiaalin hankinta erilaisia hankintatapoja ja 
mahdollisuuksia 

konkreettisesti saatavilla oleva 
tiedonhakumateriaali 

Virikkeiden vastaanotto ja 
kohdistaminen 

vastaanottavainen ajatukselli-
nen koko käsiteltävän alueen 
tapailu mahdollisimman avoi-
min mielin ja valmiina tiedos-
tamaan ja hahmottamaan 

mielessä tapahtuva (eri-
kois)alan jäsentely, yksityis-
kohtien keskinäisten suhteiden 
tiedostamineen ja tekstitettä-
vän asia-alueosan kohdistami-
nen 

Tapauskohtaisen materiaalin 
organisoiminen 

tekstisisällön (Tektonik159) ja 
tekstimuodon (Textur) kar-
toittaminen ja kohdentaminen 

Tekstin luokittelu käyttökel-
poiseksi joko asiatiedon tai 
tekstintämisvälineiden tiedon-
hankintaan 

Asiatiedon käyttöön valmis-
taminen 

arviointi, miten tarkoituk-
senmukaisia lähdetekstin ja 
tiedonhankintatekstien asioi-
den ja niiden suhteiden kuva-
ukset ovat käännöksen pää-
määrää silmälläpitäen  

materiaalia asioiden ja niiden 
koordinointistrategioiden 
kuvaamiseen 

Tekstintämisvälineiden käyt-
töön valmistaminen 

arviointi, miten tarkoituksen-
mukaisia lähdetekstin ja tie-
donhankintatekstien ilmaisu-
keinot ovat käännöksen pää-
määrää silmälläpitäen 

tilanteelle ja konventiolle tyy-
pilliset ilmaisu- ja liitäntäväli-
neet  

Taulukko 9. Tiedonhankintamalli Holz-Mänttärin mukaan 

Tiedonkartuttamiseen valitaan keinot saatavuuden, ajankäytön ja käytettävis-
sä olevien resurssien mukaan. Välineet myös suhteutetaan toimeksiantoon.  

Sanakirjat, tietosanakirjat ja rinnakkaistekstit ovat olleet kääntäjän tiedon 
kartuttamisen perusvälineitä, ja tässä nimenomaisessa järjestyksessä käännösajat-
telun kehittyneisyyttä kuvastaen. Ammattikääntäjät ovat myös aina käyttäneet 
kollegoiden ja muiden informanttien konsulttiapua. Elektroninen aika on luonut 
välineitä, jotka ovat tulleet vanhojen rinnalle ja useissa tapauksissa sivuuttaneet 
ne. Elektroniset tietopankit (kuten Eurodicautom) ja niitä muistuttavat sähköiset 
sanakirjat sekä Internetin avaamat tiedostot ovat korvaamassa paperiversiona 
olevat sanakirjat ja tietosanakirjat ainakin kääntäjän työasema-tyyppisissä teksti-
työympäristöissä. Elektroniset tekstimassat eli korpukset ovat pitkälti sivuutta-
neet rinnakkaistekstit tapauksissa, joissa ne ovat realistiset vaihtoehdot. Muun 
muassa Kujamäki ja Jääskeläinen (2001) perustelevat korpusten käyttöä tiedon-
varmistamisen välineenä: 

                                                 
159 Tektonik ja Textur Holz-Mänttäri 1984a, 77 
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Tiedonhaun myötä kääntäminen on paitsi työskentelyä kielten ja kulttuurien vä-
lillä myös työtä, jossa hyödynnetään muiden tekstejä. Tällainen “intertekstuaali-
suus” edellyttää käännösprosessin aikana kääntäjältä sellaisten kanavien tunte-
musta, joista on saatavilla luotettavaa tietoa mahdollisimman helposti ja nopeas-
ti. Elektroniset korpukset ovat yksi tällainen keino. (Kujamäki & Jääskeläinen 
2001, 250.) 

Käännösohjelmat ja konekääntäminen muodostavat uusia käännösympäristö-
jä varsinkin käännöstoimistoissa ja muissa suurissa yksiköissä, joissa käsitellään 
tietyn asiakaskunnan viestintää tai muusta syystä toistuvia tekstilajeja. Mattila 
(2002, 528-) tarkastelee kääntämisen apuneuvoja oikeudellisten tekstien näkö-
kulmasta ja toteaa, että silläkin alalla klassiset painetut apuneuvot ovat saaneet 
elektronisia kilpailijoita ja itse käännösprosessejakin on automatisoitu esim. Eu-
roopan unionin elimissä. Mattila toteaa niin ikään käännössanakirjojen riittämät-
tömyyden juridisissa käännöksissä: 

On kuitenkin muistettava, että eri oikeusjärjestysten juridiset käsitteistöt poik-
keavat toisistaan. Tämä merkitsee sitä, että kaksi- ja monikielisissä oikeussana-
kirjoissa tai termipankeissa annetut käännökset ovat usein likiarvoja. Siksi nii-
den antamiin käännöksiin sisältyy virheriski. Silloin, kun kaksikielisen sanakir-
jan fraseologia on niukkaa, voi myös helposti syntyä väärinkäsityksiä termien 
käyttöyhteyksistä. Niin ikään on otettava huomioon, että kääntäjä ei suinkaan ai-
na voi olla varma siitä, ymmärtääkö hän todella, mitä lähdekielinen kieli juridi-
sesti tarkoittaa [...] Tästä syystä erittäin keskeisiä lähteitä ovat kullakin kielialu-
eella julkaistut selittävät sanakirjat ja – uudempana ilmiönä kielialuekohtaiset 
termipankit. Useilla niistä on ensyklopedinen luonne, ts. ne eivät pelkästään an-
na kyseisen termin määritelmää vaan myös laajemmin siihen liittyvää juridista 
tietoa. Joskus käy kuitenkin niin, että haettua termiä ei löydy edes kansallisista 
oikeussanakirjoista tai termipankeista. Selitys saattaa myös olla liian niukka tai 
huonosti avautuva, tai antaa aihetta epäilyksiin. Tästä syystä juristin tai kääntä-
jän on tarvittaessa osattava tarkistaa termien vastaavuus selkeämmin juridisluon-
teisista lähteistä. Näissä tapauksissa tietolähteinä voidaan käyttää mm. oikeusen-
syklopedioita, juridisia oppi- ja käsikirjoja sekä erilaisia virallisjulkaisuja (laki-
kirjat, säädöskokoelmat). Nykyisin tällaiset lähteet voidaan selvittää yhä use-
ammin Internetin kautta (esim. Légifrance). (Mattila 2002, 530-531.) 

Mikä pätee periaatteellisesti oikeudellisiin teksteihin, pätee periaatteellisesti 
kaikkiin erikoisalan teksteihin. Vastuullinen ammattimainen kääntäminen edel-
lyttää kaikilla tiedonaloilla tietolähteiden mahdollisuuksien tuntemista, kulloin-
kin käyttökelpoisimman ensisijaisen lähteen nopeaa löytämistä, kriittistä arvioin-
tia ja perusteltua soveltamista omaan tekstityöhön. Suomalaisessa virallisen 
kääntäjän kokeessa elektronisten apuvälineiden käyttö on kielletty ja tiedonvar-
mistamiseen muistakaan lähteistä ei ole varattu aikaa. 
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4.5.5 Prosessinhallintakompetenssi 

Prosessien mallintamisessa kuvataan itse asiassa vain sitä, mitä toiminnan rutii-
neissa tapahtuu askel askeleelta. Prosessi on ’sarjakuvakertomus’ asiakkaan tar-
peista päätyen asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. (SFS-SERTIFIOINTI: Pro-
sessien mallintaminen - kehittämisen lähtökohta [online] 20.1.1999)160 

Tämä luku perustuu oletukseen, että ammatillisen käännöstyön harjoittami-
sessa on keskeistä yhteistyö ja vuorovaikutus. Kääntäjän suhde tapauksen muihin 
toimijoihin on tärkeä ja se vaikuttaa kääntämisen tulokseen. Oletetaan myös, että 
kääntäjät pitävät viestintää kokonaisuutena. Käännöstyön prosessi on ensisijai-
sesti malli, joka tarjoaa käännöstyölle järjestyksen ja suunnan. Se on ammatilli-
sen käännöstyön ydin ja samalla kääntäjän ammattityöväline ja menetelmä, joka 
auttaa päätöksenteossa, seurausten ennustamisessa ja arvioinnissa. Käännöstyön 
prosessi voidaan määritellä harkituksi toiminnaksi, jonka avulla käännöstyön 
käytäntöä lähestytään säännönmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla. Kään-
nöstyön prosessi tarjoaa myös keinot kääntäjien tekemän työn laadun arviointiin 
ja selventää heidän vastuutaan viestinnästä. Käännöstyön prosessin yleisvaiheita 
ovat asiakkaan tarpeiden määrittäminen, ongelmien tunnistaminen, käännöstyön 
suunnittelu, toimeenpano ja arviointi. Vaiheet voidaan edelleen jakaa osatekijöi-
hin, jolloin muodostuu hyvinkin yksityiskohtainen prosessin kuvaus.  

Translatorinen toiminta on vieraan viestinnän hoitamista. Jokainen viestintä-
tapahtuma on ainutkertainen ja ainutlaatuinen, mikä vaatii joustavaa ja dynaa-
mista prosessia. Kääntämistä voidaan luonnehtia yleisesti oppimiseksi ja ongel-
manratkaisuksi, mistä syystä tarkasteluun soveltuvia dynaamisia prosessimalleja 
tarjoaa mm. oppimisen tutkimus. Käännösprosessi pitää sisällään oppimis-, on-
gelmanratkaisu- ja kirjoittamisprosessit. Avainasemassa on oppimisprosessi, 
koska ilman sen läpikäymistä ongelmanratkaisu- ja kirjoittamisprosessit eivät 
käynnisty. Käännösprosessi on konkreettisestikin oppimisprosessi, koska kääntä-
jällä on harvoin sen alan tai niiden alojen (korkeakoulu)opiskelun kautta hankittu 
asiantuntemus, jonka tai joiden translatorista viestintää hän hoitaa, joten hän jou-
tuu opettelemaan asioita käännösprosessin aikana. Asiatiedon ja kieliaineksen 
lisäksi kääntäjä joutuu toimeksiantokohtaisesti opettelemaan myös asiakkaiden 
viestintäkuviot. Lisäksi ammatissa toimiminen ja kehittyminen edellyttävät jat-
kuvaa kielen, kulttuurin ja asiatiedon opettelemista. (Tulkkaustoimeksiantoon 
valmistautuminen esimerkiksi on spesifinen oppimisprosessinsa.) Sekä koko 
käännösprosessia eri vaiheineen että kääntäjää lähdetekstin sanoman vastaanotta-
jana voidaan lähestyä soveltamalla ns. täydellistä oppimisprosessia, jota käsitte-
levät reseption yhteydessä mm. Forss ja Jääskeläinen (1986):  

                                                 
160 (www.fi/serti/jm397.htm) 
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Täydellinen oppimisprosessi jakautuu teorian mukaan seuraaviin osatekijöihin: 

1. motivoituminen 
2. orientoituminen 
3. sisäistäminen  
4. ulkoistaminen 
5. arviointi 
6. kontrolli 

Tiedon muodostusprosessissa ovat näistä tekijöistä tärkeimpiä kaksi ensin mai-
nittua eli motivoituminen ja orientoituminen. […] Seuraavassa vaiheessa 
(orientoituminen) henkilö muodostaa asiasta jäsentyneen ennakkokuvan tai 
mallin, joka sisältää ongelman tai tilanteen ratkaisemiseksi tarvittavat perusperi-
aatteet ja tietorakenteen. Orientaatioperusta on siis eräänlainen yleisesitys, 
jäsentynyt malli asiasta. Se voidaan esittää vaikkapa kaavion muodossa ja sen 
perustehtävä on auttaa henkilöä valikoimaan tiedotuksesta oleellinen ja kytke-
mään eri yksityiskohdat mielekkääksi kokonaisuudeksi. (1986, 25; korostus 
Forssin ja Jääskeläisen.) 

Käännösprosessissakin tärkeimpinä vaiheina voidaan pitää motivoitumista ja 
orientoitumista. Koska kääntäjä ottaa vastuuta vieraasta viestinnästä, hänen on 
pystyttävä ammatillisesti kiinnostumaan asioista, joihin hän ei ehkä muissa tilan-
teissa kiinnittäisi huomiota. Motivoituminen tapahtuu uuden henkilökohtaisen 
ammatillisen suoriutumishaasteen vastaanottamisena. Orientoitumisvaihe on 
rinnastettavissa Vermeerin yleisen translaatioteorian (1973/1984) mukaisen sko-
poksen rakentamiseen. Sen tuloksena täsmentyy myös toimeksianto ja syntyy 
kääntäjän ja asiakkaan välinen sopimus. 

Edellä mainituista aineksista voidaan nimetä käännöstyön prosessille seuraavat 
vaiheet: 

1. Motivoituminen     
2. Orientoituminen 2.1 Neuvottele-

minen 
2.2 Toimeksi-
anto 

2.3 Sopimi-
nen 

2.4 Skopoksen 
rakentaminen 

3. Sisäistäminen 3.1 Lähdemate-
riaalin analyysi 

3.2 Tiedon kar-
tuttaminen 

3.3 Tiedon 
var-
mistaminen 

 

4. Ulkoistaminen 4.1 Kohdeteks-
tin laatiminen 

4.2 Kohdeteks-
tin varmistami-
nen 

4.3 Kohde-
tekstin toimit-
taminen asi-
akkaalle  

4.4 Laskuttami-
nen 

5. Arviointi ja kont-
rolli 

5.1 Palautteen 
antaminen 

5.2 Palautteen 
vastaanottami-
nen 

5.3Toiminnan 
uudelleenar-
viointi 

 

Taulukko 10. Käännösprosessin vaiheet 

Vaikka osatekijöiden luettelo osoittaa prosessin vaiheittaisen etenemisen, 
vaiheita ei todellisessa prosessissa aina voi erottaa toisistaan. Harjaantunut asian-
tuntijakääntäjä on sisäistänyt vaihemallin siten, että pystyy liikkumaan siinä kul-
loisenkin tapauksen vaatimalla nopeudella ja tarkkuudella. Kääntäjä kehittää 
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mallin sisäistämisen kautta ns. positiivista työrutiinia eli hänen ammattitaitonsa 
“kehittyy laajentamalla niiden tärkeiden toimenpiteiden joukkoa, jotka hän saa 
tehtyä ilman, että hänen tarvitsee ajatella niitä”161. Tästä kokonaisvaltaisesta mo-
nivaiheprosessista tarkastelen virallisen käännöstoiminnan ja siihen liittyvän 
auktorisointimenettelyn käsittelyä varten lähemmin toimeksiantovaihetta, tie-
donkartuttamisvaihetta (tiedonhakuvaihetta) ja kohdetekstin laatimisvaihetta. 

Toimeksianto – lyhyt ja pitkä kaava 

Toimeksianto on aina tapauskohtainen riippuen asiakassuhteesta ja toiminnan 
toteutusympäristöstä sekä käsiteltävän asian laadusta, määrästä ja luonteesta. Se 
voidaan tehdä joko lyhyen tai pitkän kaavan mukaan. 

Toimeksiannon tehtävä on auttaa kääntäjää valitsemaan käännösstrategia, 
jonka mukaan hän ratkaisee eteen tulevat sekä omat vaikeudet että yleiset kään-
nösongelmat. Minimissään toimeksiannoksi riittää vastaus kysymyksiin: miksi ?, 
kuka?, kenelle? Kyseessä on silloin vakiintunut asiakassuhde ja tuttu toteu-
tusympäristö. Yleensä riittävä toimeksianto ei tule suoraan asiakkaalta, vaan asi-
akkaan toimeksiantoa joudutaan täydentämään. Mitä asiantuntevampi kääntämi-
sen suhteen asiakas on, sitä valmiimman toimeksiannon hän pystyy antamaan, ja 
mitä vaatimattomampi hänen käsityksensä on, sitä enemmän asiantuntemusta 
vaaditaan jo toimeksiantovaiheessa kääntäjältä. Perinteinen “Kääntäkää tämä 
teksti saksaksi” –toimeksianto on riittämätön kaikissa toiminnallisen kääntämi-
sen tilanteissa. Pääsääntö on, että toimeksianto pitää aina selvittää. Selvitystyö 
johtaa joko pitempään tai lyhyempään kaavaan. Yhteistyössä Atso Vuoriston 
kanssa (Turku 1984) olen kehittänyt toimeksiannon selvittämismallin, jota nimi-
tän jatkossa Vuoriston malliksi. Sitä voidaan pitää toimeksiannon maksimina, 
josta kaikki tapauskohtaiset “käyttömallit” ja niiden laajuus voidaan johtaa ja 
perustella.  

Vuoriston malli: toimeksiantoselvitys 

Toimeksiantoselvitys voidaan jakaa yhdeksään pääkohtaan: 1) tehtävän rajaus, 2) 
toimeksiantosuhteet, 3) vastuut, 4) lähdeviestin aineisto ja status, 5) kohderyhmä 
ja sen mieltämisedellytykset,6) suoritusohjeet, 7) suoritusehdot, 8) kirjoitusoh-
jeet ja 9) kääntäjän asiantuntija-apu jatkokäsittelyssä. Kukin selvityskohta herät-
tää joukon kysymyksiä, joihin kääntäjän on saatava vastaus. Osittain samoja ky-
symyksiä nousee eri yhteyksissä ja eri vaiheissa toistamiseen. Seuraavassa esitän 
kysymysryppäät yksityiskohtaisesti, jotta translatorisen toimeksiannon komplek-
sisuus kävisi ilmi. 

1) Rajaa ja rajauta toimeksiantosi (työpanoksesi)! 

Mitä suorituksia toimeksiantajasi odottaa kääntäjältä? Onko hän ottanut 
kaikki oleelliset seikat huomioon? Käytetäänkö kääntäjän asiantuntemusta 
täysimittaisesti hyväksi? Miten syvällisesti toimeksiantajasi haluaa kääntäjän 
                                                 
161 “Sivilisaatio kehittyy laajentamalla niiden tärkeiden toimenpiteiden joukkoa, jotka saam-

me tehtyä ilman, että meidän tarvitsee ajatella niitä.” – Alfred North Whitehead – Aforismi 
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osallistuvan työhön käännösviestinnän onnistumiseksi? Mitä toimeksiannon 
tulisi edellisen perusteella käännättäjän ja kääntäjän kannalta sisältää, jotta se 
riittävästi ohjaisi kääntäjän työtä? Onko kääntäjällä tehtävän edellyttämä asi-
antuntemus? Mitä tietoapua tai muuta suoriutumisapua tarvitset? Mitä apua 
käännättäjä voi antaa? Millaista tarkistusta tai kääntäjän yhteistyötä muiden 
asiantuntijoiden kanssa tehtävä edellyttää? Voidaanko se järjestää? Mitä mui-
ta vastuusuhteita tai velvoitteita kuin vastuu toimeksiantajalle toimeksiantoon 
sisältyy tai siitä johtuu? Missä määrin ne on käännettäessä otettava huomi-
oon? Miten pitkälle kääntäjän on tarkoituksenmukaista osallistua käännöksen 
jatkokäsittelyyn?  

2) Selvitä toimeksiantosuhteesi ja niistä johtuvat tehtävät! 

Toimeksianto voi olla suora tai välitetty. 

Suora toimeksianto: Kuka on varsinainen toimeksiantajasi? Minkä toimin-
nan tarkoituksiin käännösviestiä tarvitaan/aiotaan käyttää? Mitkä tehtävät 
toimeksiantaja on suunnitellut käännösviestille tässä toiminnassa? Mitkä (si-
sällön ja muodon) ominaisuudet toimeksiantaja haluaa käännösviestillä ole-
van, jotta se toimisi tarvittavan hyvin näissä tehtävissä? Mihin tärkeysjärjes-
tykseen hän asettaa ne? Miten nämä ominaisuudet on lähdeviestissä ilmaistu? 
Vastaavatko ne joka osalta ja joka suhteessa kohdeviestinnän edellyttämiä? 

Välitetty toimeksianto: Saatko toimeksiantosi välittäjältä? Mitkä valtuudet 
välittäjällä on ollut määrätä viestin tehtävistä ja muovata tekstiä? Mikä on vä-
littäjän ratkaisuvalta lopullista toimivuutta koskevissa kysymyksissä? 

Muut osapuolet: Kuka on lähdeviestin tekijä/lähettäjä (yksilö, yhteisö)? 
Mitkä oikeudet/mikä suhde tällä on lähdeviestiin ja ovatko ne samat kään-
nösviestiin? Millä tavoin tekijä/lähettäjä ilmenee lähdeviestissä? Minkä ase-
man toimeksiantaja haluaa antaa tekijää/lähettäjää ilmentäville aineksille 
käännösviestissä? 

3) Selvitä vastuusi! 

Varsinaisille osallisille: Mitkä ovat vastuusi käännöksen toimeksiantajalle, 
lähdeviestin toimeksiantajalle, lähdeviestin tekijälle/lähettäjälle, käännös-
viestin vastaanottajalle ja kaikille em. osallisille yhdessä? 

Muille: Mitkä ovat vastuusi moraaliyhteisölle, jonka piirissä toimit, kääntäji-
en ammattikunnalle ja kieliyhteisölle, jonka kieltä käytät? 

4) Selvitä lähdeviestin aineisto ja status! 

Riittävyys, käyttökelpoisuus 

Onko käännättäjän antama aineisto sellaisenaan kohdeviestinnässä itsenäi-
nen? Riittääkö se ratkaisujesi perustaksi? Varmista, että lähdeviestin aineisto 
(teksti + kuva yms. täydenteet) on luotettavaa ja kääntäjän kannalta luettavaa, 
ymmärrettävää, viestin tehtävien mukaisesti tulkittavaa. 
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Valmistettavat viestit: Onko lähdeviesti kyseistä käännösviestintää varten 
valmistettu/valmistettava? Miten käännättäjä voisi käyttää asiantuntemustasi 
hyväksi valmistettavan viestin laadintavaiheessa?  

Valmiit viestit: Onko lähdeviesti jotakin muuta viestintää varten laadittu? 
Mikä on sen alkuperäinen käyttötarkoitus ja -yhteys ja onko käännösviestin 
käyttötarkoitus ja –yhteys sama(nlainen)? Onko lähdeviesti toimeksiantajan 
oma vai jonkun toisen viesti (käyttövalta, mukautusvalta)? Minkä suhteen ja 
minkä asteisesti on pyrittävä noudattamaan lähdeviestin koskemattomuutta? 

Lähdeviestin muu käyttö: Käytetäänkö lähdeviestiä 

- vain kyseisen käännösviestin lähteenä? 

- käännösviestin ohella lähdekielisenä rinnakkaisviestinä? 

- (myös) muunkielisenä rinnakkaisviestinä? 

Onko käännösviestillä huomioon otettavia lähiviestejä? Minkälaatuinen ja  
-asteinen rinnakkais- ja lähiviestien yhtenäisyys on tarpeen? 

5) Selvitä kohderyhmä ja sen relevantit mieltämisedellytykset! 

Mille ja millaiselle kohderyhmälle käännösviesti on tarkoitettu? Onko sillä 
useita kohderyhmiä? Millä kohdekielen variantilla (maan kieli, ammattikieli) 
käännösviesti tulee laatia? Mitkä mieltämisedellytykset kohderyhmän maan-
tieteellinen ja sosiokulttuurinen viiteympäristö luo? Onko kohderyhmällä ky-
seisessä viestinnässä omia tavoitteita ja miten niihin tulee suhtautua? 

6) Selvitä suoritusohjeet! 

Lähdeaineksen määrällisen hyväksikäytön ohjeet: Kokonais- vai osittais-
käännös? Millainen osittaiskäännös on tarkoituksenmukainen? 

Kannattavuusharkinnalliset ohjeet: Tarvitaanko karkeiskäännös, viimeistele-
mätön työkäännös vai edustuskäännös? 

Kielenkäytön ohjeet: Onko toimeksiantajalla jokin kielellis-tyylillisviestin-
nällinen imagotavoite? Millaiset ohjeet(malli) siitä on? Edellytetäänkö kie-
lenkäytön vakiointia, yhtenäisyyttä muihin viesteihin nähden? Onko käytettä-
vissä / käytettävä tiettyä termistöä? 

Käännöksen ulkoasuohjeet: Noudatetaanko lähdeviestin asettelua, osien 
ryhmittelyä, sidostusta? Ovatko ne riittävän toimivat? Miten käsitellään 
mahdollisia tietotäydenteitä (kuvia, taulukoita, viitteitä yms.)? 

Kohdeviestin toimivuustavoitteet: Mitkä lähdeviestin ainekset, ominaisuu-
det käännättäjä haluaa saada käännösviestiin? Missä tärkeysjärjestyksessä? 
Mitkä ainekset, ominaisuudet lähdeviestillä on? Miten ne kytkeytyvät toisiin-
sa? Mitä aineksia, ominaisuuksia käännösviestissä sen lisäksi tulee olla? 
Missä tärkeysjärjestyksessä? 

Toimivuuden ehdot: Muutetaanko viestin realisointitapa? Mitä mukautuksia 
tarvitaan? Muutetaanko viestintälaji? Mitä mukautuksia tarvitaan? Miten 
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suhtaudutaan lähde- ja kohdeviestinnässä vallitseviin tekstilajiodotuksiin ja -
normeihin? Mitkä ohjeet? Muuttuuko toimintayhteys, jossa viestiä käyte-
tään? Muuttuvatko olosuhteet, joissa viesti on tarkoitettu toimimaan (aika, ti-
la, muoto)? Millaiseksi on suunniteltu kohdeviestin oma viestiympäristö ja 
mitä yhtenäisyyttä edellytetään? Mitä ominaisuuksia halutaan käännösviestil-
lä olevan jo olemassa olevaan sama-, tai lähitavoitteisten (ei omien) viestien 
muodostamaan ympäristöön(vertailuteksteihin, esim. kilpaileviin tekstei-
hin)verrattuna? Vertailutekstien analyysi? 

7) Selvitä suoritusehdot! 

Miten paljon on käytettävissä aikaa? Voitko riittävästi keskittyä? Riittävätkö 
käännättäjän ehdot? Tarvitsetko tietoapua, millaista? Voiko käännättäjä an-
taa/järjestää asiantuntija-apua, apukirjallisuutta, havainnointimahdollisuu-
den? Mitä suoriutumisedellytyksiä joudut täydentämään muista lähteistä? 
Onko käytettävissäsi välttämättömät välineet? Voisitko tehostaa työtäsi tek-
nisillä apuvälineillä? Voiko käännättäjä auttaa? Millaiset varojenkäytön eh-
dot tehtävä edellyttää ja ovatko ne suhteutettavissa käännösviestin käyttöar-
voon käännättäjälle? Miten suureksi, miten vaativaksi arvioidaan/sovitaan 
kääntäjän työpanos? Mitä palkkio-ohjetta noudatetaan? Onko olemassa teh-
tävään sopivaa palkkioperustetta? Mitkä tiedonhankintakulut käännättäjä hy-
väksyy? Minkälaatuinen ja -määräinen asiantuntijayhteistyö tulee kannatta-
vuussyistä kysymykseen? 

8) Selvitä luovutettavan käännöksen kirjoitusasuohjeet! 

9) Selvitä, tarvitaanko asiantuntija-apuasi käännöksen mahdollisessa jatkokäsit-
telyssä! 

Tarkistetaanko käännös? Onko tarkistus syytä tarkistaa? Tehdäänkö kään-
nökseen vielä muutoksia? Olisiko muutokset tarkistettava kääntäjällä? Mil-
laiset sanojen- ja tekstinkäsittelyn vaiheet käännösteksti läpikäy? Olisiko se 
tarkistettava kääntäjällä vielä lopuksi? 

Vuoriston mallikaan ei ole vielä tyhjentävä, ja kääntäjän ammatin kehittymi-
sen myötä syntyy uusia kysymyksiä ja jotkut menettävät merkityksensä ja kysy-
myksenasettelut saattavat muuttua. 

Toimeksiannon variantteja 

Toimeksiannoista on useita variantteja. Tämän tutkimuksen kontekstissa niitä 
esiintyy kaksi: virallisen kääntämisen toimeksianto ja ns. näennäistoimeksianto. 

1. Virallisen kääntämisen toimeksianto 

Kuten jo aiemmin olen todennut, tavallisten asiakirjojen kääntäminen noudattaa 
yleisen translatorisen toiminnan ajattelua ja metodeja, ja niiden mukaisesti myös 
translatorista toimeksiantoa pääsääntöisesti pitemmän kaavan mukaan. Viralli-
sesti käännettävien asiakirjojen käännöstoimeksianto on poikkeuksellinen. Se 
johdetaan yleisen asiakirjan funktiosta, joka on todistamisfunktio, ja viranomais-
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toiminnasta, joka on sidoksissa asiakirjasäädöksiin ja muuhun lainsäädäntöön. 
Virallisen kääntämisen toimeksianto on konstantti, aina yksi ja sama: “laaditaan 
lähdeasiakirjasta laillisesti pätevä käännös käytettäväksi sen ja sen valtion 
sen ja sen viranomaisen päätöksenteossa”, riippumatta siitä, miten asiakas 
toiveensa ja tarpeensa ilmaisee. Viralliselta kääntäjältä oletetaan tämän jälkeen, 
että hänellä on tehtävän mukainen asiantuntemus toimeksiannon käsittelyyn. 
Virallisen kääntämisen toimeksiannon mukana oleva lähdeteksti on kääntäjälle 
päätyessään sen sisältöinen ja siinä muodossa kuin se edellytetään käännettävän 
käännösasiakirjan dokumentoiduksi osaksi. Operoivan osan laatimista varten 
kääntäjä tarvitsee tiedot vastaanottavasta viranomaistahosta, jotta hän pystyy 
esim. kääntäjän huomautuksin varmistamaan asiakirjan mahdollisimman vaivat-
toman ja luotettavan tulkinnan. Virallisen kääntämisen toimeksianto on johdetta-
vissa Vuoriston mallista ja edustaa translatorisen toimeksiannon minimiä. Viral-
lisen kääntämisen toimeksiantoon palaan kappaleessa 6.1.4, jossa käsittelen ko-
keen toimeenpanoa. 

2. Näennäistoimeksianto 

Kielelliseen kääntämiseen perustuvassa käytännössä ja kääntäjien koulutukses-
sakin on usein käytössä ns. näennäistoimeksianto. Sitä nimitetään toisinaan myös 
viestintätehtäväksi. Näennäistoimeksiannolla tarkoitan käännettävän tekstin yh-
teyteen muotoiltua yksinkertaista viestintätehtävää, jossa kehotetaan opiskelijaa 
tai kääntäjäkokelasta kääntämään esim. teksti X suomalaiseen lehteen, tai teksti 
X vastaavaan suomalaiseen lehteen, tai teksti X suomalaiselle lukijalle jne. Toi-
meksianto on vain näennäinen, jos se ei anna kääntäjälle tukea translatoristen 
päätösten tekemiseen työskentelyn aikana. Näennäistoimeksianto on translatori-
sen toiminnan kontekstissa itse asiassa epä-toimeksianto. Virallisen kääntäjän 
koetehtäviin lisättiin viestintätehtävät lakiuudistuksen yhteydessä (1991). Ne 
jäivät kuitenkin näennäistoimeksiannon asteelle.162 (Ks. tarkemmin kappale 
6.1.5.) 

4.6 Ammattimaisen kääntämisen tekstityöympäristö 

Kääntäminen vaatii toiminnalle ominaisen tekstityöympäristön. Ei ole monta 
vuosikymmentä niistä ajoista, jolloin käännöksiä tehtiin “klassisilla” kirjallisilla 
apuneuvoilla ja puhelinyhteydellä kollegoihin tai tuttavapiirin asiantuntijoihin 
“Remingtonin” kirjoituskoneella yksin keittiön pöydän ääressä. Nykyään siitä 
työympäristöstä voidaan puhua historiallisena kategoriana.163 Nyttemmin kääntä-
jät laadun tuottamiseksi yhdistävät taloudelliset, henkiset ja ammatilliset resurs-

                                                 
162 Esim. kääntäjien tutkintolautakunnan koeteksti 5.4.2002, yleinen teksti, saksa: Übersetzen 

Sie den Text für eine finnische Zeitschrift!  
163Perinteisiä kynää ja paperia (Pen and Paper) voidaan tosin edelleenkin pitää kääntäjän 

tekstityön filosofisena perustana siten, että translatorisen toiminnan ydin ovat ajattelu ja 
kirjoitusvälineet. 
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sinsa muodostamalla käännösyhteisöjä kuten osuuskuntia, käännöstoimistoja ja 
kansainvälisiä verkkoja. Keittiö on vaihtunut käännösstudioksi, keittiön pöytä 
kääntäjän työasemaksi (translator’s workbench), remingtoni tietokoneeksi ja pe-
rinteiset (maksuttomat) yhteistyökumppanit maailmanlaajuiseksi translatologien 
ja muiden asiantuntijoiden verkostoksi. Käännösteknologia on tullut jäädäkseen 
ja kehittyäkseen. Jo kirjoitus- ja tekstinkäsittelyohjelmat yksin ovat muuttaneet 
kääntäjän toimintaympäristöä merkittävästi. Yksinkertaisena esimerkkinä mainit-
takoon oikolukuohjelmat, joita on olemassa hyvin monille työkielille ja joita 
kehitetään jatkuvasti sekä laadullisesti että määrällisesti. Ne eivät pelkästään 
nopeuta kohdetekstin varmistamisvaihetta, vaan vaikuttavat voimavaroja säästä-
västi koko kirjoitusprosessiin. 

Tieto- ja viestintäteknologia muuttaa kaikkien ammattien toimintaympäristö-
jä. Se ei pelkästään tuo työvälineitä tai automatisoi toimintoja, vaan muuttaa ajat-
telua ja muokkaa koko toimintaa uuden ajattelun suuntaan.: joten ammattikuvat 
ja roolit on jossain vaiheessa arvioitava uudestaan. 

Kääntäjän työ on yhteiskunnassa suoritettavana ja sitä palvelevana toimintana 
jatkuvan uudelleen arvioinnin alaista. Arvioinnin tuloksien pitäisi heijastua mah-
dollisimman nopeasti työympäristöihin ja työn suoritusehtoihin. Ammattimaisen 
kääntämisen kontekstissa voitaneen todeta, että esim. virallisen kääntäjän aukto-
risoinnin suoritusympäristö ei ole ajantasainen. Se ei ole kokonaisuutena yhteen-
sopiva vastuullisen translatorisen toimijan toimintaympäristön kanssa, eikä yksi-
tyiskohtana esim. virallisen kääntäjän kokeen arvosteluperuste ‘oikeinkirjoitus-
virheet’ käsinkirjoitetussa tekstissä ole relevantti nykyaikaisessa translatorisessa 
toiminnassa. Esimerkiksi Schmitt (1998, 186-199) on kuvannut kääntäjän amma-
tin teknistymistä, ja toteaa siinä yhteydessä, että kääntäminen suoritetaan ani 
harvoin, korkeintaan lyriikkaa käännettäessä, käsin kirjoittaen kynällä paperille. 
Myös käännöskokeissa pyritään pois tuosta käytännöstä. Leipzigin yliopiston 
käännöstieteen laitoksessa on vuodesta 1997 erikoisalan käännöskokeet suoritet-
tu hyvin varustetuissa tietokonetyöpisteissä. (Schmitt 1998, 187). Schmitt (1998, 
193) on esittänyt esimerkillisen kääntäjän työpisteen seuraavana havainnollisena 
kuvana: 
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Kuva 9. Kääntäjän käännöstyökalut Schmittin mukaan 
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5 Virallisen kääntäjän toiminta 
käytännössä 

5.1 Kysely 

Saadakseni kuvan uuden lainsäädännön mukaisen tutkinnon suorittaneista kään-
täjistä tein heille kyselyn (lomake liitteenä, liite 7) tutkimukseni alussa keväällä 
2000. Virallisten kääntäjien tutkintolautakunnan ylläpitämässä rekisterissä oli 
tuona ajankohtana 800 uudenmuotoisen tutkinnon suorittanutta virallista kääntä-
jää. Heistä valitsin satunnaisesti 200, joille lähetin kyselyn. Näistä posti palautti 
72 kirjettä, koska vastaanottaja ei enää asunut rekisterissä olevassa osoitteessa. 
Lomakkeita palautettiin 96. Jos vastausprosentti lasketaan niistä 128:sta, jotka 
kysely saavutti, se oli 75 %, jota voidaan pitää erittäin hyvänä. Lähetettyjen kir-
jeiden määrästä laskettuna palautusprosentti oli 48 %. Yksi vastaaja ilmoitti jää-
neensä eläkkeelle 1996, eikä ollut täyttänyt lomaketta, joten täytettyjä lomakkei-
ta oli 95. Vastaajista edelleen 4 ilmoitti, ettei toimi kääntäjänä lainkaan, mutta oli 
täyttänyt lomakkeet muilta kuin käännöstoimintaa koskevilta osilta. Täten kään-
nöstoimintaa koskevissa kysymyksissä 5 vastaajaa muodostavat näytteen osan, 
josta ei saada tietoa, mikä on syytä pitää mielessä tuloksia tulkittaessa. Katoa on 
jonkin verran myös yksittäisissä kysymyksissä jäljelle jäävien 91:n vastaajan 
kohdalla. Katoprosentti on merkitty kuhunkin kysymyskohtaiseen kuvioon ei 
vastausta -sektorina, ja siinä ovat mukana myös ei-käännöksiä-tekevät (n=5). 

Vastauskatoon yksittäisissä kysymyksissä ovat todennäköisesti vaikuttaneet 
osaltaan kyselylomakkeen heikkoudet kuten kysymysten asettelu kohdassa 1. 
Syntymävuosi (ei-vastaajia 19 %) ja kohdassa 7. Äidinkieli (ei-vastaajia 26 %), 
joita kaikki vastaajat eivät mahdollisesti olleet huomanneet. Vastauskäytäntö 
vaihteli lisäksi vastaajasta riippuvista syistä aina ammattimaisesta asiantunte-
muksesta hyvinkin vaatimattomaan esitykseen. Suurin osa lomakkeista oli kui-
tenkin täytetty huolellisesti ja kattavasti. 

Kyselyssä keskityin keräämään tietoa, josta voisi päätellä miltä pohjalta ja 
miten viralliset kääntäjät tekevät työtään ja mitä yhteyksiä työllä on virallisen 
kääntäjän tutkintoon. Tutkinnon suorittaminen ja siihen liittyvät valinnat kiin-
nostivat minua myös. Lopussa esitin vielä kaksi avointa kysymystä, joista toinen 
koski kokemuksia virallisen käännöksen tekemisestä ja toinen näkemyksiä viral-
lisen kääntäjän tutkinnosta. 



 

 
 
 
 

153

Tulokset on esitetty prosentteina kuvioissa tai taulukoissa, joissa ovat muka-
na kaikki kyselyyn vastaajat (n=96). Vastausten tulkintateksteissä sen sijaan tie-
to ilmaistaan lukumäärinä, jotka edustavat tiettyyn kysymykseen vastanneita.  

5.1.1 Taustatiedot 

Ikä vastausajankohtana 
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Kuva 10. Virallisten kääntäjien ikäjakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Vastaajan ilmoittaman syntymävuoden perusteella laskin heidän ikänsä vastaus-
ajankohtana. Kysymykseen vastanneista (n=77) lähes puolet (n=35). oli ikäryh-
mässä 31 -40. Nuorin oli 26 ja vanhin 67-vuotias. 65-vuoden eläkeiän ylittäneitä 
virallisina kääntäjinä toimi kaksi. 

Aika tutkinnon suorittamisesta  
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Kuva 11. Tutkinnon suorittamisesta kuluneen ajan jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 
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Toimintaa koskevien vastausten tulkintaa ajatellen kysyin, miten kauan tutkin-
non suorittamisesta oli kulunut. Halusin tietää, oliko sillä merkitystä vastaajan 
arvioon tutkinnon toimivuudesta, ohjeiden tarpeellisuudesta tai heijastuiko viral-
lisena kääntäjän toimimisen kesto vahvistamiskäytäntöihin. Tutkinnon suoritta-
misesta kuluneesta ajasta voidaan päätellä, miten paljon kääntäjällä on ollut 
mahdollisuus jatkokouluttaa itseään virallisten käännösten laatimiseen osallistu-
malla esim. kääntäjäliittojen toimintaan. Kysymykseen vastanneista (n=93) lähes 
puolen (n=44) ensimmäisestä tutkinnosta oli kulunut 3-6 vuotta, noin neljännek-
sen (n=25) alle 3 vuotta ja samoin noin neljänneksen (n=24) yli 6 vuotta. Uuden 
muotoisia tutkintoja on järjestetty vuodesta 1991 lähtien, eli mahdollinen margi-
naali oli 1-9 vuotta. 

Ikä tutkinnon suorittamisajankohtana 
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Kuva 12. Virallisten kääntäjien tutkinnonsuorittamisiän jakauma, kaikki vastaajat 
(n=96) 

Vähentämällä vastaajan iästä tutkinnosta kuluneen ajan sain laskettua iän tutkin-
non suorittamisajankohtana kolmen vuoden tarkkuudella. Suorittamisiästä voi 
päätellä vähintään, onko henkilöllä teoreettisesti ollut mahdollisuus hankkia 
kääntäjäkoulutusta ja/tai ammattikokemusta sekä tarvittavaa muuta tietoa ja 
ymmärrystä, jota toimeksiannot edellyttävät. Lisäksi halusin nähdä, onko täysi-
ikäisyys riittävä vaatimus tutkintoon osallistumiseen, eli karsiiko tutkinto koke-
laat, joilla iän puolesta ei voi olla viranomaisrinnasteiseen toimintaan vaadittavaa 
kokemusta. Sekä syntymävuotensa että tutkinnosta kuluneen ajan ilmoittaneista 
vastaajista eli niistä joiden suorittamisikä oli mahdollista laskea (n=77) eniten 
kääntäjiä oli suorittamisikäluokassa 31-40 (n=35). Nuorin oli 21 ja vanhin 63. 
Vain yksi henkilö oli alle 23-vuotias, mikä on auktorisointiedellytyksen alaikä 
esim. Bremenin osavaltiossa Saksassa. (Ks. eri maiden auktorisointijärjestelmiä 
vertaileva kappale 6.4.) Täten karsinta näyttää toimivan tutkintoa edeltävän am-
mattitaidon hankkimismahdollisuuden osalta. 
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Kotipaikka 
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Kuva 13. Virallisten kääntäjien kotipaikkajakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Asuinpaikasta voidaan päätellä, miten paljon alueella on kilpailua toimeksian-
noista, mikä puolestaan vaikuttaa siihen kuinka monelle riittää työtä päätoimeen, 
sivutoimeen, satunnaiseen kääntämiseen tai ei lainkaan. Nykyään ei asuinpaikka 
tosin ole yhtä määräävä kuin ennen, koska käännöstoimeksiantoja on luontevaa 
suorittaa myös etätyönä. Ensisijaisen toiminta-alueen väestö- ja elinkeinoraken-
teesta riippuu kuitenkin kuinka paljon kysytään virallisia käännöksiä. Yleisiä 
asiakirjoja käsitellään toistaiseksi pääsääntöisesti paperiversioina, mikä suosii 
kääntäjän valitsemista mahdollisimman läheltä. Asuinpaikasta voidaan myös 
päätellä, miten helppo henkilön on saada kääntäjäliittojen tukea työssään. [Kyse-
lyn mukaan (kysymys 18) ongelmana virallisessa kääntämisessä oli koettu mm. 
tukiverkoston puute.] Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton päätoiminta on Hel-
singissä ja paikallisosastoja on Tampereella ja Turussa (ja Brysselissä). Virallis-
ten kääntäjien tutkintolautakunta katsoo ammattikunnan tehtäväksi virallisten 
kääntäjien työnohjauksen. Halusin nähdä, vaikuttaako asuinpaikka virallisen 
kääntäjän käännösten vahvistamiskäytäntöön ja esim. siihen, onko hän kaivannut 
ohjeita työssään vai ei. 

Kysymykseen vastanneista (n=91) suurin osa (n=64) asui Etelä-Suomen lää-
nissä. Vastaajista kaksi, ilmoitti asuvansa pysyvästi ulkomailla, toinen EU- ja 
ETA- alueella ja toinen sen ulkopuolella. (Ulkopuolella asuva olisi Ruotsin ja 
Saksan auktorisointijärjestelmissä menettänyt oikeutensa muutettuaan.) Kysy-
mykseen ohjeiden tarpeellisuudesta (kysymys 17), 20 kääntäjää vastasi ettei ollut 
kaivannut ohjeita. Heistä 13 asui Etelä-Suomen läänissä ja loput 7 Länsi-Suomen 
läänissä. 
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Koulutus 
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Kuva 14. Virallisten kääntäjien koulutusjakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Kysymykseen olivat vastanneet kaikki 95 lomakkeen täyttänyttä. Heistä vain 
24:llä oli kääntäjäkoulutus joko kieli-instituutista (n=7) tai yliopiston kääntäjän-
koulutusyksiköstä (n=17). Kääntäjäkoulutuksesta valmistuneet osallistuivat ko-
keeseen todennäköisesti laajentaakseen palvelutarjontaansa virallisilla käännök-
sillä. Muut käyttivät koetta todennäköisesti myös saadakseen kääntäjän ammat-
tiin muodollisen todistuksen. Suurin osa (n=63) oli muun korkeakoulu- tai yli-
opistotutkinnon suorittaneita. Keskiasteen (n=6) ja muun koulutuksen (n=5) 
osuudet olivat pienet, mikä osoittaa että vastanneiden koulutustaso oli korkea. 
Yksi ilmoitti ainoastaan ylioppilastutkinnon. 
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Kuva 15. Virallisten kääntäjien koulutusalojen jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 
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Myös koulutusalakysymykseen olivat vastanneet kaikki 95 lomakkeen täyttänyt-
tä. Koulutusaloista humanistinen oli ylivoimainen (n=60), kuten oli odotettavis-
sa. Seuraavaksi yleisin oli kaupallinen (n=16), mikä jonkin verran selittää ko-
keissa kaupan ja talouselämän tekstin (n=42) osuutta valinnaisista teksteistä. 
Kolmannella sijalla oli oikeustieteellinen (n=8), joka oli vaikuttanut lain ja hal-
linnon tekstin suosioon (n=22) valinnaisista koeteksteistä. Loput alat olivat edus-
tettuina melko samansuuruisina pieninä prosentteina, kuten kuviosta näkyy. 
Koulutusalat oli valittu opetusministeriön jaottelusta. Pelkän koulutusalan kysy-
minen antaa vain viitteellistä tietoa suoritetuista opinnoista, koska nykyään tut-
kintoihin voi sisällyttää esim. sivuaineen muodossa hyvinkin erilaisia aineita. 
Vastaajat olivat kuitenkin sijoittaneet itsensä selkeästi jollekin kyseisistä aloista 
ja valinneet pääsääntöisesti myös valinnaisen tekstin aihepiirin mainitsemaltaan 
koulutusalalta. Kysymällä oppiainetta ja aineyhdistelmiä olisi saanut tarkemman 
kuvan, jos se olisi ollut tässä kohdin tarpeellista. 
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Kuva 16. Virallisten kääntäjien äidinkielten jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Kielet on jaettu kolmeen ryhmään: suomi, ruotsi ja muut. Vastauksia oli yhteensä 
71, ja niissä suomen osuus oli hallitseva (n=53), mikä on itsestään selvää, koska 
kyseessä on suomalainen tutkinto, jossa toisen tutkittavista kielistä tulee olla 
suomen, ruotsin tai saamen kieli. Ruotsinkielisiä oli muutama (n=6), mutta saa-
menkielistä ei yhtään. Muitten kielten osuus (n=12) vaikuttaa käännösalalla vä-
häiseltä, kun sitä verrataan Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrään (Tilasto-
keskuksen mukaan vuonna 2000 Suomessa asui vakituisesti n. 91 000 ulkomaa-
laista). Muut äidinkielet olivat englanti, kreikka, puola, saksa, somali, unkari, 
venäjä ja viro. 

Näiden taustatietojen perusteella voi sanoa, että tyypillinen virallisen kääntä-
jän tutkinnon suorittanut on keski-ikäinen, suomenkielinen, Etelä-Suomen lää-
nissä asuva, korkeasti koulutettu, muun kuin kääntäjäkoulutuksen saanut, huma-
nistisen tutkinnon suorittanut henkilö. 
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5.1.2 Virallisen kääntäjän tutkinto ja toiminta 

Työkielet tutkinnossa: lähdekielet 
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Kuva 17. Lähdekielten jakauma virallisen kääntäjän tutkinnossa, kaikki vastaajat 
(n=96) 

Kielet on jaettu 6:een ryhmään: suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä ja muut. 
Kysymykseen olivat vastanneet kaikki lomakkeen täyttäneet (n=95). Heillä oli 
tutkintojen lähdekieliä (A-, B- tai C-työkieliä) yhteensä 15, joista yleisin oli 
suomi (n=49), toiseksi yleisin englanti (n=29), kolmanneksi saksa (n=16) neljän-
neksi venäjä (n=14) ja vasta viidenneksi ruotsi (n=12). Muut lähdekielet olivat 
espanja, indonesia, italia, portugali, ranska, saame, tanska, unkari ja viro. Näistä 
9 oli silloisia Euroopan unionin virallisia kieliä, joita vuonna 2000 oli 11, eli 
luettelosta puuttuivat hollanti ja kreikka. Edustettuina eivät siis olleet kaikki kie-
let, joilla EU-komission mukaan pitäisi taata Euroopan oikeusalueella virallisten 
käännösten saatavuus ja luotettavuus. 
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Työkielet tutkinnossa: kohdekielet 

6 %7 %

7 %

12 %

10 %

58 %

suomi
ruotsi
englanti
saksa
venäjä
muut

 

Kuva 18. Kohdekielten jakauma virallisen kääntäjän tutkinnossa, kaikki vastaajat 
(n=96) 

Kysymykseen olivat vastanneet kaikki lomakkeen täyttäneet (n=95). Tutkintojen 
kohdekieliä (A- tai B-työkieliä) oli yhteensä 10, joista ylivoimaisesti yleisin oli 
suomi (n=73), seuraavana englanti (n=15), kolmantena ruotsi (n=13) ja jaetulla 
neljännellä sijalla venäjä ja saksa (n=9). Muut kohdekielet olivat kreikka, puola, 
ranska, somali ja viro. Pelkästään kohdekielinä olivat mukana EU-kieli kreikka 
(n=1) ja maahanmuuttajakieli somali (n=1). Kohdekieliä oli 5 vähemmän kuin 
lähdekieliä, ja vain lähdekielinä olivat espanja, indonesia, italia, portugali, saa-
me, tanska ja unkari. Edustettuna oli vain yksi ns. maahanmuuttajakieli. Suomen 
yhteiskunnan tarpeet ja erityisesti säädöksien toimeenpano edellyttävät virallisia 
kääntäjiä kaikkiin maahanmuuttajakieliin. 

Vastaajien kokeessa käyttämistä työkielistä voi päätellä, että työkulttuurit 
olivat pääsääntöisesti eurooppalaisia, mikä helpottaa kieliaineksesta, kulttuu-
rieroista tai apuvälineiden saatavuudesta johtuvien käännösongelmien ratkaise-
mista. 
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suomesta   18 40 25 17 5  1  1 3 1 1 1 1 1 1 116 
ruotsista 28   7 3 2 2     1      1 44 
englannista 53 5  5 10       1  1      75 
saksasta 28 4 2   1               35 
venäjästä 17 1 9 0                 27 

ranskasta 15 2 1 2 1       1        22 
espanjasta 1      1               2 
italiasta 2      1               3 
norjasta 2                    1 3 
tanskasta 3                      3 
virosta 4        1             5 
indonesiasta 1                      1 
portugalista 1   1                   2 

 155 30 60 35 33 8 0 1 0 1 6 1 2 1 1 1 3  

Taulukko 11. Virallisten kääntäjien lähde- ja kohdekielet käytännössä 

Kielet on jaettu kuuteen ryhmään: suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä ja muut. 
Kysymykseen vastasivat kaikki käännöstyötä tekevät (n=91). He työskentelivät 
eniten englannista suomeen (n=53) ja toiseksi eniten suomesta englantiin (n=40). 
Käytännössä viralliset kääntäjät käyttivät lähes kolminkertaisen määrän sekä 
lähde- että kohdetyökieliä virallisen tutkinnon kieliinsä nähden. Tästä voi päätel-
lä, että viralliset kääntäjät tekevät huomattavasti enemmän muita kuin virallisia 
käännöksiä. Merkittävän paljon käännöksiä tehtiin yli virallisen kääntäjän oike-
uksien vieraisiin työkieliin (B-työkieliin) päin. Vastaavansuuntaisia oikeuksia ei 
ole joko katsottu tarpeelliseksi hankkia tai tutkintoa ei ole läpäisty. Vastaajissa 
oli myös useita (n=32), jotka käänsivät sellaisten kielten välillä, joissa Suomessa 
ei voi tehdä virallisen kääntäjän tutkintoa (esim. englannin ja saksan välillä). 
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Kääntäjänä toimimisen aste 

43 %

20 %

28 %

6 % 3 %

päätoimisesti
sivutoimisesti
satunnaisesti
en lainkaan
Ei vastausta

 

Kuva 19. Kääntäjänä toimimisen jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Kysymykseen vastanneista (n=93) yhteensä 60 käänsi joko päätoimisesti tai 
säännöllisesti sivutoimena, joten heille kääntäminen oli ammatti. Loput 33 kään-
sivät satunnaisesti tai eivät lainkaan. Heille kääntäminen oli ammatin sijasta vain 
korkeintaan yksittäisten käännöstehtävien suorittamista. (Ruotsin ja Saksan auk-
torisointijärjestelmissä heistä useimpien auktorisointi olisi todennäköisesti pe-
ruutettu.) Alalle kouluttautuminen näyttäytyi tuloksissa positiivisesti: kyselyyn 
vastaajissa (n=96) oli 24 kääntäjäkoulutuksen suorittanutta, joista 19 sijoittui 
päätoimisiin, 2 sivutoimisiin, 2 satunnaisiin ja vain 1 ei kääntänyt lainkaan. 

Toimiminen myös tulkkina 

35 %

59 %

6 %

kyllä
en
Ei vastausta

 

Kuva 20. Tulkkina ja kääntäjänä toimimisen jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Kysymykseen vastanneista (n=90) pelkästään käännöstöitä teki 56. Vain 34 toi-
mi myös tulkkina Tästä voi päätellä, että toimenkuvat ovat eriytymässä, eikä 
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virallinen kääntäjä enää koe olevansa automaattisesti myös sopivin esim. tuo-
mioistuintulkkauksiin.  

Toimeksiantojen tekstit  

Toimeksiannoissa esiintyviä tekstejä kysyin kahdessa tarkoituksessa. Yhtäältä 
halusin arvioida miten relevantteja virallisen kääntäjän kokeessa käytetyt teksti-
lajit ovat ammattimaisen toiminnan kannalta ja toisaalta miten paljon kääntäjät 
tekevät virallista kääntämistä suhteessa muuhun kääntämiseen. Virallisen kään-
tämisen mittarina käytin käännösten varustamista virallisen kääntäjän vahvistuk-
sella. Yksittäisen kääntäjän vahvistamiskäytäntö kertoo myös hänen kyvystään 
arvioida mitä vahvistaminen merkitsee ts. mitä virallinen kääntäminen hänen 
mielestään on. Lomakkeessa oli mainittu 24 käännösrelevanttia tekstilajia, jotka 
oli valittu keskisuuren käännöstoimiston kirjanpitotiedoista. Listaa saattoi täy-
dentää kohtaan muut. Vastausten tulkintaa ja vahvistuskäytänteiden arvioimista 
silmällä pitäen jaoin lomakkeen tekstilajit valmiiksi kolmeen ryhmään sen mu-
kaan, miten todennäköistä niiden virallinen vahvistaminen on: 

1. Lehtiartikkelit (L) 
• aikakauslehdet 
• ammattilehdet 
• päivälehdet 

2. Yleiset asiakirjat (A) ja satunnaisesti vahvistamisrelevantit yksityiset 
asiakirjat (A1) 
• koulu- ja tutkintotodistukset (A) 
• tuomioistuinasiakirjat (A) 
• asiakirjaryhmä: virkatodistukset ja muut henkilörekisteriasiakirjat 

kuten sukuselvitykset, testamenttiasiat, avioliittoasiat, isyysasiat 
(A) 

• lääkärintodistukset (A1) 
• työtodistukset (A1) 
• patentit (A1) 
• sopimukset (A1) 
• ulkomaankaupan asiakirjat (A1) 
• hallinnon tekstit (A1) 

3. Muut tekstit (M) 

Ulkomaankaupan asiakirjoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkomaankaupan 
varsinaisia asiakirjoja (määritelmä kappaleessa 3.2.1) ja hallinnon teksteillä 
hallinnossa käytettäviä tekstejä. Oletin ammattikääntäjien osaavan sijoittaa kään-
tämänsä tekstit näihin laajahkoihin kategorioihin, koska oman kääntäjäkokemuk-
seni (ja käännöstoimisto-osakkuuteni) perusteella arvioin kummankin kategorian 
tekstejä käännettävän paljon. Kysely osoitti arvion oikeansuuntaiseksi, sillä ne 
sijoittuivat eniten käännettyjen joukkoon, ulkomaankaupan asiakirjat 7. sijalle 
(n=29) ja hallinnon tekstit 6. sijalle (n=33). 
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Lehtiartikkelit muodostivat oman ryhmänsä myös siksi, että virallisen kääntä-
jän tutkinnon koetekstit ovat pääsääntöisesti lehtitekstejä (72/83; ks. kappale 
6.1.5) ja halusin tietää niiden osuuden käytännön käännöstyössä. 

Kysymykseen vastasivat kaikki käännöksiä tekevät (n=91). Vastausten tul-
kinta osoittautui vaikeaksi, koska vastaustapa vaihteli. Lomakkeen täyttöohje ei 
nähtävästi ollut riittävän selkeä. Useimmat vastaajista olivat merkinneet rastinsa 
kaikkiin sarakkeisiin, niin kuin tarkoitus oli. Muiden vastaustekniikasta saattoi 
päätellä, että he olivat johdonmukaisesti merkinneet rastin vain niihin sarakkei-
siin, joiden tekstilajeja ylipäänsä käänsivät, ja olivat jättäneet kokonaan huomi-
oimatta ’en koskaan’ -vaihtoehtosarakkeen. Ratkaisin ongelman siten, että kuvi-
oihin ja taulukoihin tuli merkinnällä ’ei vastausta’ näkyviin tieto siitä, että kysei-
sen tekstilajin saraketta ei ollut rastitettu. (Automaattinen lomakkeen lukulaite 
olisi myös käyttäytynyt näin.) Koska kuitenkin merkintätekniikasta oli johdetta-
vissa toinenkin tulkinta, huomioin sen omissa tulkintateksteissäni siten, että sijoi-
tin ’ei vastausta’ joukon ’en koskaan’ -sarakkeeseen. 

Jotkut vastaajat olivat maininneet työpaikkansa (esimerkiksi ulkomaan edus-
tuston tai erikoistumisen jollekin alueelle käännöstoimistossa) selitykseksi sii-
hen, että heidän kääntämänsä tekstilajit olivat kapealta sektorilta. 
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L aikakauslehtiartikkelit 42 30 5 0 0 19 
L ammattilehtiartikkelit 35 27 12 1 1 20 
L päivälehtiartikkelit 46 23 4 0 1 22 
A koulu- ja tutkintotodistukset 20 30 17 9 2 18 
A tuomioistuinasiakirjat 35 17 15 4 6 19 
A virkatodistukset ja muut henkilö-

rekisteriasiakirjat 25 19 20 12 2 18 
A1 hallinnon tekstit 20 28 20 6 7 15 
A1 lakitekstit 26 25 12 6 6 21 
A1 lääkärintodistukset 38 31 4 1 0 22 
A1 työtodistukset 26 29 10 9 4 18 
A1 ulkomaankaupan asiakirjat 29 19 11 10 8 19 
A1 patentit 55 12 3 1 3 22 
A1 sopimukset 14 26 21 9 8 18 
M liikekirjeet 22 20 18 6 12 18 
M matkailumainokset 42 15 11 6 1 21 
M oppikirjatekstit 60 9 3 1 0 23 
M puheiden käsikirjoitukset, esitelmät 24 28 13 7 6 18 
M lehdistötiedotteet 26 33 8 4 3 22 
M käyttöohjeet ja manuaalit 17 23 12 17 8 19 
M toimintakertomukset 33 14 14 11 1 23 
M tuote- ja yritysesitteet 16 27 17 9 8 19 
M tuotemainokset 27 24 15 7 3 20 
M vuosikertomukset 37 14 9 8 3 25 
M yksityiskirjeet 31 32 7 2 1 23 
M muut tekstit 7 4 6 3 3 73 

Taulukko 12. Erittely eri tekstilajisten tekstien kääntämisestä käytännössä, kaikki 
vastaajat (n=96) 

Taulukossa 11 on esitetty eri tekstilajien jakautuminen sen mukaan, miten usein 
niitä käännettiin. Siinä ovat mukana kaikki kyselyyn vastanneet (n=96). Sarak-
keessa ’ei vastausta’ ovat ne, jotka eivät olleet rastittaneet kyseistä tekstilajia ja 
lisäksi ne 5 vastaajaa, jotka eivät tehneet käännöksiä lainkaan. 
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Lehtiartikkelit 123 (43 %) 80 (28 %) 21 (7 %) 1 (0 %) 2 (1 %) 61 (21 %)
Muut tekstit 342 (30 %) 243 (21 %) 133 (12 %) 81 (7 %) 49 (4 %) 304 (26 %)
Yleiset asiakirjat ja 
satunnaisesti vahvis-
tamisrelevantit yksi-
tyiset asiakirjat 

288 (30 %) 236 (25 %) 133 (14 %) 67 (7 %) 46 (5 %) 190 (20 %)

Taulukko 13. Yhteenveto eri tekstilajisten tekstien kääntämisestä käytännössä, kaikki 
vastaajat (n=96) 

Taulukossa 12 on esitetty yhteenveto eri tekstilajien jakautumisesta sen mukaan, 
miten usein niitä käännettiin. Siinä ovat mukana kaikki kyselyyn vastanneet 
(n=96). Sarakkeessa ’ei vastausta’ ovat ne, jotka eivät rastittaneet kyseistä teksti-
lajia ja lisäksi 5, jotka eivät vastanneet koko kysymykseen, koska eivät tehneet 
käännöksiä lainkaan. Ryhmässä Lehtiartikkelit oli 3 tekstilajia, ryhmässä Muut 
tekstit 12 tekstilajia ja ryhmässä Yleiset asiakirjat ja satunnaisesti vahvistamisre-
levantit yksityiset asiakirjat 10 tekstilajia. Taulukosta ilmenee, että eniten tekste-
jä käännettiin ryhmässä muut tekstit ja lähes saman verran ryhmässä Yleiset asia-
kirjat ja satunnaisesti vahvistamisrelevantit asiakirjat ja selvästi vähemmän 
ryhmässä Lehtiartikkelit varsinkin, jos tarkastellaan lähemmin sarakkeita ’melko 
usein’, ’usein’ ja ’hyvin usein’. 

Kun jatketaan sarakkeiden ’melko usein’, ’usein’ ja ’hyvin usein’ tarkastelua, 
havaitaan, että yksittäisistä tekstilajeista eniten käännettiin sopimuksia (n=38), 
käyttöohjeita ja manuaaleja (n=37), liikekirjeitä (n=36), tuote- ja yritysesitteitä 
(n=34), virkatodistuksia ja muita henkilörekisteriasiakirjoja (n=34), hallinnon 
tekstejä (n=33) ja ulkomaankaupan asiakirjoja (n=29). Luettelosta näkyy, että 
eniten käännetyt olivat voittopuolisesti kaupan ja talouden aihepiiristä, mikä 
saattaa olla vaikuttanut myös kyseisen aihepiirin suosioon virallisen kääntäjän 
kokeessa. Vähiten käännettyjä yksittäisiä tekstilajeja olivat oppikirjatekstit (n=4), 
aikakauslehtiartikkelit (n=5), päivälehtiartikkelit (n=5), lääkärintodistukset 
(n=5), patentit (n=7) ja yksityiskirjeet (n=10). 

Virallisen kääntäjän kokeessa käytetyistä teksteistä (ks. kappale 6.1.5), joista 
lähteen tekstilaji oli todettavissa (83/90), 63 kuuluivat selkeästi käytännössä vä-
hiten käännettyjen joukkoon (päivälehtiartikkelit 13, aikakauslehtiartikkelit pois-
luettuina ammattilehtiartikkelit 46 ja oppikirjatekstit 4). 

Lehtiartikkelit 

Koska lehtiartikkelit ovat sekä kääntäjien koulutuksessa että virallisen kääntäjän 
kokeessa hyvin yleisesti käytetty tekstilaji, tarkastelin niitä vielä erikseen luokit-
tain. 
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44 %

31 %

5 %

0 %

0 %

20 %

en koskaan
harvoin
melko usein
usein
hyvin usein
Ei vastausta

 

Kuva 21. Aikakauslehtien kääntämisen jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Aikakauslehtiartikkeleita ei enimmäkseen joko käännetty koskaan (n=56) tai 
niitä käännettiin harvoin (n=30). Vain 5 kääntäjää 91:stä ilmoitti kääntävänsä 
niitä melko usein. Usein tai hyvin usein niitä ei kääntänyt kukaan. Virallisen 
kääntäjän koeteksteistä niiden osuus oli yli puolet (45/83) (ks. tarkemmin kappa-
le 6.1.5). 

36 %

28 %

13 %

1 %

1 %

21 %

en koskaan
harvoin
melko usein
usein
hyvin usein
Ei vastausta

 

Kuva 22. Ammattilehtiartikkelien kääntämisen jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Wiion lehtiluokituksessa, jota olen käyttänyt virallisen kääntäjän tutkinnon läh-
detekstien kartoituksessa (kappale 6.1.5.1), ammattilehdet ovat aikakauslehtien 
alaluokka. Kyselyssä käyttämässäni käännöstoimiston tekstilajirekisterissä ne 
olivat mukana omana tekstilajinaan, mikä johtunee siitä, että ne ammattimaisessa 
käännöstoiminnassa erottuvat muista lehtiartikkeleista. 
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Kyselynkin mukaan ammattilehtiartikkeleita käännettiin lehtiartikkeleista 
eniten. Vastaajista (n=91) suurin osa (n=50) ei kuitenkaan kääntänyt niitä kos-
kaan, harvoin käänsi noin kolmannes (n= 30) ja melko usein 12. Yksi ilmoitti 
kääntävänsä niitä usein ja yksi hyvin usein. Hyvin usein kääntävä ilmoitti työs-
kentelevänsä päätoimisena kääntäjänä ulkomaan edustustossa. 

Virallisen kääntäjän koeteksteistä ammattilehtien osuus oli pieni (13/83) (ks. 
tarkemmin kappale 6.1.5). 

48 %

24 %

4 %

0 %

1 %

23 %

en koskaan
harvoin
melko usein
usein
hyvin usein
Ei vastausta

 

Kuva 23. Päivälehtiartikkelien kääntämisen jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Päivälehtiartikkeleita kysymykseen vastanneista (n=91) ylivoimaisesti suurin osa 
(n=63) ei kääntänyt koskaan, neljännes (n=23) käänsi harvoin, vain 4 käänsi 
melko usein, usein ei kukaan ja hyvin usein yksi ja sama kääntäjä, joka käänsi 
hyvin usein myös ammattilehtiartikkeleita ulkomaan edustustossa. 

Kysymykseen vastanneista yli puolet eivät kääntäneet koskaan mitään leh-
tiartikkeleita, harvoin niitä käänsi noin kolmannes ja noin kuudennes melko 
usein. ’Harvoin’ ja ’melko usein’ -ryhmien osuutta kasvattivat ammattilehtiartik-
kelit. ’Usein’ tai ’hyvin usein’ -ryhmissä oli yhteensä vain 3 kääntäjää. Tulos 
tukee muualla tässä työssä esitettyjä havaintoja, että lehtiartikkelit ovat margi-
naalisia tekstejä ammattimaisessa käännöstoiminnassa. Virallisen kääntäjän koe-
teksteistä niiden osuus oli sama kuin ammattilehtien (13/83) (ks. tarkemmin kap-
pale 6.1.5). 

Eri tekstilajisten käännösten virallinen vahvistaminen 

Halusin tietää, miten paljon virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaneet todella 
tekevät virallisia käännöksiä. En kuitenkaan kysynyt sitä suoraan, koska oletin, 
että kaikki vastaajat eivät välttämättä tietäisi, mitä virallinen kääntäminen on. 
Halusin katsoa myös pitääkö olettamus paikkansa. Siksi kysyin: Mitä tekstilajia 
vahvistat virallisen kääntäjän vahvistuksella ja miten usein? Koska virallisen 
kääntäjän vahvistus tekee käännöksestä virallisen, sain täten vastauksen kysy-
mykseeni ja lisäksi muuta oleellista tietoa ko. kääntäjän toiminnasta. 
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L aikakauslehtiartikkelit 65 3 0 0 0 28 
L ammattilehtiartikkelit 64 1 0 0 0 31 
L päivälehtiartikkelit 62 2 0 0 0 32 
A koulu- ja tutkintotodistukset 27 18 12 3 14 22 
A tuomioistuinasiakirjat 35 14 7 2 14 24 
A virkatodistukset ja muut henkilöre-

kisteriasiakirjat 23 18 8 6 17 24 
A1 hallinnon tekstit 42 19 7 0 1 27 
A1 lakitekstit 42 13 5 3 2 31 
A1 lääkärintodistukset 44 6 4 2 8 32 
A1 työtodistukset 29 17 5 3 12 30 
A1 ulkomaankaupan asiakirjat 40 11 7 3 7 28 
A1 patentit 53 6 1 2 1 33 
A1 sopimukset 30 24 8 6 2 26 
M liikekirjeet 45 15 5 0 0 31 
M matkailumainokset 58 4 0 0 0 34 
M oppikirjatekstit 61 0 1 0 0 34 
M puheiden käsikirjoitukset, esitelmät 62 2 0 0 0 32 
M lehdistötiedotteet 60 2 2 1 0 31 
M käyttöohjeet ja manuaalit 57 7 2 1 0 29 
M toimintakertomukset 52 5 3 2 0 34 
M tuote- ja yritysesitteet 58 3 2 0 0 33 
M tuotemainokset 62 1 0 0 1 32 
M vuosikertomukset 51 7 1 2 2 33 
M yksityiskirjeet 61 2 1 0 0 32 
M muut tekstit 29 1 1 2 0 63 

Taulukko 14. Erittely eri tekstilajisten käännösten virallisesta vahvistamisesta, kaikki 
vastaajat (n=96) 

Laskemalla yhteen sarakkeet ’melko usein’, ’usein’ ja ’hyvin usein’, voidaan 
todeta, että vastaajat vahvistivat selvästi eniten yleisiä asiakirjoja eli tunsivat 
pääsääntöisesti virallisen kääntämisen merkityksen. Yllättävän paljon oli kuiten-
kin myös poikkeuksia. 
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Lehtiartikkelit 191 (66 %) 6 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 91 (32 %)
Muut tekstit 656 (57 %) 49 (4 %) 18 (2%) 8 (1 %) 3 (0 %) 418 (36 %)
Yleiset asiakirjat ja 
satunnaisesti vahvis-
tamisrelevantit yksi-
tyiset asiakirjat 

280 (42 %) 96 (14 %) 37 (6 %) 19 (3 %) 33 (5 %) 207 (31 %)

Taulukko 15. Yhteenveto eri tekstilajisten käännösten virallisesta vahvistamisesta, 
kaikki vastaajat (n=96) 

Kun tarkastelin vastauslomakkeista rinnakkain eri tekstilajien kääntämistä yleen-
sä ja niiden virallista vahvistamista, havaitsin selviä eroja kääntäjien toiminnas-
sa. Vastauksista näkyi, että kysymykseen vastanneista (n=91) runsaasti yli kol-
mannes (n=38) ei vahvistanut mitään koskaan ts. ei tehnyt virallisia käännöksiä 
lainkaan. Harvoin vahvistavia oli 20, melko usein 7, usein 16 ja hyvin usein vah-
vistavia vain 10. Näin ollen virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaneet tekivät 
enimmäkseen muita kuin virallisia käännöksiä, mikä on ymmärrettävää, koska 
kyse on yleistutkinnosta ja viralliset käännökset ovat käytännössä vain pieni osa 
kääntäjän työtehtävistä. 

Virallisen käännöksen juridisen erityisluonteen tiedostaminen 

Vahvistamista koskevat vastaukset antavat mahdollisuuden tulkita myös vastaa-
jaan käyttäytymistä virallisena kääntäjänä. Jos vastaaja vahvistaa muitakin kuin 
yleisiä asiakirjoja tai asiakirjoja, joiden todennäköisyys tulla yleisiksi on kohta-
lainen, hän ei näytä ymmärtäneen vahvistamisen merkitystä. Vastaajista 6 vah-
visti joskus lehtiartikkeleita (aikakauslehti 3, ammattilehti 1, päivälehti 2), 5 leh-
distötiedotteita, 20 liikekirjeitä, 4 matkailumainoksia, 2 puheiden käsikirjoituksia 
ja esitelmiä, 1 oppikirjatekstejä, 10 käyttöohjeita ja manuaaleja, 10 toimintaker-
tomuksia, 5 tuote- ja yritysesitteitä, 2 tuotemainoksia, 12 vuosikertomuksia, 3 
yksityiskirjeitä ja 4 muita. Toisin sanoen ne 53 vastaajaa, jotka ylipäänsä vahvis-
tivat joskus käännöksiä, olivat tehneet 84 virhearviota eri tekstilajien käännösten 
vahvistamisen tarpeellisuudesta. Lisäksi virhearvioita on varmasti jonkin verran 
sattunut myös tekstilajeissa, joiden todennäköisyys vahvistuksen tarpeellisuuteen 
on vain kohtalainen (lääkärintodistukset, työtodistukset, patentit, sopimukset, 
ulkomaankaupan asiakirjat ja hallinnon tekstit). Virhearvioiden syntyyn vaikut-
tavat yleistutkintoluonne ja ohjeiden puuttuminen. 

Kokeen läpäiseminen ensimmäisellä kerralla vs. uusiminen 

Virallisen kääntäjän kokeen yrittämiskertoja ei rajoiteta, ja on luonnollista, että 
epäonnistumisen jälkeen yritetään uudelleen. Ajattelin vastaajien mahdollisesti 
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arastelevan yrittämiskertojen mainitsemista. Siksi en kysynyt niiden määrää vaan 
ainoastaan oliko henkilö läpäissyt kokeen ensimmäisellä yrityskerralla. Vastaus 
riitti lisätiedoksi kyseisen kääntäjän ja kokeen suhteesta. 

68 %

28 %

4 %

 kyllä
 en
Ei vastausta

 

Kuva 24. Kokeen läpäisemisen ja uusimisen jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Kysymykseen vastanneista (n=92) suurin osa (n=65) oli läpäissyt kokeen en-
simmäisellä yrityskerralla. Heidän kritiikkiään tutkintoa kohtaan (kysymys 19) ei 
näin ollen voida pitää epäonnistumisen kokemuksesta johtuvana. Jotkut vastaa-
jista, joilla oli useampi tutkinto, olivat läpäisseet osan kokeista ensimmäisellä 
kerralla ja osan uusinnoissa. Vastaajista yksi ilmoitti yrittäneensä tiettyä koetta 
useamman kerran läpäisemättä ja luovuttaneensa lopulta. 

Kääntäjän valitsema aihepiiri kokeessa 

Kokeessa käännetään kaksi tekstiä, joista toisen voi valita tutkintolautakunnan 
asettamasta neljästä aihepiiristä. Aihepiirit noudattavat jossain määrin yhteis-
kunnan koulutus – ja erikoistumissuuntia. Samat aihepiirit olivat esim. vakiintu-
neet aikanaan ”perinteisiksi” erikoisaloiksi kieli-instituuteissa ja niiden loppuko-
keissa. Merkittävää on, että aihepiirissä yhdistetään aina kaksi lähekkäisiksi aja-
teltua alaa, jotta tehtävävalikoima saataisiin laajemmaksi. Nyt alat tosiasiassa 
ovat niin laajoja, että koetilanteeseen orientoituminen on vaikeaa. 
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43 %
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Ei vastausta

 

Kuva 25. Valinnaisten aihepiirien jakauma, kaikki vastaajat (n=96) 

Kysymykseen vastanneista (n=94) lähes puolet (n=42) oli valinnut toisen kään-
nöstekstin aihepiiristä kauppa ja talous. Heidän joukossaan olivat yhtä vastaajaa 
lukuun ottamatta kaikki kaupallisen koulutuksen saaneet ja humanistisen koulu-
tuksen saaneista lähes puolet (24/55). 

Lain ja hallinnon tekstin olivat valinneet kaikki 8 oikeustieteellisen ja lisäksi 
12 humanistisen tutkinnon suorittanutta sekä 1 yhteiskuntatieteellisen ja yksi 
kaupallisen tutkinnon suorittanut eli yhteensä vajaa neljännes vastanneista. Vain 
tältä osalta voidaan katsoa tutkituksi vaatimattomankaan lain tai hallinnon tekstin 
käsittelyä. Yksi vastaaja kertoi vaihtaneensa uudella yrityskerralla tekstin aihe-
piirin lain ja hallinnon tekstistä kauppaan ja talouteen. 

Apuvälineiden käyttö kokeessa 

Kirjallisten apuvälineiden käytön sallimisen oli määrä saattaa koe lähemmäksi 
ammattikääntäjän työtä. Halusin tietää miltä tilanne koetilaisuudessa näyttää ja 
verrata sitä esim. ammattimaisen kääntäjän tiedonhallinnan vaatimuksiin (ks. 
kappale 4.5.4). 
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yksikielinen yleissanakirja 12 33 17
kaksikielinen yleissanakirja 6 54 24
yksikielinen erikoisalan sanakirja 23 29 5
kaksi- tai monikielinen erikoisalan sanakirja 22 28 13
muu 29 7 3

Taulukko 16. Käytettyjen apuvälineiden jakauma 

Vastauslomakkeista saattoi todeta, että kysymykseen vastanneista (n=93) yli 
puolet (n=50) ei ollut käyttänyt mitään apuvälineitä. Taulukosta näkyy, että ylei-
sin käytetty apuväline oli kaksikielinen yleissanakirja, jota yhdessä tai useam-
massa tutkinnossa 43 vastaajaa oli käyttänyt joko vähän (54 merkintää) tai paljon 
(24 merkintää). Lisäksi yksi vastaaja ilmoitti käyttäneensä kaksikielistä yleis-
sanakirjaa mainitsematta kuinka paljon. Seuraavaksi eniten oli käytetty yksikie-
listä yleissanakirjaa (33 merkintää ’vähän’ ja 17 merkintää’ paljon’). Yksi-, kak-
si- tai monikielisiä erikoisalan sanakirjoja oli myös käytetty jonkin verran, mutta 
ei juurikaan muita apuvälineitä. Muiden apuvälineiden osuus oli ryhmissä ’vä-
hän’ ja ’paljon’ yhteensä vain10 merkintää. Kaikkiaan yleiskielen sanakirjoja oli 
käytetty huomattavasti enemmän (128 merkintää) kuin erikoisalan sanakirjoja 
(75 merkintää), ja kaksi- tai monikielisiä sanakirjoja enemmän (119 merkintää) 
kuin yksikielisiä (84 merkintää). Seuraavassa kuvassa on esitetty syitä siihen, 
miksi apuvälineitä ei käytetty lainkaan. 
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en tarvinnut

ei ollut aikaa

sopivaa apuvälinettä ei ollut mukana
 

Kuva 26. Apuvälineiden käyttämättömyyden syiden jakauma 

Niistä 50:stä kääntäjästä, jotka eivät olleet käyttäneet kokeessa apuvälineitä, 
syyksi puolet (n=25) vastasi ettei tarvinnut, 16 ettei ollut aikaa ja 9 ettei sopivaa 
apuvälinettä ollut mukana. Vastaukset osoittavat, että koeaika on riittämätön 
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ammattimaiseen välineiden käyttöön ja aihepiirit ovat niin laajoja, että täsmä-
apuvälinettä on mahdoton valita koetilaisuuteen. 

Virallisen käännöksen laatimisohjeiden tarpeellisuus 

Kysyin myös olivatko kääntäjät kaivanneet työssään yleisiä ohjeita siitä, miten 
virallinen käännös tehdään (kysymys 17). Tulkintaa varten jaoin täytetyt vastaus-
lomakkeet kahteen ryhmään: kaivanneisiin ja ei-kaivanneisiin. Vertasin usean 
kysymyksen kohdalla näitä kahta ryhmää toisiinsa, koska oletin sitä kautta saa-
vani tietoa tutkinnon suorittaneiden asenteesta käännöstyöhön. 

Virallisen käännöksen laatimisohjeita oli käännöstyötä tekevistä (n=91) kai-
vannut työssään 71. Sen sijaan vastaajista 20 ei ollut kaivannut ohjeita, mikä 
osittain selittyi sillä, että heistä vain 9 teki virallisia käännöksiä usein tai hyvin 
usein ja 11 ei tehnyt virallisia käännöksiä lainkaan. Ohjeiden tarpeettomuuteen 
saattoi vaikuttaa sekin, että melkein puolella (8) oli kääntäjäkoulutus yliopistosta 
tai kieli-instituutista. Muita syitä kaipaamattomuuteen ei vastauksissa ilmennyt. 
Esimerkiksi iällä tai tutkinnosta kuluneella ajalla ei näyttänyt olleen vaikutusta 
kieltävään tai myöntävään vastaukseen. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli, että kaikki oikeustieteelliseltä koulu-
tusalalta olevat ilmoittivat kaivanneensa virallisen kääntämisen ohjeita. Tästä 
voisi päätellä, että ohjeiden kokeminen tarpeellisiksi tai tarpeettomiksi riippuu 
myös juridisten ongelmien tiedostamisvalmiudesta. Päätelmää tukee se, että oh-
jeita kaipaamattomien joukossa puolestaan oli 6 vastaajaa, jotka vahvistivat mui-
takin kuin yleisiä asiakirjoja tai asiakirjoja, joiden vahvistaminen saattaa tulla 
kysymykseen, mikä antaa olettaa, että virallisen kääntämisen laatimisen ongelma 
oli heille vieras. 

Virallisen käännöksen tekemisessä ilmenneet ongelmat 

Avoimeen kysymykseen suurimmasta ongelmasta virallisen käännöksen tekemi-
sessä vastasi 61 henkilöä, joista 3 ilmoitti, että mitään ongelmia ei ole ollut, ja 1 
että ongelmat ovat olleet vähäiset, koska kyseisiä käännöksiä on ollut vähän eikä 
1995 jälkeen lainkaan. 

Esitän yhteenvetona mainitut ongelmat. Sulkeissa on ilmoitettu, kuinka mon-
ta kertaa mielipide esiintyy vastauslomakkeissa. Jaoin vastaukset asiakkaisiin, 
käännöksen laatimiseen, käännösongelmien ratkaisemiseen, kulttuurien etäisyy-
teen, ja käännösstrategiaan liittyviin ongelmiin. Kunkin ongelmaryhmän perässä 
on joitakin vastausesimerkkejä. Suurimmaksi ongelmaksi jotkut mainitsivat toi-
meksiantojen puutteen (6) tai vähyyden (5). Muita asiakkaisiin liittyviä ongelmia 
olivat laskutus (3), asiakkaan tietämättömyys (2), laskujen maksamatta jättämi-
nen (1) ja paperiversiotoimitus sähköisenä aikana (1). 

Laskutus: kun harvoin tekee käännöksiä niin on epävarma siitä mitä voi ja pitää 
laskuttaa. 
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Asiakas ei ymmärrä, mitä virallisen kääntäjän menettely tarkoittaa. Usein pyyde-
tään kääntämään yhdestä vieraasta kielestä toiseen. Monet luulevat, että viralli-
nen kääntäjä = notaari. 

Käännöksen laatimiseen liittyviä ongelmia olivat ohjeiden puuttuminen (4), vi-
rallista kääntämistä koskevan lainsäädännön tuntemattomuus (1), toiminnan vas-
tuu ja juridiset kysymykset (1), vahvistaminen (4) ja siihen liittyen leimankäyttö 
(5), kääntäjän huomautusten teko (2), laatimiseen liittyvät asiat yleisesti (3), luo-
tettavien tietolähteiden puute (1), apuvälineiden puute (1). 

Virallisen kääntäjän vastuu ja juridiset kysymykset. Erimaalaisten byrokraattis-
ten lyhenteiden selvitystyö. 

Minulla ei ole aavistustakaan siitä, miten esim. jokin teksti vahvistetaan viralli-
sen kääntäjän vahvistuksella, eikä siitä, mistä k.o. leiman/sinetin(?) voi saada, 
saati sitten siitä miten esim. tuomioistuinasiakirja virallisesti käännetään. Kään-
nökset ovat sivutyöni, enkä ole tarvinnut näitä tietoja vielä koskaan. 

Käännösongelmien ratkaisemiseen liittyvistä ongelmista suurimman joukon 
muodostivat ns. kieliongelmat: sanat ja sanastot(6), vastineiden löytäminen (5), 
käsitteiden vastaavuuden toteaminen(4). 

Sanat 

Löytää vastaavat ilmaisut kohdekielellä, jotka ovat yleisessä käytössä eikä pel-
kästään käännöksiä. 

Kulttuuriperäisiä käännösongelmia olivat eksoottiset maat (1), järjestelmien yh-
teensovittaminen (3), lyhenteiden selvitystyö (1), lähde- ja kohdekielisten asia-
kirjojen erilaisuus (1), järjestelmien selittäminen (1). 

Muotokysymykset + eri maiden järjestelmien yhteensovittaminen. 

Erimaalaisten byrokraattisten lyhenteiden selvitystyö. 

Käännösstrategiaan liittyvät ongelmat olivat rajan vetäminen vapaan ja sanatar-
kan välille (4) sekä rajan vetäminen pikkutarkkuuden ja oikeakielisyyden välille 
(1). 

Missä menee raja tarkan käännöksen ja kielten erilaisuudesta johtuvien muutos-
ten välillä. Voiko mitään sanoja lisätä tai poistaa tekstin selkeyden takia. 

Joskus on tilanteita, joissa on vaikea päättää kääntääkö suomenkielinen versio 
mahdollisimman hyvin Suomen vastaavaa muistuttavaksi vai säilyttää alkuperäi-
sen tyyppisenä. Esim. sopimus (Suomen sopimusmallit ja Ranskan vastaavat). 

Muita ongelmia olivat huono lähtökieli (1), tarkkuuden aikaansaaminen (1), tu-
kihenkilöstön puute (1) ja tehtävien tylsyys (1). Kaksi vastaajaa eivät laskeneet 
muotoilua, tyylin löytämistä tai käännöksen vahvistamista kääntämiseen kuulu-
vaksi, mikä viittaa kieleen rajoittuvaan kääntämiskäsitykseen. (”Itse kääntämi-
sessä ei ongelmia, sen sijaan ...”)  
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Tyytyväisyys tutkintoon tai tyytymättömyys ja kehittämistarpeet 

Kyselyyn sisältyi myös avoin kysymys virallisen kääntäjän tutkinnon kehittämis-
tarpeesta (kysymys 19). Mielipiteitä ja ehdotuksia tuli paljon. Jotkut olivat kir-
joittaneet liitteeksi A4-konekirjoitusarkin, mikä osoittaa, että he kokivat epäkoh-
tien esilletuomisen tärkeäksi. Vastaajat käyttivät myös runsaasti huutomerkkiä 
mielipiteensä perässä, mikä voidaan tulkita keinoksi lisätä painokkuutta. Kysy-
mykseen vastasi 47 henkilöä ja vain 3 oli täysin tyytyväisiä nykyiseen tutkintoon 
(”Nykyinen ihan hyvä.”). Lisäksi yksi oli tyytyväinen tutkintoon, mutta ei sen 
arvostelijoihin. Vastaajista 2 ilmoitti tyytymättömyytensä, mutta ei perustellut 
sitä. Jos lähdettäisiin olettamuksesta, että kehittämistarvekysymyksiin yleensä 
vastaavat vain vallitsevaan tilanteeseen tyytymättömät, niin 49 vastaamatta jättä-
nyttä voitaisiin sijoittaa tyytyväisten joukkoon. Lähempi vastausten tarkastelu 
johdatti minut jakamaan vastaajat kuitenkin kolmeen joukkoon: tyytyväiset, 
kriittiset ja ”selkänsä kääntäneet”. Selkänsä kääntäneiksi nimesin ei-vastanneista 
(n=49) sen joukon (n=28), joka ei toiminut enää kääntäjän ammatissa eikä tehnyt 
virallisia käännöksiä. Tulkitsin heidän vastaamattomuutensa johtumaan siitä, että 
he eivät enää olleet kiinnostuneita käännöstoimintaan liittyvien asioiden kehit-
tämisestä, koska olivat siirtyneet kokonaan muihin ammatteihin. Potentiaalisia 
tyytyväisiä kolmen selvästi kantansa esille tuoneen lisäksi olisi näin ollen 24, 
mikäli vaikeneminen tulkitaan tyytyväisyydeksi. Mielenkiintoinen löydös oli 
myös, että kolmesta tyytyväisestä yksi ei tehnyt lainkaan virallisia käännöksiä ja 
toinen ei harkitsemattomasta vahvistamiskäytännöstään tulkittuna näyttänyt 
ymmärtäneen virallisen kääntämisen merkitystä. Kriittisten joukkoon lukeutuivat 
pääasiassa päätoimisesti kääntäjänä toimivat (15) ja kääntäjäkoulutuksen saaneet 
(19). Kääntäjänkoulutuksen saaneista vastaajista (n=24) lähes kaikki (n=19) esit-
tivät kritiikkiä/parannusehdotuksia. Ei-vastanneista kääntäjäkoulutuksen saaneis-
ta yksi ei enää kääntänyt lainkaan. 

Kehittämistarvetta nähtiin eniten tehtävissä ja suoritusympäristössä ja -
ehdoissa, mutta myös tehtävien arvostelussa ja lautakunnan muussa toiminnassa 
sekä koko tutkinnon mielekkyydessä oli kritisoitavaa. Esitän yhteenvetona kes-
keisimmät esille tuodut epäkohdat ja ehdotukset. Sulkeissa on ilmoitettu, kuinka 
monta kertaa mielipide esiintyy vastauslomakkeissa. Lehtiartikkelien käyttämi-
nen koeteksteinä ja koetekstien aiheet ja tyyli yleensä koettiin epärelevanteiksi 
ammattimaista kääntämistä testattaessa (13), suoritusympäristö haluttiin vastaa-
maan käytäntöä erityisesti sallimalla normaalit apuvälineet ja varaamalla niiden 
käyttöön myös aikaa; erityisesti käsin kirjoittamista arvosteltiin ja ehdotettiin 
tietokoneen (+internetin) käyttöönottoa (10). Arvostelijoilta toivottiin ammatti-
maisen kääntämisen ja käännöstieteen asiantuntemusta filologisen asemesta (4). 
Koetta pidettiin liian yksinkertaisena, joskin täysin kääntämään kykenemättömät 
pois karsivana (2). Tutkinnossa pitäisi huomioida se, että ammattikääntäjän pitää 
tuntea myös käännösteorioita (1). Tutkintosuoritusten käsittelyä pitäisi nopeuttaa 
(1). Tutkinnon katsottiin antavan nauttimansa auktoriteetin takia yleisesti varsin 
kapean kuvan kääntämisestä ja olevan näyttävä osoitus kääntäjän ammatin aliar-
vostuksesta (2). Lautakunnalta toivottiin enemmän tiedottamista ja ohjeita ennen 
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koetta ja sen jälkeen sekä yleisesti läpinäkyvyyden lisäämistä (11). Tutkinnon 
suhde yliopistojen kääntäjätutkintoihin koettiin ongelmallisena, ja koko kokeesta 
luopumistakin esitettiin harkittavaksi, jos keksittäisiin tasapuolisempi menettely 
(6). Tutkintolautakunnalta toivottiin aktiivista työnvälittäjän roolia (2). 

Pelkistettyinä kommentit sisälsivät seuraavia ehdotuksia: lisää informaatiota, 
relevantimmat tekstit (tekstilajiltaan, sisällöltään ja vaikeusasteeltaan), todistus-
tekstin kääntäminen pakolliseksi, tarkemmat tehtävät, tietokoneet ja internet 
käyttöön, lisää aikaa, asiantuntevampi ja nopeampi arvostelu, kielitaidon mit-
taamisesta siirryttävä käännöstaidon mittaamiseen, tarkastajien nimet julkisiksi, 
useampi yrittämiskerta vuodessa, järjestettävä koulutusta, ohjattava ja valvottava 
kenttää, viranomaisyhteyksiä kehitettävä, työnantajayhteyksiä kehitettävä, tut-
kintomaksu alennettava, ja mikäli parannuksia ei ole mahdollisuus tehdä, tutkin-
non korvaamista jollain muulla harkittava. Positiivista ajattelua edusti mielipide, 
jonka mukaan kaikista puutteistaan huolimatta tutkinnon suorittaminen voi olla 
kimmoke itsensä kehittämiseen ammattimaisen kääntäjän suuntaan.  

Seuraavassa on muutama esimerkki vastauksista. Kukin vastaus sisälsi pää-
sääntöisesti useita mielipiteitä, joten vastauksia ei ollut mielekästä siteerata yk-
sittäisen mielipiteen yhteyteen. 

Tekstien vaikeusaste tasaisemmaksi, ettei tuntuisi olevan niin tuurista kiinni! 
Korjausprosessin ja sitä seuraavan lautakunnan mahdollisesti myöntämän luvan 
pitäisi nopeutua olennaisesti; lähes puolen vuoden odotusaika on kohtuuton, kun 
on kyse ammattitutkinnosta, joka suoraan vaikuttaa mm. työnsaantiin. Lautakun-
ta voisi myös automaattisesti ilmoittaa mm. kääntäjäliittoon kokeen läpäisseet 
henkilöt. 

Selkeämpi käytäntö eri kääntäjätutkintojen ymmärtämiseksi ja hieman enemmän 
tiedottamista, myös tutkinnon läpäisemisen jälkeen! 

Aikaa lisää ja mahdollisuus käyttää tietokonetta, johon on esim. internet-yhteys. 
Ei kai kukaan käännä enää käsin kirjoittamalla. Kokeen tarkastajan nimi olisi 
tiedettävä, samoin perusteet virheille! Koko kokeesta luopumista voisi harkita, 
jos keksittäisiin tasapuolisempi menettely! 

Kokeen suorittamisen voisi siirtää Internet-ympäristössä esim. ATK-luokassa 
suoritettavaksi. Kuka tekee lyijykynällä virallisia käännöksiä? Tekstit saisivat ol-
la pakinatyypin sijasta enemmän asiaproosaan painottuvia. 

Käännöskokeessa tekstien pitäisi paremmin vastata sellaisia tekstityyppejä, joita 
todennäköisesti joutuu vahvistamaan virallisesti (esim. sopimustekstejä). En 
ymmärrä miksi kokeessa käytetään pääasiallisesti vapaamuotoisia lehtiartikke-
leita. Milloin sellaisia on tarvetta vahvistaa virallisesti?? 
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Arvostelijoiden asiantuntemuksen lisääminen olisi aiheellista! 

Tutkinto on Ok, mutta tarkastajina p.o. käännöstieteessä loppututkinnon suorit-
taneet henkilöt, ei siis filologit! Muuten joudutaan tutkinnossa miettimään sellai-
sia vaihtoehtoja, jotka miellyttäisivät nimenomaan filologeja ja jotka useimmiten 
eivät ole parhaita mahdollisia kääntämisen kannalta. 

5.1.3 Yleisiä havaintoja kyselystä 

Kysely toi esille suuntaa antavaa tietoa siitä, mitä henkilöt olivat tehneet ennen 
virallisen kääntäjän tutkintoa, mitä sen aikana ja mitä sen jälkeen. Varsinaisten 
vastausten lisäksi kysely osoitti, että 79 kääntäjää 200:sta oli laiminlyönyt laki-
sääteisen ilmoitusvelvollisuutensa (Asetus virallisista kääntäjistä 1989/626, 13 
§): 74 kääntäjää ei ollut tehnyt ilmoitusta toiselle paikkakunnalle muuttamisesta 
ja 5 kääntäjää käännöstoiminnan lopettamisesta. Tästä voi varovasti päätellä, että 
niiden 32 kääntäjän joukossa, jotka eivät palauttaneet lomaketta, saattoi olla 
käännöstoimintansa lopettaneita. Kaikki virallisen kääntäjän tutkinnon suoritta-
neet eivät joko tunne heitä koskevia säädöksiä tai eivät piittaa niistä. Tutkinnon 
luonteesta ja tutkintolautakunnan toiminnasta (ks. kappale 6.1) tulkiten olen tai-
puvainen uskomaan, että kyseessä on ensin mainittu tilanne. 

Vastaajien kommenteista saattoi tulkita myös, että kaikki viralliset kääntäjät 
eivät ole kääntäjäliittojen (aktiivisia) jäseniä eivätkä lue SKTL:n julkaisemaa 
Kääntäjä-lehteä tai KAJ:n julkaisemaa Kajava-lehteä, joissa kummassakin on 
jatkuvasti kääntäjän ammatinharjoittamisen kannalta olennaista tietoa, kuten tie-
toa palkkioiden kehityksestä ja määräytymisperiaatteista, laskutusperusteista, 
jatkokoulutuksesta, teorioiden kehityksestä jne. 

Edelleen kysely vahvisti käsitystä, että virallisen kääntäjän kokeeseen osallis-
tumisen motiivit vaihtelevat suuresti. Motiiveista yleisin lienee ”virallisen” sta-
tuksen hankkiminen kääntäjän ammattiin kielikoulutuksen tai muun ei-
kääntäjäkoulutuksen pohjalta. Toinen selkeä motiivi on palvelutarjonnan laajen-
taminen laillisesti pätevillä käännöksillä. Kolmas motiivi on ”virallisen” mai-
nosarvo asiakkaista kilpailtaessa. 

5.2 Virallisen kääntäjän arkipäivä: tapausselostuksia 

Virallinen kääntäjä (suomesta englantiin) Sheryl Hinkkanen on Kääntäjä-
lehdessä (5/2002, s. 13) kuvannut ammattitoimintaansa ja ottanut myös kantaa 
sen yhteyksistä suorittamaansa tutkintoon. Hinkkanen on SKTL:n asiatekstin 
kääntäjien jaoston jäsen ja FIT:n pääsihteeri. Hän työskentelee päätoimisena 
kääntäjänä Helsingissä omassa käännöstoimistossaan ja hänen A-työkielensä on 
äidinkieli englanti. Hänellä on valantehneen kielenkääntäjän tutkinnon kautta 
1985 hankitut virallisen kääntäjän oikeudet suomesta englantiin. Hänen edusta-
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massaan työkieliparissa suomi-englanti on eniten suoritettu virallisen kääntäjän 
tutkinto, ja se on kyselyn mukaan myös yleisin yhdistelmä käytännössä. Hinkka-
nen haluaa korostaa, että selostus on henkilökohtainen eikä sellaisenaan yleistet-
tävissä, joskin kääntäjäkollegat ovat raportoineet samansuuntaisia kokemuksia. 
Hinkkasen kuvaus on kuitenkin yhteensopiva edellisessä kappaleessa 5.1 selos-
tettujen kyselytulosten kanssa ja vahvistaa niitä. 

Hinkkanen on poiminut kirjanpidostaan vuosilta 1995-2001 asiakirja-
käännökset, jotka ovat vaatineet vahvistusta. Kyseessä ovat erilaiset todistukset, 
jotka hän on luokitellut viiteen luokkaan ja ilmoittanut myös todistuskohtaiset ja 
luokkakohtaiset lukumäärät seuraavasti: 1) Koulutukseen ja ammatinharjoittami-
seen liittyvät todistukset (134), 2) Yksityishenkilöitä koskevat todistukset (77), 
3) Yritysten tarvitsemat todistukset (48), 4) Työn saantiin liittyvät todistukset 
(35) ja 5) Muut todistukset (30). Yhteensä noin viiden vuoden aikana virallisia 
käännöksiä oli kertynyt 325 eli keskimäärin 65 vuodessa, eli vähän enemmän 
kuin 1 viikossa, mikä korreloi hyvin kyselyn tulosten kanssa. 

Hinkkanen pohtii artikkelissa miten arkitodellisuus ja virallisen kääntäjän 
tutkinto (tässä tapauksessa valantehneen kielenkääntäjän tutkinto) kohtaavat, eli 
miten koe mittasi edellä mainittujen toimeksiantojen suorittamiseen vaadittavia 
valmiuksia. Hänen vastauksensa on: ”Mielestäni ei oikeastaan mitenkään.” Koe-
tekstinä oli ollut ote aikakauslehden pakinaa, joka käsitteli Paavo Väyrystä ja-
lasmökkeineen. Käännöspulmiksi osoittautuivat ”täsmentämätön sana lehti, sanat 
jalasmökki, nättinokkainen ja arkahipiäinen sekä sanonta niin sysissä kuin sepis-
sä”. Hinkkasen mukaan ainoastaan sanaongelmaa lehti, jolle pitää valita monesta 
vaihtoehdosta tilanteeseen sopiva vastine, voidaan pitää jonkin asteisesti rele-
vanttina virallisen kääntäjän kielitaidon testaamisessa. 

Tutkinto ei myöskään testannut valmiuksia toimia virallisena kääntäjänä. 
Avoimiksi jäivät keskeiset kysymykset kuten: minkälaisia vakuuslausekkeita 
tulisi käyttää, miten menetellä alkuperäisasiakirjan virheiden kanssa, miten osoit-
taa epäolennaisen aineksen poisjättäminen käännöksessä, miten sovittaa yhteen 
eri kulttuurit jne. Tutkinnon ja käytännön kohtaamattomuus on edellä rapor-
toidun kyselyn (kappale 5.1) mukaan koettu samanlaiseksi myös virallisen kään-
täjän uudistetussa kokeessa, joten tässä suhteessa valantehneen kielenkääntäjän 
tutkinnolla (1967-1990) ja virallisen kääntäjän tutkinnolla (1991—) ei ole eroa. 

Hinkkasen arviota virallisen kääntäjän tutkinnon ja ammattimaisen kääntämi-
sen suhteesta vahvistavat muidenkin virallisten kääntäjien esittämät ajatukset 
toiminnastaan. Asiakaskirjeenvaihdossa puolestaan näkyy ulkopuolisen vaikeus 
tulkita käsitteitä virallinen käännös tai virallinen kääntäjä. Seuraavassa on muu-
tama esimerkki sekä asiakkaitten että kääntäjien itsensä käsityksistä ja tuntemuk-
sista. Osa on henkilökohtaisia yhteydenottoja ja osan olen poiminut translat-
keskustelulistalta. 
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Asiakkaiden käsityksiä 

Asiakkaiden yhteydenotot heijastavat heidän ymmärrystään kääntäjän työstä. 
Tarkoitus ei ole arvostella asiakkaiden käyttäytymistä, sillä heillä on lupa olla 
tietämättömiä silloin, kun he kääntyvät asiantuntijan puoleen. Yhteistyö asiak-
kaan kanssa tulee ongelmalliseksi vasta kun kääntäjä itse ei hallitse ammattiaan 
riittävästi. Tarjouspyynnöt onkin aina nähtävä eriasteisina haasteina kääntäjälle.  

Tarjouspyyntö 19.1.2004: 

Moi! 
Kokeilenpa nyt tätäkin kautta, josko saisin apua ongelmaani... 
Eli haluaisin löytää henkilön, joka korvausta vastaan kääntäisi minulle englan-
nista suomeen 2,5 sivun (A4) mittaisen artikkelin, joka käsittelee lääketiedettä. 
Tekstissä ei vilise käsittääkseni mitään erityistermejä, mutta minulle se silti tuot-
taa hankaluuksia, kun pitäisi niin moni sana katsoa sanakirjasta. Viralliset kään-
täjät ym. ovat tietysti hirveän kalliita ja nyt ajattelinkin kysyä löytyisikö teidän 
laitokseltanne joku, joka voisi tuollaisen käännöksen tehdä. Artikkeli on minulla 
paperiversiona, mutta voin skannata ja lähettää liitetiedostona. Eikä käännös tule 
muualle kuin omaan käyttööni, joten mikään virallinen paperi sen ei tarvitse ol-
la! 
Terveisin x 

Tarjouspyyntö 22.10.2002: 

Hei ja terveiset mainostoimisto X:stä! 
Kauttarantain sain sinun yhteystietosi. Ymmärsin, että olet valantehnyt kääntäjä, 
ja sellaista me juuri nyt tarvitsemme! 
Kyse on esitteen käännöksestä. (Tietotekniikkatalo joka on erikoistunut elintar-
vikeyritysten tuotannon ohjaukseen) Kooltaan esite on A4 x 4 sivua. Suomenkie-
listä tekstiä ei ole kovinkaan paljon, ja tukena voisi käyttää vanhaa käännöstä! 
(osittain uusi teksti) 
Osaisitko lonkalta heittää mitä tällaisesta velottaisit jos sen tekisit? 
Tarvitsen tarjouksen huomiseksi 
Ystävällisin terveisin x 

Virallisten kääntäjien kysymyksiä  

Ammattitaitoon kuuluu kollegoiden konsultoiminen, kun ilmenee asioita, joissa 
itse on epävarma. Kysyminen on positiivinen asia, sillä se osoittaa, että kääntäjä 
on havainnut tietyn ongelman. Seuraavassa siteeratut kysymykset ovatkin tarkoi-
tettu demonstroimaan vain sitä, että virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaminen 
ei ole välttämättä osoitus kääntäjän ammatinhallinnasta. 

Kysymys 26.2.2004 

Ich habe eine Frage an Dich.  
Möglicherweise bekomme ich einen Übersetzungsauftrag. Es handelt sich um 
Internetseiten von einer Firma, die ins Deutsche übersetzt werden sollen. Was ist 
ungefähr das übliche Honorar für solche Leistung? Richtet sich der Lohn nach 
Anzahl der Zeilen, Sätzen, Wörtern, Seiten ...? Da ich arbeitslos bin soll das 
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Arbeitsverhältnis „palkkasuhde“ sein und die Arbeit „palkkatyö“ sein, also keine 
selbständige Firma. Das wirkt ja auch auf die Höhe des Lohnes. Allerdings habe 
ich mir vom Arbeitsamt sagen lassen, dass „palkkatyö“ möglich ist auch wenn 
ich selber alle Sozialgaben bezahle. Da soll wohl das Honorar dementsprechend 
höher sein. 
Gibt es für die Übersetzer/innen einen Verein oder eine Gewerkschaft o.ä. wo 
ich mich erkundigen kann? 
Danke wieder für Deine Hilfe im voraus. 
Grüsse aus x sendet x. 

Kysymys 19.1.2000 

Hei! 
Nyt täytyy osoittaa totaalinen tietämättömyyteni. Käännän kyllä kaikenlaisia vi-
rallisia papereita virallisesti, mutta apostillea ei ole tullut aiemmin kohdalle. 
Harmaiden aivosolujen perukat sanovat, että sillä on määrämuoto eri kielillä 
mutta käännetäänkö niitä vai miten se oli. Asiakas siis tarvitsee kaupparekiste-
riotteen suomesta englanniksi ja tämä apostillen?? 
Terv. x 
PS Enkä oikein ymmärrä mitä sillä apostillella vahvistetaan. Minä sivistymättö-
myyttäni kuvittelin ensin, että asiakirja oli tarkoitettu aposti-nimiselle tyypille. 

Kysymys 19.1.2000 

Hei!  
En syytä ketään, mutta en myöskään suostu ajattelemaan, että olen itse syyllinen 
tietämättömyyteeni, koska olen todella yrittänyt etsiä tietoa ja ehdotin viime 
vuonna Kääntäjän toimitukseenkin, että näitä asioita voisi käsitellä Kääntäjässä 
laajemmin kuin mitä nyt on tehty. Olen melko vakuuttunut, etten ole ainoa aloit-
televa virallinen kääntäjä (suoritin tutkinnon 2 vuotta sitten), joka on näiden käy-
tännön asioiden kanssa hämmennyksissään ja epävarma. Eikö juuri tämän ko-
kemuksen pohjalta ole sitäkin selvempää, että olisi todella suureksi avuksi, jos 
laadittaisiin yhtenäinen, kattava ohjeisto tai ainakin luettelo tahoista, jotka anta-
vat näistä asioista tietoa. Pitääkö jokaisen aloittajan kompastella samat kivikot 
läpi? Sinä olet näiden vuosien aikana käytännöt oppinut ja sinulle ne ovat nyky-
ään niin itsestäänselviä, että minun kysymykseni vaikuttavat aivan tyhmiltä. 
Mutta kun virallisen kääntäjän tutkinnon voi suorittaa kuka tahansa hyvin kieltä 
osaava, sellainenkin joka ei kenties koskaan ole opiskellut kääntämistä eikä sii-
hen millään tavalla perehtynyt, uskon, että läpi pääsee monia sellaisia, jotka ovat 
aivan yhtä ihmeissään kuin minä. Minua se ainakin huolestuttaa, kun virallisen 
kääntäjän asema kuitenkin on ”virallinen” ja juridisesti merkittävä. Toistan vielä, 
että tietoa olen kyllä aktiivisesti etsinyt, mutta minun kokemukseni mukaan sitä 
ei suinkaan helposti ole saatavilla.  
Minusta olisi koko virallinen kääntäjä -instanssin uskottavuuden kannalta hyö-
dyllistä, että tätä ongelmaa käsiteltäisiin. Vai olenko sittenkin ainoa, joka on 
näiden asioiden kanssa ihmeissään? 
Terv. x  
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Kysymys 25.3.2003 

Hyvät ihmiset, 
sanokaa nyt, kun aina yksikseni tuskailen näiden samojen kysymysten kanssa, 
että onko olemassa joku selvä määräys siitä, pitääkö virallinen käännös välttä-
mättä kiinteästi liittää alkuperäiseen asiakirjaan ja jos, niin onko säännöt siitäkin, 
millä tavalla tämä pitää tehdä. Entä onko ratkaisevaa se, onko virallinen käännös 
tehty alkuperäisestä vai valokopiosta? Yliopistossa saamani ohjeen mukaan 
merkitsen nyt kyllä käännökseen, kummasta on kyse, mutta mietin, kelpaako va-
lokopiosta tehty yhtä hyvin kuin kopiosta tehty. Asiakkaani ovat useimmissa ta-
pauksissa aivan vastakkaisella puolella Italiaa, ja todistusten sun muiden alkupe-
räisdokumenttien lähettäminen täkäläisessä postissa arveluttaa (ja kestää). 
Sellaisenkin tiedon löysin tänään kansioitani selaillessani, että apostillaa ei pitäi-
si pyytää alkuperäiseen asiakirjaan ennen käännättämistä (kuten kaikki tekevät), 
vaan vasta käännöksen jälkeen niin, että se laillistaisi samalla kertaa molemmat 
asiakirjat (alkup. ja käännöksen). Onko todella näin? Olen kääntänyt lukuisia 
apostillalla vahvistettuja todistuksia todistuttamatta enää sen kummemmin kään-
nöksiäni (lyönyt vain oman leimani), ja tietääkseni asiakkaat ovat päässeet nai-
misiin, saanet tutkintonsa tunnustettua jne. jne. 
Eikö näistä kaikista asioista ihan oikeasti ole MISSÄÄN saatavana tietoa? Mi-
nulla olisi näitä kysymyksiä vielä vaikka kuinka paljon. Mutta jos nyt aluksi sai-
si vastaukset vaikka näihinkin, niin olisi vähän turvallisempi olo! 
Kauniisti niiaa x 
(Hietasen huomautus: kysyjä käyttää koko ajan väärää termiä apostilla apostillen 
asemesta.) 

Virallisen kääntäjän kertomuksia 

Kääntäjien kertomukset kokemuksistaan muissa Euroopan maissa osoittavat, että 
auktorisointimenettelyistä on ollut aiheellista herättää unionin laajuinen keskus-
telu ja että tietyn asteinen harmonisointi oikeudellisen luotettavuuden takaami-
seksi kansainvälisessä asiakirjaliikenteessä on välttämätöntä. 

Kertomus 19.1.2000 

Hei! 
Kun itse hankin carte de séjouria aikoinaan Poitiers’ssa, oli minulla Kemistä 
hankittu virkatodistus, jolle oli siellä siihen hätään löytynyt vain virallinen su-en 
kääntäjä. Sen englanninkielisen version kanssa marssin sitten Ranskassa erään 
tyypin luo viidakkorummun yllyttämänä, ja hän käänsi sen pikapikaa en-ra ja löi 
tarvittavat leimat. Maksoi 100 fr. Kuulin, että vielä pienemmällä korvauksella 
olisi päässyt, jos olisin itse kääntänyt - tyyppi kuulemma löi leimojaan halvem-
malla, ellei tarvinnut kääntää... 
Siitä eteenpäin ei ollut mitään ongelmia. Eikä minulla koskaan ollut mitään 
apostillea... mutta virallinen kääntäjähän olikin tässä tarinassa ranskalainen. 
Terveisin kaihoisa ja flunssainen x 
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Kertomus 19.1.2000 

Todella viidakon laki! 
Kun me kymmenen vuotta sitten ostimme talon Ranskasta, tarvittiin virkatodis-
tus, mutta minä käänsin sen itse vaikka taatusti olin jäävi kääntämään omaa to-
distustani, eikä sitä kukaan todistanut oikeaksi. Mutta paperit (alkuperäinen tie-
tenkin mukana) hyväksyttiin sellaisenaan - eikä Suomessa silloin edes puhuttu 
EU:hun liittymisestä! 
Hämmästelee x 



 

 
 
 
 

183

6 Kääntäjien auktorisointijärjestelmät 

Auktorisointijärjestelmät ovat toiminnaltaan yhteenkuuluvien osien kokonaisuus, 
joiden tarkoitus on tutkia henkilön luotettavuus ja ammattitaito sekä myöntää 
oikeudet ja valvoa niitä. Tarkastelen tässä luvussa kuka myöntää miten ja millai-
sia oikeuksia sekä miten oikeuksia valvotaan kolmessa Euroopan unionin jäsen-
valtiossa. Suomen kohdalta pyrin mahdollisimman kattavaan kuvaukseen ja ar-
vioon. Ruotsista ja Saksan liittotasavallasta päähuomio on tutkinnoissa, koska 
hallinnointiin liittyvissä yksityiskohdissa on kyse kunkin maan omasta hallinto-
kulttuurista, jonka selvittäminen ylittäisi tämän tutkimuksen rajat. Esittelen kui-
tenkin myös hallinnointiin liittyvät tutkimukseni kannalta relevantit asiat. 

6.1 Suomen auktorisointijärjestelmä 

6.1.1 Lainsäädännön lähtökohta ja kehitys  

Lainsäädännön lähtökohtana on ollut ajatus, että virallisesti hyväksyttyjä ja val-
vottuja kääntäjiä tarvitaan suorittamaan käännöksiä, joiden oikeellisuudesta työn 
teettäjä haluaa takeet.164 Yhteiskunnassa on havaittu, että asioiden järkevän ja 
taloudellisen hoidon kannalta tarvitaan käännöksiä, joiden oikeellisuutta ei tar-
vitse epäillä eli joilla on julkisen luotettavuuden tae. Käännökselle julkisen luo-
tettavuuden takeena olisivat laissa kääntäjälle asetetut pätevyysvaatimukset ja 
heidän toimintansa viranomaisvalvonta.165 Kielilain ja monien muiden säädösten 
toimeenpano edellytti lisäksi käännöksiä, jotka olivat laillisesti päteviä, jollei 
niitä osoitettu virheellisiksi. Toimeksiantajan kannalta merkittävää oli myös juri-
disesti sitova salassapitovelvollisuus. Moraalista ja ammattieettistä velvollisuutta 
ei pidetty riittävänä. (Kielenkääntäjätoimikunnan mietintö 1983:26, 1.) 

Jo pitkään ennen asianomaista lainsäädäntöä kaupunkien maistraatit olivat 
antaneet päteviksi katsomilleen halukkaille henkilöille (usein kieltenopettajia) 

                                                 
164 Hallituksen esityksessä (HE n:o 47/1988, 4§) kohtaa täsmennetään seuraavasti: Virallisia 

kääntäjiä tarvitaan muun muassa suorittamaan käännöksiä, joiden oikeellisuudesta työn 
teettäjä haluaa takeet, kuten esimerkiksi viranomaisen antamia päätöksiä, todistuksia ja 
sopimusasiakirjoja. 

165 HE n:o 47/1988, s. 5, 4§: Pykälässä kyseiselle käännökselle asetettavan julkisen luotetta-
vuuden takeena olisivat muualla tässä laissa viralliselle kääntäjälle asetetut pätevyysvaa-
timukset sekä heidän toimintansa viranomaisvalvonta. 
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määräyksiä toimia kielenkääntäjinä. Nämä olivat vannoneet valan, jossa he olivat 
vakuuttaneet toimittavansa heille uskotut tehtävät parhaan kykynsä mukaan ja 
pitävänsä ne salassa. (Tyynilä 1995, 3.) 

Säätelytarve nähtiin kuitenkin vakavampana ja asian kuntoon saamiseksi luo-
tiin 1967 valantehneitä kielenkääntäjiä koskeva järjestelmä, joka perustui valan-
tehneistä kielenkääntäjistä annettuun lakiin (1967/191) ja sen nojalla annettuun 
asetukseen (1967/510). Järjestelmä kuului sekä opetusministeriön että oikeusmi-
nisteriön toimialaan (”kahden luukun periaate”). Oikeusministeriö antoi hake-
muksesta oikeuden toimia valantehneenä kielenkääntäjänä henkilölle, joka oli 
suorittanut erillisen opetusministeriön toimeenpaneman kielitutkinnon tai kieli-
instituutin loppukokeen korkeimmalla arvosanalla166 ja vannonut alioikeu-
dessa säädetyn valan tai antanut kirkkoon kuulumattomana vastaavan vakuutuk-
sen, ja joka täytti muut lainsäädännön asettamat vaatimukset. Valantehneiden 
kielenkääntäjien rekisteröinti ja heidän toimintansa valvonta kuuluivat myös 
oikeusministeriölle. 

Opetusministeriö asetti kielitutkintoja varten kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
seitsemän pysyvää (kahden henkilön: varsinaisen ja varajäsenen muodostamaa) 
kielitutkintolautakuntaa, joiden lisäksi voitiin tarvittaessa asettaa tilapäisiä lauta-
kuntia. Lautakuntien tehtävät oli määrätty opetusministeriön vahvistamassa ohje-
säännössä. Koetehtävien laatimisen ja arvostelemisen lisäksi lautakunnilla oli 
eräitä asioiden hoitoon liittyviä hallinnollisia tehtäviä. 

Valantehneiden kielenkääntäjien tutkintojärjestelmän mukaan tutkinnot oli 
jaettu yleis- ja erityistutkintoihin, jotka olivat kaksi erillistä tutkintoa, joten 
oikeudet sai pelkän yleistutkinnon perusteella. Kielenkääntäjätoimikunnan mie-
tinnön mukaan (1983/26, .23) erityistutkintoja suoritettiin vain muutamissa kie-
lissä ja niissäkin erittäin vähän (191 kääntäjää ja 243 kieliparia). Syyksi esitetään 
informaation puute. Mietinnössä todetaan edelleen: ”Näyttää siltä, että valanteh-
neet kielenkääntäjät katsovat saaneensa yleistutkinnon suoritettuaan pätevyy-
den167 myös erityisalojen käännöstöihin. Asetus ei rajoita valantehneen kielen-
kääntäjän oikeutta vahvistaa käännöstä hänen suorittamansa tutkinnon mukaan.” 

Yleistutkinnolla osoitettiin yleinen kielitaito ja erityistutkinnolla kyky suorit-
taa käännöstehtäviä168 jollakin erityisalalla. Tutkinnot olivat kirjallisia ja apuvä-

                                                 
166 Kieli-instituutin loppukokeen perusteella oikeuksia on hakenut vain 7 kääntäjää 8:lle kie-

liparille, mikä on yllättävää, koska vuosina 76 - 81 oli kieli-instituuteista valmistunut 20 - 
40 sellaista diplomi-kielenkääntäjää, jotka olisivat voineet hakea valantehneen kielen-
kääntäjän oikeuksia (Komiteanmietintö 1983:26, 12). 

167 Toimikunnan sanojen mukaan ”tutkinto antaa pätevyyden toimia käännöstehtävissä”, ja 
näin ovat tutkinnon ymmärtäneet myös ne kääntäjät, jotka ovat ilman kääntäjäkoulutusta 
halunneet saada muodollisen pätevyyden ammattiin. 

168 Teksteissä puhutaan ”kääntämisestä”, mutta itse koetta nimitetään kielitutkinnoksi. (Mie-
tintö, s. II: ”Tutkintolautakunta antaisi henkilölle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lau-
takunnan toimeenpaneman kielitutkinnon ja täyttäisi eräät muut vaatimukset, oikeuden 
toimia virallisena kielenkääntäjänä. Lautakunnan päätöksiin saataisiin valittamalla hakea 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kielitutkinnon hylkäämisestä ei olisi kuiten-
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lineitä ei saanut käyttää. Tutkinto saattoi olla joko yksisuuntainen (suoritusaika 
120 min.) tai kaksisuuntainen (suoritusaika 240 min.) Tutkintoon osallistumiselle 
ei asetettu mitään muodollisia – tai ylipäänsä mitään ammatillisia —pätevyys-
vaatimuksia. Kielenkääntäjätoimikunnan mietinnön ehdotus oli, että ”muodolli-
sia pätevyysvaatimuksia ei tulisi asettaa vastaisuudessakaan, vaan kaikkien ha-
lukkaiden on saatava yrittää suorittaa tutkinto pohjakoulutuksesta riippumatta” 
(1983:26, s. II). Lakiuudistuksessa meneteltiin ehdotuksen mukaisesti. 

Kokeessa käännettävät tekstit olivat pääsääntöisesti irrallisia otteita lehtiar-
tikkeleista, eli ne edustivat journalistista tyyliä, joka äärimmäisen harvoin jos 
koskaan on virallisen kääntämisen kohteena.169 Niillä ei myöskään ollut mahdol-
lista tutkia yleistä käännöstaitoa, koska esim. lähdemateriaalia ja viestintätehtä-
vää kohderyhmineen ei ilmoitettu eikä niin ollen myöskään määritelty tarkem-
min. Lisäksi suoritusolosuhteet (ilman apuvälineitä) olivat käännöstoiminnan 
vastaiset. Kokelaan tiedollisiin, inhimillisiin ja juridisiin valmiuksiin viestiä 
muiden ihmisten (yleensä eri alojen pitkällekin erikoistuneitten asiantuntijoiden) 
asioita ei kiinnitetty huomiota. Kärjistetysti sanottuna oletettiin, että 18-
vuotias170 au pair -tyttönä kielensä hionut pystyy juridisesti luotettavalla tavalla 
toimimaan kääntäjänä (ja tulkkina) jopa tuomioistuimessa tai aivokirurgiaa kos-
kevissa lausunnoissa ja muissa virallisissa asiakirjakäytännöissä, mitä nykytie-
tämyksen valossa voidaan pitää käsittämättömänä oletuksena. Toiminnan voi-
daan tulkita heijastavan tutkinnon asettajien käännösajattelua.  

Opetusministeriön toimeenpanema koe oli kielikoe, joksi sitä myös nimitet-
tiin sekä laissa ja asetuksessa että tutkinnon toimeenpanemista käsittelevissä 
teksteissä (ks. edellä). Tiedusteluun tutkinnon arvosteluperiaatteista tutkintolau-
takunnan puheenjohtaja K.B. Lindgren ilmoitti 15.6.1982: 

Valantehneiden kielenkääntäjien kokeissa tutkitaan paitsi varsinaista kääntämis-
taitoa myös tuloskielen virheettömyyttä. Siten arvioidaan myös esim. välimerk-
kien, isojen alkukirjainten, lyhenteiden yms. käyttö. Jos tutkija käsialan tai muun 
epäselvyyden takia ei pysty lukemaan jotakin kohtaa, se tulkitaan virheelliseksi. 
Jos kokelas käyttää tekstauskirjaimia, on hänen niilläkin tehtävä ero ison ja pie-
nen alkukirjaimen välillä. Jos kokelas tarjoaa kahta vaihtoehtoa, arvostellaan ao. 
kohta huonomman ehdotuksen mukaan. Lautakunnan puheenjohtaja.171 

                                                                                                                                    
kaan mahdollista valittaa.”) Tutkinnon toimeenpano ja tehtävien arvostelu tukevat ajatus-
ta kielikokeesta. 

169 Ks. virallisten kääntäjien toimintaa koskevan kyselyn tulokset kappaleessa 5.1.2. 
170 Virallisten kääntäjien toimintaa koskevan kyselyn tulokset osoittavat, että todellisuudessa 

kokeen läpäisseet ovat vanhempia, ks. kappale 5.1.1. Nuoremmat yrittäjät saattavat kui-
tenkin työllistää tutkintolautakuntaa tarpeettomasti. 

171 Kyseinen lautakunnan vastaus oli sitaatti Opetusministeriön päätöksestä valantehneiden 
kielenkääntäjien kokeista (103/1970) ja se on otettu Opetusministeriön päätökseen virallis-
ten kääntäjien kokeista (1990/306) muilta osin muuttumattomana, paitsi ensimmäinen lau-
se on täsmennetty muotoon: ”Virallisen kääntäjän kokeissa tutkitaan kääntämistaitoa, jo-
hon sisältyy lähdekielen ymmärtäminen jaa kohdekielen virheetön käyttäminen”.  
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Tarkentavaan tiedusteluun, miten varsinaista kääntämistaitoa arvioidaan, lau-
takunta ei vastannut, mistä saattoi päätellä, että vastausta ei ollut, koska asiaa ei 
ollut pohdittu eikä huomioitu käytännössä. Lautakunnan tekemä ero varsinaisen 
kääntämistaidon ja tuloskielen virheettömyyden välille on sinänsä mielenkiintoi-
nen lähtökohta, mutta kaipaisi varsinaisen kääntämistaidon sisällöllistä ja ter-
minologista selvittämistä. Alusta lähtien koe vastasi heikosti lainsäädännön ta-
voitteita. 

Vuonna 1981 oltiin havaitsevinaan lainsäädännön jälkeenjääneisyyttä. Kieli-
instituutit oli lakkautettu ja tilalle oli perustettu kääntäjänkoulutuslaitokset yli-
opistojen humanistisiin tiedekuntiin. Opiskelu näissä johti filosofian kandidaatin 
(nykyisin maisterin) tutkintoon ja tieteellisiin jatkotutkintoihin. Tästä syystä val-
takunnalliset loppukokeet ja instituuttien valvontalautakunnat lakkautettiin. Tä-
ten korkein muodollinen asiantuntemus kääntämisen alalla siirrettiin yliopistojen 
tehtävän mukaisesti kääntäjänkoulutuslaitoksien vastuulle. Vanhassa laissa oli 
maininta kieli-instituuteista, mikä oli yksi lain uudistamistarpeen perusteluista. 

Valantehneen kielenkääntäjän auktorisointijärjestelmän esitteleminen pääpiir-
teittäin on tarpeellinen tässä työssä, koska valantehneet kielenkääntäjät saivat 
kolmen vuoden siirtymäkauden (1989-1992) aikana hakemuksesta virallisen 
kääntäjän oikeudet, joten merkittävä osa (1796/3022172) nykyisistä virallisista 
kääntäjistä toimii vanhan järjestelmän oikeuttamina. 

Opetusministeriö asetti 1981 toimikunnan kartoittamaan valantehneiden kie-
lenkääntäjien tutkintojärjestelmässä ilmenneet ongelmat ja tekemään tarpeellisia 
uudistamisesityksiä sekä selventämään valantehneiden tulkkien tarvetta. Toimi-
kunnan työn tuloksena valmistui kielenkääntäjätoimikunnan mietintö (1983/26). 
Mietinnön ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta hallitus antoi eduskunnalle 
1988 ehdotuksen laiksi virallisista kääntäjistä (HE n:o 47/88). Siinä todettiin että 
”kääntäjätutkinnon uudistuksella pyritään tehostamaan kääntäjien valmiuksia 
selviytyä nyky-yhteiskunnan asettamien vaatimuksien mukaisesti käännöstehtä-
vistä yleiskielen ohella joko oikeustieteen ja hallinnon, luonnontieteiden ja nii-
den sovellusten tai talouden ja kaupan osa-alueella.” Esitykseen sisältyneen kie-
litutkintolautakuntaorganisaation uudistamisen tarkoituksena oli kääntäjiin liitty-
vän hallinnon valvonnan tehostaminen ja asiakaspalvelun parantaminen. 

Esityksessä ehdotettiin vuodelta 1967 oleva laki valantehneistä kielenkääntä-
jistä korvattavaksi uudella virallisia kääntäjiä koskevalla lailla, jolla uudistettai-
siin kielitutkinto sekä kielitutkintolautakuntien rakenne ja tehtävät, ja saatettai-
siin kielitutkintojärjestelmä kokonaisuudessaan opetusministeriön hallinnonalaan 
kuuluvaksi. Esityksen mukaiset laki (1988/1184) ja asetus (1989/626/) virallisis-
ta kääntäjistä astuivat voimaan 1.8.1989. Lakia muutettiin 2001 pykälien 2, 8 ja 
9 osalta ja lakiin lisättiin uusi 4 a § ja 11 §:ään uusi momentti. Tarkemmat mää-
räykset kokeiden toimeenpanemisesta ja noudatettavista yleisistä arvosteluperus-

                                                 
172 28.4.2004 virallisia kääntäjiä oli yhteensä 3022, joista 1796 valantehneen kielenkääntä-

jän tutkinnon suorittaneita (Markku Tyynilä: Käsilehti seminaarissa virallisena kääntäjä-
nä toimimisesta, Helsinki 28.4.2004.) 



 

 
 
 
 

187

teista annettiin 28.3.1990 opetusministeriön päätöksellä virallisten kääntäjien 
kokeista (1990/306). Laki (1988/1184), asetus (1989/626/) virallisista kääntäjistä 
ja opetusministeriön päätös virallisten kääntäjien kokeista (1990/306) ovat tämän 
tutkimuksen liitteinä. (liitteet 1, 2 ja 3). 

6.1.2 Lakkautettu Keskuskauppakamarin hyväksymät kielenkääntäjät 
-järjestelmä 

Katson aiheelliseksi esitellä lyhyesti 1988 lakkautetun Keskuskauppakamarin 
kääntäjien auktorisointijärjestelmän (KHK)173, koska siihen esiintyy viittauksia 
virallista kääntämistä käsittelevissä yhteyksissä. Lisäksi (viralliset) kääntäjät 
käyttävät sitä edelleen harhauttavasti meriittinä esim. Lexitec online -listalla 
Suomalaiset kääntäjät174. 

Keskuskauppakamari, joka on koko maan elinkeinoelämän yhteistoimintajär-
jestö, palvelee jäseniään ja valvoo heidän etujaan monella eri tavalla. Vanhan 
kauppakamariasetuksen (1953/296) mukaan Keskuskauppakamarin tuli hyväk-
syä kielenkääntäjiä, tilintarkastajia ja muita puolueettomia asiantuntijoita suorit-
tamaan taloudelliseen toimintaan liittyviä tehtäviä sekä vahvistaa tällaisia henki-
löitä varten ohjesäännöt ja valvoa heidän toimintaansa. Eri asiantuntijaryhmien 
hyväksymisen ja näiden toiminnan valvomisen tuli varmistaa elinkeinoelämän 
käyttöön luotettavia, omien alojensa parhaita asiantuntijoita. 

Keskuskauppakamarin kielenkääntäjälautakunnan175 säännöissä sanottiin, et-
tä sen tehtävä oli hyväksyä kielenkääntäjiksi henkilöitä, jotka olivat täysin päte-
viä kääntämään kielestä toiseen sekä valvoa heidän toimintaansa. Kielenkääntä-
jälautakunta koostui kieltenopetuksen ja elinkeinoelämän edustajista. Lautakun-
nan sihteeri toimi Keskuskauppakamarissa. Lautakunta kokoontui noin kerran 
kahdessa kuukaudessa käsittelemään sille osoitettuja KHK-hakemuksia. Tarvit-
taessa se saattoi pyytää lausuntoja ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 

KHK-kielenkääntäjältä vaadittiin käytännössä aina opinnäyte asianomaisessa 
kielessä, mutta käännöskokemuksen osuus oli kuitenkin ratkaiseva hakemusta 
arvosteltaessa, koska KHK-oikeutta anovien kielenkääntäjien edellytettiin olevan 
asiantuntijoita nimenomaan elinkeinoelämään liittyvissä teksteissä. Erikoisaloja, 

                                                 
173 Itselläni oli KHK-oikeudet 1980 - 1989 suomesta saksaan ja saksasta suomeen yleisteks-

teissä sekä lääketieteen ja farmakologian erikoisalalla. Olin myös läsnä Keskuskauppaka-
marin kokouksessa 16.12.1987, jossa päätös järjestelmän lakkauttamisesta tehtiin. 

174 URL: http://www.lexitec.fi/translators-s.html . 19.2.2005. Listalle hyväksytään virallisen 
kääntäjän tutkinnon suorittaneet tai vähintään 3 vuoden kääntäjäkokemuksen omaavat 
kääntäjät. Yliopistojen kääntäjäkoulutusyksiköissä suoritettuja tutkintoja ei noteerata. Ky-
se on työnvälityslistasta ja sillä oli 19.2.2005 yhteensä 450 kääntäjää. Listan pitäjät anta-
vat virheellistä informaatiota virallisen kääntäjän auktorisoinnista mm. ilmoittamalla, että 
oikeusministeriö valvoo virallisten kääntäjien toimintaa. Listan kääntäjien omissa markki-
nointiteksteissä on myös toivomisen varaa sekä ammatillisessa että oikeudellisessa mieles-
sä. 

175 Kielenkääntäjälautakunta on toiminut vuodesta 1932 lähtien.  
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joille KHK-oikeuksia myönnettiin, olivat esim. kaupalliset, tekniset, oikeudelli-
set, lääketieteelliset ja ulkomaankaupan tekstit. Oikeudet saattoi saada jommasta 
kummasta kotimaisesta kielestä vieraaseen kieleen ja päinvastoin. KHK-
oikeuksia ei myönnetty vieraasta kielestä toiseen vieraaseen kieleen. 

KHK-kielenkääntäjäksi hyväksyttiin kirjallisen hakemuksen perusteella. Ha-
kemus oli määrämuotoinen ja se tehtiin Keskuskauppakamarin lomakkeelle. Ha-
kemukseen tuli liittää virkatodistus, koulutusta koskevat todistukset ja käännös-
näytteitä. Näytteiden tuli olla 2-4 konekirjoitusliuskan pituisia ja sisältää myös 
lähdetekstin sekä toimeksiantajan todistuksen. Kielenkääntäjälautakunta arvioi 
hakijan pätevyyden pelkästään hakemuksen perusteella. Siitä syystä hakemuksen 
tuli olla mahdollisimman täydellinen ja lautakunnan harkinnan mukaan sitä saat-
toi täydentää jälkikäteen. Mikäli hakija hyväksyttiin KHK-kielenkääntäjäksi, hän 
sai siitä todistuksen. Todistus oli uusittava vuosittain ja siitä perittiin maksu 
(1985 maksu oli 120 markkaa). Todistusta ei uusittu sen vuoden jälkeen, jonka 
aikana kääntäjä oli täyttänyt 70 vuotta. 

Keskuskauppakamari julkaisi 1976-1988 hyväksymistään kielenkääntäjistä 
vuosittain luettelon, joka toimitettiin maksutta kaikille kauppakamareiden jäsen-
yrityksille, järjestöille jne. Vuoden 1984 luettelon esipuheen mukaan Keskus-
kauppakamarin pyrkimyksenä oli ”[...] saattaa tämän jatkuvasti kontrollin alaisen 
ja korkeatasoisen kielenkääntäjäkunnan tarjoamat palvelumahdollisuudet elin-
keinoelämän tietoon niin laajalla säteellä kuin suinkin” (Keskuskauppakamari 
1.1.1984).  

Keskuskauppakamarin kielenkääntäjälautakunta valvoi KHK-kielenkääntä-
jien pätevyyden säilymistä. Tästä syystä kääntäjien oli toimitettava lautakunnalle 
vuosittain tammikuussa tiedot suorittamiensa käännösten laajuudesta ja pyydet-
täessä esitettävä näyte viimeisimmistä käännöksistä. Keskuskauppakamari koros-
ti, että valvontajärjestelmä oli luotu elinkeinoelämän etuja silmällä pitäen. KHK-
kielenkääntäjät varmistivat käännöksensä omalla leimasimellaan, jonka muodon 
ja tekstin Keskuskauppakamari määräsi ja jossa oli Keskuskauppakamarin tun-
nukset. 

Järjestelmä lakkautettiin 1988, jolloin uusi kauppakamariasetus (1988/337) 
astui voimaan, ja oikeuksien voimassaolo päättyi 31.1.1989. Lakkautuksen pe-
rusteluna oli mm. valantehneitä kielenkääntäjiä koskevan lain uudistuminen, 
jonka myötä Keskuskauppakamari arveli uudenmuotoisen tutkinnon takaavan 
riittävästi käännösten laatua myös elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Ammattimaista kääntämistä ajatellen KHK-auktorisoinnissa oli toimivia rat-
kaisuja, joita hyvinkin kannattaisi harkita otettavaksi uudelleen käyttöön. Yksi-
tyiskohtana mielenkiintoista oli, että keskuskauppakamari halusi osaltaan luette-
lon jakelutoiminnallaan myös edesauttaa auktorisoimiensa kääntäjien työnsaantia 
(vrt. virallisten kääntäjien tutkintolautakunta).176 

                                                 
176 Virallisten kääntäjien käytäntöä koskevan kyselyn mukaan (kappale 5.1) myös 

tutkintolautakunnalta toivottiin mm. työllistymistä avustavia toimenpiteitä. 
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6.1.3 Virallisen kääntäjän auktorisointimenettely 

Nykyinen auktorisointi perustuu lakiin (1988/1148) ja asetukseen (1989/626) 
virallisista kääntäjistä sekä opetusministeriön päätökseen virallisten kääntäjien 
kokeista (1990/306). Niiden lisäksi kääntäjien tutkintolautakunta on sopinut ko-
keiden arvosteluperusteista, joihin myös kokelailla on mahdollisuus tutustua. 
Muita kirjallisia lähteitä auktorisoinnista ovat tutkintoilmoitukset, tutkittaville 
annettavat ohjeet sekä tutkintolautakunnan puheenjohtajan julkaisemat kirjoituk-
set ja seminaarien käsilehdet sekä Kielenkääntäjätoimikunnan mietintö (1983:26) 
ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä (HE n:o 
47/1988). Näiden ja virallisten kääntäjien mielipiteiden (kyselyn tulokset tar-
kemmin kappaleessa 5.1) perusteella yritän muodostaa kuvan auktorisointime-
nettelystä, jonka olen läpikäynyt myös itse. Kirjallisesta materiaalista ei ekspli-
siittisesti ilmene tutkintolautakunnan eikä tilapäisten apujäsenten käsitys kään-
tämistaidosta. Kielitaitovaatimukset määritellään, käännöstaitovaatimuksia ei. 
Täten joudun päättelemään käsitystä käytettävissä olevan aineiston pohjalta.  

Auktorisoinnista vastaa opetusministeriön alainen kääntäjien tutkintolauta-
kunta, jonka jäsenen ja apujäsenen tulee asetuksen mukaan (1989/626, 1 §, 3) 
olla ”asianomaisen kielen opettaja korkeakoulussa taikka kääntäjän ammatissa 
toimiva tai muu tehtävään sopiva kyseistä kieltä hallitseva henkilö”. Asetuksella 
säädetään edelleen (4 §) että ”lautakunnan jäseniä ja pysyviä apujäseniä määrät-
täessä sekä tilapäisiä apujäseniä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kääntämisen alalla saavutettuun asiantuntemukseen”. Yhdellä jäsenellä ja hänen 
vaaramiehellään tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Lautakunta toimii 
”yhden luukun periaatteella”177, eli huolehtii koko virallisten kääntäjien järjes-
telmästä. Lautakunnan tehtäviin kuuluu lain (1988/1148) mukaan kokeiden toi-
meenpano, oikeuksien myöntäminen, oikeuksien peruuttaminen, virallisten kään-
täjien luettelon pitäminen ja virallisten kääntäjien toiminnan valvominen. Lauta-
kunnan puheenjohtajan Markku Tyynilän mukaan: ”Lautakunta on työssään pyr-
kinyt keskittymään varsinaisiin tehtäviinsä. Se on usein joutunut korostamaan, 
että vain toimeenpanee ja arvostelee tutkinnon, mutta ei anna koulutusta tai neu-
vontaa tutkinnosta selviytymistä varten. Lautakunta ei näe myöskään tehtäväk-
seen puuttua koulukunta- eikä metodikysymyksiin, koska käännösvirheet sen 
mielestä ”ovat virheitä koulukunnasta riippumatta”. (Tyynilä 28.4.2004.) Lauta-
kunta ei ole halunnut ryhtyä ”kääntämishallitukseksi”, vaan on jättänyt kääntäji-
en ammatinharjoittamisen kysymykset kääntäjille itselleen (Tyynilä 1995, 3).178 

Varsinaisissa tehtävissä pitäytyminen on ymmärrettävää, mutta herättää myös 
kysymyksiä. Tutkintoa tarkasteleva tai siihen osallistuva ei saa tietoa siitä, mitä 
muuta kuin kieli- ja tyylivirheitä lautakunnan jäsenet ymmärtävät käännös-
virheellä. Kokeen läpäissyt henkilö ei välttämättä tiedä, miten hänen ammatti-

                                                 
177 Markku Tyynilä: Käsilehti seminaarissa virallisena kääntäjänä toimimisesta, Helsinki 

28.4.2004. 
178 Vrt. esim. Ruotsi, missä Kamarikollegio huolehtii auktorisoimiensa kääntäjien ohjaukses-

ta; ks. kappale 6.2. 
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maisesti ja virallisesti olisi toimittava oikeudet saatuaan. On myöskin ymmärret-
tävää, että lautakunta ei anna tutkintoon valmistavaa koulutusta eikä suoranaista 
neuvontaa tutkinnosta selviytymistä varten, mutta voidaan myös ajatella, että 
tarkempi informaatiotarjous saattaisi vähentää kokeeseen osallistujien määrää, 
eli kokeeseen osallistuttaisiin realistisimmin perustein, mikä todennäköisesti 
vähentäisi ja selkeyttäisi tarkastajien työtä. Kielenkääntäjätoimikunta (Mietintö 
1983/26, s. 28) tosin oletti, että ”tutkinnon uusi rakenne (kaksi koetta) ja koe-
maksut karsisivat heikompitasoisten yrittäjien määrää riittävästi”. Näin todennä-
köisesti ei kuitenkaan ole tapahtunut, koska kokeen hylkäämisprosentti on edel-
leen korkea. Virallisen kääntäjän tutkinto on 28.4.2004 mennessä järjestetty 28 
kertaa. Osallistujia on ollut 5738, joista on hyväksytty 1195 ja hylätty 4543, jo-
ten keskimääräinen hyväksymisprosentti on ollut 20,8 %. (Tyynilä 28.4.2004.) 
Korkeasta hylkäämisprosentista on päätelty, että koe on vaikea.179 Siitä voitaisiin 
myös päätellä, että kokeeseen osallistuvat väärät henkilöt tai että koe on väärän-
lainen. 

Lain (1988/1148, 7 §, 1 momentti) mukaan tutkintolautakunta valvoo virallis-
ten kääntäjien toimintaa ja voi myös peruuttaa oikeuden, jollei kääntäjä enää 
täytä lain 2 §:n 1 momentin180 edellytyksiä tai osoittautuu muutoin ilmeisen so-
pimattomaksi tehtäväänsä. Tyynilän mukaan (Helsinki 28.4.2004) laki ei kuiten-
kaan tarjoa kovinkaan tehokkaita valvontakeinoja. Lautakunta kokee, että viralli-
set käännökset ovat kääntäjän ja asiakkaan välinen asia, eikä lautakunta voi nii-
hin puuttua ellei sille esitetä kanteluita. Tämä tarkoittaa, että valvonta ei ole ak-
tiivista. 

Passiiviseen valvontaan, eli tutkintolautakunnan mahdollisuuteen saada tie-
toonsa kääntäjän toimintaan liittyviä asioita, viitataan virallisista kääntäjistä an-
netun asetuksen (1989/626) 21 §:ssä: ”Tuomioistuimen on ilmoitettava tutkinto-
lautakunnalle päätöksestään, jolla joku on tuomittu rangaistukseen virallisista 
kääntäjistä annetun lain 10 §:n nojalla tai jolla virallinen kääntäjä tai valantehnyt 
kielenkääntäjä on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt kään-
täjänä toimiessaan.” Sanktiota laissa ei mainita, joten asian jatkokäsittely jää 
tutkintolautakunnan harkinnan varaan. Passiivinenkin valvonta loittoni entises-
tään, kun vaatimus kääntäjän vakituisesta asuinpaikasta laajennettiin 8.6.2001 
koskemaan Euroopan unionin jäsenvaltioita ja muita Euroopan talousalueeseen 
kuuluvia valtioita. 

Valvonnan kokeminen epäolennaiseksi saattaa johtua siitä, että auktorisoin-
timenettely ei huomioi eroa virallisen ja muun kääntämisen välillä. Tämä käsitys 

                                                 
179 Tutkintolautakunta 8.4.1998: Virallisten kääntäjien kokeet. Kokeiden arvostelussa nouda-

tettavia periaatteita. Johdanto kohta 1: ”Kokeet ovat osoittautuneet tasoltaan niin vaati-
viksi, ettei hyväksymisen edellytykseksi voida vaatia täysin virheetöntä koesuoritusta.” 

180 Viralliseksi kääntäjäksi voidaan hyväksyä luotettavaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, jo-
ta ei ole julistettu vajaavaltaiseksi ja jolla on kotikuntalain (1994/201) mukainen kotikunta 
Suomessa taikka vakituinen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Viralliseksi kääntäjäksi ei kuitenkaan voida 
hyväksyä henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.  
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on tulkittavissa myös hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi virallisista 
kääntäjistä annetun lain muuttamisesta (HE 3/2001) virallisen kääntäjän koti-
paikkasäädöksen (2 §) osalta. Hallituksen esityksessä perustellaan kotipaikka-
vaatimuksen laajentamista EU- ja ETA-valtioiden alueelle seuraavasti:  

Koska Euroopan unionissa ja siihen liittyen myös Euroopan talousalueella vallit-
see työvoiman vapaa liikkuvuus, ei ole tarkoituksenmukaista vaatia virallisiksi 
kääntäjiksi pyrkijöiltä Suomessa olevaa kotikuntaa.[...] Sinänsä myöskään ei oli-
si esteitä sille, että joku tekisi virallisena kääntäjänä käännöksiä Suomeen muus-
ta EU- tai ETA-valtiosta tapahtuvana etätyönä. (HE 3/2001, kohta 1, 1.) 

Julkiset notaarit näkevät asian toisin, koska virallisten käännösten käsittely 
kuuluu kiinteästi heidän työhönsä. Julkisen notaarin tehtävät ulkoasiainhallin-
nosssa -kokouksen pöytäkirjassa (Ulkoasiainministeriön oikeudellinen osasto 
26.11.1997) kohdassa ’Käännösten oikeaksi todistaminen’ todetaan: ”Paikallisen 
virallisen kielenkääntäjän leimauksen vahvistamista ei nähty ongelmaksi, mikäli 
kielenkääntäjä on tunnettu tai muuten varmennettavissa.” 

Kääntäminen ei ole luvanvaraista, joten kotipaikka ei rajoita virallisen kään-
täjän käännöstoiminnan harjoittamista, ts. toimintaa ei ole tarpeen eikä voi rajata 
esim. ainoastaan EU:n ja ETA-alueille. Sen sijaan viranomaistoimintaan rinnas-
tettavalle virallisen käännöksen laatimiselle ja vahvistamiselle säädetty kotipaik-
ka on rajattu perustellusti alueeseen, jota voidaan luontevasti valvoa, (kuten osa-
valtioon Saksan liittotasavallassa), koska virallisen käännöksen julkinen luotet-
tavuus perustuu oikeuksien ja toiminnan viranomaisvalvontaan. Ruotsissa viral-
lisen kääntäjän oikeudet on voitu perustellummin ulottaa EU- ja ETA-alueelle, 
koska valvonta tapahtuu oikeuksien myöntämisellä viiden vuoden määräajaksi. 

Valvontaan liittyvät myös määräykset yläikärajasta, joka Suomessa on 70 
vuotta. Tähän pätee sama tutkinnon linjausongelma kuin kotipaikkaankin. 70 
ikävuoden mainitsemista laissa on tulkittu ikärasismiksi ja sitä on esitetty pois-
tettavaksi (Sivistysvaliokunnan istunnot 13.5.1988 ja 2.3.2001181). Sivistysvalio-
kunnan jäsen Jörn Donner perusteli poistamisesitystään mm. esittämällä kysy-
myksen: ”Pitäisikö minun lopettaa kirjoitustoiminta, kun täytän 70?” Tämä ja 
vastaavat kannanotot osoittavat, että eroa kääntämisen ja virallisen käännöksen 
laatimisen välille ei tehdä. Koska kääntäminen ei ole luvanvaraista, ei ole myös-
kään lupaa, joka voitaisiin peruuttaa. Virallisen käännöksen laatiminen sitä vas-
toin on luvanvaraista ja toimiluvan (asiakirjan vahvistamisoikeuden) poisottami-
nen on aiheellista samoilla perusteilla kuin muiltakin viranomaisilta tai heihin 
rinnastettavilta yhteiskunnan vastuuhenkilöiltä (esim. lääkäreiltä), joihin liittyy 
viranomaisen antama oikeus harjoittaa ammattia ja viranomaisen valvonta.(HE 
n:o 47/1988, 4). Saksan liittotasavallassa yläikää ei ole säädetty, koska muu ak-
tiivinen valvonta rajatulla toimialueella ei tee sitä tarpeelliseksi. Samoin Ruotsin 
määräajoin uudistettavat oikeudet koetaan riittäväksi käännöskunnon valvonta-

                                                 
181 Henkilökohtainen tiedonanto; itse kuultavana kyseisissä istunnoissa 
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välineeksi. Palaan valvonta-asiaan kappaleessa 6.4, jossa vertailen eri maiden 
auktorisointijärjestelmiä. 

Virallisen kääntäjän oikeudet määräytyvät tutkittujen kielten ja käännössuun-
tien mukaan. Tutkinnot suoritetaan käännöksenä kielestä toiseen, joista toisen on 
asetuksen mukaan oltava suomi, ruotsi tai saame182, ja oikeudet myönnetään seu-
raavasti: yhdellä tutkinnolla yksisuuntaiset oikeudet esim. suomesta saksaan tai 
kahdella tutkinnolla kaksisuuntaiset esim. suomesta saksaan ja saksasta suo-
meen. Käännöksen vahvistusosassa tulisi jatkokäsittelijöiden, kuten esim. julki-
sen notaarin työn helpottamiseksi selkeästi ilmaista, mistä kielestä mihin oikeu-
det ovat. Samoin niiden tulisi käydä ilmi virallisen kääntäjän leimasta. Suomessa 
kääntäjien tutkintolautakunta ei määrää vakuuslausekkeesta eikä vahvista leiman 
tekstiä (vrt. Ruotsin ja Saksan auktorisointijärjestelmät kappaleissa 6.2 ja 6.3), 
mutta Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto antaa jäsenilleen vastaavat suosituk-
set. SKTL:n mukaan leimassa tulee lukea ’virallinen kääntäjä’ kummallakin kie-
lellä, jolla oikeudet on (esim. Virallinen kääntäjä — Vereidigte Übersetzerin). 
[Virallisen kääntäjän kääntäminen Vereidigte Übersetzerin on asiakirjaväären-
nös niiden kääntäjien leimassa, jotka eivät ole vannoneet valaa tai antaneet alioi-
keudessa vastaavaa vakuutusta!]  

Suomessa ei virallisen kääntäjän oikeuksia voi saada tutkinnon kautta esim. 
saksasta englantiin. Virallisten kääntäjien luettelossa oli kuitenkin 15.2.2005 
yhdellä henkilöllä oikeudet saksasta englantiin ja englannista saksaan. Mielen-
kiintoista on, että haku luettelosta antoi vain tämän yhden kääntäjän, vaikka peri-
aatteessa oikeudet, joissa suomi, ruotsi tai saame ei ole toisena kielenä, on hyvin 
monella183 eli kaikilla niillä, joilla on useampi tutkinto siten, että suomi, ruotsi 
tai saame on toisissa yhdistelmissä kohdekielenä ja toisissa lähdekielenä, esim. 
englannista suomeen yksi tutkinto ja toinen suomesta saksaan. Loogisesti ajatel-
len henkilölle syntyy näin ollen virallisen käännöksen laatimisoikeudet englan-
nista saksaan. Samoin oikeudet syntyvät esim. ruotsista englantiin kääntäjälle, 
jolla on ruotsista suomeen yksi tutkinto ja toinen suomesta englantiin, vaikka 
suora tutkinto ruotsista englantiin puuttuu. Jostain syystä tutkintolautakunta ei 
tunnusta kahden tai useamman tutkinnon kautta ristiin syntyviä oikeuksia, vaikka 
henkilö on osoittanut hallitsevansa tutkinnon mukaiset tekstikäännökset, joissa 
kyseiset kielet ovat lähde ja kohdekielinä. Tutkintolautakunnan menettelylle täs-
sä asiassa ei ole käännösteoreettisia perusteluja. 

Nykyisen tulkinnan mukaan käännöksiä joudutaan laatimaan ketjuna suo-
men-, ruotsin- tai saamenkielisen välikäännöksen kautta, jos kääntäjällä ei ole 
kyseisen kieliparin ja suunnan mukaista tutkintoa suoraan. Välikäännös pitää 
myös konkreettisesti laatia, koska julkiset notaarit pitävät sitä laillistamisen edel-
lytyksenä. Julkisen notaarin tehtävät ulkoasiainhallinnosssa -kokouksen pöytä-

                                                 
182 Yleisenä periaatteena eri maiden auktorisointimenettelyissä näyttää olevan, että toisen 

tutkittavista kielistä tulee olla maan virallinen kieli. Saksassa vaaditaan saksankieli (kor-
respondierende Sprache ist Deutsch) ja Ruotsissa ruotsinruotsi. 

183 Pistokoe virallisten kääntäjien luettelosta V-kirjaimen kohdalta (90 kääntäjää) osoitti että 
ristiintulkinnan kautta syntyi 16 uutta kieliparia. 
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kirjassa (Ulkoasiainministeriön oikeudellinen osasto 26.11.1997) todetaan koh-
dassa ’Viralliset kääntäjät’: 

Käännösten osalta on ollut tapauksia, joissa kääntäjällä on ollut oikeudet kääntää 
esim. suomesta englantiin mutta käännökset on tehty ruotsista englantiin. Kään-
nökseen on näissä tapauksissa hankittu sellaisen kääntäjän allekirjoitus ja leima, 
jolla on oikeus kääntää ruotsista suomeen. Suomenkielinen käännös on kuitenkin 
puuttunut. Laillistamisen edellytyksenä on kuitenkin pidettävä sitä, että mukana 
on suomenkielinen käännös, josta käännös englanniksi on tehty. 

Haastattelemani julkisen notaarin184 mukaan edellä siteerattu ohje perustuu 
siihen, että notaari ennen vahvistamista tarkistaa ko. kääntäjän oikeudet tutkinto-
lautakunnan ylläpitämästä luettelosta ja siihen merkityt oikeudet ovat notaarille 
sitovia. Julkinen notaari korosti haastattelussa, että notaarit eivät ole kääntämisen 
asiantuntijoita, eivätkä niin ollen voi eivätkä saa tehdä virallisten käännösten 
suhteen omia ratkaisuja.  

Virallisen kääntäjän leiman valmistamiseen ei Suomessa ole rajoituksia ja 
sen voi teettää haluamallaan tekstillä. Leimassa ei ole myöskään numeroa (vrt. 
Ruotsin auktorisointimenettely). Leiman saa vapaasti valmistuttaa mutta sen vää-
rinkäyttö on kriminalisoitu. 

                                                 
184 Tampereen maistraatin julkinen notaari Anna-Mari Rouhe: 16.02.2005. 
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Ikäraja oikeuksien saamiseksi 18 – 69 vuotta 

Kotipaikka/vakituinen asuin-
paikka = alueelliset toiminta-
oikeudet 

EU-jäsenvaltio tai ETA-valtio 

Muuttoilmoitusvelvollisuus Kuukauden kuluttua muutosta toiselle paikkakunnalle 

Toiminnan lopettamisen il-
moitusvelvollisuus 

Kuukauden kuluttua toiminnan lopettamisesta 

Henkilökohtainen luotetta-
vuus 

Laki edellyttää (kokelaan ei kuitenkaan tarvitse itse antaa 
selvitystä eikä sitä myöskään tarkasteta) 

Vala tai vakuutus Omakätisesti allekirjoitettu kääntäjän vakuutus tutkintolauta-
kunnalle asetuksella vahvistetun kaavan mukaan. 

Ammatilliset valmiudet Tutkitaan virallisen kääntäjän kokeella vain kielitaidon osalta. 

Oikeuksien laajuus Oikeudet rajoittuvat niihin kielipareihin ja käännössuuntiin, 
joissa koe on suoritettu.  

Oikeuksien kesto Kunnes täyttää 70 vuotta. 

Toiminnan valvonta Lautakunnan tehtävä valvoa 
(Ei valvo aktiivisesti, mutta voi reagoida kanteluihin.) 

Oikeuksien peruuttaminen Jos kääntäjä ei enää täytä asetettuja edellytyksiä tai on muu-
toin osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä, lauta-
kunta voi peruuttaa. (Tähän mennessä oikeuksia ei ole peruu-
tettu.) 

Taulukko 17. Auktorisoinnin ja oikeuksien reunaehdot – yhteenvetotaulukko 

6.1.4 Tutkinto 

Tavoite ja osallistumisehdot  

Tutkinto perustettiin aikanaan, ”koska valantehneitä kielenkääntäjiä tarvittiin 
suorittamaan käännöksiä, joiden oikeellisuudesta työn teettäjä haluaa takeet” 
(Mietintö 1983/26, 1). Tutkinto luotiin yleistutkinnoksi185, jonka läpäisemisen 
ajateltiin takaavan työn laadun. Toinen merkittävä linjaus oli, että muodollisia 
osallistumisvaatimuksia ei aseteta, vaan kyseessä on seulontatutkinto, johon voi 
vapaasti osallistua koulutus- ja sivistystaustasta riippumatta tarkistuttaakseen 
olisiko kykenevä kääntäjän tehtäviin. Kokelaalta edellytetään ainoastaan, että 
hän täyttää laissa (1988/1148, 2 § 1 momentti) luetellut ikää, täysvaltaisuutta, 

                                                 
185 Hallituksen esityksessä laiksi virallisista kääntäjistä, lakiehdotuksen yksityiskohtaiset pe-

rustelut 4 §:ssä todetaan: Virallisia kääntäjiä tarvitaan muun muassa suorittamaan kään-
nöksiä, joiden oikeellisuudesta työn teettäjä haluaa takeet, kuten esim. viranomaisen an-
tamia päätöksiä, todistuksia ja sopimusasiakirjoja. (Korostus Hietasen.) 



 

 
 
 
 

195

nuhteettomuutta ja asuinpaikkaa koskevat edellytykset sekä on maksanut sääde-
tyn osallistumismaksun. Sekä tavoite että tutkinnon luonne ovat edelleen samat. 
Kummastakin linjauksesta syntyy ongelmia, joita käsittelen jäljempänä. 

Koejärjestelyt, kokeen osat, apuvälineet ja suoritusympäristö 

Asetuksen mukaan koe tulee järjestää vähintään kerran vuodessa. Käytännössä 
järjestyskertoja on vuosittain ollut kaksi. Tutkintotilaisuudet tulee lisäksi järjes-
tää lautakunnan määräämillä paikkakunnilla maan eri osissa.186 Näin on myös 
tapahtunut. Opetusministeriön päätöksen (1990/306, 3 § ja 4 §) mukaan tutkinto-
tilaisuuksista ilmoitetaan vähintään Virallisessa lehdessä. Tutkintoon ilmoittau-
dutaan kirjallisesti ja tutkittavan on ilmoitettava itsestään täydellinen nimensä, 
henkilötunnuksensa, kotipaikkansa, postiosoitteensa sekä, se mistä kielestä mihin 
kieleen hän haluaa kääntää ja missä aihepiirissä hän haluaa suorittaa tutkinnon 
toisen osatehtävän. Tutkinto suoritetaan nimettömänä siten, että koepapereihin 
merkitään numerokoodi, jonka kokelas saa ilmoittautumistietojen tarkistuskir-
jeessä. 

Tutkintoaika on kolme tuntia, missä ajassa suoritetaan kaksi osaa eli käänne-
tään kaksi tekstiä, toinen yleiskielinen ja toinen kokelaan valitsemasta aihepiiris-
tä, joiden valikoiman lautakunta on päättänyt. Asetuksen mukaan (1989/626, 6 § 
2 momentti) ”toisella tehtävällä osoitetaan yleiskielen taito ja toisella tehtävällä 
osoitetaan kielitaito tutkittavan valitsemassa aihepiirissä”. Tietyn aihepiirin teh-
tävän tarkoitusta täsmennetään opetusministeriön päätöksessä (1990/306, 10 § 2 
momentti) seuraavasti: ”Tietyn aihepiirin kokeen tarkoituksena on tutkia kielitai-
toa valitussa aihepiirissä samoin kuin perehtyneisyyttä oikean tyylin ja oikeiden 
termien valintaan ja käyttöön. ”Lautakunta haluaa tähdentää, että aihepiirit ovat 
kuitenkin tutkinnon sisäisiä osioita eivätkä erikoistumistutkintoja, jotka osoittai-
sivat ammattimaisen erikoisalalla toimimisen valmiuden. Opetusministeriön pää-
töksessä (1990/306, 6 § 1 momentti) sanotaan kokeista täsmentäen, että niissä 
”tutkitaan kääntämistaitoa, johon sisältyy sekä lähdekielen ymmärtäminen että 
kohdekielen virheetön käyttäminen”. Tämä vaikuttaisi opetusministeriön määri-
telmältä käännöstaidolle, varsinkin kun sama momentti jatkuu yksityiskohtaisella 
kielivirheiden ja kirjoitusteknisten seikkojen luettelolla (tarkemmin kohdassa 
’arvostelu’) eikä muunlaisista virheistä ole mainintaa.  

Kokeessa saa käyttää kirjallisia apuvälineitä ja lautakunnan harkinnan mu-
kaan muitakin (OPM:n päätös 1990/306, 6 § 2 momentti). Tutkintolautakunta on 
päätynyt sallimaan toistaiseksi vain kirjalliset apuvälineet.187 Tutkintolautakun-
nan mukaan apuvälineiden käyttö helpottaa (kieli)tutkintoa. Tämä on tulkittavis-
sa lautakunnan Kokeiden arvostelussa noudatettavista periaatteista (8.4.1998), 
joiden kohdassa ’Arvostelun taso’ todetaan: ”Nyt kun virallisen kääntäjän ko-
keessa apuneuvojen käyttö sallitaan, se johtaa arvostelun kiristymiseen.” Käsitys 

                                                 
186 Vanhan lain mukaisesti tutkinnot järjestettiin keskitetysti Helsingissä. 
187 Ohjeet tutkintoon osallistujille 2.12.2003, kohta 12: Tutkinnossa on sallittu kaikkien kir-

jallisten apuvälineiden käyttö. Apuvälineet ovat henkilökohtaisia. 
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ei ole yhteensovitettavissa ammattimaisen kääntämisen kanssa, jossa luotettava 
ja tehokas välineiden käyttö on keskeinen kääntäjän kompetenssialue. Nykyisistä 
koejärjestelyistä johtuen mielekäs kääntäjän ammattitaitoa mittaava apuvälinei-
den käyttö ei olisi mahdollistakaan. Kokelaalla on käytössään yhden tekstin (30 
riviä á 65 konekirjoituslyöntiä) kääntämistä varten 90 minuuttia.188 Kyselyn tu-
lokset (kappale 5.1.2), joiden mukaan yli puolet eivät käyttäneet mitään apuväli-
neitä ja käyttäneistäkin suurin osa vain vähän ja enimmäkseen vain kaksikielistä 
yleissanakirjaa, vahvistavat väittämää, että kokeessa kirjallisten apuvälineiden 
sallimisella ei ole käytännön merkitystä. 

Koe suoritetaan valvotussa luokkatilassa ilman internet- tai muita ulkopuoli-
sia yhteyksiä. Myös kännykän tuominen koetilaan on kielletty. Käännös kirjoite-
taan leimatulle koearkille käsin joko kuula-, muste- tai lyijykynällä. Yhteinen 
koeaika kahdelle tekstille eli 60:lle riville on 180 minuuttia (3 min./rivi). 

Koetehtävien laadinta, arvostelumenettely ja arvosteluperiaatteet  

Koetehtävät laatii pääsääntöisesti lautakunnan jäsen tai apujäsen edustamansa 
kielen ja asiantuntemuksen mukaan. Tietyn aihepiirin koetehtävät laatii kyseisen 
aihepiirin asiantuntija edustamansa kielen mukaan neuvoteltuaan asiasta kyseistä 
kieltä edustavan jäsenen tai apujäsenen kanssa. Laatijat toimivat yleensä myös 
laatimansa koetehtävän tarkastajina. Tehtävät tarkastaa vähintään kaksi henkilöä. 
Laatimis- ja tarkastusmenettely on selitetty tarkasti opetusministeriön päätökses-
sä (1990/306) pykälissä 9–16.189 

Periaatteellisia seikkoja koetehtävien arvostelusta on kirjattu OPM:n päätök-
sen (1990/306) 6 §:än seuraavasti: ”Virallisen kääntäjän kokeissa tutkitaan kään-
nöstaitoa, johon sisältyy sekä lähdekielen ymmärtäminen että kohdekielen vir-
heetön käyttäminen. Siten arvioidaan myös esimerkiksi välimerkkien, isojen 
alkukirjainten sekä lyhenteiden käyttö. Jos arvostelija käsialan tai muun epäsel-
vyyden takia ei pysty lukemaan jotakin kohtaa, se tulkitaan virheelliseksi. Jos 
kokelas käyttää tekstauskirjaimia, on hänen niilläkin tehtävä ero ison ja pienen 
alkukirjaimen välillä. Jos kokelas tarjoaa kahta vaihtoehtoa, arvostellaan kysei-
nen kohta huonomman vaihtoehdon mukaan.” Periaatteet ovat samat kuin vuon-
na 1982 (ks. kappale 6.1.1 Lainsäädännön lähtökohta ja kehitys). 

Tutkintolautakunta on tarkentanut arvostelua laatimassaan ohjeessa190 kokeen 
tarkastajille. Johdannossa todetaan, että ”kokeet ovat osoittautuneet niin vaati-

                                                 
188 Valantehneen kielenkääntäjän kokeessa, joka suoritettiin ilman apuvälineitä, samanpitui-

selle tekstille oli aikaa 120 minuuttia. 
189 11 §: Yleiskielen koetehtävän vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen laatii asianomaista 

vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen. Yleisen koetehtävän kotimaisesta kielestä toi-
seen kotimaiseen kieleen tai vieraaseen kieleen laativat vuorotellen lautakunnan jäsenet. 
12§: Tietyn aihepiirin koetehtävän vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen laatii kunkin vie-
raan kielen kyseisen aihepiirin asiantuntija neuvoteltuaan asiasta kyseistä kieltä edustavan 
jäsenen tai apujäsenen kanssa. Tietyn aihepiirin koetehtävän kotimaisesta kielestä toiseen 
kotimaiseen kieleen tai vieraaseen kieleen laativat vuorotellen lautakunnan kyseisten aihe-
piirien edustajat. 

190 Virallisen kääntäjän kokeet. Kokeiden arvostelussa noudatettavia periaatteita. 8.4.1998. 
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viksi, ettei hyväksymisen edellytykseksi voida vaatia täysin virheetöntä koesuo-
ritusta”. Kokeessa lasketaan virhepisteitä, mutta kiinteää hyväksymisrajaa ei ole 
asetettu, koska yksikin paha virhe riittää kokeen hylkäämiseen. Hyväksymiseen 
ei siis vaadita täysin virheetöntä suoritusta ja virhepisteraja voi vaihdella lauta-
kunnan harkinnan mukaan. Rajaksi on kuitenkin muodostunut yleensä noin 20 
virhepistettä. Tästä on translatologisesti pääteltävissä, että kokelaalta ei edellyte-
tä lopputekstiä vaan annetaan ymmärtää, että tekstin editointia on tarkoitus jat-
kaa191. Kokelaan teksti ei ole ts. tarkoitettu luovutettavaksi asiakkaalle vaan sii-
hen on jätetty editointivara. Lautakunta toteaa edelleen, että ”vaikka apuneuvo-
jen käyttömahdollisuus on erilainen eri kielissä, tätä ei kuitenkaan voida ottaa 
huomioon arvostelussa, vaan lopputuloksen on oltava vertailukelpoinen eri kie-
lissä”. Tässä tulevat näkyviin kaksi kokeen ongelmista toiminnallisen kääntämi-
sen perspektiivistä tarkasteltuna. Ensiksi samat tekstit käännetään suomesta 
kaikkiin vieraisiin kieliin, ts. tekstin käännösrelevanssia eri kulttuureissa ei huo-
mioida eikä myöskään käännösprosessin muotoutumista lähde- ja kohdekulttuu-
rien mukaan. Asiaa on arvostellut myös Chesterman (2001, 10). Toiseksi apuvä-
lineiden saatavuus on keskeinen tekijä käännöstehtävän vaikeusastetta mitattaes-
sa. Nord (1998b, 355-357) erittelee translatorisen vaikeusasteen tekijöitä, joista 
yhtenä hän mainitsee riittämättömät tiedontäydentämismahdollisuudet suoritusti-
lanteessa (unzureichende Recherchiermöglichkeit) ja niihin liittyen sopivien tie-
dontäydentämisvälineitten, sanakirjojen, online-tietopankkien jne. käyttömahdol-
lisuuden.192 Erilainen apuvälineiden saatavuus asettaa kokelaat eriarvoiseen 
asemaan, koska tehtävän vaikeusaste on tällöin eri. Lautakunnan yleisiä arvoste-
luperiaatteita ovat edelleen seuraavat: 

Jos tekstissä on ollut tulkinnanvaraisia kohtia, tämä otetaan arvostelussa huomi-
oon siten, ettei se koidu kokelaan vahingoksi.193 

Arvostelun perusperiaatteena on, että käännös toimii samalla tavalla kuin alku-
peräinen teksti.194 

Virallisista kääntäjistä annetun asetuksen 7 §:n mukaan käännösten tulee olla 
kielellisesti oikeita ja niiden tulee sisällöltään tarkkaan vastata käännettävää 
tekstiä. Sisällön vastaavuudella tarkoitetaan asetuksessa kielellisen sisällön 

                                                 
191 Kun ottaa huomioon kokeessa käännettävien tekstien dominoivan tekstilajin (lehtitekstit), 

niin ne edustavat kääntäjän ammattikäytännössäkin ns. raakakäännöksiä, joita lehden 
toimituskunta pääsääntöisesti editoi. 

192 ”Dazwischen in der eigentlichen ”Über-Setzungs-” oder Transferphase, kann die Zahl 
und die Komplexität der zu lösenden Übersetzungsprobleme ein Faktor bei der 
Bestimmung des Schwierigkeitsgrades sein, ebenso die äusseren Arbeitsbedingungen 
(Vorhandensein geeigneter Recherchequellen, Wörterbücher, Online-Datenbanken, 
knappe Terminsetzung, psychischer Druck etc.).“ (Nord 1998b, 355.) 

193 Vrt. tulkinnanvaraisten kohtien käsittely ammattimaisessa kääntämisessä yleensä ja viral-
lisessa kääntämisessä erityisesti ja Hampurin menettelyohjeet. (Kappale 3.4.2 ja liite 4.) 

194 Periaate on yhteensopiva ammattimaisen kääntämisen ja virallisen käännöksen laatimi-
sen kanssa, edellyttäen että lähdetekstin ja kohdetekstin funktiot on tarkoitus pitää sama-
na. 
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vastaavuutta: oikeata termien käyttöä ja oikean tyylin käyttämistä.195 (Ko-
rostus Hietasen) 

Arvosteluperiaatteet ovat voimakkaasti kielipainotteisia. Tätä mieltä on myös 
Chesterman (2001, 10), joka arvostelee mm. tutkintolautakunnan virheiden pis-
teytysmallia ja ehdottaa kahta uutta menettelyä, jotka olisivat lähempänä ammat-
tikäytäntöä. Ensimmäisessä ehdotuksessaan hän jakaisi virheet kahteen tyyppiin, 
joista toinen koskisi käännöksen ja lähdetekstin vastaavuussuhdetta ja toinen 
käännöksen hyväksyttävyyttä suhteessa kohdekieleen ja lukijaan. Ammattisuun-
tautuneisuus olisi vielä voimakkaammin esillä toisessa ehdotuksessa, jossa ar-
vostelija merkitsee puutteelliset kohdat, mutta ei pisteytä, vaan antaa kokonais-
arvion asteikolla 0–3 sen mukaan minkä asteisesti käännös on onnistunut ammat-
tisuorituksena mitattuna. Chestermanin parannusehdotukset ovat toiminnallisen 
kääntämisen periaatteiden mukaisia. Pieni huomautus lienee kuitenkin paikal-
laan, sillä käännöstä voidaan mitata ammattisuorituksena vain, jos tehtävä on 
suoritettu ammattimaisissa olosuhteissa, mitä nykyisen virallisen kääntäjän tut-
kinnon suoritusolosuhteet eivät ole. 

Lain (1988/1148, 9 § 2 momentti.) mukaan ”lautakunnan toimeenpaneman 
tutkinnon arvosteluun ei saa valittamalla hakea muutosta”. Tämä perustuu siihen, 
että lautakunnan katsotaan edustavan tehtävässään korkeinta asiantuntemusta. 
(Kielenkääntäjätoimikunnan mietintö 1983:26, 34). 

Tutkinnon hyväksyminen, päätöksestä valittaminen, arvostelun oikaisemi-
nen ja tutkinnon uusiminen 

Lautakunta hyväksyy tutkinnon kokeen arvostelijoiden esityksestä. Lain 
(1988/1148, 9 § 1 momentti) mukaan ”kääntäjien tutkintolautakunnan päätökses-
tä, joka koskee oikeutta toimia virallisena kääntäjänä tai jolla tällainen oikeus on 
peruutettu, saa valittaa hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(1996/586) säädetään ”. Saman lakipykälän 3 momentissa säädetään oikeudesta 
vaatia oikaisua seuraavasti: 

Sillä, joka on hylätty lautakunnan toimeenpanemassa tutkinnossa, on oikeus vaa-
tia oikaisua lautakunnalta. Oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten lautakuntaan 
määrätään yksi tilapäinen apujäsen, joka on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun 
kielen erikoistuntija. Muutoksen hakemisesta oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen on voimassa, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään. 

Vuoden 2004 huhtikuun loppuun mennessä arvostelun oikaisuvaatimuksia oli 
tehty 166, joista 16 on hyväksytty ja 150 hylätty (Tyynilä 28.4.2004). 

Opetusministeriön päätöksen (1990/306, 17 §) mukaan ”tutkintolautakunta 
voi rajoittaa sellaisen henkilön oikeutta osallistua tutkintoon, joka on aikaisem-

                                                 
195 Ammattimaisessa kääntämisessä sisältö tarkoittaa ensisijaisesti asiasisältöä, jonka esille 

tuomiseen voidaan käyttää monia keinoja ja ilmaisumuotoja, jotka valitaan kulloinkin nii-
den toimivuusennusteen mukaan kohdekulttuurissa.  
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min tutkinnoissa tullut vähintään kahdella perättäisellä koekerralla hylätyksi”. 
Lautakunta ei ole rajoittanut osallistumista, ja ohjeissa tutkintoon osallistujille 
(2.12.2003) kohta 17 kuuluukin: ”Tutkintoon osallistumiskertoja ei rajoiteta.” 

Viestintätehtävät (toimeksiannot) 

Lakiuudistuksen mukaisiin koetehtäviin lisättiin 1991 maininnat lähdetekstin 
lähteestä ja kohdetekstin vastaanottajasta. Tarkoitus oli saattaa koe lähemmäksi 
kääntäjän työtä, mutta käytännössä koeteksteihin on merkitty vain lähdetekstin 
lähde ja kohdetekstin viestintäväline ylimalkaisesti. Puhun tässä yhteydessä nä-
ennäistoimeksiannosta, joka ei riitä kääntäjän orientoitumisavuksi eikä laukaise 
ammattimaista käännösprosessia. Mikäli kokeella halutaan mitata kääntäjän 
ammatillisia valmiuksia, toimeksiannon pitää olla yksityiskohtaisempi (ks. kap-
pale 4.5.5.). Mikäli tavoitteena puolestaan on virallisten käännösten laatimistai-
don mittaus, toimeksiantoa ei ole tarpeen käsitellä välttämättä lainkaan, koska 
virallisen käännöksen toimeksianto on aina sama: laatia lähdeasiakirjasta lailli-
sesti pätevä käännös tietyn maan tietyn viranomaisen käyttöön tietyssä asiassa. 
Nykyisen virallisen kääntäjän tutkinnon ambivalentista luonteesta johtuen ko-
keessa ei kuitenkaan voida asettaa toimeksiannoksi ’laatikaa tästä laillisesti päte-
vä käännös viranomaiselle X’, koska seulontatyyppisen tutkinnon kokelaista 
todennäköisesti valtaosa ei tietäisi, mitä se tarkoittaa. 

Tekstit 

Teksteistä säädetään (OPM:n päätös 1990/306, 10 §) yleiskielisen tekstin osalta:  

Käännettävä teksti voi käsitellä jotain ajankohtaista tapahtumaa tai tieteeseen, 
taiteeseen tai tekniikkaan liittyvää aihetta196, jota käsitellään yleistajuisesti, laa-
jahkolle lukijakunnalle osoitettuna. Tekstin tulee olla nykyisin käytettävän yleis-
kielen mukaista. Koetekstin tulee olla alkuperäisteksti. 

ja aihepiirisen tekstin osalta: 

Tekstin tulee käsitellä aihepiirin asioita käyttäen sille ominaista termistöä ja tyy-
liä. Koetekstin tulee olla alkuperäisteksti. 

Kielenkääntäjätoimikunnan mietinnön (1983/26, 26) ehdotuksesta on vaikea 
hahmottaa rajaa yleiskielisen tekstin ja aihepiirisen tekstin välille koekäytännös-
sä. Mietinnössä todetaan aihepiirisen tekstin osalta: ”Vaikka kysymys on ammat-
tikielen kääntämisestä, toimikunta katsoo, että liian erikoistuneen tekstin kään-
nättäminen ei vastaisi tarkoitustaan. Näin ollen tekstin tulisi käsitellä ammat-
tialan asioita yleisesti, kuitenkin alalle ominaista termistöä ja tyyliä käyttäen”.197 

                                                 
196 Ts. mikä tahansa ala tulee kysymykseen. 
197 Vrt. yleisöaikakauslehdet kuten populaaritieteelliset Tiede 2000 tai Bild der Wissenschaft, 

joista tutkintotekstejä oli kartoitukseni mukaan usein valittu. 
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Tekstien rajaukset yleistä kielitaitoa mittaavalle kokeelle ’jotain erityisalaa 
yleistajuisesti, laajahkolle198 lukijakunnalle osoitettuna’ ja kielitaitoa aihepiirissä 
mittaavalle vastaavasti ’ammattialan asioita yleisesti, kuitenkin alalle ominaista 
termistöä ja tyyliä käyttäen’ ovat johtaneet siihen, että koeteksteinä käytetään 
erilaisia lehtiartikkeliotteita, ja myös siten, että yleiskielen testaukseen tarkoitettu 
teksti on esim. Suomen lääkärilehdestä ja aihepiirin teksti päivälehdestä. Ongel-
ma heijastuu myös viestintätehtävään, joka yleisimmin (61/90) on ’käännetään 
kohdekieliseen lehteen’ (ks. tekstikartoituksen tulokset seuraavassa kappaleessa 
6.1.5). 

Kummassakaan, lautakunnan tai opetusministeriön, tekstiluonnehdinnassa ei 
puhuta tekstin tarjoamista käännösongelmista, joiden ratkaisukeinoista käännös-
taitoa voitaisiin arvioida. Nordin (1998a) mukaan käännöstehtäviä asetettaessa 
tulisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota siihen, miten paljon ja minkätyyppisiä 
käännösongelmia199 tehtävän tulisi sisältää sen mukaan, millaista vaikeusastetta 
tavoitellaan. Vaikeusasteeseen vaikuttavat ongelmien kompleksisuus, sidonnai-
suus ja vaadittavat siirtotoimenpiteet. Substituution voidaan olettaa olevan hel-
pomman kuin adaptaation, lähdetekstiorientoituneen dokumentaarisen kääntämi-
sen helpompaa kuin kohdetekstiorientoituneen instrumentaalisen kääntämisen. 
Mitä enemmän itsenäisiä ratkaisuja tehtävä edellyttää, sitä vaikeampi se on. 
(Nord 1998b, 357.) Translatoriset käännösvaikeudet jaetaan edelleen tekstin-
sisäisiin ja tekstinulkoisiin vaikeuksiin. Tekstinulkoiset seikat kuten nonverbaalit 
elementit (esim. layout, kirjasinkoko), luettavuus (tekstin muotoa koskeva laatu), 
tieto lähdetekstin ja kohdetekstin viestintätilanteesta, tehtävän yhteydessä teksti-
tilanteeseen annetun informaation määrä (ympäröivän tekstin määrä, tekstiotteen 
kohta ja suhde koko tekstiin), tiedonkartuttamisvälineiden saatavuus sekä tehtä-
vään käytettävä aika ja paikka, vaikuttavat oleellisesti tekstinsisäisten seikkojen 
käsittelynopeuteen ja -varmuuteen. Tekstinulkoiset seikat ovat riippuvuussuh-
teessa toisiinsa esim. siten, että jos aikaa on vähän ja käännettävän tekstiotteen 
yhteydessä on näkyvissä yliviivattuna kuvia, kaavioita ja kaksin- tai kolminker-
tainen määrä ylimääräistä tekstiä, tehtävän suorittaminen hidastuu ja sitä kautta 
myös vaikeutuu. Joka tapauksessa se on suoritusehdoiltaan erilainen kuin tehtä-
vä, jossa näkyvillä on vain käännettävä tekstiote.  

Opetusministeriön päätöksessä tekstin tulee olla alkuperäisteksti (1990/306, 
10 §) ja sen pituudeksi määrätään 30 riviä á 65 konekirjoituslyöntiä. (1990/306, 
9§.) Tämä on johtanut tekstiotteiden käyttöön, koska kokonaista 30-rivistä teks-
tiä on vaikea löytää. Tekstiotteista suuri osa on lisäksi poimintoja eri kohdista, 
jotta tehtävään on saatu riittävästi vaikeusasteeltaan vaativaa kieliainesta. Poi-

                                                 
198 Korostus Hietasen 
199 Translatologiassa tehdään ero käännösongelman ja käännösvaikeuden välille. Nord 

(esim. 1998a, 352) erottaa ne siten, että käännösvaikeus on yksittäisen kääntäjän suhteesta 
käsiteltävään tekstiin ja toimeksianto-olosuhteisiin aiheutuva vaikeus, joka helpottuu kään-
täjän ammattitaidon kehittyessä ja toimeksianto-olosuhteiden parantuessa, ja käännöson-
gelma puolestaan on yksittäisestä kääntäjästä ja toimeksianto-olosuhteista riippumaton 
tehtävän vaatima mukauttamisongelma tai muu viestintäkeinovalinnan ratkaisemista vaa-
tiva ongelma (esim. otsikon kääntäminen). 
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mintamenettely tuottaa sekä tekstinulkoisia että tekstinsisäisiä ongelmia, ja se 
voidaan nähdä myös ristiriitaisena alkuperäisen tekstin käytön vaatimuksen 
kanssa. Poimintamenettely johtaa tekstin koherenssin katoon ja aikapaineessa pa-
kottaa kokelaan kääntämään kieltä. 

Tutkimukseni kannalta poimintamenettely tuo mukanaan myös sen, että teks-
tianalyysiä tekstien osoittamiseksi esim. lehtiartikkelia yksityiskohtaisempiin 
kategorioihin kuten kolumni, uutinen jne. ei voi ilman kohtuutonta vaivannäköä 
ja ajankäyttöä tehdä. Työni kannalta se ei olisi edes hedelmällistä, koska viralli-
sen kääntäjän tutkinnon puitteissa kokelaan analysointimahdollisuudet ovat täy-
sin olemattomammat, ja tarkastelen tekstejä niiden toimivuuden kannalta juuri 
ko. koetilanteessa 

6.1.5 Koetekstien kartoitus 

Saadakseni käsityksen, millainen väline koetekstit ovat yleisesti ammattimaiselta 
kääntäjältä ja erityisesti viralliselta kääntäjältä edellytettävien taitojen testaami-
seen, kartoitin koetehtävistä tekstilajit ja seuraavat tekstinulkoiset piirteet: läh-
teen määritteleminen, viestintätehtävän määritteleminen, oletus funktion säilyt-
tämisestä tai muuttamisesta sekä käännettävän tekstikohdan/käännettävien teks-
tikohtien rajaus ja hahmotettavuus. Mainitut tekstinulkoiset seikat ovat oleellisia 
myös kokeen vaikeusasteen määrittelyssä (esim. Nord 1998b, 355-357). Miten 
koetekstit täyttävät tehtävänsä kielitaidon arvioinnin välineenä ei ole oleellinen 
kysymys tässä tutkimuksessa, joten en tutki sitä enkä ota siihen kantaa. 

Kartoitukseen otin mukaan ajankohtaa ajatellen relevantin tekstijoukon siten, 
että oletin uuden tutkinnon sisäänajovaiheen (9 tutkintokertaa toteutettu vuoden 
1994 loppuun mennessä) olevan ohi ja tarkasteluun tulisivat siitä eteenpäin kaik-
ki tutkimukseni alkamisajankohtaan asti toteutetut tutkinnot (1995-1999). Raja-
sin tekstijoukon työkieliini suomeen ja saksaan, jotta pystyisin tarvittaessa teke-
mään tulkintaa myös tekstin sisäisistä tekijöistä. Tekstijoukko/korpus käsitti näin 
ollen vuosien 1995-1999 tutkintojen kaikki suomenkieliset ja saksankieliset teks-
tit. Tutkintokertoja oli kyseisenä ajankohtana 9 ja kutakin kertaa varten oli laa-
dittu 10 tehtävää eli koetekstejä oli yhteensä 90, joista yleiskielen tekstejä 18 ja 
aihepiirin tekstejä 72. Puolet teksteistä olivat suomen- ja puolet saksankielisiä. 

Sekä yleiskielen että aihepiirin kielen kaikki suomenkieliset tekstit valitsee 
tutkintolautakunnan jäsen tai apujäsen ja samat tekstit käännetään kaikkiin vie-
raisiin kieliin. Tutkintolautakunta valitsee myös vieraskielisen yleiskielen teks-
tin, sekä antaa ohjeet ja hyväksyy ulkopuolisen asiantuntijan valitseman vieras-
kielisen aihepiiri-tekstin. Tästä syystä katson tekstijoukon edustavan riittävästi 
tutkintolautakunnan periaatteita, joilla tekstit valitaan ja tehtävät asetetaan, vaik-
ka vieraskielisistä teksteistä ovat mukana vain saksankieliset. 
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Tehtävänannosta ilmenevä tekstilaji 

Tekstintutkija Vesa Heikkinen (Heikkinen, Hiidenmaa ja Tiililä 2000, 66) toteaa, 
että käsityksiä siitä, mikä on tekstilaji lienee yhtä monta kuin määrittelijöitä. Täs-
tä syystä en translatologina yritäkään lähteä varsinaisen tekstintutkimuksen alu-
eelle, vaan otan tekstilajimääritelmäni suoraan käännöstieteen lähteistä. Niissä 
tekstilajeja pidetään yksilön kielenkäytön yläpuolella olevina kirjoitus- ja pu-
heaktityyppeinä, jotka ovat sidoksissa toistuviin kommunikaatiotoimiin ja joihin 
on kehittynyt toistuvan esiintymisensä tuloksena tyypillisiä kielenkäytön ja teks-
tinlaatimisen malleja. (Reiss & Vermeer 1991, 177.) Lähtökohta tekstilajeihin on 
translatologiassa kuitenkin samanlainen kuin esim. Heikkisellä, jonka mukaan 
tekstilaji ymmärretään kielenkäytön tapana, jolla saadaan tehtyä tietynlaisia asi-
oita (2000, 66). 

Kartoitin lähdetekstien tekstilajin lähdemerkintöjen mukaan niiltä osin kun 
lähde oli mainittu (79 tekstiä). Yllättävästi osassa tekstejä (11 tekstiä) ei ollut 
lainkaan lähdemerkintöjä. Joidenkin (4 tekstiä) tekstilajin pystyi kuitenkin päät-
telemään tekstin ulkoisista piirteistä200, joten saatoin osoittaa tekstilajin 83:lle 
lähdetekstille. Lähdeteksteistä 7 olivat sellaisia, joiden lähteestä kokelaalle ei 
annettu tietoa edes epäsuorasti. Kartoituksen mukaan lähdetekstien vallitseva 
tekstilaji oli lehtiartikkeli (72/83). Muut tekstilajit olivat (oppi)kirja (4), kirje (3), 
esite (1), puhe (1), säädösteksti (1) ja oikeuden ratkaisu (1). 

Lehtiartikkeli on laaja käsite ja sillekin on vielä yläkategorioita kuten tiedo-
tusteksti (Saukkonen 1984, 72) tai populaari kirjoitus (Heikkinen 2000, 66). Jos 
teksti oli ilmestynyt lehdessä ja käännettiin edelleen lehteen, oletin suoraan, että 
kyse on journalistisen tekstityön tuloksesta riippumatta siitä, miten teksti oli kie-
lellisesti toteutettu, ts. en nähnyt tarvetta todistaa sitä lehtitekstiksi muulla tapaa 
tässä tutkimuksessa. 

Tarkemman kuvan saamiseksi tekstilähteistä kääntäjän ratkaisujen ohjaajina 
koetilanteessa ja tarkkaillakseni tekstifoorumin vaihtumista luokittelin tehtävissä 
mainitut lehdet Wiion (1994, 193–198) viestintä- ja lukijakuntaorientoituneen 
luokituksen mukaan. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Wiion (1994, 193-198) lehtiluokitus täy-
dennettynä yhdellä sanomalehtiluokalla ja yhdellä aikakauslehtiluokalla. Aineis-
tossa esiintyvistä luokista on mainittu myös Wiion profiloinnit eri lehtityypeille. 
Lehtiesimerkit ovat niin ikään Wiion. Lehtiluokkien lukumääräinen edustus teh-
täväaineistossa on merkitty sarakkeeseen kulloisenkin lehtitiedon loppuun. Yh-
destä lähteettömästä tekstistä saattoi päätellä vain, että kyseessä on lehtiteksti, 
mutta luokan määrittäminen ei ollut mahdollista, joten luokkiin sijoitettuja artik-
keleita on 71. 

                                                 
200 Päättelyssä menettelin siten, että vertailin lähteettömiä tekstejä lehtiartikkeleiksi ilmoitet-

tuihin teksteihin ja tyyliopissa esitettyihin lehtitekstien piirteiden kuvauksiin. Esim. Lain-
käytön ja hallinnon aihepiirin lähteettömän suomenkielisen tekstin (14.10.1995) luokittelin 
yleisesti lehtiartikkeliksi isokokoisen, versaalisen otsikon (TASA-ARVOLAKIIN TULI 
KIINTIÖPYKÄLÄ), ingressin, väliotsikoinnin ja 3-palstaisuuden perusteella. 
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SANOMALEHDET 
(1 – 7 kertaa viikossa) 

AIKAKAUSLEHDET 

Yleis-
sanomalehdet 

Erikois-
sanomalehdet201 

Yleisölehdet (Mahdolli-
simman laajoille väestö-
ryhmille) 

Pienryhmälehdet (Raja-
tuille kohderyhmille) 

yhteensä 7 kpl Yhteensä 6 kpl yhteensä 29 kpl Yhteensä 29 kpl
Varsinaiset 
sanomalehdet 

(Kauppalehti, 
Taloussanomat) 

Yleisaikakauslehdet 
(sisällöltään laaja-alaisia 
ja yleistajuisia; Apu, 
Suomen Kuvalehti) 

Erikoislehdet (Tekniikan 
maailma, Tietokone) 

7 kpl 6 kpl 1 kpl 20 kpl 
Paikallislehdet 
(ei aineistossa) 

 Erikois-aikakausilehdet 
(tietyn aihepiirin käsittely 
yleistajuisesti; Katso, 
Mikrobitti) 

Ammattilehdet (tietyn 
ammattiryhmän ammat-
tiin liittyviä yleisiä asioi-
ta; Talouselämä, Sairaala) 

0 kpl   9 kpl 13 kpl 
Ilmaisjakelut 
(ei aineistossa) 

 Populaaritieteelliset leh-
det202 (Tiede 2000) 

Tiede- ja taidelehdet 
(sisältävät teoriapohjai-
sia, tieteellisiä ja taiteelli-
sia artikkeleita ja edellyt-
tävät lukijalta syvällistä 
asiantuntemusta; Teatteri, 
Sosiaalinen Aikakauskir-
ja) 

0 kpl  19 kpl 5 kpl 
  Asiakaslehdet (Pirkka)

(ei aineistossa) 
Mielipidelehdet (käsitte-
levät kantaaottavasti kult-
tuuripolitiikan, politiikan 
sekä tieteen ja taiteen ky-
symyksiä) 

  0 kpl 1 kpl 
  Muut yleisölehdet (Aku 

Ankka) 
(ei aineistossa) 

Uskonnolliset lehdet 
(Kirkko ja Kaupunki)
(ei aineistossa) 

  0 kpl 0 kpl 
   Liikelehdet  

(ei aineistossa) 
   0 kpl 

   Jäsen- järjestö- ja harras-
telehdet (Palkkatyöläi-
nen, Radioamatööri)
(ei aineistossa) 

   0 kpl 
   Viralliset lehdet (Suomen 

luottolehti) 
(ei aineistossa) 

   0 kpl 

Taulukko 18. Lehtiluokat Wiion mukaan ja niiden lukumääräinen edustus virallisen-
kääntäjän koeteksteissä 

Taulukosta käy ilmi, että selvästi eniten tekstejä oli valittu aikakauslehdistä 
(58/71), yleisö- ja pienryhmälehdistä kummastakin yhtä paljon (29). Kiinnostava 

                                                 
201 Lisäys Hietasen 
202 Lisäys Hietasen 
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yksittäinen löydös oli, että saksankielisistä aihepiiriteksteistä lähes puolet (15/36) 
oli populaaritieteellisestä Bild der Wissenschaft –aikakauslehdestä. 

Lähteen määritteleminen 

Lähdetekstien valinta on opetusministeriön päätöksen mukainen, eli kyseessä 
ovat yleistajuiset jotain alaa käsittelevät tekstit joko suurelle lukijakunnalle tai 
pienryhmälle kohdennettuina. Wiion (1994, 181) toteamus, ettei lehtityyppien 
erottaminen ole aina helppoa, pätee samalla tavalla erikoisalan tekstin erottami-
seen yleiskielisestä tekstistä, koska siirtymä kategoriasta toiseen on liukuva. (Ks. 
myös Kussmaul 1998, 358.) Virallisen kääntäjän kokeissakin tekstit on osoitettu 
sisällön käsittelyn mukaan jompaankumpaan kategoriaan lehtityypistä tai luokas-
ta riippumatta. Menettely herättää kysymyksen lähteiden maininnan mielekkyy-
destä kääntäjän ratkaisuja ajatellen yleensä, jos kyseinen teksti on mahdollinen 
informaatiotarjous mille lukijakunnalle hyvänsä. Tässä tapauksessa viestintäteh-
täväksi riittäisi perinteinen kielellisen kääntämisen ohje203: kääntäkää teksti 
moitteettomalle kohdekielelle siten, että säilytätte sisällön ja tyylin. Tutkintolau-
takunnan kontekstissa 204 sisältö tarkoittaa kielellistä sisältöä ja poikkeaa siten 
ammattimaisen kääntämisen sisältö-käsitteestä. Tutkintolautakunnan kontekstis-
sa sisältö näyttäisi kattavan myös tyylin eli kieliaineksen kuten termien ja lause-
opillisten keinojen valinnan. 

Lähteen määrittelemisessä on Nordin (1988, 47-57) mukaan kyse lähettäjä-
pragmatiikasta (Senderpragmatik), jossa mahdollisimman yksityiskohtaisilla 
tiedoilla on oleellinen merkitys. Kirjoittajan nimen mainitsematta jättäminen 
esim. johtaa translatorisessa toiminnassa päättelemään, että joko kirjoittajan hen-
kilöllä ei ole merkitystä tai tämä haluaa tietoisesti olla näkymättä. Virallisen 
kääntäjän kokeen tehtävissä kirjoittajan nimi ei aina ollut nähtävissä tai se oli 
vedetty yli. 

Lehtiartikkelit edustavat journalistista tyyliä, ja koska ne näyttävät olevan 
vallitseva tekstilaji virallisen kääntäjän kokeissa sekä lähde- että kohdemateriaa-
lina, voidaan päätellä, että kirjoitustyyleistä kokelailta testataan ensisijaisesti 
journalistisen tyylin hallintaa. Tavoite on ristiriidassa sekä ammattimaisen kään-
tämisen kanssa yleensä että virallisen kääntämisen kanssa erityisesti. Virallisen 
kääntämisen kohteena lehtiartikkelit edellyttävät viranomaisen määrittelemän 
funktion muutoksen ja tulevat kysymykseen lähinnä vain hypoteettisesti. Muus-

                                                 
203 Ks. myös SKTL:n Hyvä kääntämistapa ja valantehneen kielenkääntäjän koe 
204 Tutkintolautakunta 8.4.1998: Virallisen kääntäjän kokeet. Kokeiden arvostelussa nouda-

tettavia periaatteita. Kohta: Arvostelun taso: ”Arvostelun perusperiaatteena on, että 
käännös toimii samalla tavalla kuin alkuperäinen teksti.” Ja edelleen: ”Virallisista kään-
täjistä annetun asetuksen 7§:n mukaan käännösten tulee olla kielellisesti oikeita ja niiden 
tulee sisällöltään tarkkaan vastata käännettävää tekstiä. Sisällön vastaavuudella tarkoite-
taan asetuksessa kielellisen sisällön vastaavuutta: oikeata termien käyttöä ja oikean tyylin 
käyttämistä.” 
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sakin ammattimaisessa kääntämisessä ne ovat poikkeuksellisia toimeksiantoja.205 
Tätä käsitystä tukevat myös Hinkkanen (2002, 13) ja Chesterman (2001, 10) 
sekä virallisille kääntäjille osoittamani kysely (ks. kappale 5.1). 

Lehtiartikkelit ovat perinteisesti paljon käytetty harjoittelu- ja testimateriaali 
sekä vieraitten kielten filologioiden käännöskursseilla että kääntäjien koulutuk-
sessa (Kussmaul 1998, 358-359).Tässä mielessä tutkintolautakunnan käytäntö ei 
ole poikkeava. Runsas lehtitekstien käyttö harjoituksissa, kokeissa ja tutkinnois-
sa selittyy ensisijaisesti niiden helpolla saatavuudella. Kääntämisen kannalta 
relevantimman tekstin valinta edellyttäisi yhtäältä kiinteitä yhteyksiä hyvään 
ammattikäytäntöön ja toisaalta tekstien käyttöoikeuden varmistamista, jos kyse 
ei ole julkaistusta materiaalista. Toiminnallisen kääntämisen mukaisessa harjoit-
telussa ja testauksessa käytetään materiaalina didaktisoituja käännöstapauksia 
teksteineen, ei pelkkiä tekstejä. 

Viestintätehtävän määritteleminen ja kohdetekstifoorumi 

Kartoitin myös viestintätehtävät ja mainitut kohdetekstifoorumit. Niissäkin leh-
tiartikkelien osuus oli määräävä (61/90). Koska lähdeteksteistä 72 olivat lehti-
tekstejä voidaan todeta, että 11 tekstiä vaihtoi kohdefoorumia ja sen mukana 
tekstilajia. Niidenkin tekstien viestintätehtävä, jotka käännätettiin edelleen leh-
tiartikkeliksi, oli suurimmassa osassa niin epämääräinen, ettei tarkkaa kuvaa leh-
tiluokasta tai lukijakunnasta voinut koetilanteessa olettaa saatavan. Viestintäteh-
tävän merkinnän epämääräisyys vieraisiin kieliin käännettävissä teksteissä 
(45/90) selittyy sillä, että sama teksti käännetään kaikkiin kieliin, mikä tekee 
tehtävän yksilöimisen mahdottomaksi. Kuitenkin on positiivista, että kaikille 
teksteille oli tapailtu viestintätehtävä, mikä osoittaa tutkintolautakunnan pyrki-
mystä saattaa koe lähemmäksi kääntäjän työtä, vaikka säädöksissä tai opetusmi-
nisteriön tarkemmissa ohjeissa ei ole mainintaa lähteen eikä viestintätehtävän 
ilmoittamisvelvollisuudesta. 

Tehtävän ilmoittamistapa vaihteli suuresti koko aineistossa. Jo yksin lehtiar-
tikkelien tehtävänannoissa oli huomattavia tarkkuus- ja muita eroja. Mainittiin 
joko ala + kategoria (esim. lääketieteellinen aikakauslehteen) tai pelkkä ala tai 
pelkkä kategoria tai ilmoitettiin vain ’alan lehteen’ tai ’kohdekieliseen lehteen’ 
tai ’lehteen’. Joissain tapauksissa oli annettu lehtiesimerkki (’Kohdekielinen leh-
ti; esim. Tiede 2000’). ”Vastaava”-merkintä (’käännetään vastaavaan …’), joka 
voidaan tulkita ohjeeksi säilyttää lähdetekstin funktio ja tyyli, oli 36:ssa (36/90) 
tehtävässä. Muissa viestintäfoorumien vastaavuus jäi kokelaan harkittavaksi. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty viestintätehtävien merkitsemistapojen ja-
kaumat lehti- ja julkaisutekstien206 osalta. 

                                                 
205 Lehtitekstejä käännetään ulkomaanedustustoissa, lehtitoimituksissa ja satunnaisesti muil-

le toimeksiantajille, joten tekstilajia ei voida pitää irrelevanttina translatorisessa toimin-
nassa, mutta sen osuus on vähäinen koko toimintaa ajatellen.  

206 Erotin julkaisun ja lehden, koska kaikki lehdet ovat julkaisuja, mutta kaikki julkaisut eivät 
ole lehtiä. Seikalla on merkitystä kääntäjälle kohderyhmän hahmottamisessa. 
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Merkintöjen selitys: 
• vastaava lehti + ala + kategoria (esim. vastaavaan lääketieteelliseen 

aikakauslehteen) 
• vastaava lehti + ala (esim. vastaavaan lääketieteelliseen lehteen) 
• vastaava lehti + kategoria (esim. vastaavaan aikakauslehteen) 
• vastaava lehti + kategoria + lehtiesimerkki (esim. vastaavaan aika-

kauslehteen; esim. Lääkärilehteen)  
• vastaava lehti + lehtiesimerkki (esim. vastaavaan kohdekieliseen leh-

teen; esim. Tiede 2000) 

 Lehdet vastaava-merkinnällä 
(n = 35) (eksplisiittinen oletus 
funktion ja tyylin säilyttämi-
sestä) 

Julkaisut vastaava-merkinnäl-
lä (n = 1) (eksplisiittinen ole-
tus funktion ja tyylin säilyttä-
misestä) 

lehti + ala+kategoria 1  
lehti + ala 1  
lehti + kategoria 18 

(joista 2 + lehtiesimerkki) 
 

kohdekielinen lehti 13 
(joista 7 + lehtiesimerkki) 

 

alan lehti 1  
lehti 1  
kansainvälinen julkaisu  1 
 Lehdet ilman vastaava-

merkintää (n = 19) 
Julkaisut ilman vastaava-
merkintää (n = 9) 

ala + kategoria 8 1 
ala 2 3 
kategoria 
+ 2 x lisämaininta ’julkais-
taan uutisena’ 
+ 2 x lehtiesimerkki 

6  

’lehteen’ 3  
’alan yleistajuiseen julkai-
suun’ 

 1 

’tieteellistä julkaisua varten’  1 
’kansainväliseen julkaisuun’  2 
’populaariin julkaisuun’  1 

Taulukko 19. Viestintätehtävien merkitsemistapojen jakaumat lehti- ja julkaisutekstien 
osalta 

Muut viestintätehtävämerkinnät (n=30) olivat  

• Taustamateriaalia tietotekniikkaa ja tietoyhteiskuntaa käsittelevään 
kansainväliseen kongressiin 

• Kansainvälisen pk-yrityksen koulutusseminaariin 

• Lääkärien kokouksen esitelmään materiaaliksi 

• Osaksi kansainvälisessä konferenssissa pidettävää esitelmää 

• Pakolaisasioita käsittelevää kansainvälistä kokousta varten 
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• Monikielisessä kongressissa pidettävän esitelmän hand-out 

• Kansainväliseen oikeustieteelliseen kongressiin 

• Taustatietoa työhönottohaastattelua varten (Saksassa) lakimiehen 
kautta  

• Asiakas tarvitsee käännöksen kun hän joutuu selvittämään talouttaan 

• Suomea koskevaa poliittista katsausta varten 

• Lukiotason psykologian oppikirjaan 

• Kohdekielinen kurssikirja 

• Taustatietoa suomalaiselle suuryritykselle yrityskauppa-asiasta 

• Kansainvälistä oikeusriitaa hoitavalle asianajajalle 

• Suomalaiselle tuomioistuimelle 

• Oikeusministeriön kansainvälisen osaston käyttöön 

• Ulkomaisten lakimiesten käyttöön 

• Suomalaisen suurkonsernin päättäville elimille 

• Esitelmä teollisuuden päätöksentekijöille 

• Taustatietoa suomalaiselle suuryritykselle yrityskauppa-asiasta 

• Suomalaiselle yritykselle asunnon irtisanomisasiassa 

• Taustatietoa opiskelijoille 

• Suomalaiselle vuokralaiselle Hampurissa 

• Kohdekielisen maahantuojan käyttöön 

• Toimeksiantajalle 

• Esitelmä osakeyhtiölain muutoksista pääomamarkkinoitten näkökul-
masta 

• Kiinteistön kaupan selostus uuden maakaaren mukaan 

• Luottamuksellisen tiedon saamiseksi elatusapuasiassa 

Viestintätehtävien teksteihin lisäämisen tarkoitus oli saattaa uudistettu tutkin-
to lähemmäksi kääntäjän ammattitoimintaa. Ammattimaisen kääntämisen mukai-
sen toimeksiannon tulisi lyhyemmänkin kaavan mukaan kuitenkin sisältää vasta-
ukset vähintään ydinkysymyksiin Kuka? Miksi? Kenelle? Mitä? Missä? Koska? 
Mitä saavuttaakseen? (vrt. Nord 1989, 351207), jotta tekstinulkoiset tiedot olisi-
vat riittävät selittämään tekstinsisäisiä piirteitä ja ohjaamaan kohdetekstiin kirjat-
tavia valintoja. Nord (1988, 57-63) puhuu tässä yhteydessä myös vastaanottaja-

                                                 
207 Nordin tekstianalyysikysymykset: Wer übermittelt wozu wem über welches Medium wo 

wann warum einen Text mit welcher Funktion? esitettynä lähdetekstin asemesta koko 
käännösprosessille. 



 

 
 
 
 

208 

pragmatiikasta (Empfängerpragmatik), joka funktionaalisten ja aktionaalisten 
teorioiden mukaan vaikuttaa oleellisesti käännösprosessin kulkuun ja lopputu-
lokseen. Translatorisessa toiminnassa vastauksia ei lähdetä analysoimaan lähde-
tekstistä, vaan ne selvitetään toimeksiannossa. Tekstianalyysissä selvitetään teks-
tistä tekstinulkoisia piirteitä ja toimeksiantoselvityksessä toiminnasta tekstinul-
koisia tietoja, joista piirteet tekstiin siirtyvät. Virallisen kääntäjän tutkinnossa 
koetehtävien toimeksiannot ovat ammattimaiseen kääntämiseen riittämättö-
mät.208 Koetilanteessa kokelaan on lisäksi mahdoton analysoida ydinkysymyk-
siin vastauksia edes lähdeteksteistä jo aikarajoituksenkaan vuoksi. 

Oletus funktion säilyttämisestä tai muuttamisesta 

Selvää funktion vaihtamista edellyttivät tehtävänasettelut, joissa lehtitekstistä tuli 
päätyä esitelmään tai puheeseen ja päinvastoin (4), tai lehtiartikkelista kongres-
siympäristöön (5), tai lehtikategoriasta toiseen (yleissanomalehdestä aikakaus-
pienryhmälehteen) (4), tai pienryhmästä toiseen pienryhmään (Lääkärilehdestä 
kunnallishallinnon julkaisuun) (1). Koetilanteessa funktion vaihtamiseen viittasi 
yhteensä 14 merkintää. Näiden lisäksi voimakkaasti tulkinnanvaraisia olivat ta-
paukset (27), joissa luonnehdittiin jotain tehtävän osaa, mutta kohderyhmää tai 
vastaanottajaa ei mainittu (esim. Esitellä suomalaista käytäntöä/tutkimusta kan-
sainvälisessä julkaisussa). Koetilanteessa saattoi tulkita funktion säilyttämistä 
saatesanasta ’vastaava’ (36) tai lähde- ja kohde lehtiartikkelin ilmoittamisesta ala 
alaan ja luokka luokkaan (13). 

Funktio tuotti näin ollen käännösongelman ja lisäsi kokeen vaikeusastetta 
tehtävistä lähes puolessa (41/90). Funktion vaihtamisen oletus näyttäisi olevan 
myös ristiriidassa kokeen arvosteluperiaatteiden kanssa, joissa edellytetään, että 
käännös toimii samalla tavalla kuin lähdeteksti. Sama todetaan asetuksen 
(1989/626) 7 §:ssä: ”Käännöksen tulee olla kielellisesti oikeita, ja niiden tulee 
sisällöltään tarkkaan vastata käännettävää tekstiä.” Sisällöllä tarkoitetaan tutkin-
tolautakunnan tulkinnan mukaan kielellistä sisältöä. Kartoitukseni pohjalta voisi 
edelleen päätellä, että tutkintolautakunnalla on myös käännösfunktiosta eri käsi-
tys kuin funktionaalisten ja aktionaalisten teorioiden edustajilla. Näyttäisi siltä, 
että tutkintolautakunta edellyttäisi funktion seuraavan funktiota ja niin myös 
muodon seuraavan muotoa, vaikka viestin tarkoitus, vastaanottajat ja vastaanot-
toympäristö muuttuisivat. Ammattimaisessa kääntämisessä yleisesti kyky käsitel-
lä muuttuvaa funktiota on oleellinen, koska toiminnallisen kääntämisen perus-
olettamus on, että funktio vaihtuu useimmin kuin säilyy. Virallisessa kääntämi-
sessä tilanne on päinvastoin, joten virallisen kääntämisen päämäärää ajatellen 
funktion säilyttämisen tavoite kokeessa on puollettavissa. Tässä tapauksessa 
funktion säilyttämisen edellytyksen tulisi näkyä selvästi tehtävänasettelussa. 

Funktion käsittelyn suhteen tehtävänannoissa on puutteena myös se, että var-
sinkin vieraisiin kieliin käännettäessä ei ilmoiteta, missä käännöstä aiotaan käyt-
tää (vrt. Ruotsin auktorisointijärjestelmä kappaleessa 6.2). Ei riitä, että lehtiteks-

                                                 
208 Vaatimattomin tehtävänanto aineistossa oli muodossa: ’Toimeksiantajalle’. 
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tiä kehotetaan kääntämään englanniksi kertomatta mistä kulttuuripiiristä lukijat 
tulevat. Gawlasin mukaan (1998, 236-237) translatorinen toiminta tarkoittaa 
myös lehdistöalalla kulttuurirajojen ylittämistä, informaation istuttamista toiseen 
kulttuuripiiriin. Kyse on prosessista, jossa valikoidaan informaatiota ja tehdään 
päätöksiä sopivasta esitystavasta. Lisäksi lehtitaloilla saattaa olla kansallisia tai 
jonkin kulttuuripiirin etuja valvottavana, joten kun tekstejä työstetään uudelle 
lukijakunnalle on mahdollisesti tarpeellista asettaa tavoitteet uuteen järjestykseen 
ja lisätä ja/tai poistaa informaatiota. Gawlas toteaakin lehtiteksteihin pätevän 
muiden alojen tavoin, että niiden ”kääntäminen” transkoodausmielessä on täysin 
riittämätöntä ja asiaankuulumatonta.209 

Siitä, että virallisen kääntäjän kokeessa tekstin vastaanottajia ei täsmennetä, 
on tulkittavissa, että lähdetekstin funktion ja tyylin säilyttämisellä tarkoitetaan 
niiden säilyttämistä sellaisenaan lähdekulttuurin ehdoilla. 

Käännettävän tekstikohdan/käännettävien tekstikohtien rajaus ja hahmo-
tettavuus  

Translatoriseen vaikeusasteeseen (esim. Nord 1998b, 355–357) vaikuttaa myös 
tekstin hahmottamismahdollisuus. Jos kokeen, kuten virallisen kääntäjän kokeen, 
tarkoitus on olla objektiivinen siten, että kokelaat ovat vaikeusasteeltaan saman-
laisessa tilanteessa työkielestä ja suorituskerrasta riippumatta, myös tekstinul-
koisten tekijöiden kuten hahmottamismahdollisuuksien pitäisi olla samat (vertai-
lukelpoiset) kaikissa tehtävissä ja kaikilla suorituskerroilla.  

Hahmotettavuuden kartoittamiseen käytin seuraavassa taulukossa esitettyjä 
kriteereitä, jotka koskevat tekstin ulkoisia piirteitä. Oikeanpuoleisessa sarakkees-
sa on esitetty kutakin piirrettä sisältävien tekstien osuus aineistossa. 

                                                 
209 Wie in vielen anderen Bereichen gilt auch hier [Presse], dass ein „Übertragen“ eines 

Textes im Sinne von Transkodieren völlig unzureichend und unangebracht wäre (Gawlas 
1998, 237). 
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1. Koko teksti 0 
2.Tekstiote 90 
2.1Yhtenäinen tekstiote 60/90 
2.1.1.1 Artikkelin alusta 27/60 
2.1.1.2 (Kirjan) kappaleen alku, väliotsikko näkyvissä, käännetään 2/60 
2.1.2 Artikkelin keskeltä 2/60 
2.1.3 Tekstikohta ei pääteltävissä 28/60 
2.2 Poimittu tekstiote 30/90 
2.2.1 Poiminta näkyvissä (ei-käännettävät kohdat yliviivattu) 28/30 
2.2.2 Poiminta ei näkyvissä (ei-käännettävät kohdat häivytetty) 2/30 
3 Otsikko näkyvissä 40/90 
3.1 Otsikko käännetään 27/40 
3.2 Otsikkoa ei käännetä 13/40 
4. Autenttinen (kopioitu) teksti 74/90 
5. Uudelleen kirjoitettu 16/90 
5. 1 rivit numeroitu (1, 5, 10 jne.) 9/16 
6. Kuvia tai kaavioita 16/90 
6.1 Käännetään tekstit 3/16 
6.2 Ei käännetä tekstejä 13/16 
7 Otetta ympäröivää tekstiä näkyvissä  44/90 
7.1 Alle puolet (15 riviä) käännettävän tekstin määrästä 22/44 
7.2 Lähes sama määrä (30 riviä) kuin käännettävän tekstin määrä 13/44 
7.3 Lähes kaksinkertainen määrä (60 riviä) käännettävän tekstin 
määrään nähden 

9/44 

8 Fonttikoko  
8.1 Pieni (>10) 64/90 
8.2 Iso (12<) 26/90 
9. Selkeys  
9.1 selkeä 81/90 
9.2 epäselvä 9/90 
9.2.1 epäselvät otemerkinnät 4/9 
9.2.2 käsin korjattu kirjoitusvirhe 2/9 
9.2.3 korjaamatta jätetty kirjoitusvirhe 1/9 
9.2.4 viittaus kaavioon (kaavio ei näkyvissä) 1/9 
9.2.5 viittaus alaviitteeseen (alaviite ei näkyvissä) 1/9 
10 Lähde ja kirjoittaja yliviivattu (vrt. virallinen kääntäminen: 
tekijänoikeusasia) 

2/90 

Taulukko 20. Koetekstien hahmotettavuuden kriteerit 

Tekstikartoitus kokonaisuudessaan osoitti, että kokeissa käytetyt tekstilajit ja 
tekstit niihin liitettyine ohjeineen tai merkintöineen eivät vastaa ammattimaisessa 
kääntämisessä työstettävää materiaalia ja ovat siten myös riittämätön väline vi-
rallisen kääntäjän ammatillisten taitojen testaamiseen. 



 

 
 
 
 

211

 

Kuva 27. Esimerkki koetekstien erilaisuudesta 

6.1.6. Voimassa olevien lain, asetuksen ja opetusministeriön 
määräyksen sekä auktorisointimenettelyn arviointia 

Kriittisesti voidaan todeta, että kielenkääntäjätoimikunnan mietintöönsä 
(1989:26) kirjaamat ongelmat ja hallituksen niiden perusteella tekemä esitys 
keskittyivät hallinnollisiin uudistuksiin, jotka toteutettiin uudella lainsäädännöl-
lä: virallisten kääntäjien hyväksyminen ja valvonta kuuluvat nyt yksin opetusmi-
nisteriön toimialaan, tutkintolautakuntien määrä on rajoitettu yhteen ja Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskukseen on perustettu virka, jonka haltija toimii lauta-
kunnan sihteerinä. Nimitys muuttui valantehneestä kielenkääntäjästä viralliseksi 
kääntäjäksi. Hallituksen esityksessä (HE 47/1988, 4) nimityksen muutos perus-
teltiin sillä, että alioikeudessa vannottu vala jäisi pois, joten ”valantehnyttä” ei 
enää voinut käyttää.210 Hallinnollisista tavoitteista kääntäjien toiminnan valvon-
nan tehostaminen ei näytä toteutuneen. Kääntäjän kotipaikan vaihtumisen ja 
ammatinharjoittamisen lopettamisen ilmoittamisvelvollisuus sekä tuomiois-
tuimille asetuksessa säädetty ilmoitusvelvoitus ovat ainoat valvontaan viittaavat 
kirjatut menettelyt. Niidenkin osalta valvonnan jatkotoimenpiteet jäävät kuiten-
kin tutkintolautakunnan harkittaviksi. 

                                                 
210 Virallisen kääntäjän leimassa käytetään kuitenkin esim. saksaan käännöstä ”Vereidigter 

Übersetzer”, joka tiukasti ottaen on itsessään asiakirjaväärennös, koska saksalainen vi-
ranomainen saa siitä vaikutelman, että henkilö on vannonut valan alioikeudessa. 
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Ammatillista tai juridista edistystä lakiuudistus ei merkinnyt. Käännöstä tar-
vitsevan oikeusturva ei lisääntynyt, koska kääntäjän ammattitaitoa ja vastuunot-
tokykyä mittaavat ja kontrolloivat elementit sivuutettiin. Käännösteorioissa ta-
pahtunut kehitys kumotun ja uuden lain väliin jäävinä 21 vuotena on myöskin 
jäänyt huomioimatta. Kyseessä on edelleenkin kielikoe eikä käännöskoe. Osallis-
tumiselle ei aseteta ammatillisia ehtoja vaan kokelaan oma harkinta riittää. Asia 
yritetään kiertää sillä, että “tutkinnon tulisi olla niin vaativa, että siitä selviytyisi-
vät vain ammattitaitoiset kielenkääntäjät” (HE n:o 47/1988, 2). Vaatimus jää 
merkityksettömäksi, koska suunnittelu-, käsittely- tai muotoiluvaiheessa ei ole 
määritelty mitä tarkoitetaan ammattitaidolla tai ammattimaisella kääntämisellä 
tai kääntämisellä yleensä, virallisen käännöksen laatimistaidosta puhumattakaan. 
Näin voidaan päätellä, että virallinen kääntäminen määrittyy laista, joka perustuu 
määrittelemättömiin käsityksiin kääntäjän tehtävistä ja toiminnasta. Virallisen 
kääntäjän oikeudellista toimintaa ja kansainvälistä, kansallisten järjestelmien 
luotettavuuteen perustuvaa virallista asiakirjaliikennettä ajatellen juuri lainsää-
dännön tämä puuttuva perusta saattaa johtaa oikeusturvan heikkenemiseen. Toi-
sin sanoen on jäänyt selvittämättä mihin perustuu se luottamus, jonka mukaan 
virallisen käännöksen teettäjä ja käyttäjä suhtautuvat kääntäjään ja tämän työhön. 
Hallituksen esityksen (HE 47/1988, 4§) mukaan virallisen käännöksen julkisen 
luotettavuuden takeena ovat laissa määritellyt virallisten kääntäjien pätevyysvaa-
timukset ja heidän toimintansa viranomaisvalvonta. Pätevyysvaatimuksia ei ole 
määritelty ja valvontaa ei ole. 

Lainsäädännön valossa näyttää siltä, että kansalaisen luottamuksen on määrä 
perustua — taidolla tai tuurilla — läpäistyyn irralliseen kielikokeeseen. Uudessa 
kokeessa tosin käännätetään kaksi tekstiä, mikä vähentää sattumanvaraisuutta, 
mutta ei sulje sitä pois eikä tuo kokeeseen kääntämisen taitoa eikä juridista vas-
tuunottokykyä osoittavaa komponenttia. Teksteille annettu näennäistoimeksian-
to (esim. käännetään kansainväliseen julkaisuun) ei auta kääntäjän ratkaisuissa 
eikä kokeen arvostelussa. Apuneuvojen salliminen nykyisellä tavalla, joka esim. 
sulkee pois elektroniset apuvälineet, ei myöskään ole riittävä toimenpide kokeen 
muuttamiseksi ammattimaisempaan ja luotettavampaan suuntaan. Kokeen 30 
minuutilla entisestä lyhennetty suoritusaika (90 min./teksti) ei mahdollista 
asianmukaista lähteidenkäyttöä. Lisäksi apuneuvot voidaan kielenkääntäjätoimi-
kunnan mietinnön (1983:26, 29) mukaan tulkita sanakirjoiksi: ”Koska sanakirjo-
jen käyttötaitoa on pidettävä kielenkääntäjän ammatin kannalta ensiarvoisen tär-
keänä, tekisi apuvälineiden käytön salliminen kielenkääntäjien tutkintoa suoritet-
taessa koetilanteesta todellista työtilannetta paremmin vastaavan. Ruotsista saa-
dut kokemukset ovat osoittaneet, että apuvälineiden käyttö ei heikennä kokeen 
luotettavuutta, sillä kokeeseen varatun ajan puitteissa211 ei ole mahdollista tur-
vautua apuvälineisiin muuta kuin joidenkin asioiden tarkistamista varten.” Apu-
neuvon sanakirjaan samaistamiseen perustunee myös arvostelun kiristyminen 

                                                 
211 Ruotsissa koeaika on tekstiä kohden 150 min. (lain erikoisalalla 180 min.) eli koko koeai-

ka kolmelle tekstille on 8 tuntia, kun se Suomessa on 90 min. tekstiä kohden eli kahdelle 
tekstille 3 tuntia. 
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sanakirjojen sallimisen myötä. Johtopäätös on jonkin asteisesti ymmärrettävä 
kielikokeessa, mutta ei käännöskokeessa. Sanakirjan syrjäytyneestä merkitykses-
tä toiminnallisessa kääntämisessä voidaan mainita Valtioneuvoston kanslian 
säädöskäännöstyöryhmän muistio (1996/7, Liite 1, 7), jonka käännöstoimintaa 
koskevan kyselyn osassa kohdassa 7.1 ’kääntäjien apuvälineet’ (Millaiset apuvä-
lineet virastoon/laitokseen palvelussuhteessa olevilla ja freelance-kääntäjillä vi-
raston puolesta on käytettävissään) ei apuvälineiden luettelossa mainita sanakir-
jaa lainkaan.212 

Juridisesti menettelyn voidaan väittää jopa taantuneen, koska oikeusministe-
riön osuus sekä oikeuksien myöntäjänä että toiminnan valvojana ja alioikeudessa 
vannottu vala poistettiin ja korvattiin kirjallisella tutkintolautakunnalle osoitetul-
la vakuutuksella. Uuden asetuksen mukaisen tutkintolautakunnan yhdellä jäse-
nellä ja tämän varajäsenellä tulee tosin olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, 
mutta asiapapereista ei käy ilmi, mikä hänen tehtävänsä tutkintolautakunnassa 
on. Ammatillisia tai juridisia näkökohtia ei pohdittu tai ainakaan kirjattu lakia 
valmisteleviin asiakirjoihin.  

Hallinnon uudelleenjärjestelyä perusteltiin mm. sillä, että oikeusministeriön 
pitämä valantehneitten kielenkääntäjien rekisteri oli jäänyt hoitamatta ja päivit-
tämättä, ja muutenkin kahden ministeriön mukana olo oli koettu hallinnollisesti 
hankalaksi. Tässä kohdin uudelleenjärjestely ei näytä kohentaneen tilannetta. 
Lakiuudistuksen valmistelun yhteydessä vuonna 1982 (johon mennessä valan-
tehneiden kielenkääntäjien osoitteita oli rekisteröity 14 vuotta) tehdyssä selvityk-
sessä213 valantehneille kielenkääntäjille oikeusministeriön osoiteluettelon mu-
kaan lähetetyistä 212:sta kirjeestä posti palautti selvityksen tekijälle 82, koska 
vastaanottaja ei enää ollut elossa tai oli laiminlyönyt asetuksen (1989/626) 13 
§:ssä säädetyn velvollisuutensa toimittaa tutkintolautakunnalle ilmoitus muutosta 
toiselle paikkakunnalle tai toimintansa lopettamisesta kuukauden kuluessa. 
Vuonna 2000 (johon mennessä uuden tutkinnon suorittaneiden virallisten kääntä-
jien osoitteita oli rekisteröity 10 vuotta) uuden tutkinnon suorittaneille virallisille 
kääntäjille tutkintolautakunnan luettelon mukaan lähettämistäni 200:sta kirjeestä 
posti palautti samoin perustein kuin edellä 72. 

Irrallisen kielikokeen ja kääntämisen ylemmän korkeakoulututkinnon keskei-
nen suhde näyttää myös vinoutuneen. Uudella lailla evättiin kääntämisen ja tulk-
kauksen koulutusohjelmista valmistuneilta filosofian maistereilta oikeus saada 
hakemuksesta ilman erillistä kielikoetta (virallisen kääntäjän tutkintoa) virallisen 
kääntäjän oikeudet. Perusteluina esitettiin, että kääntäjänkoulutuslaitoksilla ei ole 
kieli-instituuttien tavoin yhteistä loppukoetta eikä valvontalautakuntaa. Tällöin 
unohdettiin, että yliopistojen ja korkeakoulujen laitoksilla ei periaatteellisesti ole 
yhteisiä lopputenttejä eikä valvontalautakuntia, koska niillä on omat professuurit 

                                                 
212 Mainitut apuvälineet ovat: 1) riittävän tehokas atk-työasema; 2) kääntäjille tarkoitettuja 

erityisohjelmia; 3) ammattisanastoja; 4) termistöjä; 5) käännösoppaita; 6) yhteys ulkoisiin 
tietoverkkoihin; 7) substanssia tunteva yhteyshenkilö; 8) ammattilehtiä, kirjallisuutta; 9) 
muu, mikä. (1996/7, Liite 1, 7.) 

213 Kielenkääntäjätoimikunnan mietintö 1983:26, liite s. 1. 
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ja korkeakoululaitoksen yleisen tehtävän mukaisesti oman oppialan korkeimman 
opetuksen ja tutkimuksen vastuu. Perustelut näyttävät harkitsemattomilta, var-
sinkin kun lain valmisteluvaiheessa vedottiin useassa kohdassa esim. Ruotsin ja 
Tanskan vastaaviin auktorisointimenettelyihin. Ruotsissa Tukholman yliopiston 
2-vuotisen tulkkikoulutuksen suorittanut saa hakemuksesta auktorisoidun tulkin 
oikeudet ilman sikäläisen auktorisointielimen, Kamarikollegion (Kammarkolle-
giet) erillistä tutkintoa, ja Tanskassa (Kauppakorkeakoulujen tai Kööpenhaminan 
yliopiston) kääntäjänkoulutukseen sisältyvissä työkielissä ei edes järjestetä auk-
torisointitutkintoa. Suomen käytäntö vaikuttaa epäjohdonmukaiselta ja poikkeaa 
muiden Pohjoismaiden käytännöistä. 

Lakiuudistusprosessi kesti seitsemän vuotta, ja tulos ei vastannut valmistues-
saan Suomen sisäisen käännösalan silloista kehitystä eikä huomioinut käännös-
tieteissä tapahtunutta paradigman vaihdosta. Nyt viimeisestä lakiuudistuksesta 
on kulunut 17 vuotta, jona aikana funktionaaliset käännösteoriat ovat vakiinnut-
taneet asemansa ja yhteiskunnassa on tapahtunut nopeita ja merkittäviä muutok-
sia, jotka ovat muuttaneet kääntäjän ammattia monella tavalla. Kääntäjiä koske-
vien säädösten ja niiden mukaisen auktorisointijärjestelmän voidaan katsoa jää-
neen jälkeen ja puutteellisesti vastaavan nykyisiä Euroopan unionin jäsenvaltioi-
den välisen asiakirjaliikenteen vaatimuksia.  

Suomessa oli 28.4.2004 tutkintolautakunnan ilmoituksen mukaan 3022 viral-
lista kääntäjää ja 3.2.2005 tutkintolautakunnan internetissä julkaisemassa luette-
lossa heistä 2765. Kartoitukseni mukaan luettelossa yksisuuntaisia tutkintoja oli 
2378 ja kaksisuuntaisia 936. Yksisuuntaisista 1396 oli suomeen, 494 ruotsiin ja 
488 muihin kieliin. Eroa suomenruotsin ja ruotsinruotsin välillä virallisen kään-
täjän tutkinto ei tee (vrt. Ruotsi seuraavassa kappaleessa). Yhteensä tutkintoja oli 
4250. Asuinpaikka Suomen ulkopuolella oli 137:llä kääntäjällä ja heistä 11:llä 
EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. 

Tutkintolautakunnan mukaan on ammattikunnan tehtävä huolehtia virallisten 
kääntäjien toiminnan ohjaamisesta. Tämä voisi toimia kohtuullisesti, jos kaikki 
tutkinnossa hyväksytyt kääntäjät hakeutuisivat ammattikunnan ohjaukseen. Näin 
ei kuitenkaan ole. Viralliset kääntäjät hyväksytään tosin kokeen suorittamisen 
perusteella suoraan hakemuksesta esim. Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon, 
mutta heistä vain 20% (621/3022) käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen. Liiton koko 
jäsenmäärä puolestaan on 1686 ja siitä 37% (621/1686) on virallisia kääntäjiä. 

6.2 Ruotsin auktorisointijärjestelmä 

Ruotsissa on auktorisoitu kääntäjiä vuodesta 1931 lähtien. Alussa toimintaa 
koordinoi Tukholman kauppakamari. Toiminta valtiollistettiin 1976, jolloin 
Kauppakollegio, jossa jo valmiiksi oli esim. tilintarkastajien auktorisointi, otti 
kääntäjien ja tulkkien auktorisointitehtävän. Valtio halusi kuitenkin myöhemmin 
Kauppakollegion puhtaasti kauppapoliittiseksi elimeksi ja kääntäjien ja tulkkien 
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auktorisointi siirrettiin (Ruotsin vanhimpaan viranomaiseen) Kamarikollegi-
oon214 1.7.1994. Nykyinen käytäntö perustuu asetukseen tulkkien ja kääntäjien 
auktorisoinnista vuodelta 1985, jota on muutettu 10 kertaa215, viimeksi 2003.  

Auktorisoinnista vastaa Kamarikollegio, tarkemmin sen hallinto-oikeu-
dellinen yksikkö216, ns. yhden luukun periaatteella, ts. se sekä järjestää kokeet 
että myöntää oikeudet ja valvoo niitä.– Suomen nykyinen menettely217 noudattaa 
samaa mallia, kun taas Saksassa puolestaan on käytössä ns. kahden luukun peri-
aate, eli tehtävät jakautuvat opetusviranomaisten ja oikeusviranomaisten kesken. 
– Auktorisoinnin ehtona on, että henkilö asuu pysyvästi Ruotsissa tai muussa 
Euroopan talousalueen (ETA) maassa, että hän on täyttänyt 18 vuotta, että hänel-
le ei ole määrätty edunvalvojaa, että hän on nuhteeton218 ts. häntä ei ole rangaistu 
rikoksesta, että hän on muutoin sopiva kääntäjän tai tulkin ammattiin ja on suo-
rittanut Kamarikollegion järjestämät kokeet. Kokeet järjestetään kerran vuodessa 
neljällä paikkakunnalla (Tukholma, Göteborg, Lund, Umeå). Kamarikollegio on 
laatinut kokeita varten käsikirjoja219, joiden tehtävänä on informoida kollegion 
arvostelijoita kokeen rakenteesta ja antaa heille arvostelumenettelyohjeet. Lisäk-
si järjestetään joka toinen vuosi seminaari, jossa kollegion virkamies ja ulkopuo-
liset arvostelijat keskustelevat kokeiden arvostelusta. Tavoitteena on, että vaati-
mustaso on niin yhdenmukainen kuin mahdollista kaikissa kielissä ja kielisuun-
nissa. Arvostelijat eivät myöskään vaihdu kovin usein eikä molempia arvosteli-
joita vaihdeta samalla kertaa, jotta kokeneempi voi ohjata uutta arvostelijaa. 
(Henkilökohtainen tiedonanto: Leena Carlstedt 21.02.2005.) 

Kokeet suoritetaan käännöksinä joko ruotsista vieraaseen kieleen tai päinvas-
toin. Yhdellä koekerralla voi olla mukana vain yksi kielipari ja yksi käännös-
suunta. Koe on luonteeltaan kääntämisen yleiskoe, joka ei erityisesti tutki viralli-
sen käännöksen laatimistaitoa, mutta sisältää pakollisen juridisen tekstin kääntä-
misen. Käännettäviä tekstejä on kolme, juridinen teksti, talouselämän teksti ja 
yleinen teksti, jotka kaikki tulee saada hyväksytyksi samalla tutkintokerralla. 
Tekstien tulee olla autenttisia ja relevantteja kyseistä maata tai kielialuetta ajatel-
len ja niiden pituuden ja vaikeusasteen sama kielestä riippumatta. Teksteissä 
tulee olla niin selkeät lähdetiedot, että niistä voidaan päätellä luotettavasti kenel-
le teksti on osoitettu. Kohdelukijaryhmän ja lähdekirjoittajaryhmän edellytetään 
olevan kieltä ja kulttuuria lukuun ottamatta sama, koska kohdetietoja ei merkitä 
tehtäviin. Kokelaille annetaan kuitenkin ohjeeksi kuvitella vastaanottajaksi hen-

                                                 
214 Kamarikollegio on oikeudellisia, hallinnollisia ja taloudellisia palveluja tuottava Ruotsin 

valtion viranomainen (Förordning 2002:1148) 
215 Förordning om auktorisation av tolkar och översättare 1985:613; muutettu 1986:358, 

1988:1224, 1993:1129, 1993:1646, 1994:413, 1994:1371, 1994:2045, 1996:29, 
1998:1159 ja 2003:201. 

216 Kammarkollegiet - Förvaltningsrättliga Enheten. 
217 Vuoteen 1988 asti Suomessakin oli voimassa Saksan käytäntöä vastaava kahden luukun 

periaate. 
218 Kamarikollegio tarkastaa nuhteettomuuden poliisilta ja kruununvoudilta (Kammarkolle-

giet -en presentation, 1995, 20). 
219 Handbok för bedömare av translatorsprov, Kammarkollegiet 2004. 
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kilö, jolla on ammatillinen tietotarve tai muu tiedonintressi käännöksen infor-
maatioon ja joka ei ole kovin hyvin perillä kyseisen vieraan maan yhteiskunnas-
ta.220 Erikoisalan tekstit ovat vaativia (esim. oikeuden päätöksiä, lakitekstiä, vuo-
sikertomuksia jne.) ja niiden tulee vastata ammattikääntäjän työtehtäviä. Kään-
nettävää tekstiä on kolmessa tehtävässä yhteensä 4500 konekirjoituslyöntiä (n. 
75 riviä) ja suoritusaikaa 8 tuntia. Käännökset kirjoitetaan suosituksen mukaan 
tietokoneella ja kaikki apuvälineet, myös elektroniset, ovat sallittuja. Internetyh-
teys ja yhteydenotto ulkopuolisiin henkilöihin on kuitenkin kielletty. Työstettä-
vän tekstimäärän suhde käytettävään aikaan mahdollistaa myös mielekkään 
kääntäjän työvälineiden käytön, joten toisin kuin Suomessa kääntäjän tiedonha-
kukompetenssia voidaan arvioida. Tutkinto suoritetaan nimettömänä kokelasnu-
merolla. 

Käännöksen tulee olla sisällöltään virheetön ja tyyliltään ja terminologialtaan 
lähdetekstiä vastaava ts. sitä arvioidaan lopputekstinä221, joka voidaan kuvitella 
annettavan asiakkaalle (ei raakakäännöksenä).Kohdetekstiin ei ole jätetty edi-
tointivaraa sisällön, tyylin, terminologian eikä myöskään juurikaan kielenhuollon 
osalta. Kielen tulee jopa noudattaa johdonmukaisesti jotain geografista normia 
(esim. amerikanenglantia tai brittienglantia). Ruotsinkielisiä käännöksiä on tar-
koitus käyttää Ruotsissa, mistä syystä esim. finlandismeja tai suomenruotsia ei 
hyväksytä. Tehtävien valitsijoina ja tarkastajina käytetään yliopistojen asiantun-
tijoita ja auktorisoituja translaattoreita. Kamarikollegio vahvistaa tehtävät ja ni-
meää tarkastajat. Jokaisen tehtävän tarkastaa kaksi arvostelijaa. Tekstit arvostel-
laan yksi kerrallaan ja ensin yleiskielen teksti, minkä läpäiseminen on edellytys 
muiden tekstien tarkastamiselle. (Handbok för bedömare av translatorprov 
2004.) Kokeen läpäisyprosentti on n. 10 %, johon osaltaan vaikuttaa lopputekstin 
tuottamisen vaatimus. Läpäisyprosenttiin vaikuttaa olennaisesti myös se, että 
esikarsintaa ei ole eikä muodollista koulutusta edellytetä, ts. kyseessä on seulon-
tatutkinto kuten Suomessakin. Kamarikollegio informoi kokelaita kuitenkin kat-
tavasti tutkinnosta ja siinä selviytymisen edellytyksistä tiedotteellaan Aukto-
risation som translator.222 

[Tulkkauksessa henkilö voi suorittaa myös erikoisalan tutkinnon Kamarikol-
legion määräysten mukaan ja saada siitä todistuksen (F 1985:613, 6 §)]. 

Ruotsin järjestelmä eroaa periaatteellisesti suomalaisesta monessa keskeises-
sä kohdassa. Merkittäviä eroja on ennen kaikkea viranomaisen roolissa. Kamari-
kollegio ohjaa auktorisoimiensa translaattoreiden toimintaa jakamalla heille laa-

                                                 
220 Kammarkollegiet- Förvaltningsrättsliga enheten: Auktorisation som translator (Ohjeet 

kokelaille 2005). 
221 Suomessa sallitaan tietty määrä tietynlaisia virheitä n. 20 virhepisteeseen asti, josta voi-

daan päätellä, että vaatimustasona on editoitava raakakäännös, varsinkin jos viestintäteh-
tävänä on käännös lehteen tai muuhun julkaisuun. 

222 Esim. Kammarkollegiet 1996-02-06. Krav på översättningarna: För att klara provet 
krävs det att Du har mycket goda språkkunskaper och bred allmänbildning. Dessutom 
måste Du har god kunskap om berörda länder och ämnnen. Du bör även ha stor 
erfarenhet av att översätta. 
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timansa hyvän ammattikäytännön ohjeet223, joihin on koottu auktorisoidun trans-
laattorin ammattieettiset säännöt, ammattia koskevat säädöspykälät ja käännös-
ten laatimisohjeet. (Vrt. Suomen virallisten kääntäjien tutkintolautakunnan peri-
aatteet kappaleessa 6.1.3.) Hyvän kääntämiskäytännön ohjeet on tarkoitettu sa-
malla muillekin kuin auktorisoiduille translaattoreille. Kamarikollegio myös 
vahvistaa auktorisoitujen translaattorien leiman224 ja vastaavan itseliimaavan 
merkin, antaa leimankäyttöohjeet sekä valvoo aktiivisesti toimintaa. Kamarikol-
legio voi tarkastaa nuhteettomuuden poliisilta ja kruununvoudilta (Kammarkol-
legiet - en presentation, 1995, 20). 

Valvonnan tärkeimpänä välineenä käytetään oikeuksien myöntämistä määrä-
ajaksi. Auktorisoidut translaattorit joutuvat hakemuksella uudistamaan oikeuten-
sa viiden vuoden välein ja tarvittaessa uusimaan kokeet. Uudistamishakemus 
tehdään Kamarikollegion lomakkeella, jossa pyydetään selvitystä kuluneena vii-
tenä vuotena tehdyistä käännöksistä, käännösten tarkastuksista, muusta käännös-
toiminnasta ja jatkokoulutukseen osallistumisesta. Näin saadaan myös Kamari-
kollegion ylläpitämä kääntäjärekisteri osoite- ja muine tietoineen pysymään ajan 
tasalla. 

Valvontakysymykseen liittyvät myös asetuksien määräykset asuinpaikasta ja 
ikärajoituksista. Määräajaksi myönnetyt oikeudet antavat mahdollisuuden sekä 
ulkomailla asuvien että iäkkäiden kääntäjien käännöskunnon valvontaan. Tästä 
syystä yläikärajaa toiminnalle ei ole tarvinnut asettaa ja vuonna 1989 katsottiin 
voitavan laajentaa oikeudet kattamaan Ruotsin lisäksi muutkin ETA-maat. Poik-
keuksellisesti auktorisointi voidaan antaa myös henkilölle, joka asuu ETA-alueen 
ulkopuolella, mutta tällöin oikeuksien voimassaoloaikaa voidaan rajoittaa alle 5 
vuoteen (F 1994:413, 4 §).  

Merkittävää on myös, että yksi ja sama säädös koskee sekä auktorisoituja 
tulkkeja että kääntäjiä, Kamarikollegio hallinnoi ja valvoo näihin liittyviä asioita 
ja on laatinut myös kummallekin ammattiryhmälle erikseen eettiset säännöt ja 
ammatilliset ohjeet. Ruotsissa toimii myös 1932 perustettu auktorisoitujen trans-
laattoreiden yhdistys (Föreningen Auktoriserade Translatorer – FAT), jolla on 
tärkeä tehtävä kääntäjien ammatti-identiteetin ja ammattitaidon ylläpitäjänä. 
Huomionarvoista on edelleen, että tulkin auktorisoinnin saa asetuksen mukaan (F 
1988:1224, 4§ ja 1994:1371, 4 §) hakemuksesta henkilö, joka on suorittanut tul-
kin tutkinnon Tukholman yliopiston tulkki- ja kääntäjäinstituutissa (Tolk- och 
översättarinstitutet vid Stockholms universitätet -TÖI). 

Auktorisointi peruuntuu asetuksen (F 1994:413, 14 ja 15 §) mukaan, jos 
kääntäjä tai tulkki ei enää asu Ruotsissa tai muussa ETA-valtiossa tai valtiossa, 
johon hän on saanut poikkeuksellisesti oikeudet, laiminlyö tehtäviään eettisessä 
tai ammatillisessa mielessä (esim. laiminlyö auktorisoiduille kääntäjille säädetyt 
ilmoittamisvelvollisuudet), joutuu holhouksen alaiseksi Ruotsin lainsäädännön 

                                                 
223 God translatorssed, Kammarkollegiet 1999. 
224 Kamarikollegion leima, jossa teksti: AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD 

TRANSLATOR NR 000  
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mukaan tai vastaavaan tilaan jossain muussa maassa, syyllistyy rikolliseen toi-
mintaan tai osoittautuu muutoin sopimattomaksi auktorisoidun kääntäjän tai tul-
kin tehtävään. Lievissä riketapauksissa peruuttamisen asemasta voidaan antaa 
varoitus. Auktorisoitu translaattori on edellä mainitun asetuksen 15 §:n nojalla 
velvollinen ilmoittamaan asuinpaikkaa tai holhouksenalaisuutta koskevista muu-
toksista viivytyksittä Kamarikollegiolle. 

Ruotsin hallintolain (1986:223) 22a §:ssä on määräyksiä valittamisesta ylei-
seen hallinto-oikeuteen, joita voidaan soveltaa auktorisointia koskeviin päätök-
siin. Kamarikollegion päätöksestä, että käännös- tai tulkkauskoetta ei ole hyväk-
sytty, ei voi valittaa. Kaikista muista päätöksistä, kuten tutkintoon osallistumisen 
eväämisestä, on valitusoikeus. 

Auktorisointihakemuksen käsittelystä ja tutkinnon suorittamisesta peritään 
maksut, jotka määräytyvät maksuasetuksen mukaan (avgiftsförordningen 
1992:191, 10-13 §). Tutkintokustannuksista 20-25 % katetaan tutkintomaksuilla 
ja lopusta vastaa valtio. Tutkintomaksu kokelaalle on 1650 kr (180 €)225. Kokeen 
uusimista ei ole rajoitettu. Uusintakerralla tulee uusia koko tutkinto. 

Auktorisoituja translaattoreita oli 31.12.2004 Ruotsissa yhteensä 398 ja tut-
kintoja 442 yhteensä 28:ssa kielessä. 20 translaattorilla oli kaksisuuntaiset oi-
keudet (till och från ett språk), muilla yksisuuntaiset (från ett språk till ett annat 
språk). 

Eri maiden järjestelmien vertailun226 helpottamiseksi Ruotsin auktorisointi-
järjestelmä on esitetty taulukkoina 21, 22 ja 23. [Tulkkeja ainoastaan koskeva 
tieto on hakasulkeissa.] 

                                                 
225 Viimeksi vahvistettu 2001 
226 Vertailun periaatteet ja vertailtavat asiat määrittelen kappaleessa 6.4 Auktorisointijärjes-

telmien funktionaalinen vertailu Suomi /Ruotsi/Saksa. 
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Auktorisointiviranomainen  Kamarikollegio (kollegion hallinto-oikeudellinen yksikkö) 
Tutkinnosta vastaava viran-
omainen 

Kamarikollegio (kollegion hallinto-oikeudellinen yksikkö) 

Hallinnoinnista ja oikeuksista 
vastaava viranomainen 

Kamarikollegio (kollegion hallinto-oikeudellinen yksikkö) 

[Tutkintolautakunta] [5-jäseninen kieliasiatuntijalautakunta Kamarikollegiossa ainoas-
taan tulkkikokeita varten] 
Päätöksen kääntäjän auktorisoinnista tai hakemuksen hylkäämi-
sestä tekee siihen oikeutettu virkamies kollegion nimissä (arvos-
telupöytäkirjojen perusteella). 

Tutkintotoimikunta Väliaikaisesti nimitetään yksittäisiä kieliä varten tehtävien valitsi-
jat, jotka samalla toimivat myös arvostelijoina  

Tutkintopaikka  Tukholma, Göteborg, Lund, Umeå 
Tutkintoaika Kerran vuodessa (syyskuu) 
Tutkinnon rahoitus ja tutkin-
tomaksu 

Määrätty asetuksella; 
(1650 kr/180€/v 2001); tutkintokuluista 20 – 25% katetaan osal-
listumismaksuilla; loput maksaa valtio. 

Tutkintotyyppi 1. Kääntämisen yleistutkinto 
[2. Tulkkauksen yleistutkinto] 
[3. tulkkauksen erikoistutkinto] 

Tutkintolajit 1. Kääntäjätutkinto kirjalliseen sanoman välittämiseen 
[2. Tulkkitutkinto suulliseen sanoman välittämiseen] 

Koelajit: 
— kirjallinen 
[— suullinen] 

 
– Kääntäjille kirjallinen 
[–Tulkeille kirjallinen ja suullinen] 

Tutkintokielet – Ruotsinruotsi peruskieli 
–- Yksi tai useampi vierastyökieli, johon on saatavilla tentaattori 
– Ruotsin viittomakieli 

Käännettävien tekstien eri-
koisalat 

– Laki/oikeustoimi (juridiikka) 
– Talouselämä 

[Tulkkauksen erikoistumisalu-
eet] 

[– Poliisi- ja oikeustoimet 
– Sairaanhoito] 

Kielten ja oikeuksien kytkentä – Kääntäjät: oikeudet työkielikohtaiset ja yksisuuntaiset  
[– Tulkit: oikeudet työkielikohtaiset ja kaksisuuntaiset] 

Taulukko 21. Ruotsi: Auktorisoinnin hallinnointi ja yleiset tutkintomääräykset 
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Osallistumisehdot – Asuinpaikka Ruotsissa tai muussa ETA-valtiossa; (erikoistapauksessa 
voidaan hyväksyä muukin asuinpaikka; tässä tapauksessa oikeuksien voi-
massaoloa voidaan rajoittaa alle 5 vuoteen) 
– 18 vuoden ikä, 
– Täysvaltaisuus 
– Nuhteettomuus 
– Tutkintomaksun suorittaminen 

Tutkintoon ilmoittau-
tuminen 

huhtikuun aikana; Kamarikollegion lomakkeella, mukaan todiste henkilöl-
lisyydestä (virkatodistus) 

Keskeyttäminen ja tut-
kinnosta poissulkemi-
nen 

– Keskeytetään, jos havaitaan vilppiä 
– [Poissulkemista ei ole tapahtunut] 

Todistus Kamarikollegio antaa todistuksen, jossa maininta mistä kielestä mihin 
kieleen oikeudet on myönnetty 
[Tulkki voi saada todistuksen myös erikoistumisesta tietylle erikoisalalle 
suoritettuaan vastaavan erikoistutkinnon.] 

Ammattinimike – Auktoriserad translator (auktorisoitu translaattori227) 
– [Auktoriserad tolk (auktorisoitu tulkki)] 

Leima Kamarikollegion leima, jossa numero ja teksti: AV 
KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD ÖVERSÄTTARE * NR 
0000 * 

Vala tai vakuutus ei ole  
Tulkki- ja kääntäjä-
luettelot 

Kamarikollegio ylläpitää  

Ilmoitusvelvolli-
suudet 

Auktorisoidun translaattorin tai tulkin on viivytyksettä ilmoitettava asuin-
paikka- ja muista muutoksista, jotka liittyvät auktorisointiehtoihin ja oike-
uksien säilymiseen 
 

Ammattivelvolli-
suudet 

Velvollisuus ylläpitää ammattitaitoa ja tehdä siitä selvitys viiden vuoden 
välein 

Valvonta Kamarikollegio valvoo aktiivisesti 
asetuksen ja ammattisääntöjen noudattamista; nuhteellisuuden valvonnassa 
voidaan turvautua poliisitoimen, lääninhallituksen ja lääninvoudin apuun. 

Auktorisoinnin päätty-
minen 

Auktorisointi päättyy määräajan umpeuduttua, ellei oikeuksia ole uudistet-
tu. 
Auktorisointi peruuntuu asetuksen (F 1994:413, 14 ja 15 §) mukaan, jos 
kääntäjä tai tulkki ei enää asu Ruotsissa tai muussa ETA-valtiossa tai valti-
ossa, johon hän on saanut poikkeuksellisesti oikeudet, laiminlyö tehtäviään 
eettisessä tai ammatillisessa mielessä, joutuu holhouksen alaiseksi Ruotsin 
lainsäädännön mukaan tai vastaavaan tilaan jossain muussa maassa, syyl-
listyy rikolliseen toimintaan tai osoittautuu muutoin sopimattomaksi aukto-
risoidun kääntäjän tai tulkin tehtävään. 

Taulukko 22. Ruotsi: Auktorisointitutkinnonsuoritusehdot, todistus, oikeudet ja velvol-
lisuudet sekä toiminnan valvonta 

 

                                                 
227 Auktorisoidusta kääntäjästä käytetään nimitystä ”translaattori” erotuksena ei-

auktorisoituun kääntäjään. En översättare som är auktoriserad kallas auktoriserad 
translator (F 1985:613/2003:201, 2 §). 
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Tehtävien valitsijat Kollegio tilaa tekstiehdotukset ulkopuolisilta asiantuntijoil-
ta (yliopistojen opettajilta ja auktorisoiduilta kääntäjiltä) 

Suoritusten arvostelijat Kollegion hyväksymien tekstien ehdottaja toimii myös 
arvostelijana. Lisäksi valitaan toinen arvostelija. 

Tutkittavan anonymiteetti Suoritukset arvostellaan nimettöminä 
Tutkintopöytäkirja Molemmat tarkistajat laativat oman tarkistamisraportin, 

jotka ovat perustana kollegion päätökselle auktorisoida 
henkilö tai hylätä hakemus. 

Tutkinnon uusiminen Hakemuksesta viiden vuoden välein. Jos kollegio katsoo 
tarpeelliseksi, voidaan vaatia uusi koe. Hylätyn tutkinnon 
uusimista ei rajoiteta. Koko tutkinto uusittava. 

Tutkinnon muoto – Tutkinto suoritetaan käännöksenä ruotsista vieraaseen 
kieleen tai päinvastoin. 
– Kaikki osatehtävät on suoritettava ja saatava hyväksy-
tyiksi samalla tutkintokerralla. 
– Yhdellä tutkintokerralla voi kokeen tehdä vain yhteen 
suuntaan ja vain ruotsista yhteen vieraaseen kieleen tai 
päinvastoin 

Käännökseltä vaadittava taso Tullakseen hyväksytyksi, käännöksen tulee olla sisällöltään 
virheetön. (asiakkaalle luovutuskelpoinen lopputeksti) 
Lähdetekstin merkityksen muuttavia virheitä ei sallita. 
Kielen pitää olla oikeakielistä sekä kieliopillisesti että 
idiomaattisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään kokelaan 
kykyyn pitäytyä tekstin tyylissä ja terminologiassa. Ideaali-
tavoite on, että kohdeteksti ei vaikuta käännökseltä. 

Kokeen osiot 3 osiota: Juridinen teksti, talouselämän teksti ja yleiskielen 
teksti 

1. Juridinen teksti – Tavoite: tutkitaan kokelaan kyky kääntää vaativia juridis-
ta tekstejä kuten lakitekstiä, laintulkintaa, oikeuden päätök-
siä jne. 
– Pituus: 1500 lyöntiä (n. 25 riviä) 
– Suoritusaika: 180 min. 

2. Talouselämän teksti – Tavoite: tutkitaan kokelaan kyky kääntää vaativia talous-
elämän tekstejä kuten talousraportteja, vuosikertomuksia, 
talousjulkaisujen artikkeleita jne.  
– Pituus: 1500 lyöntiä (n. 25 riviä) 
– Suoritusaika: 150 min. 
(talouselämän ja yleiskielen tekstit jaetaan yhtä aikaa; 
suoritusaika yhteensä 300 min.) 

3. Yleiskielen teksti – Tavoite: tutkitaan kokelaan stilistisiä taitoja normaalin 
vaikeusasteen asiaproosan kääntämisessä (kaunokirjalliset 
tekstit eivät tule kysymykseen); 
– Pituus: 1500 lyöntiä (n. 25 riviä) 
– Suoritusaika 150 min. 
(talouselämän ja yleiskielen tekstit jaetaan yhtä aikaa; 
suoritusaika yhteensä 300 min.) 

Tiedonhaku-välineiden käyttö  Kaikki kirjalliset ja elektroniset apuvälineet sallittu, ei 
kuitenkaan yhteydenotto toiseen henkilöön eikä internet tai 
puhelin  

Kirjoitus-välineiden käyttö Koe suositellaan tehtäväksi tietokoneella; hyväksytään 
myös kirjoittaminen käsin 

Kääntäjän- huomautusten teko Termin tai käsitteen selvittäminen alaviitteessä sallittu 

Taulukko 23. Ruotsi: Auktorisointitutkinnon tehtävät ja tarkastajat 



 

 
 
 
 

222 

6.3 Saksan liittotasavallan auktorisointijärjestelmä, 
esimerkkinä osavaltiot Saksi ja Bremen 

Saksan liittotasavallassa kääntäjien auktorisointi on toistaiseksi osavaltiokohtai-
nen, perustuen federalistisen oikeusjärjestyksen mukaisiin osavaltioiden itsemää-
räämisoikeuksiin. Saksan osavaltioiden pysyvä opetus- ja kulttuuriministerien 
konferenssi – Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes-
republik Deutschland (jatkossa opetusministerikonferenssi) on kuitenkin vuodes-
ta 1954 lähtien antanut yleisohjeet huomioitaviksi osavaltiokohtaisissa kääntäjien 
ja tulkkien ammattitaidon testaamisessa. Uudistetut ohjeet on annettu opetusmi-
nisteriökonferenssin päätöksellä (Beschluss NR 952228) 14.12.2000. Yleisohjeet 
on laadittu myös tutkintojen vastaavuuden toteamisen helpottamiseksi tapauksis-
sa, joissa auktorisoitu kääntäjä muuttaa osavaltiosta toiseen ja haluaa tutkintonsa 
tunnustetuksi siellä. 

Auktorisointijärjestelmät eroavat jonkin verran toisistaan, minkä on koettu 
vaikeuttavan valtakunnallisia ja kansainvälisiä oikeustoimia ja viranomaistyötä. 
Lokakuussa 1993 (MDÜ 6/1993, 15-19) Saksan kääntäjäliiton eri osavaltioiden 
edustajat viimeistelivät lakiluonnoksen yhtenäisistä auktorisointimenettelyistä 
koko liittovaltion alueelle.229 Osavaltiot ovat yhdenmukaistaneet menettelyjään 
tämän jälkeen muun lainsäädäntönsä sallimissa puitteissa. Saksin osavaltio 
(Freistaat Sachsen) edustaa työssäni yhdenmukaistamisperiaatteisiin perustuvaa 
uudistettua lainsäädäntöä vuodelta 2003. Olen valinnut Saksin vertailuaineistoon 
16 osavaltion joukosta myös siksi, että sen säädökset ovat peruslähtökohtadoku-
mentteina Euroopan unionin tukemassa kääntäjien auktorisointijärjestelmien 
unioninlaajuista harmonisointia valmistelevassa projektityöryhmässä (Agis 
2004-2007). Lisäksi valintaani vaikutti se, että työssäni mukana olevat Hampurin 
sisäministeriön määräykset virallisen käännöksen laatimisohjeiksi ovat voimassa 
sitovina myös Saksissa. Se edustaa aineistossani samalla asukasmäärältään kes-
kisuurta osavaltiota (4,4 miljoonaa asukasta). Saksin rinnalle olen ottanut pie-
nemmän (0,66 miljoonaa asukasta) Bremenin osavaltion (Freie Hansestadt Bre-
men). Bremenin voimassa olevat säädökset ovat vuodelta 2001, jolloin niillä 
korvattiin vuoden 1986 vastaavat lait ja asetukset. 

Järjestelmien vertailukelpoisuudella pyritään niin Saksan liittotasavallassa 
kuin Euroopan unionin alueellakin lisäämään virallisesti käännettyjen asiakirjo-
jen luotettavuutta varmistamalla, että henkilöt, joilla laillisesti pätevien käännös-
ten laatimisoikeudet on, ovat saaneet ne vertailukelpoisin perustein. Suomessa 
virallisten käännösten nauttiman julkisen luotettavuuden tulkitaan perustuvan 
laissa ja asetuksissa määriteltyyn ammattipätevyyteen ja toiminnan viranomais-
valvontaan (HE 1988:47, 4 §). Käytän samoja kriteereitä eri auktorisointijärjes-

                                                 
228 Richtlinie zur Durchführung und Anerkennung von Prüfungen für 

Übersetzerinnen/Übersetzer und Dolmetscherinnen/Dolmetscher. 
229 Gesetzentwurf zur Vereinheitlichung der Vereidigungsrichtlinien unter Berücksichtigung 

der nach Einarbeitung einzelner LV (Landesverein) –Kommentare verbliebenen 
länderspezifischen Fragestellungen, Gegebenheiten und Änderungsvorschläge 
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telmien vertailuun. Pyrin selvittämään miten kummassakin osavaltiossa varmis-
tetaan henkilön luotettavuus, todetaan henkilön ammattitaito ja hoidetaan 
viranomaisvalvonta. Materiaalina käytän osavaltioiden virallista kääntämistä ja 
tulkkausta koskevia säädöksiä ja pysyväismääräyksiä. Niiden sisältämää tietoa 
olen varmistanut ja täydentänyt asianomaisilta viranomaisilta sähköpostitse. 
Auktorisointimenettelyt olen jakanut hahmottamisen helpottamiseksi hallinnolli-
siin määräyksiin, yleisiin tutkintovaatimuksiin ja yksityiskohtaisiin tutkintovaa-
timuksiin. 

Seuraavissa taulukoissa 23, 24 ja 25 on esitetty rinnakkain Saksan kahden 
osavaltion (Saksi230 ja Bremen231) auktorisointijärjestelmät kokonaisuudessaan 
mahdollisuuksien mukaan kyseisten säädöksien noudattamassa asiajärjestykses-
sä. Mukana [hakasulkeissa] on myös tieto, joka koskee vain tulkkausta, koska se 
on kyseisen auktorisointijärjestelmän oleellinen osa. Suomen järjestelmä koskee 
toistaiseksi vain kääntämistä, joten eri maiden vertailuun tulevissa myöhemmissä 
taulukoissa on huomioitu vain kääntäjätutkinnot.  

HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET 
Määräys Saksi Bremen 
Auktorisoinnin 
ehdot 

– Kotipaikka Saksin osavaltiossa 
– Täysi-ikäinen  
– Täysivaltainen 
– Vaadittava henkilökohtainen luo-
tettavuus 
– Osoitus ammattitaidosta ja sovel-
tuvuudesta 

– Kotipaikka Bremenin osavaltiossa 
– vähintään 23 vuoden ikä 
– Täysivaltainen 
– Vaadittava henkilökohtainen luo-
tettavuus 
– Osoitus ammattitaidosta ja sovel-
tuvuudesta 

Auktorisointi-
viranomainen  

Saksin osavaltion opetus- ja kulttuu-
riministeriö (Sächsisches Staatsmi-
nisterium für Kultus) ja Saksin 
osavaltion oikeusministeriö (Sächsi-
sches Staatsministerium für Justiz) 

Koulutuksesta, tieteestä ja taiteesta 
vastaava osavaltioministeriö (Sena-
tor für Bildung, Wissenschaft und 
Kunst) 

Hallinto- viran-
omainen 

Leipzigin alueellinen tuomioistuin 
(Landgericht232 Leipzig) 

Bremenin alueellinen tuomioistuin 
(Landgericht Bremen) 

Tutkinto-
viranomainen 

Leipzigin alueellinen koulutus-
virasto (Regionalschulamt Leipzig)  

Bremenin osavaltion tutkintovirasto 
(Das Staatliche Prüfungsamt für 
Dolmetscher und Übersetzer) 

                                                 
230 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Prüfung und die 

Anerkennung von Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer zum Nachweis der 
fachlichen Eignung (Sächsisches Dolmetscherprüfungsverordnung – SächsDolmPrüfVO) 
vom 14. Januar 2003. 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz zum Sächsischen 
Dolmetschgesetz (VwV Dolmetscher). Vom 30 November 1999. 
Regionalschulamt Leipzig — Prüfungsamt für Dolmetscher und Übersetzer: Merkblatt zur 
Teilnahme an einer staatlichen Prüfung gemäss Sächsischer 
Dolmetscherprüfungsverordnung (SächsDolmPrüfVO) vom 14. Januar 2003. 

231 Richtlinien für die Prüfung zum staatlich geprüften Dolmetscher und zum staatlich 
geprüften Dolmetscher im Lande Bremen – vom 11. September 2001. 

232 Saksan oikeuslaitos toimii neljällä tasolla: paikallinen (Amtsgericht), alueellinen (Land-
gericht), osavaltiotaso (Oberlandesgericht) ja liittovaltiotaso (Bundesgerichtshof). 
Landgericht on ensimmäisen asteen oikeus siviiliasioissa. (Tatsachen über Deutschland 
2003, 137.) 
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HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET 
Määräys Saksi Bremen 
Tutkintolauta-
kunta 

Julkisesti auktorisoitujen tulkkien ja 
kääntäjien tutkintolautakunta Leip-
zigin tutkintovirastossa; 
— puheenjohtajana tutkintoviraston 
edustaja tai valtuuttama henkilö, 
lisäksi 
— vähintään kaksi muuta tutkinto-
viraston nimittämää jäsentä 
Puheenjohtaja valvoo kirjallisten ja 
suullisten tutkintojen toimeenpanoa 
ja toteaa tutkinnon tuloksen. 
Tutkintolautakunnan jäsenet ovat 
puolueettomia tentaattoreita ja vai-
tiolovelvollisia, mistä heitä tulee 
valistaa nimeämisen yhteydessä.  

Julkisesti auktorisoitujen tulkkien ja 
kääntäjien tutkintolautakunta 
koulutuksesta, tieteestä ja taiteesta 
vastaavassa osavaltioministeriössä; 
— puheenjohtajana ministeriön 
edustaja, lisäksi 
— 2 jäsentä kutakin asetuksessa 
mainittua kieltä kohti ja heillä vara-
jäsenet 
Ministeriö nimittää jäsenet ja vara-
jäsenet Bremenin kauppakamarin ja 
liittotasavallan kääntäjien ja tulkki-
en liiton Bremenin osavaltion alu-
eellisen liiton ehdotusten mukaan. 

Tutkintotoimi-
kunta 

Lautakunnan puheenjohtaja nimittää 
yksittäisiä tutkintoja varten vaadit-
tavat erikoisalakohtaiset tutkinto-
toimikunnat, joita johtaa tutkinto-
lautakunnan puheenjohtaja tai hänen 
nimeämänsä lautakunnan jäsen, ja 
joihin kuuluu lisäksi yksi tutkinto-
lautakunnan jäsen tentaattorina ja 
toinen tutkintolautakunnan jäsen, 
joka toimii sekä tentaattorina että 
pöytäkirjan pitäjänä. 
Vähintään kahdella jäsenellä tulee 
olla tulkin, kääntäjän tai korkeakou-
lun kielenopettajan tutkinto ja sen 
lisäksi osoittaa useampivuotinen 
vastaava ammattitoiminta. Yhdellä 
jäsenellä tulee olla kattavat tiedot 
tutkittavalta/käännettävältä erikois-
alalta. Puheenjohtaja voi osallistua 
kaikkiin tutkintotilanteisiin ja tut-
kintotoimikuntien neuvotteluihin. 

Jokaista tutkintoa varten nimitetään 
tutkintotoimikunta, joka koostuu 
tutkintolautakunnan jäsenistä ja 
kunkin kielen kahdesta tentaat-
torista, joilla kaikilla on varamies. 
Ministeriö nimittää tentaattorit. Yksi 
tentaattoreista on virallinen kääntäjä 
tai tulkki, jonka on nimittänyt liitto-
tasavallan kääntäjien ja tulkkien 
liiton Bremenin osavaltion alueelli-
nen liitto. Toinen tentaattori on 
alaan perehtynyt opettaja. 

Tutkinnon luon-
ne 

Erikoistumistutkinto Erikoistumistutkinto 

Tutkintolajit 1. Kääntäjätutkinto kirjalliseen 
sanoman välittämiseen 
2.Tulkkitutkinto suulliseen ja kirjal-
liseen sanoman välittämiseen 

1. Kääntäjätutkinto kirjalliseen 
sanoman välittämiseen 
2. Tulkkitutkinto suulliseen sano-
man välittämiseen 

Koelajit 
 

Kirjallinen ja suullinen osio kaikissa 
tutkinnoissa 

Kirjallinen ja suullinen osio kaikissa 
tutkinnoissa 

Tutkintokielet Kaikki nykykielet, joihin löytyy 
tentaattorit. Saksan oltava mukana 
joko lähde- tai kohdekielenä. Tut-
kinto on suoritettava vähintään 
saksa + 1 muu kieli + 1 erikoisala. 
Mikäli aikataulut sallivat, voidaan 
samalla tutkintokerralla suorittaa 
useampia kieliä ja erikoisaloja. 

Saksa, englanti, ranska ja espanja 
asetuksen mukaisesti, muut tarvitta-
essa. Saksan oltava mukana joko 
lähde tai kohdekielenä. 

Erikoisalat 
(Käännettävien 
tekstien erikois-
alat) 

Talouselämä, oikeustoimi, tekniik-
ka, luonnontieteet lääketiede mu-
kaan lukien, humanistiset tieteet, 
yhteiskuntatieteet 

Talouselämä, oikeustoimi, tekniik-
ka, luonnontieteet, humanistiset 
tieteet, yhteiskuntatieteet 
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Kielten ja oike-
uksien kytkentä 

Oikeudet työkielikohtaiset ja kah-
densuuntaiset 

Oikeudet työkielikohtaiset ja kah-
densuuntaiset 

Tutkintopaikka 
ja –aika 

Tutkinnon vastaanottaa Leipzigin 
koulutusviraston tutkintovirasto 
Leipzigissa. Tutkinto pidetään vä-
hintään kerran vuodessa, edellyttä-
en, että tutkintoon hyväksyttäviä 
kokelaita on sopiva määrä. Kirjallis-
ten tutkintojen tarkka aika ja paikka 
ilmoitetaan opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön virallisessa lehdessä. Suul-
listen tutkintojen tarkka aika ja 
paikka ilmoitetaan tutkintoon hy-
väksytyille henkilökohtaisesti. 

Järjestetään yleensä kerran vuodes-
sa. Tarkemman ajan ja paikan päät-
tää tutkintolautakunta. 

Tutkintomaksut Tutkinnosta peritään Saksin hallin-
tokuluasetuksen mukainen maksu 
(vahvistettu 2005), joka on hake-
musasiakirjojen käsittelystä 50 € ja 
tutkinnosta 250 € eli yhteensä 300 
€; ylimääräisestä erikoisalasta peri-
tään lisäksi 65 €. 

Tutkinnosta peritään Bremenin 
hallintokuluasetuksen mukainen 
maksu, joka vuonna 2001 oli sa-
mansuuruinen eli 230 € sekä kääntä-
jätutkinnosta [että tulkkitutkinnos-
ta]. Jos kokelasta ei hyväksytä tut-
kintoon, peritään hakemusasiakirjo-
jen käsittelymaksua 30€. 

Tutkinnon uusi-
minen 
 

1. Hylätty tutkinto voidaan samassa 
kielessä ja samalla erikoisalalla 
uusia yhden kerran, ja uusittava on 
aina koko tutkinto. 
2. Kokelaat, jotka on hylätty yhdes-
sä kielessä ja erikoisalassa kaksi 
kertaa ja uudella yrityskerralla tule-
vat hylätyksi samassa kielessä toi-
sessa erikoisalassa, eivät voi enää 
osallistua tutkintoon samassa kieles-
sä, vaikka vaihtaisivat erikoisalaa. 

1.Hylätyn tutkinnon saa uusia ker-
ran ja uusittava on aina koko tutkin-
to. 
2.Tutkintotoimikunta päättää mil-
loin aikaisintaan uusiminen on 
mahdollista. Päätös annetaan kirjal-
lisena. 

Todistus ja lupa-
kirja 

Tutkinnossa hyväksytty on osoitta-
nut ammatillisen soveltuvuutensa 
kirjalliseen tai suulliseen ja kirjalli-
seen sanoman välittämiseen oikeus-
laitoksen ja viranomaisten tarkoi-
tuksiin. 
Hän saa tutkintolautakunnan pu-
heenjohtajan allekirjoittaman todis-
tuksen vahvistetun kaavan mukaan. 
Hän saa myös aluetuomioistuimen 
(Landgericht) presidentin antaman 
lupakirjan (Bestallungsurkunde), 
johon liittyy sitoumusvakuutus233.  

Tutkinnossa hyväksytty saa tutkin-
tolautakunnan puheenjohtajan alle-
kirjoittaman todistuksen, joka sisäl-
tää tiedot tutkintolajista, tutkituista 
kielistä, tutkitusta erikoisalasta, 
tutkinnon tuloksista ja kyseisestä 
tutkintoasetuksesta sekä tutkintoajan 
ja –paikan. 
Tutkinnossa hylätty saa hylkäämi-
sestä kirjallisen ilmoituksen. 
Ei lupakirjaa. Tutkinnon suorittanut 
saa jäljennöksen valan vannomis-
pöytäkirjasta ja sitoutumisvakuutuk-
sesta. 

                                                 
233 Verpflichtungserklärung nach dem Verpflichtungsgesetz über die förmliche Verpflichtung 

nichtbeamteter Personen vom 2. März 1974 (BGBI. I S.547) 
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Nimitys Tutkinnossa hyväksytty on oikeutet-

tu käyttämään nimitystä: 
Julkisesti auktorisoitu ja yleisesti 
valantehnyt tulkki (kääntäjä) X- 
kielessä (Öffentlich bestellter und 
allgemein beeidigter Dolmetscher 
(Übersetzer) für die X Sprache) 

Tutkinnossa hyväksytty on oikeutet-
tu käyttämään nimitystä:  
Auktorisoitu kääntäjä kielessä X 
(Ermächtigter Übersetzer der X 
Sprache) tai [’Valantehnyt tulkki 
kielessä X’ (Beeidigter Dolmetscher 
der X Sprache)] 

Leima Leima pakollinen; muodon ja teks-
tin määrää Saksin oikeusministe-
riö234; pyöröleima, jossa reunaa 
kiertävä teksti: Julkisesti auktorisoi-
tu ja yleisesti valantehnyt kääntäjä) 
X- kielessä (Öffentlich bestellter 
und allgemein beeidigter Übersetzer 
für die X Sprache) ja keskellä kään-
täjän nimi ja täydellinen kotipaikka-
osoite. 
Ei numeroa. 

Leima pakollinen; muoto vapaa; 
tekstin määrää Bremenin oikeusmi-
nisteriö: Auktorisoitu kääntäjä X 
kielessä (Ermächtigter Übersetzer 
der X Sprache); 
Ei nimeä. 
Ei numeroa. 
Ei saa käyttää Bremenin vaakunaa. 

Vala tai vakuu-
tus 

Vala aluetuomioistuimessa: 
’Käännän tunnollisesti ja parhaan 
kykyni mukaan ja täytän kaikki 
muut julkisesti auktorisoidun kään-
täjän velvollisuudet.’235 

Ei valaa. 
Lakisääteinen sitoumusvakuutus, 
jossa mm. sitoutuu täyttämään tun-
nollisesti kääntäjän tehtävät. 

Tulkki- ja kään-
täjärekisteri t. 
luettelo 

 

Aluetuomioistuimen (Landgericht) 
presidentin kansliassa pidetään 
rekisteriä Saksin alueelle julkisesti 
auktorisoiduista ja valantehneistä 
kääntäjistä ja tulkeista. Luettelon 
julkaisee Saksin oikeusministeriö 
(Sächsisches Staatsministerium für 
Justiz in Dresden). 

Aluetuomioistuimen (Landgericht) 
presidentin kansliassa pidetään luet-
teloa Bremenin alueelle julkisesti 
auktorisoiduista kääntäjistä ja valan-
tehneistä tulkeista. 

Ilmoitus-
velvollisuudet 

Tulkin tai kääntäjän on ilmoitettava 
välittömästi aluetuomioistuimen 
(Landgericht) presidentin kansliaan 
kotipaikan tai elinkeinon harjoitta-
mispaikan muuttumisesta, oikeuden 
langettamasta rangaistuksesta ja 
konkurssiin tai selvitystilaan joutu-
misesta. 

Tulkin tai kääntäjän on ilmoitettava 
välittömästi aluetuomioistuimen 
(Landgericht) presidentin kansliaan 
kotipaikan tai elinkeinon harjoitta-
mispaikan muuttumisesta, oikeuden 
langettamasta rangaistuksesta ja 
konkurssiin tai selvitystilaan joutu-
misesta. 

                                                 
234 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz (VwV Dolmetscher) 

vom 30 November 1999; kappale IV. 
235 Ich werde treu und gewissenhaft übertragen und alle sonstigen Pflichten als öffentlich 

bestellter Übersetzer erfüllen. 
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HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET 
Määräys Saksi Bremen 
Ammatti-
velvollisuudet: 
sitoutumis-
vakuutus (Ver-
pflichtungsG 
BGBI. I S. 547) 

Tulkki tai kääntäjä on velvollinen 
1. suorittamaan tehtävät tunnollises-
ti ja puolueettomasti, 
2. säilyttämään hänelle uskotut 
asiakirjat ja muut paperit huolelli-
sesti, pitämään salassa niiden sisältö 
ja luovuttamaan ne ja käännökset 
ainoastaan toimeksiantajalle tai hä-
nen valtuuttamalleen henkilölle, 
3. pitämään oman tietonaan asiat, 
jotka tulevat hänen tietoonsa toi-
meksiannon yhteydessä paljastamat-
ta niitä kolmansille osapuolille tai 
käyttämättä omaksi hyödykseen, 
4. ottamaan vastaan tulkkaus- ja 
käännöstoimeksiantoja niiltä oikeus-
laitoksilta ja viranomaisilta, jotka 
kuuluvat sen oikeuslaitoksen piiriin, 
jonka listalla kääntäjä tai tulkki on. 
Kieltäytyminen on mahdollista pai-
navasta syystä.  

Tulkki tai kääntäjä on velvollinen 
1. suorittamaan tehtävät tunnollises-
ti ja puolueettomasti, 
2. säilyttämään hänelle uskotut 
asiakirjat ja muut paperit huolelli-
sesti, pitämään salassa niiden sisältö 
ja luovuttamaan ne ja käännökset 
ainoastaan toimeksiantajalle tai hä-
nen valtuuttamalleen henkilölle, 
3. pitämään oman tietonaan asiat, 
jotka tulevat hänen tietoonsa toi-
meksiannon yhteydessä paljastamat-
ta niitä kolmansille osapuolille tai 
käyttämättä omaksi hyödykseen, 
4. ottamaan vastaan tulkkaus- ja 
käännöstoimeksiantoja niiltä oikeus-
laitoksilta ja viranomaisilta, jotka 
kuuluvat sen oikeuslaitoksen piiriin, 
jonka listalla kääntäjä tai tulkki on. 
Kieltäytyminen on mahdollista pai-
navasta syystä.  

Valvonta Alueellinen tuomioistuin (Landge-
richt) valvoo aktiivisesti sitoutumis-
vakuutuksen pitämistä 

Alueellinen tuomioistuin (Landge-
richt) valvoo aktiivisesti sitoutumis-
vakuutuksen pitämistä. 

Auktorisoinnin 
päättyminen 

Julkinen auktorisointi päättyy 
1. kuoleman tapauksessa, 
2. elinkeinonharjoittamisen paikan 
ja kotipaikan muuttuessa pois Sak-
sin osavaltiosta, 
3. oikeuksista luopumistapauksessa 
4. oikeuksien poisottamisen tai pe-
ruuttamisen johdosta. 
Oikeuksista luopuminen tulee il-
moittaa kirjallisesti alioikeuden 
(Landgericht) vastaavalle presiden-
tille. Ilmoitusta ei saa tehdä mahdot-
tomana aikana. Jo sovitut toimek-
siannot tuomioistuimille ja viran-
omaisille on suoritettava loppuun. 
Niiden osalta auktorisointi jatkuu. 
Auktorisointi ja oikeudet voidaan 
peruuttaa jos 
1. tulkki tai kääntäjä on toistuvasti 
tehnyt virheellistä ja puutteellista 
työtä, 
2. tulkki tai kääntäjä on toiminut 
ammattivelvollisuuksiensa vastai-
sesti, 
3. hän on muutoin osoittautunut 
henkilönä sopimattomaksi julkisesti 
auktorisoidun tutkin tai kääntäjän 
tehtävään. 
Tieto auktorisoinnin peruuttamisesta 
ja oikeuksien poisottamisesta tulee 
toimittaa kääntäjälle tai tulkille 
haastemiehen välityksellä.  

Julkinen auktorisointi päättyy 
1. kuoleman tapauksessa, 
2. elinkeinonharjoittamisen paikan 
ja kotipaikan muuttuessa pois Bre-
menin osavaltiosta, 
3. oikeuksista luopumistapauksessa 
4. oikeuksien poisottamisen tai 
peruuttamisen johdosta. 
Auktorisointi ja oikeudet voidaan 
peruuttaa jos 
1. Jos tulkki tai kääntäjä käyttää 
luvatonta nimitystä; 
2. tulkki tai kääntäjä on toiminut 
henkilönä tai ammatillisesti am-
mattivelvollisuuksiensa vastaisesti. 
Kun auktorisointi peruutetaan on 
tulkin tai kääntäjän välittömästi 
palautettava auktorisointidokumen-
tit vastaavalle alueellisen tuomiois-
tuimen (Landgericht) presidentille, 
eikä hän tämän jälkeen saa käyttää 
auktorisoidun kääntäjän tai valan-
tehneen tulkin nimitystä.. 
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Kun auktorisointi peruutetaan on 
tulkin tai kääntäjän palautettava 
lupakirja vastaavalle alueellisen tuo-
mioistuimen (Landgericht) presi-
dentille. 

Taulukko 24. Saksan liittotasavalta: Auktorisointimenettelyn hallinnolliset määräyk-
set 

YLEISET TUTKINTOVAATIMUKSET 
Määräys Saksi Bremen 
Ilmoittautumi-
nen 

Osallistumishakemus lähetetään 
opetushallituksen Leipzigin tutkin-
tovirastoon ilmoitettuun määräai-
kaan mennessä, ja sen tulee sisältää 
maininnat tutkintolajista, tutkitta-
vasta kielestä, tutkittavasta erikois-
alasta ja tutkittavan äidinkielestä. 
Hakemukseen liitetään 
— hakemuslomake kaikilta kohdin 
täytettynä ja allekirjoitettuna 
— käsinkirjoitettu ansioluettelo (ei 
ranskalaisin viivoin!), joka sisältää 
erityisesti aukottoman kuvauksen 
koulutuksesta ja tiedot kään-
tämisen/tulkkauksen alaan liittyväs-
tä ammattitoiminnasta sekä kaikista 
ulkomaanoleskeluista; 
— virallisesti oikeaksi todistettu 
kopio yleissivistävän koulutuksen 
päästötodistuksesta; 
— alkuperäiset tai virallisesti oike-
aksi todistetut kopiot kääntämi-
sen/tulkkauksen alan koulutuksesta 
ja/tai ammattitoiminnasta; 
— henkilötodistuksen virallisesti 
oikeaksi todistettu kopio, c/o osoi-
tteista tulee mukaan liittää väestöre-
kisterin asuinpaikkatodistus: 

Osallistumishakemus lähetetään 
joka vuoden 1. elokuuta mennessä 
osavaltion tulkkien ja kääntäjien 
tutkintolautakunnalle ja sen tulee 
sisältää maininnat tutkintolajista, 
vieraasta kielestä ja äidinkielestä se-
kä erikoisalasta. 
Hakemukseen liitetään 
— CV (ansioluettelo) 
— valokuva 
— kotipaikkatodistus 
— koulutodistukset 
— osoitukset vieraankielen opin-
noista, ulkomaanoleskeluista ja am-
mattitoiminnasta; 
– selvitys aikaisemmista osal-
listumisista valtion tulkki- ja kään-
täjätutkintoihin ja menestymisestä 
niissä; 
— tiedot valitusta erikoisalasta. 

Osallistumiseh-
dot 

 

1. vähintään 10-luokkaisen perus-
koulun (Realschule) päästötodistus 
tai siihen verrattavissa oleva päästy-
todistus; 
2 a) joko todistus valtiollisesti tutki-
tun ulkomaankirjeenvaihtajan kou-
lutuksen suorittamisesta 
(Examen zum staatlich geprüften 
Fremdsprachenkorrespondenten) ja 
sen jälkeisestä vähintään 2-vuo-
tisesta ammattitoiminnasta kääntä-
jänä tai tulkkina; 
2 b) tai todistus kääntämi-
sen/tulkkauksen alalla suoritetusta 
ammattiopiston koulutuksesta ja sen 

1. vähintään 10-luokkaisen perus-
koulun (Realschule) päästytodistus 
tai siihen verrattavissa oleva päästy-
todistus; 
2. todistus useampivuotisesta kään-
täjä/tulkki-koulutuksesta tai saman-
arvoisesta vieraankielen koulutuk-
sesta tai vastaavasta ammattitoi-
minnasta kääntäjän/tulkkina; 
3. todistus, että hakija on asunut 
vakituisesti edeltäneen vuoden 
Bremenin osavaltiossa tai siihen 
liittyvässä hallintopiirissä; 
4. todistus, että hakija on hakemus-
ajan päättymiseen mennessä on 
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jälkeisestä vähintään 3-vuotisesta 
ammattitoiminnasta kääntäjänä tai 
tulkkina; 
2 c) tai osoitus vähintään 7-
vuotisesta ammattitoiminnasta 
kääntäjänä tai tulkkina; 
3. pääsääntöisesti todistus koti-
paikasta Saksin osavaltiossa, johon 
voidaan tehdä poikkeus, jos tutkit-
tavana on tiettyjä kieliä, joita on 
muiden osavaltioiden kanssa sovittu 
tutkittavan Saksissa. 

täyttänyt 23 vuotta; 
Tutkintolautakunnan puheenjohtaja 
ratkaisee osallistumisen hakemuspa-
pereiden ja esihaastattelun perus-
teella kuultuaan muita lautakunnan 
jäseniä. 

Keskeyttäminen 
ja tutkinnosta 
poissulkeminen 

— Tutkinto keskeytetään, jos koke-
laalla ei enää ole läpäisymahdolli-
suutta. 
— Kirjallisen osan läpäiseminen on 
ehtona suulliseen osaan osallistumi-
seen. 
— Kokelas suljetaan pois tutkinnos-
ta, jos havaitaan vilppiä, esim. lu-
vattomien lähteiden mukanapitoa 
suljetussa koetilanteessa, tai jos 
kokelas häiritsee tai estää muiden 
kokelaiden työskentelyä. 
— Jos vilppi paljastuu jälkikäteen, 
tutkintolautakunta voi perua pää-
töksensä ja julistaa tutkinnon hylä-
tyksi. 

— Tutkinto keskeytetään, jos koke-
laalla ei enää ole läpäisymahdolli-
suutta. 
— Kokelas suljetaan pois tutkinnos-
ta, jos havaitaan vilppiä, esim. lu-
vattomien lähteiden mukanapitoa 
suljetussa koetilanteessa. 
— Jos vilppi paljastuu jälkikäteen, 
tutkintolautakunta voi perua päätök-
sensä ja julistaa tutkinnon hylätyksi. 

Suoritusten 
arvostelu 

Suoritukset kaikissa tutkinnoissa 
arvioidaan yleisten ja erityisten 
tutkintovaatimusten mukaan, ja ne 
arvostellaan asteikolla: 
 — erittäin hyvä (1) = täyttää vaa-
timukset erityisen ansiokkaasti 
— hyvä (2) = täyttää vaatimukset 
täysin 
— tyydyttävä (3) = täyttää vaati-
mukset yleisesti ottaen 
— riittävä (4)= täyttää vielä koko-
naisuutena ajatellen vaatimukset, 
vaikka on puutteita 
— puutteellinen (5) = ei täytä vaa-
timuksia, mutta osoittaa, että tarvit-
tavat perustiedot ovat olemassa 
— riittämätön (6) = ei täytä vaati-
muksia ja tarvittavat perustiedot 
puuttuvat. 
Tutkintolautakunnan istunnossa 
lautakunnan puheenjohtaja toteaa 
kirjallisten ja suullisten suoritusten 
pohjalta onko kokelas läpäissyt 
tutkinnon vai ei. Kirjalliset ja suulli-
set tutkinnon osat ovat samanarvoi-
sia. Jos laskennallisesti arvosana on 
tasan kahden arvosanan välissä, asia 
tavallisesti ratkaistaan siten, että 

1. Kirjalliset työt tarkastaa toinen 
tentaattoreista ja toinen antaa kak-
koslausunnon. Jos arvostelut poik-
keavat toisistaan, ratkaisee tutkinto-
lautakunnan puheenjohtaja lopulli-
sen arvostelun neuvoteltuaan tutkin-
totoimikunnan jäsenten kanssa. 
2. Kirjalliset ja suulliset tehtävät 
arvostellaan asteikolla erittäin hyvä, 
hyvä, tyydyttävä, riittävä, puut-
teellinen tai riittämätön. 
3. Suullisen osuudet arvostelee 
tutkintotoimikunta. Epäselvissä ta-
pauksissa menettely on sama kuin 
kohdassa 1. 
4. Kirjallisten ja suullisten suoritus-
ten pohjalta tutkintotoimikunta 
päättää tutkinnon kokonaisarvo-sa-
nasta. 
5. Tutkinnon koko tulos tulee arvos-
tella asteikolla: suoritettu erinomai-
sesti, suoritettu hyvin, suoritettu 
tyydyttävästi tai hylätty 
6. Tutkinto on hyväksytty, kun sekä 
suullisessa, että kirjallisessa tutkin-
nossa on saavutettu kokonaisarvo-
sana ’riittävä’, ja korkeintaan yksi 
osasuoritus koetyyppiä kohti on 
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tulkkitutkinnossa ratkaisee suullisen 
osan tulos ja kääntäjätutkinnossa 
kirjallisen osan tulos. 
[Tulkkitutkinto on hyväksytty, kun 
kaikissa kirjallisissa ja suullisissa 
osioissa on saavutettu vähintään 
arvosana ’riittävä’.] 
Kääntäjätutkinto on hyväksytty, kun 
1. kaikissa kirjallisissa osioissa on 
saavutettu vähintään arvosana ’riit-
tävä ja 
2. korkeintaan yhdessä suullisessa 
osiossa on saavutettu alhaisempi ar-
vosana kuin ’riittävä’, ei kuitenkaan 
alhaisempi kuin ’puutteellinen’ 

saanut arvosanan ’puutteellinen’, 
mikä on kompensoitu saman osion 
vähintään arvosanalla ’hyvä’. Puut-
teellinen suoritus voidaan kääntäjä-
tutkinnon kirjallisessa osassa sekä 
tulkkikokeen kirjallisessa ja suulli-
sessa osassa kompensoida vähintään 
arvosanalla ’hyvä’. Kääntäjätutkin-
non suullisessa osassa kompensoin-
tiin riittää arvosana’ tyydyttävä’. 
Hylättyä arvosanaa ei voi kompen-
soida.. 
7. Kääntäjätutkinnon kokonaisar-
vosanaa laskettaessa kerrotaan kir-
jallisen tutkinto-osan arvosana kah-
della ja suullisen tutkinto-osan 
arvosana pysyy yksinkertaisena; 
tulkkitutkinnossa painotus on kään-
teinen. Tulkki-kääntäjä –tutkinnossa 
suullisen ja kirjallisen tutkinto-osan 
painotus on sama.  
8. Tutkinto katsotaan hylätyksi 
myös, jos henkilö jää saapumatta 
tutkintoon ilman pätevää syytä, 
keskeyttää omasta aloitteestaan, tai 
suljetaan pois tutkinnosta. 

Tutkinto-
pöytäkirja 

Tutkintolautakunnan istunnosta pi-
detään pöytäkirjaa, jonka allekirjoit-
tavat lautakunnan puheenjohtaja ja 
pöytäkirjan valmistanut jäsen. 

Tutkinnon kulusta ja osien ja koko 
tutkinnon tuloksista pidetään pöytä-
kirjaa, jonka toimikunnan puheen-
johtaja ja jäsenet allekirjoittavat. 
Pöytäkirja jää tutkintoasiakirjoihin. 

Yleiset tutkinto-
vaatimukset 

Kokelaan on osoitettava henkilöl-
lisyytensä jokaiseen kokeen osaan 
saapuessaan. 
Tutkinnossa kokelaan on osoi-
tettava, että hänellä on kielelliset ja 
asiaa koskevat tiedot sekä soveltu-
vuus alalle, jotka ovat luotettavan 
toiminnan edellytyksenä tulkille ja 
kääntäjälle oikeuslaitoksen ja viran-
omaisten toimeksiannoissa.  
Tähän kuuluvat tyydyttävät tiedot 
valtion elimistä, oikeusjärjestykses-
tä sekä historiallisista, maantieteel-
lisistä, poliittisista ja talouselämää 
ja kulttuuria koskevista olosuhteista 
niin vieraan kielen edustamassa 
kulttuurissa kuin Saksassakin. Eri-
tyisen tärkeää on kielellisten eri-
koisalakohtaisten apuvälineiden 
harjaantunut käyttö. 

(1) Tutkinnossa kokelaan on osoi-
tettava, että hänellä on kielelliset ja 
asiaa koskevat tiedot sekä soveltu-
vuus alalle, jotka ovat tulkin ja 
kääntäjän luotettavan toiminnan 
edellytyksenä. Tähän kuuluvat 
perusteellinen yleissivistys, riittävät 
tiedot valtion elimistä, oikeusjärjes-
tyksestä sekä historiallisista, maan-
tieteellisistä, poliittisista ja talous-
elämää ja kulttuuria koskevista 
olosuhteista niin vieraan kielen 
edustamassa kulttuurissa kuin Sak-
sassakin. Erityisen tärkeää on kie-
lellisten erikoisalakohtaisten apuvä-
lineiden harjaantunut käyttö. 
(2) Tutkinnossa kokelaan on osoi-
tettava, että hänellä on syvällinen 
kielitaito jollain erikoisalalla ja 
perustiedot alan asiayhteyksistä. 

Yleiset tutkinto-
vaatimukset 
kääntäjälle 

1. Varma saksankielen ja vieraan-
kielen käyttö; 
2. harjaantunut ilmaisukyky; 
3. kyky sopeutua kulloiseenkin 
tekstiin ja sen kielelliseen muotoon; 

1. Kummankin kielen varma hallin-
ta (kielioppi, sanasto idiomatiikka, 
tyyli, oikeinkirjoitus); luonteva, 
varma kirjallinen ilmaisu ja varma 
ääntämys ja intonaatio; kyky sopeu-
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4. kyky ennakoida mahdolliset 
sisällölliset virheet ja väärät tulkin-
nat ja estää ne vastaavalla käännös-
strategialla. 

tua kyseiseen tekstiin ja sen kie-
liasuun sekä kyky ennaltaehkäistä 
mahdollisia tekstin väärinymmär-
tämisiä ja vääriä tulkintoja. 

[Yleiset tutkin-
to-vaatimukset 
tulkille] 

[1. Nopea käsityskyky; 
2. hyvä muisti; 
3. keskittymiskyky; 
4. kyky tunnistaa mahdolliset vää-
rinkäsitykset ja väärät tulkinnat ja 
viitata niihin tulkkeessa.] 

[Kummankin kielen varma hallinta 
(kielioppi, sanasto idiomatiikka, 
tyyli, oikeinkirjoitus); luonteva, 
varma kirjallinen ilmaisu ja varma 
ääntämys ja intonaatio; luonteva, 
varma suullinen ilmaisu, nopea 
käsityskyky, hyvä muisti, keskitty-
miskyky ja eläytymiskyky; kyky 
ennakoida mahdollisia tulkkeen 
väärinymmärtämisiä ja vääriä tul-
kintoja ja välttää niiden toistaminen; 
luonteva, varma esiintyminen; tul-
kin ammatin käytännön vaatimusten 
ja toimintasääntöjen tunteminen.]. 

Lisäksi kaikki 
tutkinnot 

Kaikissa tutkinnoissa edellytetään 
lisäksi syvällisiä kielellisiä ja tiedol-
lisia valmiuksia valitulta eri-
koisalalta. 

 

Taulukko 25. Saksan liittotasavalta: Auktorisointimenettelyn yleiset tutkintomääräyk-
set 

YKSITYISKOHTAISET TUTKINTOVAATIMUKSET 
Määräys Saksi Bremen 
Kääntäjätutkintoa 
koskeva 

Tutkinnon kirjallinen osa on sama 
tulkeille ja kääntäjille. 

Kirjallinen osa koostuu kotona ja 
valvotussa suljetussa tilassa suori-
tettavista tehtävistä. 

Kirjallinen osa A  1. Kotona (valvomattomassa tilas-
sa) tehtävät 
a)Kielellisesti vaativan yleiskieli-
sen tekstin kääntäminen äidinkie-
lestä vieraaseen kieleen ja päinvas-
toin; kunkin tekstin laajuus on n. 
100 konekirjoitusriviä à n. 60 lyön-
tiä. 
b)Kielellisesti vaativan kokelaan 
valitseman erikoisalan tekstin kään-
täminen äidinkielestä vieraaseen 
kieleen ja päinvastoin; kunkin teks-
tin laajuus on n. 80 konekirjoitusri-
viä à n. 60 lyöntiä. 
Kotona suoritettavien tehtävien 
suoritusaika ei saa ylittää 20 kalen-
teripäivää. Kokelaan on mainittava 
käyttämänsä apuvälineet käännök-
sen lopussa ja vakuutettava, että on 
tehnyt työn itsenäisesti ja vain 
mainittuja apuvälineitä käyttäen. 

Kirjallinen osa B Valvotussa suljetussa tilassa suori-
tettavat: 

2. Valvotussa suljetussa tilassa 
suoritettavat: 
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1. Aine vieraalla kielellä, tai sak-
saksi jos vieras kieli on kokelaan 
äidinkieli, tutkittavan kielialueen 
maantuntemusaiheesta, valittavana 
3 teemaa; 400 - 500 sanaa; suori-
tusaika 180 min. 
2. Yleiskielisen vaativan tekstin 
kääntäminen vieraasta kielestä 
saksaan kieleen, tekstin pituus n. 25 
konekirjoitusriviä, suoritusaika 75 
min. 
3. Yleiskielisen vaativan tekstin 
kääntäminen saksasta vieraaseen 
kieleen, tekstin pituus n. 25 kone-
kirjoitusriviä, suoritusaika 75 min. 
4. Valitulta erikoisalalta vaativan 
tekstin kääntäminen vieraasta kie-
lestä saksaan, tekstin pituus n. 30 
konekirjoitusriviä; suoritusaika 90 
min. 
5. Valitulta erikoisalalta vaativan 
tekstin kääntäminen saksasta vie-
raaseen kieleen, tekstin pituus n. 30 
konekirjoitus riviä, suoritusaika 90 
min. 
6. Tehtävä Saksan oikeus- ja vi-
ranomaisterminologiasta saksaksi, 
suoritusaika 30 min. 

a) Aine vieraalla kielellä, tai sak-
saksi jos vieras kieli on kokelaan 
äidinkieli, tutkittavan kielialueen 
politiikkaa, talouselämää tai kult-
tuuria koskevasta aiheesta. Valitta-
vana 3 eri tavoin painotettua tee-
maa; suoritusaika 180 min. 
b) Yleiskielisen vaativan tekstin 
kääntäminen äidinkielestä vie-
raaseen kieleen ja päinvastoin; 
tekstien pituus n. 30 konekirjoitus-
riviä à n. 60 lyöntiä; suoritusaika 
tekstiä kohden 90 min. 
c) Valitulta erikoisalalta vaativan 
tekstin kääntäminen vieraasta kie-
lestä äidinkieleen ja päinvastoin; 
tekstien pituus n. 30 konekirjoitus-
riviä à n. 60 lyöntiä; suoritusaika 
tekstiä kohden 90 min. 
 

Apuvälineiden 
käyttö kirjallises-
sa osassa B 

Mikäli erikoisalan käännöstehtä-
vien (4 ja 5) erikoisalan terminolo-
giset vaatimukset ylittävät huomat-
tavasti kyseisen erikoisalan perus-
sanaston, tulee sallia erikoisalan 
sanakirjan käyttö. Yksittäisiä käsit-
teitä voidaan antaa myös alaviittei-
nä. 
Muissa tehtävissä apuvälineet kiel-
letty.. 

Apuvälineet kielletty. 

Suullinen osa 
kääntäjille 

1. Keskustelu vieraalla kielellä tai 
saksaksi jos vieras kieli on koke-
laan äidinkieli, yleisen maantunte-
muksen eri alueilta, kummankin 
työkielensä piiriin kuuluvien mai-
den ajankohtaisista politiikkaa, 
talouselämää ja kulttuuria koske-
vista asioista. Suoritusaika 30 min. 
2. Prima vista –käännös äidinkie-
lestä vieraaseen kieleen ja päinvas-
toin, toisen teksteistä tulee olla 
kokelaan valitsemalta erikoisalalta, 
suoritusaika tutkinto-osiota kohden 
n. 15 min. 
3. Keskustelu vieraalla kielellä ja 

1. Keskustelu kohdekielellä yleisen 
maantuntemuksen eri alueilta, jon-
ka aikana kokelaan tulee osoittaa, 
että hän pystyy keskustelemaan 
kohdekielellä kummankin työkie-
lensä piiriin kuuluvien maiden 
ajankohtaisista politiikkaa, talous-
elämää ja kulttuuria koskevista 
asioista. Suoritusaika 15 min. 
2. Yleistietoa sisältävän tekstin 
prima vista –käännös236 äidinkie-
lestä vieraaseen kieleen ja päinvas-
toin; suoritusaika tekstiä kohden 20 
min. 
3. Näyttö erikoisalan tiedoista ja 

                                                 
236 Ensi näkemältä suoraan paperista 



 

 
 
 
 

233

YKSITYISKOHTAISET TUTKINTOVAATIMUKSET 
Määräys Saksi Bremen 

saksaksi prima vista –käännöksissä 
(kohta 2) käytettyjen tekstien poh-
jalta, tarkoituksena antaa näyttöä 
erikoisalan tiedoista ja erikoisalan 
kielen hallinnasta sekä erikoisalan 
ja erikoiskielen apuvälineiden 
käyttötaidosta, suoritusaika n. 30 
min. 

erikoisalan kielen hallinnasta sekä 
erikoisalan ja erikoiskielen apuvä-
lineiden käyttötaidosta (kokelaan 
laatiman listan pohjalta, jonka hän 
on jättänyt vähintään 10 päivää 
ennen suullista koetta tutkinto-
lautakunnalle; suoritusaika 10 min. 
 

[Tulkkitutkinnon yksityiskohtaiset vaatimukset 
Kirjallinen osa . Kirjallinen osa suoritetaan valvo-

tussa suljetussa tilassa. 
 Sama kuin kääntäjille 1. Kohdekielinen aine tutkittavan 

kielialueen politiikkaa, talouselä-
mää tai kulttuuria koskevasta ai-
heesta. Valittavana 3 eri tavoin 
painotettua teemaa; suoritusaika 3 
tuntia. 
2. Yleiskielisen vaativan tekstin 
kääntäminen äidinkielestä vieraa-
seen kieleen ja päinvastoin; tekstien 
pituus n. 30 riviä à n. 60 lyöntiä; 
suoritusaika tekstiä kohden 90 min. 

Apuvälineiden 
käyttö 

Mikäli erikoisalan käännöstehtä-
vien (4 ja 5) erikoisalan terminolo-
giset vaatimukset ylittävät huomat-
tavasti kyseisen erikoisalan perus-
sanaston, tulee sallia erikoisalan 
sanakirjan käyttö. Yksittäisiä käsit-
teitä voidaan antaa myös alaviittei-
nä. 
Muissa tehtävissä apuvälineet kiel-
letty. 

Apuvälineet kielletty. 

Suullinen osa 1. Keskustelu vieraalla kielellä tai 
saksaksi jos vieras kieli on koke-
laan äidinkieli, yleisen maantunte-
muksen eri alueilta, kummankin 
työkielensä piiriin kuuluvien mai-
den ajankohtaisista politiikkaa, 
talouselämää ja kulttuuria koske-
vista asioista. Suoritusaika 30 min. 
2. Keskustelu vieraalla kielellä ja 
saksaksi prima vista –käännöksissä 
(kohta 2) käytettyjen tekstien poh-
jalta, tarkoituksena antaa näyttöä 
erikoisalan tiedoista ja erikoisalan 
kielen hallinnasta sekä erikoisalan 
ja erikoiskielen apuvälineiden 
käyttötaidosta, suoritusaika n. 30 
min. 
3. Prima vista –käännös äidinkie-
lestä vieraaseen kieleen ja päinvas-
toin, toisen teksteistä tulee olla 
kokelaan valitsemalta erikoisalalta, 
suoritusaika tutkinto-osiota kohden 
n. 15 min. 
4. N. 5-minuuttisen vieraskielisen 

1. Keskustelu kohdekielellä yleisen 
maantuntemuksen eri alueilta, jon-
ka aikana kokelaan tulee osoittaa, 
että hän pystyy keskustelemaan 
kohdekielellä kummankin työkie-
lensä piiriin kuuluvien maiden 
ajankohtaisista politiikkaa, talous-
elämää ja kulttuuria koskevista 
asioista. Suoritusaika 20 min. 
2. Valitulta erikoisalalta otetun 
tekstin prima vista –käännös vie-
raasta kielestä äidinkieleen ja kes-
kustelu vieraalla kielellä tekstin 
aiheesta; suoritusaika 20 min. 
3. N. 5-minuuttisen äidinkielisen 
puheen tulkkaus vieraaseen kieleen 
muistiinpanojen kanssa. 
4. N. 5-minuuttisen vieraskielisen 
puheen tulkkaus äidinkieleen muis-
tiinpanojen kanssa. 
5. Kaksikielisen, lyhyinä puhejak-
soina toteutetun neuvottelun tulk-
kaus ilman muistiinpanoja. Suori-
tusaika 20 min. 
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puheen* tulkkaus saksaan, suori-
tusaika n. 10 min. 
5. N. 5-minuuttisen saksankielisen 
puheen* tulkkaus vieraaseen kie-
leen, suoritusaika n. 10 min.  
6. Vaativa neuvottelutulkkaus vali-
tun erikoisalan alueelta, suo-
ritusaika 20 min.  
* Toisen puheista (kohdat 4 ja 5) 
tulee olla valitulta erikoisalalta. 
Toinen puheista on kokelaan va-
linnan mukaan tulkattava simul-
taanisesti.  
Konsekutiivisesti tulkatessa saa 
käyttää muistiinpanoja.] 

6. Näyttö erikoisalan tiedoista ja 
erikoisalan kielen hallinnasta sekä 
erikoisalan sekä yleiskielen ja eri-
koiskielen apuvälineiden käyt-
tötaidosta (kokelaan laatiman listan 
pohjalta, jonka hän on jättänyt 
vähintään 10 päivää ennen suullista 
koetta tutkintolautakunnalle. Suori-
tusaika 10 min. 
7. Kohdissa 3 ja 4 pidettävien pu-
heiden ja kohdassa 5 mainitun 
neuvottelun teemojen tulee olla 
kokelaan valitsemalta erikoisalalta.] 

Taulukko 26. Saksan liittotasavalta: Auktorisointimenettelyn yksityiskohtaiset tutkin-
tomääräykset kääntäjille [ja tulkeille] 

Tutkintojen kansainvälisen vertailun pohjustamiseksi esitän taulukon muodossa 
yhteenvedon tutkintojen toteutuksesta, josta näkyvät kokeiden osioiden luku-
määrät, laajuus ja suoritukseen varattu aika yhteensä sekä selvitys erikoisalan 
asemasta, apuvälineiden sallimisesta ja kokeen uusimisesta.  
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 Saksi Bremen 
Valvomattomassa 
tilassa (Hausaufga-
ben) 

ei 4 osiota (360 konekirjoitusriviä): 
yleiskielen käännös: 2x 100 r. 
erikoisalan käännös: 2 x 80 r. 
suoritusaika yht. 20 päivää 

Valvotussa tilassa 
(Klausur) 
– suulliset kokeen 
osat (osioiden luku-
määrä; suoritusaika 
yht.) 

kääntäjät 4 os.; yht. 90 min 
[tulkit 7os.; yht. 130 min.] 

kääntäjät 4 os.; yht. 65 min. 
[tulkit 6 os.; yht. 90 min.] 

Valvotussa tilassa 
(Klausur)  
– kirjalliset kokeen 
osat (osioiden luku-
määrä; suoritusaika 
yht.) 

kääntäjät 6 os.; yht. 540 min. 
[tulkit 6 os.; yht. 540 min.] 

kääntäjät 5 os.; yht. 540 min. 
[tulkit 3 os.; yht. 360 min.] 

Valvotussa tilassa 
(Klausur) 
– Suullisten ja kirjal-
listen osioiden luku-
määrä ja suoritusaika 
yht. 

kääntäjät 10 os.; 630 min 
[tulkit 13 os.; 670 min.] 

kääntäjät 9 os.; 605 min.  
[tulkit 9 os.; 450 min.] 

Koko tutkinnon osi-
oiden lukumäärä ja 
suoritusaika yht. 

kääntäjät 10 os.; 630 min 
[tulkit 13 os.; 670 min.] 

kääntäjät 13 os.; 605 min. 
(+ 20 päivää kotitehtävään) 
[tulkit 9 os.; 450 min.] 

Valvotun kirj. kokeen 
aika yht. tunteina 

kääntäjät 9 t. 
[tulkit 9 t.] 

kääntäjät 9 t. 
[tulkit 6 t.] 

Suullisen kokeen aika 
yht. tunteina 

kääntäjät 1 t.30min. 
[tulkit 2 t.10 min.] 

Kääntäjät 1 t.5 min. 
[tulkit 1 t.30 min.] 

Koko koeaika kään-
täjille yht. tunteina 

10 t.30 min. 10 t.5 min. 
(+ 20 päivää kotitehtävään) 

[Koko koeaika tul-
keille yht. tunteina] 

[11 t. 10 min.] [10 t.30 min.] 

Valvotussa tilassa 
(Klausur) 
– tekstin kääntäminen  

kääntäjät 4 os.; yht. 330 min. 
[tulkit 4 os.; yht. 330 min.] 

kääntäjät 4 os.; yht. 360 min. 
[tulkit 2 os.; yht. 180 min.]. 

Valvotussa tilassa 
(Klausur) 
–ja suoritusaika yht. 

110 riviä/330 min. 120 riviä/360 min. 

Valvotussa tilassa 
(Klausur) 
– muu kirjallinen 
tehtävä: osioiden 
lukumäärä ja suori-
tusaika 

2 os. ;yht. 210 min.  1 os.; 180 min. 

Valvomattomassa ja 
valvotussa tilassa 
tekstinkääntämisteh-
tävien laajuus riveinä 
yht. 

110 riviä 480 riviä 
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 Saksi Bremen 
Apuvälineiden käyttö kielletty (harkinnanvaraisia poik-

keuksia) 
kielletty 

Erikoisala pakollinen kyllä kyllä 
Kokeen uusiminen – yksittäistä koetta ei voi uusia 

– koko tutkinnon voi uusia yhden 
kerran samassa kielessä ja eri-
koisalassa 

– yksittäistä koetta ei voi uusia 
– koko tutkinnon voi uusia yh-
den kerran samassa kielessä ja 
erikoisalassa 

Taulukko 27. Saksan liittotasavalta: Yhteenveto auktorisointitutkintojen yksityiskoh-
taisesta toteutuksesta 

Tutkintojen osalta osavaltion järjestelmissä ei ollut merkittäviä eroja hallinnoin-
nissa, tutkinnon luonteessa, koetyypeissä, tehtävien laatijoiden ja arvostelijoiden 
pätevyydessä, arvosteluperiaatteissa, kääntäjätutkinnon laajuudessa osioiden 
määränä mitattuna (10/13), valvotun tilan tutkinto-osuuden suoritusajoissa 
(630/605 min.), valvotun tilan tutkinto-osuuden käännöstehtävien laajuudessa ja 
niihin käytettävässä ajassa (110/120 r.; 330/360 min.) eikä apuvälineiden käytös-
sä, erikoisalojen asemassa tai kokeiden uusimiskäytännössä. Eroja ei myöskään 
ollut tutkintojen järjestämistiheydessä tai tutkintopaikan määräämisessä. Suuri 
yhtäläisyys oli odotettavaa, koska liittotasavallan opetusministerikonferenssi on 
vahvistanut tutkinnoille vähimmäisvaatimukset. Mielenkiintoinen yksittäinen 
löydös oli, että valvotussa koetilanteessa tekstinkäännöstehtäviin oli aikaa 3 mi-
nuuttia riviä kohti kummassakin osavaltiossa, mikä on sama kuin Suomessa. 

Suurimmat erot olivat tulkkitutkinnon ja kääntäjätutkinnon välillä siten, että 
Saksissa tulkin pitää suorittaa myös täysimittainen kääntäjätutkinto, eli tulkilta 
edellytetään kääntämistaito, mutta kääntäjältä ei edellytetä tulkkaustaitoa. Rat-
kaisu on translatologisesti mielenkiintoinen. Bremenissä tulkin ja kääntäjän tut-
kinnot sen sijaan ovat erilliset siten, että tulkilta edellytetään vain tulkkaustaito ja 
kääntäjältä vain kääntämistaito. (Molemmissa osavaltioissa kummaltakin toimi-
jalta edellytetään kuitenkin sekä kirjallinen että suullinen varma kielenhallinta.) 
Merkittävä ero oli myös käännöstehtävien suoritusehdoissa ja laajuudessa. Bre-
menissä tehtäviä on puolet enemmän ja puolet suoritetaan vapaasti valittavassa 
tekstityöympäristössä ja omalla ajankäyttösuunnitelmalla. Saksissa kaikki kään-
nöstehtävät suoritetaan valvotussa tilassa koeolosuhteissa. 

Hallinnoinnissa ei ollut merkittäviä eroja auktorisointiedellytyksissä lukuun 
ottamatta alaikärajaa koskevaa vaatimusta, joka Bremenissä on 23 vuotta ja Sak-
sissa 18. Eroja ei myöskään ollut vastuun jakautumisessa eri viranomaisten kes-
ken. Kummassakin osavaltiossa on ns. kahden luukun periaate siten, että tutkin-
nosta vastaavat opetusviranomaiset ja oikeuksista oikeusviranomaiset. Myöskään 
oikeuksien myöntämisperiaatteissa, valvonnassa tai peruuttamisessa eikä rekiste-
rin pitämisessä ollut merkittäviä eroja. 

Eroja sen sijaan oli valakäytännössä ja leimaa koskevissa määräyksissä. 
Bremenissä tulkit vannovat valan alioikeudessa ja käyttävät siten johdonmukai-
sesti nimitystä valantehnyt tulkki (Allgemein beeidigter Dolmetscher/Beeidigte 
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Dolmetscherin ...) ja kääntäjät antavat alioikeudelle sitoumusvakuutuksen 
(Verpflichtungserklärung) ja heidän nimityksensä on auktorisoitu kääntäjä (Er-
mächtigter Übersetzer/Ermächtigte Übersetzerin...). Saksissa kummatkin toimijat 
antavat valan alioikeudessa ja saavat nimityksen valantehnyt kääntäjä tai valan-
tehnyt tulkki (Allgemein beeidigter Dolmetscher/Allgemein beeidigte Dolmet-
scherin; Allgemein beeidigter Übersetzer/Allgemein beeidigte Übersetzerin...). 
Kummassakin osavaltiossa leiman käyttö on pakollinen. Bremenissä kääntäjä ja 
tulkki huolehtivat sen hankkimisesta itse. Leimassa ei ole numeroa, eikä siinä saa 
käyttää Bremenin osavaltion vaakunaa. Saksissa oikeusministeriö säätää tulkki-
lain hallinto-ohjeessa valantehneen kääntäjän ja tulkin leimoille sekä muodon ja 
tekstin.237 

Kummassakin osavaltiossa kielet ja oikeudet on kytketty samalla tavalla eli 
toisen kielen osalta oletuskielenä on kaikilla saksa ja oikeudet määritellään vie-
raan työkielen mukaan (esim. Ermächtigte Übersetzerin für die englische 
Sprache), mikä edellyttää, että tutkinnot suoritetaan kaksisuuntaisina. Näin me-
netelläänkin kummassakin osavaltiossa, mikä taas on huomioitava erityisesti kun 
verrataan käytäntöjä toisiin käännöskulttuureihin. 

Auktorisoituja kääntäjiä oli 0,66 miljoonan asukkaan Bremenissä 190 ja 4,4 
miljoonan asukkaan Saksissa 300. Tutkinnon läpäisyprosentti Bremenissä oli n. 
50 ja Saksissa n. 33. 

6.4 Auktorisointijärjestelmien funktionaalinen vertailu 
Suomi/Ruotsi/Saksan liittotasavalta 

Jokaisessa kulttuurissa on myös oma käännös- ja tulkkauskulttuurinsa, koska 
yhtäältä kääntämisen ja tulkkauksen tarve syntyy ympäröivän kulttuurin muista 
tarpeista ja toisaalta toiminnan toteutus riippuu sekä tarjolla olevista toimijoista 
että toimeksiannon suorittamiseen käytössä olevista välineistä. Prunč (1997, 
107)238 käyttää käsitettä translaatiokulttuuri ja määrittelee sen historiallisesti 
kasvaneeksi alakulttuuriksi, joka kohdistuu translatorisen toiminnan alueelle ja 
käsittää joukon yhteiskunnallisesti vakiintuneita, ohjattuja ja ohjattavissa olevia 
normeja, konventioita, odotuksia ja arvolatauksia, jotka kyseisessä kulttuurissa 

                                                 
237 Pyöröleima, halkaisija 4 cm, kiertävä teksti: Öffentlich bestellter und allgemein 

beeidigter Übersetzer für die X Sprache (vastaava tulkille ja vaihtoehtoisesti 
feminiinimuotoiset), keskellä henkilön nimi ja osoite. [Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums der Justiz zum Sächsischen Dolmetschgesetz (VwV 
Dolmetscher) vom 30.November.1999.] 

238„Unter Translationskultur sei das historisch gewachsene Subsystem einer Kultur 
verstanden, das sich auf das Handlungsfeld Translation bezieht und das aus einem Set von 
gesellschaftlich etablierten, gesteuerten und steuerbaren Normen, Konventionen, 
Erwartungshaltungen und Wertvorstellungen aller in dieser Kultur aktuell oder potentiell 
an Translationsprozessen beteiligten Handlungspartnern besteht. Als kulturelles 
Subsystem weist Translationskultur auch eine para-, dia- und idiokulturelle Gliederung 
auf.” (Prunč 1997, 107.) 
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kaikki senhetkiset tai potentiaalit translaatioprosessiin osallistuvat toimijat jaka-
vat. Prunčin mukaan translaatiokulttuurissa on kyse kulttuurisesta alasysteemistä, 
mikä jakautuu edelleen para-, dia- ja idiokulttuureihin. Käytän jatkossa yläkäsi-
tettä translaatiokulttuuri, joka sisältää sekä käännös- että tulkkauskulttuurin. 

Auktorisointijärjestelmät ovat osa kunkin valtion (tai osavaltion) translaa-
tiokulttuuria, minkä vuoksi niiden vertaileminen ja yhteensovittaminen on on-
gelmallista. Auktorisointijärjestelmien tarkastelu tarjoaa vain yhden näkökulman 
laajempiin virallisten kääntäjien käyttäytymiseen ja eri järjestelmien toimivuu-
teen liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten millaisia tarpeita yhteiskun-
nan jäsenten mielestä virallisella kääntämisellä tyydytetään, kuinka siinä onnistu-
taan, tunnistavatko yhteiskunnan jäsenet todella nämä tarpeet, tunnistavatko 
kääntäjät ne jne., liittyykö tehtävään voimakkaita eettisiä, moraalisia ja juridisia 
arvoja jne. Auktorisointijärjestelmät antavat mahdollisuuden yhtäältä tutkia mi-
ten toiminta varmistetaan ja toisaalta päätellä epäsuorasti miten yhteiskunnassa 
kääntäminen ymmärretään. 

Jokaisella valtiolla on myös oma hallintokulttuurinsa, joka on toinen varteen-
otettava alakulttuuri virallista kääntämistä selvitettäessä. Suomen hallintokulttuu-
ria voi tutkia mm. hallintolaista, johon on otettu kääntämistäkin koskevia sää-
döksiä (ks. kappale 3). 

Suomen translaatiokulttuuriin vaikuttaa voimakkaasti maan geopoliittisen si-
jainnin ja historian ohella sen kaksi virallista kieltä ja vähemmistökielet, joita 
tulee jatkuvasti myös uusia. Tietoisesti translaatiokulttuuria muokkaavia instituu-
tioita ovat kieli-instituuteista kehittyneet translatologeja kouluttavat yliopistojen 
laitokset, virallisia kääntäjiä koskevat säädökset ja niiden mukainen auktorisoin-
tijärjestelmä, kääntäjien ammattiliitot (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – 
SKTL ja akavalainen kääntäjien ammattijärjestö – KAJ) sekä tulkkauksen osalta 
opetushallituksen alainen asioimistulkkien ammattitutkinto. Voimakkaasti nykyi-
seen translaatiokulttuuriin vaikuttaa Euroopan unionin jäsenyys, joka nosti suo-
men virallisen kielen asemaan kansainvälisessä päätöksenteossa ja asioiden hoi-
dossa.  

Tyynilän (2004) mukaan nykyinen virallisten kääntäjien järjestelmä sopii hy-
vin Suomen käännös- ja hallintokulttuureihin.239 Tutkimukseni pohjalta suhtau-
dun väitteeseen kriittisesti. 

Auktorisointijärjestelmät jakautuvat toiminnallisesti hallinnointiin ja tutkin-
toihin, joilla yhdessä pyritään julkisen luotettavuuden takaamiseen varmistamalla 
henkilökohtainen luotettavuus, toteamalla ammattitaito ja hoitamalla viran-
omaisvalvonta. Hallinnoinnin piiriin kuuluvat asiat olen jakanut oikeuksien 
myöntäjää koskeviin ja oikeuksien saajaa koskeviin määräyksiin. Tutkinnot olen 
jakanut yleisiin ja yksityiskohtaisiin määräyksiin, ja tutkintolajeista yk-

                                                 
239 “Kritiikkiäkin on saatu, mutta käytäntö on osoittanut, että vastuuntuntoiset ja oma-

aloitteiset viralliset kääntäjät ja toisaalta puolueeton ja neutraalisti suhtautuva lautakunta 
on Suomelle sopiva yhdistelmä.” (Tyynilä 28.4.2004. Seminaarin virallisena kääntäjänä 
toimimisesta, käsilehti, 3) 
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sityiskohtaisemmassa tarkastelussa mukana ovat vain kääntäjätutkinnot. Eri jär-
jestelmistä vertailen tarkemmin seuraavia asioita: kuka auktorisoi ja miten, kuka 
voidaan auktorisoida, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia syntyy, miten niitä 
valvotaan, miten oikeudet otetaan pois tai päättyvät, miten soveltuvuus ja am-
mattitaito tutkitaan, mikä on tutkinnon luonne, mitä tutkitaan ja miten, miten 
arvostellaan suoritukset. Lisäksi vertailen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä nimi-
tyksiä ja leimoja. Esitän myös numerotietoa tutkinnoista ja kääntäjistä. 

Seuraavassa esitän ensin taulukon muodossa yhteenvedon siitä, miten Suo-
men, Ruotsin ja Saksan liittotasavallan (Bremen ja Saksi) auktorisointijärjestel-
mät eroavat toisistaan ammattitaidon varmistamisen ja viranomaisvalvonnan 
osalta, ja sen jälkeen otan kantaa joihinkin keskeisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin. 
Tutkintolajeista ovat lähemmässä tarkastelussa mukana vain kääntäjätutkinnot, 
koska Suomessa auktorisointi koskee vain kääntäjiä. Käännöstaitojen testauksen 
arvioinnissa on tulkinnanvaraisissa kohdissa lähtökohtana ammattimainen kään-
täminen. 
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 Suomi Ruotsi Saksa 
(Bremen ja Saksi) 

Ennen kokeita 
Informaatiota kokelaille  
— auktorisoinnin ehdoista Ei Kyllä Kyllä 
— kokeiden vaatimuksista Ei Kyllä Kyllä 
Esikarsinta ammattiedellytysten pohjalta: edellytetään todistettu näyttö 
– hankitusta vieraan työkielen taidosta Ei Ei Kyllä 
– hankitusta kääntäjänkoulutuksesta Ei Ei Kyllä 
– ammattitoiminnasta kääntäjänä Ei Ei Kyllä 
Kokeissa, mitä?  
Kielitaitoa kyllä Kyllä Kyllä 
yleistä käännöstaitoa Ei Kyllä Kyllä 
Erikoisalan käännöstaitoa Ei Kyllä Kyllä 
virallisen käännöksen laatimistaitoa Ei Ei Ei 
juridisen tekstin hallintaa Ei Kyllä Kyllä 
viestintätaitoa/kirjoittamistaitoa Ei Ei Kyllä 
Yleissivistystä Ei Ei Kyllä 
Yhteiskuntatietoutta Ei Ei Kyllä 
aktiivista kielenkäyttöä + nopeutta kääntä-
mistekniikan osana 

kyllä Kyllä Kyllä 

apuvälineiden käyttöä käännöskokeen yh-
teydessä 

Ei Kyllä Ei 

apuvälineiden käyttöä erikseen Ei Ei Kyllä 
Kokeissa, miten?  
Tutkintolajit (kääntäjä, tulkki, tulkki-kääntäjä) 
Kääntäjätutkinto Kyllä kyllä Kyllä 
Tulkkitutkinto Ei kyllä Kyllä 
tulkki-kääntäjätutkinto Ei ei Br: ei; Sa: kyllä 
Tutkintotyypit 
— yksisuuntainen tutkinto Kyllä kyllä Ei 
— kaksisuuntainen tutkinto Ei ei Kyllä 
Kääntäjätutkinnon osiot ja lukumäärä  
— käännökset kotityönä Ei ei  Br: 4 osiota 
— käännökset valvotussa koetilanteessa 2 osiota 3 osiota Br: 4 osiota 

Sa: 4osiota 
— muut kirjalliset tehtävät valvotussa koe-
tilanteessa 

Ei ei Br: 1 osio 
Sa: 2 osiota 

— suulliset tehtävät Ei ei Br: 4 osiota 
Sa: 4 osiota 

Kääntäjätutkinnon osioiden määrä yhteensä 2 3 Br: 13  
Sa: 10  

Kääntäjätutkinnon osioiden laajuus (konekirjoitusriveinä/aikamääreinä) ja suoritusajat (minuut-
teina; Br/kotityö päivinä) 
— käännökset kotityönä Ei ei Br:360 r./20 päivää 
— käännökset valvotussa koetilanteessa 60 r. 

/180 min. 
75 r. 
/480 min. 

Br:120 r./360 min. 
Sa:110 r./ 330 min. 

— muut kirjalliset tehtävät valvotussa koe-
tilanteessa 

Ei ei Br: 180 min. 
Sa: 210 min  

— suulliset tehtävät Ei ei Br: 65 min. 
Sa: 75 min. 

Kääntäjätutkinnon suoritusaika yhteensä 180 min 
(3 t.) 

480 min  
(8 t.) 

Br: 605 min. (10 t. 
5 min.) + (kotityö 
20 päivää) 
Sa: 615 min. (10 t. 
15 min.) 
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 Suomi Ruotsi Saksa 
(Bremen ja Saksi) 

Tekstityöympäristö 
— suljettu; valvottu tila kyllä kyllä kyllä 
— avoin; valvomaton tila ei ei Br: kyllä 

Sa: ei 
— tiedon- ja kieliaineksen varmistamis-
mahdollisuus rajoitetuilla välineillä 

kyllä kyllä suljetussa kokeessa 
ei 

— tiedon- ja kieliaineksen varmistamis-
mahdollisuus rajoittamattomilla välineillä 

ei ei Br: avoimessa tut-
kinnon osassa kyllä 

— tietokone (kirjoittamiseen) ei kyllä kyllä 
Suoritusten arvioija 
– kieliasiantuntija (kielen professori tai 
vastaava) 

kyllä kyllä kyllä 

– kääntämisen asiantuntija (ammattikään-
täjä/ virallinen kääntäjä kääntäjien ammatti-
liiton esityksestä) 

ei kyllä kyllä 

– erikoisalan viestinnän asiantuntija (esim. 
kauppakamarin esittämä) 

kyllä kyllä kyllä 

– virallisen kääntämisen asiantuntija ei kyllä kyllä 
– informaatiota koetekstien valitsijoille ja 
kokeen tarkastajille 

kyllä kyllä kyllä 

Käännöksiltä edellytettävä taso 
— virheetön lopputeksti ei kyllä ei 
— editoitava (karkeiskäännös) kyllä ei  kyllä 
Pyrkimyksenä objektiivisuus, tasapuoli-
suus, saman tason ylläpitäminen eri kielissä 
ja tutkintokerroissa 

kyllä kyllä kyllä 

Tutkinnon suorittamispaikat hajautettu 
usealle paikkakunnalle 

kyllä kyllä ei 

Suorituskertoja vuodessa vähintään 
1 (tähän 
asti 2) 

1 1 

Taulukko 28. Yhteenveto auktorisointijärjestelmien vertailusta Suomi/Ruotsi/Saksan 
liittotasavalta: Ammattiin opastaminen ennen koetta ja ammattitaidon tutkiminen ko-
keessa 

Ammattitaidon testaaminen 

Ammattitaidon varmistamisen vertailu osoitti, että Suomen virallisen kääntäjän 
tutkinnon linjaaminen yleistutkinnoksi, johon osallistumiselle ei aseteta muodol-
lisia ammatillisia vaatimuksia, tekee sen vertaamisen Ruotsin ja Saksan liittota-
savallan (Bremen ja Saksi) tutkintoihin hedelmättömäksi. Suomessa ammatti-
maisen kääntäjän kompetensseista tutkitaan vain kielitaitoa ja kielellistä reaktio-
nopeutta käännöstekniikan osana. Suomen tutkinto ei ole vertailukelpoinen 
myöskään monipuolisuuden (2 osiota, pelkkä tekstikäännös, yksisuuntaisesti), 
laajuuden (60 riviä) tai tutkintoajan (3 tuntia) osalta. Tutkinnoissa myös Ruotsin 
ja Saksan välillä on taulukon mukaan merkittäviä eroja, mutta kokonaisuutena 
tutkinnot ovat huomattavasti lähempänä toisiaan kuin Suomen tutkintoa. Suurin 
ero Ruotsin ja Saksan välillä on monipuolisuudessa (Ruotsi: 3 osioita, pelkkä 
tekstikäännös, yksisuuntaisesti/Saksa: 10-13 osiota, tekstikäännös + muu kirjalli-
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nen tehtävä + suullinen tehtävä ja Bremenissä lisäksi vapaassa tekstityöympäris-
tössä ja omalla ajankäyttösuunnitelmalla tehdyt käännökset). Ruotsin ja Saksan 
tutkintoaikojen eroa erilaisissa tutkintorakenteissa ei voida pitää kovin merkittä-
vänä, kun tutkinnot ovat suhteellisen pitkiä (lyhyempi tutkintoaika 8 tuntia ja 
pidempi 10 tuntia) ja eroa on vain 2 tuntia.  

Valvotussa tilassa suoritettavissa käännöstehtävissä sekä Suomessa että Sak-
sassa (Bremen ja Saksi) yhden rivin kääntämiseen on aikaa 3 min. Tästä voidaan 
päätellä, että Suomessa koko tutkinnolla ja Saksassa tällä kokeen osalla arvioi-
daan kokelaan aktiivia kielitaitoa ja kielellistä reaktionopeutta, mutta tiedon ja 
kieliaineksen varmistamiseen ei ole varattu aikaa, joten käännökseltä ei myös-
kään voida vaatia lopputekstin tasoista oikeellisuutta. Ruotsissa aikaa riviä koh-
den on n. puolet enemmän (6,4 min.) ja käännökseltä edellytetään virheettömyyt-
tä. Suljetussa koetilanteessa tekstin kääntämiseen varattujen aikojen ja käännet-
tävien tekstimäärien maittenvälisissä vertailuissa tulee huomioida tutkintojen 
erilaiset tavoitteet. Suomessa ja Ruotsissa tutkinnot suoritetaan yksisuuntaisina ja 
Saksassa kaksisuuntaisina. Suomessa (936 kääntäjää) ja Ruotsissa (20 kääntäjää) 
kaksisuuntaiset oikeudet kahden tutkinnon kautta hankkineet henkilöt ovat kään-
täneet kaksinkertaisen määrän tekstiä ja käyttäneet kaksinkertaisesti aikaa ja tu-
levat näin lähemmäksi Saksan tutkintoja. Tätä ei tule kuitenkaan tulkita siten, 
että auktorisointitutkinnot lähestyisivät vaatimuksiltaan toisiaan, koska Suomes-
sa ja Ruotsissa oikeuksien saamiseksi kahta tutkintoa ei vaadita.  

Juridisen tekstin käsittelyn testaaminen 

Suomessa juridisen tekstin käsittelykykyä ei tutkita. Laki ja hallinto on tosin yksi 
kokelaan valittavissa olevista aihepiireistä, mutta sen valitsee vain osa240 ja 
käännettävät tekstit ovat kartoitukseni mukaan journalistisia ja yleistajuisia. 
Ruotsissa puolestaan auktorisointitutkinnon päähuomio on juridisen tekstin hal-
linnassa, koska aikaa varataan enemmän juridisen kuin muiden samanpituisten 
tekstien kääntämiseen ja juridinen teksti käännetään ensin. Vaikka Ruotsissa ei 
testata varsinaisesti kykyä laatia virallinen käännös, niin juridisen tekstin kään-
nättäminen pakollisena osiona ja tutkinnon suorittaneille annettavat yksityiskoh-
taiset viranomaisohjeet siitä, miten virallinen käännös laaditaan, voidaan tulkita 
takuuksi kansainvälisesti luotettavasta ammatinhallinnasta tältä osin. Saksassa 
kokelas voi erikoisalan kokeeseen valita tekstin oikeustoimen piiristä. Tekstit 
ovat vaativaa oikeus- tai hallintokieltä. Tämän lisäksi kaikilta testataan erillisellä 
kokeella oikeus- ja hallintokäytännön tuntemista kummankin työkielten edusta-
massa kulttuurissa. Tutkinnon läpäisseet saavat myös viranomaisohjeet virallisen 
käännöksen laatimisesta. Ruotsin ja Saksan järjestelmät ovat verrannollisia juri-
disen tekstin käsittelyn testaamisessa. 

Tekstien laatijoiden ja tarkastajien pätevyydessä Suomi eroaa muista siten, 
että tutkintolautakuntaan ei asetuksen mukaan valita virallisen kääntämisen asi-

                                                 
240 Kyselyyn vastanneista 28% 
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antuntijaa eikä ammattikunnan valitsemaa ammattimaisen kääntämisen asiantun-
tijaa, kuten menetellään Ruotsissa ja Saksassa. 

Yhteenvetona voidaan todeta ammattitaidon varmistamisen osalta, että Suo-
messa tutkinto on aineiston kolmesta EU-valtiosta alkeellisin ja Saksaa edusta-
vassa Saksin osavaltiossa kehittynein, mikäli mittarina on ammattimaisen kään-
tämisen ja/tai virallisen käännöksen laatimisen taidon testaaminen.  

Tutkinnon linjauksen seuraukset valvonnalle ja erilaiset valvontakeinot 

Seuraavassa taulukossa on verrattu valvontaan liittyviä seikkoja. Siitä saa myös 
käsityksen mitä kaikkea valvonnalla ymmärretään ja mitä keinoja on käytetty. 

 Suomi Ruotsi Saksa (Bremen 
ja Saksi) 

Oikeuksien myöntäminen 
Edellytetään nuhteettomuus Kyllä kyllä kyllä 
Tarkastetaan nuhteettomuus Ei kyllä kyllä 
Edellytetään täysvaltaisuus Kyllä kyllä kyllä 
Tarkastetaan täysvaltaisuus Ei kyllä kyllä 
Alaikäraja 18 v. 18 v. Br: 23 v. 

Sa: 18 v. 
Yläikäraja 70 (voidaan 

jatkaa uusimalla 
tutkinto) 

ei ei 

Kotipaikka  EU/ETA EU/ETA Br:Bremenin 
osavaltio 
Sa:Saksin osa-
valtio 

Oikeuksien määräaika ei 5 v. ei 
Toiminnan viranomaisvalvonta 
Viranomainen valvoo aktiivisesti ei kyllä kyllä 
Viranomainen reagoi kanteluihin - kyllä kyllä 
Viranomainen voi reagoida kantelui-
hin 

kyllä - - 

Kääntäjällä velvoitus ilmoittaa kään-
nöstoiminnan lopettamisesta 

kyllä kyllä kyllä 

Kääntäjällä velvoitus ilmoittaa koti-
paikkamuutos 

kyllä kyllä kyllä 

Kääntäjällä velvollisuus ilmoittaa 
täysivaltaisuuteen liittyvistä muutok-
sista 

ei kyllä kyllä 

Kääntäjällä velvollisuus ilmoittaa sel-
vitystilaan joutumisesta 

ei kyllä kyllä 

Kääntäjällä velvollisuus ilmoittaa tuo-
mioistuimen rangaistuspäätöksistä 

ei ei kyllä 

Tuomioistuimella velvollisuus ilmoit-
taa viranomaiselle kääntäjän rankai-
semisesta 

kyllä kyllä kyllä 

Oikeudet otetaan pois, jos kääntäjä ei 
enää täytä auktorisoinnin ehtoja 

- kyllä kyllä 

Oikeudet voidaan ottaa pois, jos 
kääntäjä ei enää täytä auktorisoinnin 
ehtoja 

kyllä - - 
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 Suomi Ruotsi Saksa (Bremen 
ja Saksi) 

Kääntäjälle annetaan muistutus/varoi-
tus, jos aihetta ilmenee 

- kyllä kyllä 

Kääntäjälle voidaan antaa muistu-
tus/varoitus, jos aihetta ilmenee 

kyllä - - 

Viranomaisohjeet virallisille kääntä-
miselle 

ei kyllä kyllä 

Taulukko 29. Yhteenveto auktorisointijärjestelmien vertailusta Suomi/Ruotsi/Saksan 
liittotasavalta: Oikeuksien myöntäminen ja toiminnan viranomaisvalvonta 

Myös taulukkoon viranomaisvalvonnasta heijastuvat eri maitten järjestelmien 
linjaukset kielitutkinnoksi tai ammattimaisen kääntämisen erikoistumistutkin-
noksi. Ruotsin ja Saksan järjestelmät on linjattu erikoistumistutkinnoksi ja niissä 
huomioidaan myös toiminnan viranomaisluonne sekä hoidetaan valvonta julki-
sen luotettavuuden takaavalla tavalla. Suomen linjaus on pyrkimys yleistutkin-
toon, johon ei sisälly toiminnan oikeudellisia näkökohtia. Säädöksiä virallisesta 
kääntämisestä tosin on olemassa, mutta niillä ei näyttäisi olevan yhtymäkohtia 
tutkintoon eikä valvontaan. Yksityiskohtainen vertailu Suomen kanssa on lin-
jauseron takia hedelmätöntä. Ruotsin ja Saksan järjestelmät puolestaan ovat kes-
kenään vertailukelpoisia ja voidaan todeta, että joistakin eroista huolimatta, 
kummassakin valtiossa toiminnan juridinen puoli on huomioitu ja viranomais-
valvonta hoidettu. Ruotsin ja Saksan liittotasavallan (Bremen ja Saksi) erot syn-
tyvät pitkälti valvontakeinojen valinnasta. Ruotsissa tärkein valvontakeino on 
oikeuksien myöntäminen 5 vuoden määräajaksi ja Saksassa toiminnan alueelli-
nen tarkka rajaus ja tiukat ilmoitusvelvollisuudet. 

Leima ja toiminnan viranomaisluonteen ymmärtäminen 

Toiminnan viranomaisluonnetta voidaan vertailla myös tutkimalla leimakäytän-
töjä, koska leima yleisesti liittyy asiakirjan vahvistamiseen. Myös leimoilta edel-
lytetään asiakirjakäytännössä julkinen luotettavuus, siksi niihin suhtautuminen 
käännöstoiminnassa kuvastaa samalla suhtautumista itse käännöstoimintaan. 
Leimankäyttö on osa valtion hallintokulttuuria ja virallisen kääntäjän leiman 
käyttö osa translaatiokulttuuria. Kansainvälisessä asiakirjaliikenteessä odotukset 
leiman käytöstä ja leiman tiedoista saattavat poiketa kansallisen asiakirjaliiken-
teen odotuksista. Saksan viranomaiset esimerkiksi edellyttävät, että laillisesti 
pätevässä käännöksessä on leima. 
   Saksa 
 Suomi Ruotsi Bremen Saksi 
Pakollinen ei kyllä kyllä kyllä 
Viranomainen säätää muodon ei kyllä ei kyllä 
Viranomainen säätää koon ei kyllä ei kyllä 
Viranomainen säätää tekstin ei kyllä kyllä kyllä 
Leimassa henkilön nimi kyllä  

(SKTL:n ohje) 
ei kyllä kyllä 

Leimassa henkilön osoite ei ei ei kyllä 
Leimassa viranomaisen antama numero ei kyllä ei ei 
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Leimassa merkintä: auktorisoitu/viralli-
nen/valantehnyt kääntäjä 

kyllä 
(SKTL:n ohje) 

kyllä kyllä kyllä 

Leimassa näkyvissä kääntäjän oikeudet  ei ei kyllä kyllä 
Leiman teettää viranomainen ei kyllä ei kyllä 
Leimassa viranomaisen tunnukset ei kyllä ei ei 
Leima palautetaan viranomaiselle oike-
uksien lakkauduttua 

ei kyllä kyllä kyllä 

Taulukko 30. Leimakäytännön vertailu: Suomi/Ruotsi/Saksan liittotasavalta 

Taulukosta käy ilmi, että Suomessa virallista kääntämistä koskevat säädökset tai 
tutkintolautakunnan menettely eivät huomioi leimankäyttöä. Ainoastaan kääntä-
jäliitto (SKTL) suosittelee leimaa käytettäväksi ainakin Suomesta pois suuntau-
tuvassa kansainvälisessä asiakirjaliikenteessä. Liitto on antanut myös suositukset 
leimojen teksteiksi. Ruotsissa ja Saksassa sen sijaan auktorisoiva viranomainen 
määrää kääntäjän leimasta ja esim. Saksin osavaltiossa samalla tarkkuudella kuin 
viranomaisen leimasta yleensä. 

Lopuksi esitän vertailuaineistosta numerotietoja, jotka ilmentävät järjestelmi-
en luonnetta tilastollisesta perspektiivistä: 
   Saksa 
 Suomi Ruotsi Bremen Saksi 
Asukasmäärä 5,3 milj. 9 milj. 0,66 milj. 4,4 milj. 
Auktorisoituja kääntäjiä 3022 

(2765 
luettelossa) 

398 168 300 

Tutkinnon läpäisyprosentti n. 21 % n. 10 % n. 50 % n. 33 % 
Henkilöllä yksisuuntainen tutkinto 2378 (luet-

telossa) 
378 0 0 

Henkilöllä kaksisuuntainen tutkinto 936 (luet-
telossa) 
(39 % tut-
kinnon 
suoritta-
neista) 

20 
(5% tutkin-
non suoritta-
neista) 

168 
(100 % tut-
kinnon 
suoritta-
neista) 

300 
(100 % tut-
kinnon suo-
rittaneista) 

Tutkinnon hinta 152 € 180 € 230 € 300 € 
(250 + 50) 

Taulukko 31. Vertailevaa numerotietoa auktorisoiduista kääntäjistä: Suo-
mi/Ruotsi/Saksan liittotasavalta (helmikuu 2005) 

Taulukko osoittaa että Suomessa on asukaslukuun nähden merkittävästi enem-
män virallisia kääntäjiä kuin aineiston vertailumaissa. Tämäkin löydös viittaa 
Suomen osalta yleistutkintoon ja vastaavasti erikoistumistutkintoihin Ruotsissa 
ja Saksassa. Tutkinnon läpäisyprosenteissa on myös merkittäviä eroja. Alhaisin 
läpäisyprosentti (10%) on Ruotsissa, mikä johtuu siitä, että Ruotsissa on pakolli-
sena vaativan, ammattitoimintarelevantin juridisen tekstin kääntäminen, yhteensä 
kolme käännöstehtävää ja laatuvaatimuksena virheetön käännös. Saksissa lä-
päisyprosentti (33%) on realistinen, kun huomioidaan tutkintoon osallistumisen 
ehdot ja kaksisuuntaisten kokeiden vaativuus. Bremenissä läpäisyprosentti on 
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selvästi korkein (50%), mikä selittyy osallistumisehdoilla (mm. 23 vuoden ikä) 
ja tutkinnon erityisillä ammattivaatimuksilla (suljetun kokeen lisäksi kotityönä 
tehdyt käännökset kommentteineen). Bremenissä tutkintoon ilmoittautuvat ja 
pääsevät osallistumaan vain kääntämistä opiskelleet tai muuta kautta dokumen-
toidun käännöstaidon hankkineet kokelaat. Suomessa läpäisyprosenttiin (21%) 
vaikuttaa todennäköisesti eniten tutkinnon seulontaluonne eli muodollisten osal-
listumisvaatimusten puuttuminen sekä puuttuva informaatio ja ohjaus kokelaille. 
Suomen tutkinnon hinnan (152 €), joka on aineiston vertailumaiden alhaisin 
(esim. vain n. puolet Saksin tutkintomaksusta), on ajateltu karsivan heikompi-
tasoisia kokelaita, mutta kun sillä toisaalta saa laajemmat oikeudet ja yhteiskun-
nan mielipiteessä enemmän ns. pätevyyttä kuin esim. alan korkeakoulututkinnol-
la, niin hinta koetaan todennäköisesti halvaksi. Lisäksi virallisen kääntäjän tut-
kintoa mainostetaan markkinointikeinona henkilöille, jotka pyrkivät käännös-
markkinoille. Kytökarhia-Agapov & Laakso-Tammisto (2003, 124) toteavat:  

Nuoren kääntäjän kannattaa ehdottomasti suorittaa virallisen kääntäjän tutkinto 
([kts.] (sic!) Liisa Fellman-Paulin esitys toisaalla tässä teoksessa). Etenkin sellai-
selle kääntäjälle, jolla ei ole varsinaista kääntäjäkoulutusta, on todistus tutkinnon 
suorittamisesta arvokas asiapaperi. 

Kokonaisuudessaan vertailu osoittaa, että Suomen virallisen kääntäjän aukto-
risointijärjestelmä eroaa kaikilta oleellisilta osiltaan Ruotsin ja Saksan liittotasa-
vallan (Bremen ja Saksi) järjestelmistä niin merkittävästi, että sitä ei voida rin-
nastaa niihin. 
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7 Yhteenvetoa ja pohdintaa 

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on ollut kuvata virallista kääntämistä sel-
laisena ammattimaisena translatorisena toimintana, jolla on voimakkaasti oikeu-
dellinen luonne. Lähdin etsimään virallisen kääntämisen juridisia yhteyksiä suo-
men lainsäädännöstä ja kansainvälisistä oikeudellisesti sitovista sopimuksista 
(kappale 3). Niistä pystyin rakentamaan argumentointikehyksen väittämälleni, 
että virallinen kääntäminen on rinnastettavissa viranomaistoimintaan (kappale 
3.3.1). Tarkastutin argumentoinnin lakimiehellä (asianajaja Kari Rauhala 
24.2.2004), ja kun sain häneltä vahvistuksen, että olin tulkinnut säädökset oikein 
ja tehnyt niistä juridisesti pitäviä johtopäätöksiä virallisen käännöksen laatimi-
seen, uskalsin ottaa viranomaisrinnastuksen lähtökohdaksi tutkimuksen muita 
aineistoja tulkitessani. Muut aineistot olivat kysely virallisille kääntäjille ja kol-
men EU-valtion auktorisointijärjestelmät (kappale 6). Suomen osalta aukto-
risointijärjestelmän tutkiminen sisälsi omana aineistonaan virallisen kääntäjien 
kokeessa käytettyjen tehtävien kartoituksen ja analysoinnin ammattimaisen (vi-
rallisen) kääntämisen kannalta (kappale 6.1.5).  

Tavoitteenani oli selvittää tukevatko edellä mainitut aineistot toinen toisiaan 
niissä kriittisissä havaintokohdissa, jotka olivat johdattaneet minut tekemään tätä 
tutkimusta. Olen tarkastellut kaikkia käyttämiäni aineistoja toiminnan näkökul-
masta, ts. miten aineistoissa esittäytyvät käännöksen laadun takaamiseen tähtää-
vät prosessit. Viralliselle käännökselle taataan laatu lakisääteisesti, joten takuun 
täytyy olla perusteltavissa. Tärkein takaajan rooli on auktorisointijärjestelmillä. 
Eri aineistot – säädökset, auktorisointijärjestelmien vertailut ja virallisen kääntä-
jän tutkinnon koemateriaali – antoivat keskenään hyvin korreloivaa tietoa siitä, 
mitä virallisen kääntämisen pitäisi olla ja miten tavoite jää esim. Suomessa vielä 
saavuttamatta. 

Esimerkkinä aineistojen korreloimisesta voin mainita käännösmateriaalina 
olevien tekstien tarkastelun. Arkitiedon mukaan lehtiartikkelit eivät ole relevantti 
tekstilaji virallisessa kääntämisessä eikä niin ollen myöskään kyseistä toiminta-
valmiutta testaavissa kokeissa. Asiakirjasäädökset määrittelevät pääsääntöisesti 
yleisen asiakirjan viranomaistoiminnan välineeksi ja sekä kielilaki ja hallintolaki 
että kansainväliset sopimukset (esim. Haagin sopimus yleisten asiakirjojen lail-
listamisvaatimuksen poistamisesta) ohjaavat virallisen kääntämisen koskemaan 
ensisijaisesti yleisiä asiakirjoja. Säädösten tutkiminen antoi vahvistuksen lehtiar-
tikkelien sopimattomuudesta koeteksteiksi. Kyselytutkimuksen (kappale 5.1.2) 
mukaan lehtiartikkelit eivät olleet koskaan virallisen kääntämisen kohteena ja 
mainituista tekstilajeista niitä käännettiin muutenkin selvästi kaikkein vähiten. 
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Eri maiden järjestelmien vertailu (kappale 6.4) osoitti, että ainoastaan Suomessa 
on mahdollista testata virallisen kääntäjän taitoja pelkillä lehtiartikkelikäännök-
sillä. Lisäksi Suomen virallisen kääntäjän kokeessa käytettyjen tekstien kartoit-
taminen (kappale 6.1.5) osoitti, että niillä ei ole mahdollista tutkia myöskään 
muuta ammattimaista kääntämistä. Yhtä vahva eri aineistojen korrelaatio oli 
muillakin tutkimillani alueilla kuten ammattitaidon testaamisella ja viranomais-
valvonnan hoitamisella.  

Lopuksi on syytä pohtia joitakin seikkoja, joita tämä tutkimus on nostanut 
esiin virallisen kääntäjän toiminnan luonteesta, auktorisointimenettelystä ja  
-tutkinnosta. Tutkimusta aloittaessani minulla oli oletuksena, että virallinen 
kääntäjä on yhteiskunnassa suuremman vastuun kantajana kuin mitä nykyinen 
toiminta ja sitä ohjaavat instituutiot antavat ymmärtää. Tajusin pian, että ei ole 
lainkaan yksinkertaista saada selville, miksi tilanne on vallitsevan kaltainen. As-
kel askeleelta lähdin kuvailemaan, vertailemaan ja analysoimaan erilaisia aineis-
toja saadakseni selville tukevatko ne toinen toisiaan. Läpi työn taustalla olivat 
translatorisen toiminnan teoria ja ammattimainen kääntäminen. Samalla kuljetin 
mielessäni mukana tarkoituksenmukaisen välineen määrittelyä kappaleesta 2.5.1. 
Tutkimus antoikin mielestäni vastauksia siihen, miten tarkoituksenmukaisia ny-
kyiset auktorisointivälineet ovat ammattimaisen kääntämisen ja sen osana viralli-
sen kääntäjän toiminnan päämääriä ajatellen. 

Väärinymmärretty ’virallinen’ ja ’virallisen’ petollisuus 

Voin aloittaa pohdinnan siitä, onko termi virallinen ollut aikanaan hyvä valinta 
kyseisen toiminnan yhteyksiin, koska Suomen järjestelmän mukaisesti auktori-
soidut kääntäjät tekevät enimmäkseen muita kuin säädöksissä määriteltyjä viral-
lisia käännöksiä. Saako käsite virallinen kenties lisäksi harhauttavia piirteitä 
auktorisointikokeen linjauksista yleis-, kieli- ja seulontatutkinnoksi? 

Suomen kielen perussanakirjassa (1990) viralliselle annetaan 3 selitettä: 

1. julkista valtaa edustava; julkisen viranomaisen viran puolesta laatima t. vah-
vistama; säädöksiin perustuva; hallinnossa käytettävä, hallintoa koskeva. Valtion 
virallinen edustaja. Pääministerin virallinen vierailu naapurimaahan. Suomen 
viralliset kielet suomi ja ruotsi. Virallinen syyttäjä ks. syyttäjä. Virallinen asia-
kirja, tilasto, rekisteri. Virallinen paperi tietyt arkistokelpoisuusmääräykset täyt-
tävä kirjoitus- t. painopaperi. Ruplan virallinen kurssi. Arvopaperien viralliset 
[= osto- ja myyntitarjouksista rakentuvat] osto- ja myyntikurssit. 

 2. jnk yhteisön sääntöjen, normien mukainen. Liiton virallinen edustaja. Viralli-
sen ohjelman jälkeinen illallinen. Virallinen kääntäjä määrätutkinnon suorittanut 
ja määräkaavan mukaisen vakuutuksen antanut (asiatekstien) kääntäjä. 

 3. kuv. muodollinen, kaavamainen, kuiva. Sain häneltä hyvin virallisen kirjeen. 
Virallisen jäykkä 

Mielenkiintoista on, että selitteessä 2 esimerkkinä on juuri virallinen kääntä-
jä, ja se määritellään määrätutkinnon ja -vakuutuksen kautta nimikkeensä hank-
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kineeksi (asiatekstin) kääntäjäksi. Perussanakirjan laatijoiden tulkinta korreloi 
täysin virallisen kääntäjän tutkinnon ja tutkintotoimikunnan toiminnasta päätel-
tävissä olevan ajattelun kanssa. Tässä ajattelussa tutkinto on yleinen kääntämisen 
”ammattitutkinto”, jonka suorittaneitten oletetaan toimivan esim. kääntäjäyhtei-
sön sääntöjen ja yleisten kääntämistä koskevien normien mukaan ja olevan luo-
tettavia, koska ovat suorittaneet määrämuotoisen tutkinnon ja antaneet määrä-
muotoisen vakuutuksen. Päättely on harhaanjohtava useasta syystä, joista paina-
vin on se, että kyseinen määrämuotoinen tutkinto ei mittaa kääntäjän ammatissa 
vaadittavia tietoja ja taitoja kielitaitokomponenttia lukuun ottamatta. 

Tämän työn argumentoinnin mukaisesti käsitteen virallinen selitteessä 1 sen 
sijaan olisi voinut olla esimerkkinä virallinen käännös, eli virallinen yhtä kuin 
säädöksiin perustuva; hallinnossa käytettävä, hallintoa koskeva. 

Perussanakirjan selitykset ja esimerkkivalinnat sekä vastaavat auktoriteetit 
vaikuttavat kielenkäyttäjien mielleyhtymien syntymiseen ja säilymiseen. Ne 
muokkaavat myös kääntäjien asiakkaiden mielikuvia. Virallinen kääntäjä herät-
tää assosiaatioita yhteiskunnan instituutioihin kuten virallinen kieli, virallinen 
syyttäjä, virallinen lehti jne. Virallinen on jotain, johon voi ehdottomasti luottaa. 
Siksi sitä voidaan käyttää myös tietoisesti väärin, kun halutaan tehdä tietty vai-
kutus. Esimerkkinä voi mainita Valitut Palat -lehden markkinointikirjeen, josta 
Pekka Verno kirjoitti Aamulehden Palstanpää-palstalla otsikolla Virallinen vai 
viallinen helmikuussa 2000. Valittujen Palojen kirjekuoren alakulmassa luki ”Vi-
rallinen tiedonanto”. Kuoren sisällä oli ”Virallinen tutustumistodistus” ja ”Vi-
rallinen arvontatodistus”. Vernon mukaan ”virallisuus” saattaa pelästyttää, kun 
kuoreen lisäksi on painettu ”Henkilökohtaisia asiakirjoja” ja ”Pyydetään pikaista 
vastausta”. Vernon mukaan virallinen-sanalla ei ole syytä leikkiä. 

Myös ne kääntäjät, jotka mainostavat itseään virallisina kääntäjinä mainit-
sematta selkeästi oikeuksiensa rajoituksia, herättävät tahallisesti vääriä assosiaa-
tioita. Ruotsissa vastaava mainostaminen on vilpillisenä kielletty. Samaa asiaa 
sivuaa virallisen kääntäjän leiman käyttö tai käännöksen virallinen vahvistami-
nen yleensä. Tutkimuksen osana tekemäni kysely paljasti, että vahvistus ja/tai 
leima merkitsee kääntäjälle joko asiakirjaliikenteeseen tarkoitettua laillisesti pä-
tevää käännöstä (kuten pitäisikin), minkä tahansa käännöksen laatusinettiä, kään-
täjän markkinointimainosta tai kääntäjän harkitsematonta taipumista asiakkaan 
pyyntöön tai toiveeseen. Maininnan auktorisoitu kääntäjä tai kääntäjän leiman 
käyttö markkinointitarkoituksiin antaa monissa maissa (kuten Ruotsissa ja Sak-
san liittotasavallassa) viranomaiselle syyn auktorisoinnin peruuttamiseen. 

Selkeämpi termivalinta olisi voinut olla Ruotsin ja Bremenin mallin mukai-
nen auktorisoitu kääntäjä tai valantehnyt kääntäjä (edellyttäen, että valan van-
nominen olisi jätetty voimaan uudessa laissa). 

Tutkinto-käsitteen ongelma 

Sama mikä pätee virallinen käsitteen mielleyhtymien ongelmiin pätee myös kä-
sitteeseen tutkinto. Tutkimuksen aikana minua alkoi askarruttaa kysymys siitä, 
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onko perusteltua nimittää kyseistä kolmen tunnin mittaista, ammattiyhteyksistä 
irrallista kielikoetta (kääntäjä)tutkinnoksi, varsinkin kun alalle oli jo ensimmäi-
sen lain säätämisen ajankohtana (1967) diplomikielenkääntäjän kaksivuotinen 
(myöhemmin kolmivuotinen) koulutus kieli-instituuteissa ja lakiuudistuksen 
ajankohtana (1988) ylempi korkeakoulututkinto yliopistoissa. 

Suomen kielen perussanakirjassa (1990) tutkinnolle annetaan seuraava selite: 

tutkinto 1 * J määräalan opintojen, opinnäytteiden, kuulustelujen yms. kokonai-
suus, jonka suorittaminen us. tuottaa jnk oppiarvon, oikeuden t. kelpoisuuden; 
tällainen suoritustilaisuus. Suullinen, kirjallinen tutkinto. Filosofian kandidaatin 
tutkinto. Insinöörin-, rannikkolaivurintutkinto myös « ». Ylioppilas-, korkeakou-
lututkinto. Jatkotutkinto. Loppu-, pääsytutkinto. Läpäistä tutkinto, tutkinnossa. 
Suorittaa tutkinto.  

Virallisen kääntäjän tutkinnon asettajien ajatuksena on ollut eräänlainen am-
mattitaidon hankkimistavasta riippumaton ”näyttötutkinto”, jolla osoitettaisiin 
samanaikaisesti sekä yleinen käännöstaito että laillisesti pätevien käännösten 
laatimiseen erikoistuminen. Usean tavoitteen toiminnassa käy helposti siten, että 
kaikki tavoitteet tai osa niistä jäävät vajaiksi tai kokonaan saavuttamatta. Näin 
voidaan katsoa käyneen myös virallisen kääntäjän tutkinnossa. Sen tavoitteet 
muistuttavat Suomeen kymmenisen vuotta sitten (1994) luotuja ammatillisia 
tutkintoja, jotka nykyään perustuvat lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
(1998/631) ja toteutetaan näyttötutkintoina. Esimerkkinä translatorisen toimin-
nan alalta voidaan mainita asioimistulkin ammattitutkinto, jonka perusteet on 
annettu opetushallituksen määräyksenä241. Jos virallisen kääntäjän tutkintoa ver-
rataan Opetushallituksen perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, se ei 
täytä vaatimattoman perustutkinnonkaan näytön vaatimuksia. Lisäksi Opetushal-
lituksen alaisten ammattitutkintojen suorittamisen edellytyksenä on alan perus-
koulutuksen jälkeisten täydentävien ja syventävien opintojen suorittaminen sekä 
keskimäärin vähintään kolmen – tai erikoisammattitutkinnossa viiden – vuoden 
työkokemus (Opetushallituksen näyttötutkinto-opas 2002, 5-6242). Yleisesti tut-
kinnot jäävät suorittajansa meriiteiksi eikä tutkintotodistuksia oteta pois esimer-
kiksi henkilön siirtyessä eläkkeelle tai saavuttaessa tietyn iän. Toimilupa (jonkin) 
ammattitehtävän harjoittamiseen sen sijaan voidaan peruuttaa. 

Tutkimukseni ei tuonut esille Suomessa tai muussa EU-maassa toista ammat-
tia, johon voisi muodollisesti saada pätevyyden irrallisella kolmen tunnin kokeel-
la, johon osallistumiseen ei ole asetettu ammatillisia ehtoja ja jossa pelkistetysti 
tutkitaan ainoastaan ammatin yhtä osataitoa. Tällaisen seulontakokeen olemassa 
olo askarruttaa kääntäjien kouluttajia ja kääntäjiksi opiskelevia myös siksi, että 
vain se pätevöittää kääntämisen kentän ainoalle luvanvaraiselle ja oikeudellisesti 
vastuullisimmalle alueelle. 

                                                 
241 Asioimistulkin ammattitutkinto - Näyttötutkinnon perusteet (OPH MÄÄRÄYS 

33/011/2002) 
242 Näyttötutkinto-opas (OPH/2002), ISBN952-13-1425-7 
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Myös Rauma (1999, 77) on tehnyt oikeustieteellisessä tutkimuksessaan sa-
man päätelmän virallisen kääntäjän tutkinnosta kuin muutkin ammatin ulkopuo-
liset tulkitsijat. Hän toteaa: ”De åtmistone formellt sett mest kompetenta översät-
tarna utgörs av de s.k. auktoriserade translatorerna som avlagt translators-
examen” (Rauma 1999, 77). Nykyisessä käytännössä olisi ammattitaidon näytön 
osalta selkeämpää puhua virallisen kääntäjän (kielitaito)kokeesta kuin virallisen 
kääntäjän tutkinnosta. 

Seuraava kysymys koskee virallisen kääntäjän ”tutkinnon” linjausten ratio-
naalisuutta yleensä. Kielitutkinto käännöstutkinnon sijaan, yleistutkinto erikois-
tutkinnon sijaan ja seulontatutkinto esikarsintaan perustuvan ammattitutkinnon 
sijaan näyttävät johtavan noidankehiin auktorisointijärjestelmässä. Kokeessa on 
kerrallaan niin suuret määrät taustoiltaan heterogeenisiä yrittäjiä (n. 
200/yrityskerta), että kääntäjän ammattimaisen tekstityöympäristön toteuttami-
nen on mahdotonta, ts. kääntäjän ammattitaitoa ei voida mitata. Tyynilän mu-
kaan (kuulemistilaisuus opetusministeriössä 18.3.2005) osanottajamäärästä joh-
tuen esim. tietokoneiden käyttö ei tule kysymykseen. Lähtökohtaisesti koetta 
joudutaan pelkistämään radikaalisti: vain yhdentyyppinen tehtävä ja vain kaksi 
(lähes samanlaista) kielitaitoa mittaavaa osiota, samat tekstit kaikkiin kieliin, ei 
juridista komponenttia, sama suoritusaika A-työkieleen ja B-työkieleen, ei am-
mattimaisten apuvälineitten käyttömahdollisuutta. 

Monipuolisen kielitaidon testaaminen on välttämätöntä, koska kääntäminen 
viestintänä tapahtuu myös kielen mediumissa, mutta virallisen kääntäjän aukto-
risointimenettely heijastaa kokonaisuudessaan ajattelua, jonka mukaan kielitaito 
on yhtä kuin käännöstaito. Havainto yllätti, ja palaaminen käännös- ja tulkkaus-
tieteen nykyvaiheessa käännösteorioiden lähtöruutuun tuntui myös vaikealta. 
Yleisesti käsitys kielitaito = käännöstaito voidaan katsoa kumotuksi viimeistään 
silloin, kun kääntäjien ammattikoulutus on perustettu oppilaitoksiin, profession 
autonomisuus tunnustettu ja käännös- ja tulkkaustieteen kehittäminen omaksi 
tieteenalaksi koettu tiedeyhteisössä mielekkääksi. 

Mitä ammattimaiselta kääntäjältä pitäisi vähintään tutkia ja mitä virallisel-
ta kääntäjältä sen lisäksi? 

Ammattikääntäjältä tulisi tutkia, osaako hän 

• havaita monitulkintaisuudet ja virheet sekä estää niiden siirtymisen kään-
nökseen, silloin kun se on tarkoituksenmukaista 

• ratkaista kulttuurisidonnaiset käännösongelmat 

• pysyä erikoisalan viestintätasolla tai vaihtaa sitä tietoisesti 

• käyttää kieltä oikeakielisesti, idiomaattisesti, täsmällisesti ja myös luo-
vasti 

• säilyttää tyylin tai muuttaa sitä tietoisesti 

• kirjoittaa tarkoituksenmukaisen hyvän tekstin 
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• käyttää luotettavasti ja tehokkaasti kulloisenkin tehtävän kannalta oleelli-
sia apuvälineitä 

• toimia luotettavasti (eettisesti oikein ja vastuullisesti) kääntäjän tehtäväs-
sä 

ja viralliselta kääntäjältä lisäksi 

• tunteeko hän virallista kääntämistä koskevat säädökset ja virallisen kään-
nöksen laatimisperiaatteet 

• tunteeko hän oikeus- ja viranomaiskäytäntöä  

• osaako hän tulkita riittävän luotettavasti oikeudellisia tekstejä ja kirjoittaa 
niitä toisella kielellä. 

Kun tähtäimessä ovat nämä päämäärät, tutkinnosta voidaan sanoa, että se ei 
täytä hyvän välineen ehtoa 1: Välineen tulee mahdollisimman täydellisesti ja 
täsmällisesti suorittaa se tehtävä, mihin se on aiottu. 

Kustannussyistä nykyiseen kokeeseen ei voida lisätä osioita eikä koeaikaa 
voida pidentää. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan Markku Tyynilän mukaan 
(kuulemistilaisuus opetusministeriössä 18.3.2005) tutkintolautakunnan työmäärä 
on valtava ja siitä saatu korvaus nimellinen. Tyynilä nimittikin tutkintolautakun-
nan tehtävissä toimimista kansalaisvelvollisuudeksi, kansalaisen suorittamaksi 
”kielipalvelukseksi”. Kansalaisvelvollisuusperiaate oudoksuttaa lakisääteisen, 
ammattitaitoa testaamaan pyrkivän tutkinnon ja oikeudellisesti välttämättömän 
toiminnan ollessa kyseessä. Opetusministeriön muistion (Muistio 29: 
15.11.2004) mukaan kääntäjien tutkintolautakunnan maksullisen palvelutoimin-
nan alijäämä oli vuonna 2002 noin 17 000 euroa. 

Lisäksi tutkinnon linjaukset johtavat suureen hävikkiin. Huhtikuuhun 2004 
mennessä kokeeseen oli osallistunut 5 738 henkilöä, joista oli hyväksytty 1195 ja 
hylätty 4 543. Keskimääräinen hävikkiprosentti on 79 %. Hyväksytyistä katoaa 
edelleen huomattava osa kääntäjän ammattikentältä joko siten, että he eivät ryh-
dy lainkaan tekemään käännöksiä tai siirtyvät melko nopeasti muihin ammattei-
hin. Kääntäjille tekemäni kysely osoitti, että tutkinnosta kuluneen 1-9 vuoden 
jälkeen 96 vastaajasta yli kolmannes teki käännöksiä vain satunnaisesti tai ei 
tehnyt lainkaan. Heidät (35 %) voidaan lisätä järjestelmän hävikkiin. Ammatti-
taito pysyy yllä ja kehittyy vain suorittamalla säännöllisesti riittävän määrän 
toimeksiantoja. Satunnaisesti tai ei lainkaan kääntävän motivaatio kehittää jatku-
vasti ammattitaitoaan muilla tavoin, kuten osallistumalla koulutukseen ja seu-
raamalla teorioiden kehitystä, on kyseenalainen. Kääntäjän työn laadun ”takaaji-
na” Ruotsin ja Saksan liittotasavallan kääntäjien auktorisointiviranomaiset pe-
ruuttavat auktorisoinnin, jos näyttöä riittävästä käännöstoiminnasta ei ole. Viral-
lisen kääntämisen kohdalla järjestelmän hävikki on vielä selvempi: kyselyyn 
vastanneista runsaasti yli kolmannes (41 %) ei tehnyt lainkaan virallisia kään-
nöksiä. Suureen hävikkiin johtavan toiminnan takia tutkinto ei täytä myöskään 
hyvän välineen ehtoa 2: Välineen käytön tulee kuluttaa mahdollisimman vähän 
energiaa ja varoja. 
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Linjauksista johtuen kokeiden arvostelu on hidasta. Osallistujat joutuvat 
odottamaan tuloksia useita kuukausia, mitä esim. kyselyyn vastanneista monet 
kommentoivat liian pitkäksi ajaksi. Tämäkin on ristiriidassa käsityksen kanssa 
hyvästä välineestä, ehto 3: Välineen tulee aikaansaada tarkoitettu vaikutus mah-
dollisimman vähäisellä ajanhukalla, nopeasti. 

Tutkinnon linjaukset ovat herättäneet aika ajoin kriittisiä keskusteluja ja pa-
han mielen purkauksia sekä ammattikunnan jäsenistössä että kääntäjien koulutta-
jien ja kääntäjiksi opiskelevien keskuudessa. Päällimmäisenä on ollut tunne, että 
kääntäjän ammattia ei tunnusteta eikä arvosteta, koska siihen voidaan hankkia 
”virallinen” pätevyys kyseisen kaltaisella irrallisella kokeella. Niistäkin, jotka 
olivat suorittaneet kokeen ja vastanneet tekemääni kyselyyn, vain kolme ilmaisi 
tyytyväisyytensä tutkintoon. Sitä vastoin pettymyksen tai mielipahan tunteita 
esitettiin niin paljon, että tältäkin osin hyvän välineen ominaisuudesta, jonka 
olen kirjannut ehdoksi 4, jää uupumaan paljon: Välineen käyttöön pitää olla liit-
tyneenä mahdollisimman vähän mielipahaa ja yleensä epäsuotuisia sivu-, lisä- 
tai jälkivaikutuksia. 

Tutkimus osoitti, että Suomen virallisen kääntäjän auktorisointijärjestelmä ei 
sovi yhteen Euroopan unionin kahden muun jäsenvaltion järjestelmien kanssa, 
eikä näin ollen voi olla unionin sisäisen asiakirjaliikenteen kannalta tarkoituk-
senmukainen. Järjestelmän tuottamien virallisten kääntäjien tekemät käännökset 
on koettu suomalaisessakin yhteiskunnassa heikosti yhteensopiviksi viranomais-
ten työssään käyttämien muiden asiakirjojen kanssa. Niiden, ja virallisen kääntä-
jän toiminnan yleensä, on mainittu jopa vaikeuttavan viranomaisen työtä (ks. 
kappale 5.3). Nykyinen tutkinto ei ole myöskään selkeästi sovitettavissa kään-
nöstieteellisen koulutuksen kontekstiin eikä tutkintojärjestelmiin. 

Näin joudun toteamaan, että viimeinenkään määrittelemäni hyvän välineen 
ehto 5 ei toteudu: Välineen tulee sopeutua yhteen muiden samaan aikaan käytös-
sä olevien välineiden kanssa. Se ei saa häiritä ja vaikeuttaa, vaan mieluummin 
edistää ja helpottaa niiden käyttöä. 

Suomen auktorisointijärjestelmä näytti tämän tutkimuksen valossa perustu-
van vanhentuneeseen teoriaan ja vanhentuneeseen ammattikäsitykseen. Lisäksi 
se osoittautui tehottomaksi käännöksen laatutaetta ajatellen, yhteen sopimatto-
maksi muiden järjestelmien kanssa ja oikeudellisesti heikoksi. Oikeudellinen 
heikkous on puutteista vakavin, koska lainsäädännön ja sen mukaisen aukto-
risointijärjestelmän nimenomainen tarkoitus on ollut viralliseksi kääntäjäksi pyr-
kivän henkilökohtaisen luotettavuuden varmistaminen, ammattitaidon to-
teaminen ja toiminnan viranomaisvalvonnan hoitaminen. Myös itse lainsää-
dännössä on puutteita. Lainsäätäjä esim. edellyttää virallisen kääntäjän toimin-
nan valvontaa, mutta ei anna välineitä sen toteuttamiseksi. 

Translatoristen professioiden autonomia 

Yhteiskunnassa on statukseltaan erilaisia ammatteja ja niiden arvoaseman mui-
den ammattien joukossa määrittää se, miten merkittävää valtaa ja vastuuta niihin 
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sisältyy. Karkea jako tehdään yleensä suoritustason ammatin ja profession välil-
le. Tässä työssä translatoriset ammatit on määritelty professioiksi. Yhtenä tär-
keänä profession tunnusmerkkinä pidetään yleisesti autonomisuutta. Autonomi-
alla tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että vain ammattikunnalla on riittävä asian-
tuntemus arvioida, miten ammattia voidaan kehittää. Edellytyksenä on, että on 
olemassa sellainen tutkimus ja koulutus, joiden voidaan ajatella tuottavan myös 
valmiudet ammatin jatkuvaan kehittämiseen. Translatoriset professiot täyttävät 
tämän vaatimuksen. Autonomia merkitsee edelleen, että professiolla on ylin 
määräämisvalta omissa ammattiasioissaan. Se toimii tiiviissä yhteistyössä mui-
den kanssa, mutta valitsee itse yhteistyökumppaninsa ja neuvottelee yhteistyön 
muodot. Translatorisissa professioissa autonomia tarkoittaa sitä, että ensisijaises-
ti kuullaan ammattikuntaa ja huomioidaan sen mielipiteet translatorista toimintaa 
koskevassa lainsäädännössä ja päätöksenteossa. Tutkimukseni kontekstissa 
konkreettinen autonomiaan liittyvä seikka on vaatimus alan kehittämisvastuun 
siirtämisestä korkeakoulujen ja yliopistojen käännös- ja tulkkaustieteen laitoksil-
le. Sama koskee kaikkia translatorisen ammattikentän tutkintoja, mukaan lukien 
virallisen kääntäjän tutkinto. Johdonmukaisesti virallisen kääntäjän tutkintolau-
takunnan (jos sellainen säilytetään) tulee koostua käännös- ja tulkkaustieteen 
edustajista sekä ammattikääntäjistä ja -tulkeista täydennettynä eri alojen asian-
tuntijoilla. Filologien yliedustusta nykyisessä tutkintolautakunnassa ovat arvos-
telleet sekä kääntäjät (myös tekemääni kyselyyn vastanneet) että kääntämisen 
tutkijat ja kouluttajat. 

Osoituksena translatoristen ammattien autonomian puutteesta ovat olleet kie-
li-instituuttien valvontalautakunnat, valantehneiden kielenkääntäjien ja sittem-
min virallisten kääntäjien tutkintolautakunnan kokoonpano, ammattikunnan 
(ammattimaisten kääntäjien) mielipiteiden kuulemisen ja huomioimisen unohta-
minen säädöksiä tehtäessä (Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton järjestösihteerin 
on pitänyt olla oma-aloitteinen ja vaatia lausuntomahdollisuuksia jne.) sekä tie-
teenalan ”filologinen holhous”, mikä on näkynyt mm. (yleisen) käännös- ja tulk-
kaustieteen oppituolien perustamisen hitautena. Professioksi kehittyminen on 
prosessi, joka tarvitsee dialogin muiden ammattien ja tieteenalojen kanssa ja al-
kuvaiheessa luonnollisesti myös näiden ohjausta, kunnes täysmittainen tieteelli-
nen koulutus omine professuureineen on saavutettu. Translatorisissa professiois-
sa on saavutettu tämä aste, joten autonomiavajetta voidaan ryhtyä kaikin keinoin 
poistamaan sieltä, missä sitä vielä esiintyy. 

Lopuksi esitän tutkimuksen tuloksiin liittyen muutaman ajatuksen toimenpi-
teistä, joiden uskoisin ratkaisevan suuren joukon auktorisointijärjestelmän on-
gelmia ja sitä kautta vaikuttavan eheyttävästi myös virallisen kääntäjän tehtäviin. 
Viime kädessä ne voisivat johtaa koko toiminnan parempaan läpinäkyvyyteen, 
mikä puolestaan on viranomaisen ja kääntäjän tuloksellisen yhteistyön edellytys. 

Edellä kuvattuja ongelmia tuskin voidaan poistaa ilman vallitsevien linjauk-
sien purkamista. Kiistatonta on, että kääntäjien auktorisoiminen on välttämätön-
tä. Siihen velvoittaa lainsäädäntö, joka on kehittynyt yhteiskunnan tarpeista. 
Kiistatonta on edelleen, että auktorisoinnin ehtona ei voi olla esim. alan korkea-
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koulututkinto, vaan tarvitaan lisäksi joustavampi, muuttuviin kieli- ja viestintä-
tarpeisiin herkemmin reagoiva vaihtoehto. 

Kun lainsäädäntöä uudistettiin 1988, etsittiin edelliseen järjestelmään paran-
nusta siitä, että auktorisointi keskitettiin yhteen viranomaiseen, kun se siihen asti 
oli jakautunut kahden ministeriön (opetusministeriön ja oikeusministeriön) kes-
ken. Nykyinen tutkintolautakunta on pitänyt ratkaisua toimivana. Tutkimukseni 
edetessä havaitsin, että tehtävien keskittämisestä voi johtua myös ongelmia ja 
että hajauttaminen saattaisi olla kuitenkin toimivampi vaihtoehto. Nykyinen käy-
täntö on luonut monessa suhteessa hallitsemattoman rakennelman, jonka muka-
naan tuomista ongelmista kääntäjän toiminnan viranomaisvalvonnan mahdotto-
muus on oikeudellisesti tuntuvin. Virallista käännöstä tarvitsevaa palvelevan, 
ajantasaisen luettelon pitäminen valvomattomasta kääntäjämassasta on myös 
osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi. 

Ammattitaidon tutkimisen ja kääntäjän auktorisoinnin eriyttäminen 

Ammattitaidon tutkiminen pitäisi erottaa selvästi virallisen kääntäjän aukto-
risoinnista, tarvittaessa siten, että niiden toimeenpano hajautetaan eri viranomai-
siin (mikä on käytäntö esim. Saksan liittotasavallassa). Virallisen kääntäjän auk-
torisointijärjestelmää uudistetaan opetusministeriössä parasta aikaa. Uudistuksen 
valmisteluvaiheessa on esitetty järjestelmän siirtämistä Kotimaisten kielten tut-
kimuskeskuksesta Opetushallitukseen. Ammattitaidon tutkimiselle Opetushalli-
tuksessa on ammattitutkintojen kautta valmis infrastruktuuri ja kokemuksen 
kautta vahvistettu asiantuntemus. Kääntäjän ammattitaidon tutkiminen soveltuisi 
hyvin erikoisammattitutkinnon puitteisiin. Erikoisammattitutkinnossa pystyt-
täisiin huomioimaan eritaustaiset, ammatissa jo toimivat ja siihen pyrkivät koke-
laat. Tärkeä kohderyhmä ovat esim. maahanmuuttajat. Heidän mukanaan tuo-
mansa kielet243 ovat nykyään ongelma laillisesti pätevien käännösten laatimisen 
alueella. Ammattitutkintojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden myös valmistavan 
koulutuksen järjestämiseen sellaisissa työkielissä, joita suomalainen kääntäjien 
koulutusjärjestelmä ei kata. (Vrt. asioimistulkin ammattitutkinto.) Ammattimai-
nen kääntäminen on korkeaa ammattitaitoa vaativaa toimintaa, ja tutkittavaksi 
jää, olisiko erikoisammattitutkinto tasona riittävän korkea. Opetusneuvos Anita 
Lehikoisen mukaan (kuulemistilaisuus opetusministeriössä 18.3.2005) Euroopan 
unionin alueen tutkintojen vastaavuuskeskusteluissa on jopa ollut esillä erikois-
ammattitutkintojen rinnastaminen joissain maissa ammattipainotteisiin korkea-
koulututkintoihin. 

                                                 
243 Esim. Helsingin seudun asioimistulkkikeskus tarjosi vuonna 2004 tulkkauspalveluja 67 

kielellä ja käännöspalveluja yli 50 kielellä. 
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Tutkinnon ja auktorisoinnin eriyttämisellä saavutettaisiin seuraavia etuja: 

1. Auktorisointitutkintoa ei olisi tarpeellista käyttää hakeutumiseen 
kääntäjän ammattiin yleisesti. 

2. Kääntäjän ammattitaidon voisi osoittaa useammalla, jo olemassa ole-
valla244 tai uudella tavalla. 

3. Ammattitaidon osoittaminen voitaisiin hoitaa osin korkeakoulussa 
suoritetuilla kääntäjätutkinnoilla (kuten esim. Tanskassa menetel-
lään). Nykyisiin maisteriopintoihin on rakenteellisesti mahdollista si-
joittaa virallisen (oikeudellisen) kääntämisen (ja oikeudellisen tulkka-
uksen) moduuli. Korkeakoulututkinnon ja erilliskokeen suhde kor-
jaantuisi. 

4. Kääntäjän ammattitaidon tutkiminen laajemmin ja syvemmin usealla 
moduulilla ja niiden sisäisillä osioilla olisi mahdollista. Erikoisam-
mattitutkintoon voisi sisällyttää luontevasti oikeudellisen kääntämisen 
moduulin.  

5. Erikoisammattitutkinnon suorittamiselle voidaan asettaa selkeät edel-
lytykset ja siten ohjata tutkintoon hakeutuvia laadullisesti ja määrälli-
sesti. 

6. Erikoisammattitutkinto vastaisi nykyistä tutkintoa paremmin myös 
oikeudellisen kääntämisen vaatimuksia, ja sekä viranomaiset että 
muut asiakkaat saisivat perustellumman laatutakeen kääntäjän työlle. 

7. Erikoisammattitutkinnot perustuvat direktiiviin ja ovat siten EU:n laa-
juisesti hahmotettavissa ja pitkälti vertailtavissa, mikä voi helpottaa 
yhteistyötä jatkossa. 

Translatorisen kentän tutkinnot, joilla ammattitaito voitaisiin osoittaa, ja 
auktorisoinnin toteuttaminen  

Translatorisen ammattitaidon voisi osoittaa seuraavilla tutkinnoilla: 

Kääntäjät: 

• Korkeakoulututkinto käännös- ja tulkkaustieteessä (olemassa) 

• Kääntäjän erikoisammattitutkinto (OPH) (uusi) tai vastaava yleinen 
kääntäjätutkinto 

                                                 
244 Euroopan komission vihreään kirjaan rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen etujen turvaa-

mista rikosoikeudenkäynneissä Euroopan unionin alueella KOM (2003) 75 lopullinen oi-
keusministeriö on esittänyt Suomen kantana (Oikeusministeriön lausunto 15.5.2003, 3), et-
tä jäsenvaltioissa on tärkeää olla oikeudellisia asioita koskeviin käännös- ja tulkkausteh-
täviin koulutus, mutta se tulisi voida toteuttaa jo olemassa olevien järjestelmien puitteissa 
opinto-ohjelmien sisältöä kehittämällä. 
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Tulkit: 

• Korkeakoulututkinto käännös- ja tulkkaustieteessä (olemassa) 

• Ammattikorkeakoulututkinto viittomakielen tulkkauksessa (ole-
massa) 

• Asioimistulkin ammattitutkinto (OPH) (olemassa) 

• Oikeustulkin erikoisammattitutkinto (OPH) (uusi) 

• Ammattikorkeakoulututkinto asioimistulkkauksessa? (harkittava) 

Näistä erillään toimisi auktorisointielin (Patentti- ja rekisterihallitus, oikeus- 
tai sisäministeriön sopiva osasto?), joka myöntäisi henkilölle, joka olisi osoitta-
nut ammattitaidon em. tutkinnoilla ja täyttäisi muut auktorisoidulle kääntäjälle 
tai tulkille asetettavat vaatimukset, auktorisoidun kääntäjän tai tulkin oikeudet 5 
vuoden määräajaksi kerrallaan. Sama elin auktorisoisi myös viittomakielen tul-
kit. Elin valvoisi aktiivisesti toimintaa ja pitäisi luetteloa niistä henkilöistä, joi-
den auktorisointi on voimassa. Luettelon pitäisi pysyä ajan tasalla ja sisältää 
kääntäjän tai tulkin tarkat yhteystiedot. Sen tulisi lisäksi soveltua viranomaisten 
käytettäväksi koko Euroopan unionin alueella, jos päädytään komission ehdot-
taman kääntäjiä ja tulkkeja koskevan rekisterin ylläpitovelvollisuuteen245 . Suo-
mi suhtautuu oikeusministeriön kautta antamassaan lausunnossa (15.5.2003) 
”alustavasti myönteisesti siihen, että oikeus- ja sisäministeriö toimisivat yhteis-
työssä rekisteriviranomaisen kanssa”. Teksti jatkuu kuitenkin: ”Suomi ei näe 
tarvetta sille, että lisäksi olisi perustettava erityinen toimielin kääntäjien ja tulk-
kien valtuuttamista tai jatkuvaa ammatillista koulutusta koskevan järjestelmän 
hallinnointia varten” (Oikeusministeriön lausunto 15.5.2003, 3-4). 

Suomessa ei ole vastaavanlaista valtion viranomaista kuin esim. Ruotsin Ka-
marikollegio, joka hoitaa yksin tulkkien (myös viittomakielen tulkkien) ja kään-
täjien auktorisointiin liittyvät tutkinto- ja hallintotoimet, ja jolle kuuluu muiden-
kin alueiden auktorisointi- ja valvontatehtäviä. Kamarikollegiossa käännös- ja 
tulkkausasiat kuuluvat hallinto-oikeudelliselle osastolle. Koska Suomesta vas-
taava viranomainen näyttäisi puuttuvan, joudutaan miettimään esim. Saksan liit-
totasavallan mallin mukaista ratkaisua tutkinnon ja auktorisoinnin jakamisesta 
kahden viranomaisen kesken. Virallisen kääntämisen ja tulkkauksen toiminnan 
oikeudellisen luonteen huomioiden opetusministeriö ei tunnu luontevalta aukto-
risointitaholta. 

Kun tutkinto ja auktorisointi erotetaan toisistaan, poistuvat myös ongelmat, 
jotka koskevat kotipaikan rajoituksia tai 70 vuoden ikärajoitusta tai muita kään-

                                                 
245 Euroopan komission vihreään kirjaan rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen etujen turvaa-

mista rikosoikeudenkäynneissä Euroopan unionin alueella KOM (2003) 75 lopullinen oi-
keusministeriö on esittänyt Suomen kantana (Oikeusministeriön lausunto 15.5.2003, 3), et-
tä eurooppalaisen kääntäjä- ja tulkkirekisterin (jota vihreässä kirjassa esitettiin) käyttöön-
otto olisi ongelmallista ja parempi vaihtoehto tässä vaiheessa olisi tutkia sitä, voitaisiinko 
ja millä edellytyksin kansallisten rekisterien käyttäjille sallia pääsy muiden jäsenvaltioiden 
rekistereihin. 
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nöskunnon valvontakeinoja. Tutkinto on elinikäisesti voimassa kaikkialla missä 
se tunnustetaan ja seuraa suorittajaansa nimikirjassa ja muissa yhteyksissä, joissa 
sen mainitseminen on eduksi. Laillisesti pätevän käännöksen laatimisoikeudet 
sitä vastoin rajataan maantieteellisesti alueeseen, joka on valvottavissa, ja kään-
nösten oikeellisuustakuun edellyttämä käännöskunnon säännöllinen tarkistami-
nen varmistetaan myöntämällä oikeudet 5 vuoden määräajaksi. Oikeuksien uu-
distamisen yhteydessä tulee säännöllisesti tarkastettua myös rekisteritiedot. 

Erottamalla tutkinto ja auktorisointi vältetään myös ammattimaisen kääntä-
misen samaistaminen automaattisesti viralliseen kääntämiseen. Tutkinnossa tai-
tonsa osoittaneita ammattimaisia kääntäjiä olisi jatkossa huomattavasti enemmän 
kuin auktorisoituja kääntäjiä. Nykyinen käytäntö osoittaa, että virallisen kääntä-
jän tutkinto suoritetaan ensisijaisesti kääntäjän ammattimarkkinoille pääsemisek-
si, ja vain pieni osa tutkinnon suorittaneista tekee virallisia käännöksiä. Luvutkin 
puhuvat samaa kieltä: Suomessa on 5,3 miljoonaa asukasta ja 3000 virallista 
kääntäjää, kun esim. 9 miljoonan asukkaan Ruotsissa auktorisoituja translaatto-
reita on vain 400. Tärkeää on todeta, että ainoastaan virallisten kääntäjien toi-
minta edellyttää viranomaisvalvontaa. Kohtuullisilla toimenpiteillä viranomais-
valvonta puolestaan on mahdollista vain tarkoin rajatulle ryhmälle. 

Translatoristen toimenkuvien kokoaminen yhteen ja tulkkien auktori-
soinnin lisääminen järjestelmään 

Kun Euroopan unionin sisällä tai maailmanlaajuisesti pohditaan kielellisen tasa-
arvon toteutumista elämän eri alueilla ja erityisesti oikeudellisissa yhteyksissä, 
kääntäminen ja tulkkaus muodostavat kiinteän käsiteparin (Legal Translating and 
Court Interpreting). Ammattisuorituksina ne ovat kuitenkin kaksi eri toimenku-
vaa ja vaativat oman koulutuksensa ja tutkintonsa. Lainsäädännössä ne sitä vas-
toin olisi luontevaa sisällyttää samaan lakiin, koska oikeudelliset aspektit ovat 
kummassakin toimenkuvassa samat. SKTL teki viime lakiuudistusvaiheessa vas-
taavan lakiluonnoksen, joka kuitenkin jäi huomiotta, kun opetusministeriö päätti 
toistaiseksi seurata auktorisoidun tulkin tutkinnon tarpeellisuuden kehitystä 
(Komiteanmietintö 1983:26, 52-53). Nyttemmin tulkkien auktorisointi on tullut 
ilmeisen välttämättömäksi esim. maahanmuuttajien asioiden hoidossa ja Euroo-
pan oikeusalueen toteuttamisohjelmissa. 
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Kun tutkintoja ja lainsäädäntöä uudistetaan tuntuisi tarkoituksenmukaiselta, että 

• luodaan oikeustulkin (oikeudellisen tulkin) erikoisammattitutkinto Ope-
tushallitukseen, 

• sisällytetään samaan lakiin säädökset auktorisoiduista kääntäjistä ja tul-
keista, mukaan lukien viittomakielen tulkit (vrt. esim. Ruotsi ja Saksan 
liittotasavalta), 

• valtuutetaan sama viranomainen auktorisoimaan sekä kääntäjät että tulkit, 
viittomakielen tulkit mukaan lukien ja 

• valtuutettu viranomainen pitää luetteloa sekä auktorisoiduista kääntäjistä 
että tulkeista ja valvoo heidän toimintaansa. 

Viranomaisohjeet laillisesti pätevän käännöksen laatimiselle ja oikeudellise-
na tulkkina toimimiselle 

Työn aikana olen useasti viitannut viranomaisohjeiden tarpeellisuuteen, jotta 
käännösasiakirjat olisivat luotettavampia ja yhteensopivampia välineitä viran-
omaisten kanssa työskenneltäessä. Haluan korostaa nimenomaan viranomaisen 
antamia käytännesääntöjä, koska muut ohjeet (esim. ammattikunnan laatimat) 
eivät saavuta kaikkia virallisia kääntäjiä eivätkä sido oikeudellisesti. Tämä ilme-
ni myös virallisille kääntäjille tekemästäni kyselystä. Siinä vahvistui käsitys, että 
esim. Kääntäjä-lehdessä aika ajoin julkaistujen ohjeiden olemassaolosta ei ole 
tiedetty. Ohjeiden puuttuminen koettiin yleisesti järjestelmän epäkohdaksi. Am-
mattikääntäjältä pitäisikin jo tutkinnossa testata virallisten käännösten laatimisen 
periaatteiden tuntemus. 

Yksityiskohtaiset ja kyseisen osavaltion kääntäjiä sitovat ohjeet on antanut 
esim. Hampurin sisäasianministeriö pysyväismääräyksinä 1984 (A 222/721.00-
20.3, 20). Ne ovat olleet suomalaistenkin kääntäjien ja kääntäjäkouluttajien ulot-
tuvilla vuodesta 1986 lähtien, jolloin Turun kääntäjänkoulutuslaitoksella virallis-
ten käännösten laatimisen kurssin opiskelijoiden kanssa käänsimme ne suomeksi. 
Tarkastutimme lakimiehellä, etteivät ne olleet ristiriidassa Suomen asiakirjasää-
dösten kanssa, ja julkaisimme ne sen jälkeen Kääntäjä-lehdessä (8/1986, 4-5) 
Hampurin mallin nimellä. Hampurin sisäasiainministeriö tarkisti omia ohjeitaan 
2002 (A 243/721.00-20/9), minkä mukaan korjasimme vanhan käännöksen ajan-
tasaiseksi Tampereella vastaavan kurssin opiskelijoiden kanssa. Hampurin mal-
lin uudistettu käännös ja tutkimukseni argumentit olivat pohjana, kun osana tut-
kimustyötäni (lokakuussa 2004) perustelin, täsmensin ja muotoilin uudelleen 
Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton asiatekstin kääntäjien jaostossa vuosien mit-
taan tekemiämme luonnoksia. Liiton järjestösihteeri Helkky Halme paikkasi joi-
takin kohtia ja selkeytti muotoilua, minkä jälkeen ohjeet kävivät tarkastettavina 
kääntäjien tutkintolautakunnan puheenjohtajalla, lainsäädäntöneuvos Markku 
Tyynilällä, joka teki niihin joitakin tarpeellisiksi katsomiaan säädösviite- ja mui-
ta korjauksia. Tyynilä poistatutti myös kohdan, joka koski alkuperäisen asiakir-
jan ja käännöksen suhdetta. Ohjeet julkaistiin Kääntäjä-lehdessä (3/2005, 4-5) ja 
myös verkossa laajemman käyttäjäkunnan saavuttamiseksi. Tyynilä vaati täh-
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dennettäväksi julkaistaessa, että kyse ei ole viranomaisen antamista ohjeista. 
Oikeusministeriö on kuitenkin ilmoittanut Suomen kantana Euroopan komissiol-
le (lausunto 15.5.2003, 4), että ”käytännesäännöt tulisi laatia kääntäjien, tulkkien 
ja oikeuslaitoksen edustajien yhteistyönä”. Juuri tällaisena yhteistyönä ovat aika-
naan syntyneet Hampurin sisäasiainministeriön ohjeet. Saksan kääntäjäjärjestöt 
ovat omaksuneet ne, ja Hampurin lisäksi muut osavaltiot ovat ottaneet ne käyt-
töönsä joko sitovina määräyksinä tai ohjeina. Ne ovat myös yhtenä perusdoku-
menttina unionin laajuisessa harmonisointihankkeessa. SKTL:n asiatekstin kään-
täjät ovat kaivanneet ohjeistusta jo kauan, mutta ovat suhtautuneet epäilevästi 
Hampurin malliin ja kannattaneet sen asemesta vapaammin muotoiltuja, löy-
hempiä ohjeita. SKTL:n nimissä julkaisemamme ohjeet ovat tämän hetkinen 
kompromissi, jotta nykyiset viralliset kääntäjät tuntisivat ne omikseen ja siten 
sitoutuisivat niihin helpommin. Tutkimukseni liitteenä (liite 5) ovat kuitenkin 
täydellisemmät ja tarkemmat käytännesäännöt, jotka noudattavat tiukasti viralli-
sen kääntämisen oikeudellisia periaatteita ja joita käytän myös koulutuksessa. 
Käytännesäännöt pitäisi saada sitoviksi määräyksiksi, ja vastaavat määräykset 
pitäisi laatia yhteistyössä oikeuslaitoksen edustajien kanssa myös tulkeille. 

Edellä esitettyjen, tutkintoa, auktorisointia ja ohjeistusta koskevien ehdotus-
ten myötä katson tutkimuksen Virallinen kääntäjä paljon vartijana – Ammatti-
toiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste olevan tältä osin 
valmis ja toteutettu siihen pisteeseen asti, minkä asetin sen tavoitteeksi. Tämän 
tutkimusvaiheen jälkeen tuntuu kuitenkin siltä, että on edelleen tarpeen jatkaa 
ammattimaisen kääntämisen problematiikan selvittämistä myös virallisen kään-
tämisen osalta – ehkä avaamalla toimintateoreettisen näkökulman rinnalle joku 
toinen. Tämän työn ulkopuolelle jäivät mm. relevanssiteoria ja keskustelut kään-
tämisen normeista ja niihin liittyvästä vallankäytöstä. Empiirisellä tutkimuksella, 
jossa sovellettaisiin esim. observoinnin ja haastattelun menetelmiä, voisi etsiä 
tarkempaa tietoa virallisten käännösten toimivuudesta sekä kääntäjän ja viran-
omaisen yhteisviestinnän sujuvuudesta. 



 

 
 
 
 

261

Lähteet 

Kirjallisuus 

AL-SLAIMAN, M. 1996. Zur Übersetzung von arabischen Heiratsurkunden. Teoksessa A.F. 
Kelletat (toim.) Übersetzerische Kompetenz. Beiträge zur universitären 
Übersetzerausbildung in Deutschland und Skandinavien. Bern: Peter Lang, 79-89. 

AMMANN, M. 1989. Grundlagen der modernen Translationstheorie – Ein Leitfaden für 
Studierende. th-translatorisches handeln; Bd. l. schriftenreihe der abteilung allgemeine 
übersetzungs- und dolmetschwissenschaft des instituts für übersetzen und dolmetschen der 
universität heidelberg. Heidelberg. 

ANTOS, G. 1982. Grundlagen einer Theorie des Formulierens. Reihe Germanistische Linguistik 
39. Tübingen. 

ARNTZ, R. (toim.) 1988. Textlinguistik und Fachsprache. Akten des internationalen 
übersetzungswissenschaftlichen AILA-Symposions Hildesheim 13.-16.4.1987. Studien zu 
Sprache und Technik; Bd. l. 

ASIOIMISTULKIN AMMATTITUTKINTO. 2002. Näyttötutkinnon perusteet. OPH:n määräys 
33/011/2002. Helsinki: Opetushallitus. 

AUERBACH, E. 1964 (1946). Mimesis – Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen 
Literatur. 3. painos. Bern: Francke. 

AULA, P. 1993. Viestinnän kaaos – Kaaosteoria ja viestinnän epälineaarinen mallintaminen. 
Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen pro gradu -tutkielma (julkaisematon). 

BANNON, L. [online] 28.8.2003. What is Activity Theory? 
URL: http://www.carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/act_dff.html 

de BEAUGRANDE, R.-A. & DRESSLER, W.U. 1981. Einführung in die Textlinguistik. 
Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 28. Tübingen: Niemeyer. 

BERGSTRÖM, M. 1988. Communication and Translation from the Point of View of Brain Func-
tion. Teoksessa J. Holz-Mänttäri (toim.) Translationstheorie – Grundlagen und Standorte. 
Studia translatologica ser. A vol l. Tampereen yliopisto. Kääntäjänkoulutuslaitoksen julkaisu 
A:l. 

BOCHEŃSKI, I.M. 1975. Die zeitgenössischen Denkmethoden. München: Francke. 

BRENNENSTUHL, W. 1975. Handlungstheorie und Handlungslogik. Vorbereitungen zur 
Entwicklung einer sprachadäquaten Handlungslogik. Kronberg/Ts. (= Monographien Lin-
guistik und Kommunikationswissenschaft 19). 

BÜHLER, H. 1986. Die Nicht-Übersetzung und die Übersetzung von Nicht-Texten. Grazer Lin-
guistische Studien 26, 7-21. 

BÜHLER, H. 2000. Translationswissenschaft und Praxis: ein Brückenschlag?! Teoksessa M. 
Kadric & K. Kaindl & F. Pöchhacker (toim.) Translationswissenschaft. Festschrift für Mary 
Snell-Hornby zum 60 Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg. 

BÜHLER, K. 1965 (1934). Die Sprachtheorie. 2. painos. Stuttgart: Fischer. 



 

 
 
 
 

262 

CATFORD, J.C. 1965. A linguistic theory of translation. London: Oxford University Press. 

CHESTERMAN, A. 1997. Memes of Translation. The Spread of Ideas in Translation Theory. 
(Benjamins Translation Library; vol. 22). Amsterdam: Benjamins. 

CHESTERMAN, A. 2001. Polemiikkia virallisen kääntäjän kokeesta. Kääntäjä 9, 10. 

C.I.U.T.I. – CONFERENCE INTERNATIONAL PERMANENTE D’INSTITUTS UNIVERSI-
TAIRES DE TRADUCTEURS ET INTERPRETES. 1995. Martin Forstner. (toim.) Transla-
tion and Interpreting Studies. Euroopan unionin komissio ja C.I.U.T.I. 1. painos.. 

DIETZ, K. 1987. Arbeitszeugnisse ausstellen und beurteilen. Beispiele und Formulierungshilfen 
für die Praxis. 4. painos. München. 

DREIMANN, D. 1981. Das diplomatische Protokoll. Leipzig: Koehler & Amelang. 

DRIESEN, Ch.-J. 1986. Status und Funktion des Gerichtsdolmetschers/-übersetzers. Mit-
teilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) l, 5-8. 

EHLICH, K. 1983. Text und sprachliches Handeln. Die Entstehung von Texten aus dem 
Bedürfnis nach Überlieferung. Julkaisussa A. Assman & Chr. Hardmeier (toim.) Schrift und 
Gedächtnis. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation. München. 

EUROOPAN UNIONIN KOMISSION VIHREÄ KIRJA: ”Rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen 
etujen turvaaminen rikosoikeudenkäynneissä Euroopan unionin alueella”. Neuvoston asiakir-
ja 6781/03 COPEN 17, KOM 2003 75 lopullinen. 25.2.2003, Bryssel. 

FALLER, A. 1966. Der Körper des Menschen. Stuttgart: Thieme. 

FELBER, H. 1989. Terminologie in Theorie und Praxis. Tübingen: Narr. 

FINK, E. 1960. Spiel als Weltsymbol. Stuttgart: W. Kohlhammer. 

FIT-Fédération International des Traducteurs [online] URL: http://www.fit-ift.org/english/charter 

FLEISCHMANN, E. & SCHMITT, A. & WOTJAK, K. (toim.) 2004. Translationskompetenz. 
Tübingen: Stauffenburg. 

FORSS, S. & JÄÄSKELÄINEN, P. 1986. Viesti, väline ja vaikutus. Eläketurvakeskuksen tutki-
muksia 3. Vammala. 

FREIHOFF, R. & TAKALA, S. 1974. Kielenkäyttötilanteiden erittelyyn perustuva kielenopetuk-
sen tavoitekuvausjärjestelmä. Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen julkaisuja 2. Jyväskylä. 

FREIHOFF, R. 1977. Tilanne ja viestintätehtävä. Teoksessa K. Sajavaara (toim.) Näkökulmia 
kieleen. Suomen sovelletun kielitieteen yhdistyksen (AfinLa) julkaisuja 18. Helsinki, 13-32. 

FREIHOFF, R. 1983. Millaista kääntämisen tutkimusta tarvitaan ja miten se voidaan toteuttaa? 
Julkaisussa P. Roinila. & R. Orfanos & S. Tirkkonen-Condit (toim.) Näkökohtia kääntämisen 
tutkimuksesta. Joensuun korkeakoulu, kielten osaston julkaisuja 10. Joensuu, 9-20. 

FREIHOFF, R. 2001. Kernfragen der Übersetzerausbildung. Curriculumentwicklung – Praxis 
und Theorie der Translation. Acta wasaensia 95. Vaasan yliopisto. 

GADAMER, H.-G. 1975. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Herme-
neutik. 4.painos. Tübingen: Mohr. 

GAWLAS, CH. 1998. Texte von Presseagenturen. Julkaisussa M. Snell-Hornby & H. Hönig & P. 
Kussmaul & P. Schmitt (toim.) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, 236-237. 

GIBSON, I. & LEVIN, H. 1975. The psychology of reading. Cambridge: The MIT Press. 

GÖRING, H. 1978. Interkulturelle Kommunikation: Die Überwindung der Trennung von Fremd-
sprachen- und Landeskundeunterricht durch einen integrierten Fremdverhaltensunterricht. 
Kongressberichte der 8. Jahrestagung der GAL IV, 9-14. Stuttgart. 

HAAPANEN, P. 1990. Cicero puhetaidosta – Brutus, johdanto ja selityksiä. Loimaa: Finn Lec-
tura. 



 

 
 
 
 

263

HABERMAS, J. 1973. Zur Logik der Sozialwissenschaften. Materialien. Frankfürt/M: Suhr-
kamp. 

HALL, S. 2003. Kulttuuri, paikka, identiteetti. Teoksessa M. Lehtonen & O. Löytty (toim.) Eri-
laisuus. Tampere: Vastapaino, 85-128. 

HANKS, G. & SCHMIDT, C.J. 1980. An alternative model of a profession for librarians. Teok-
sessa P.L. Ward (toim.) The professional development of the librarian and Information 
worker. London. 

HEIKKINEN, V. & HIIDENMAA, P. & TIILILÄ, U. 2000. Teksti työnä, virka kielenä. Hel-
sinki: Gaudeamus, 63-115. 

HERTOG, E. (toim.) 2001. Aequitas – Access to Justice across Language and Culture in the EU. 
Antwerpen. Lessius Hogeschool. 

HIETANEN, K. 1986. "Hampurin malli" virallisten käännösten laatimiseen. Kääntäjä 8, 4-5. 

HIETANEN, K. 1988. Tulkin tehtävä ja asema oikeudenkäyntiprosessissa. Kääntäjä 5, 6-8. 

HIETANEN, K. 1990. Virallisen käännöksen laatiminen asiantuntijatoimintana. Pro gradu -tutki-
elma. Tampereen yliopiston kääntäjänkoulutuslaitos (julkaisematon). 

HIETANEN, K. 1993a. Tulkkauksen tutkimus tähtää hyvään tulkkausviestintään. Julkaisussa P. 
Kukkonen (toim.) Tiedon ja taidon dialogia – kääntämisen ja tulkkauksen opetuksesta ja tut-
kimuksesta. Kouvolan kääntäjäkoulutuslaitoksen julkaisuja, Sarja A 7. Helsinki: Helsingin 
yliopisto. 

HIETANEN, K. 1993b. Dolmetschen im Umfeld von Gerichtsverhandlungen. TextconText 8, 
177-196. 

HIETANEN, K. 1995. Asioimistulkkaus asioiden selvittämiseksi. Kääntäjä 7, 10. 

HIETANEN, K. 1996a. Kielet kääntämisen ja tulkkauksen näkökulmasta. Kääntäjä 2, 1. 

HIETANEN, K. 1996b. What does it cost? – costing as part of the translation process. XIV 
World Congress of the Fédération Internationale des Traducteurs (FIT). Proceedings Volume 
1. Melbourne, 344-350. 

HIETANEN, K. 1999. Apostille – mikä se taas olikaan? Kääntäjä 2, 1. 

HIETANEN, K. 2001. Tulkkausviestintä ammattina. Teoksessa R. Oittinen & P. Mäkinen (toim.) 
Alussa oli käännös. Tampere: Tampere University Press. 

HILLER, H.H. 1978. Die Problematik der Urkundenübersetzung. Mitteilungsblatt für Dolmet-
scher und Übersetzer (BDÜ) l, 8-11. 

HINKKANEN, S. 2002. Virallisen kääntäjän arkipäivä. Kääntäjä 5, 13. 

HIRVONEN, J. & KAIVANTO, K. & PIETARINEN-BJÖRKLUND, A. 1997. Selittävä asiakir-
jaopas yrityksille. Helsinki: Yrityksen tietokirjat. 

HOLTHOER, R. 1995. Muinaisen Egyptin kulttuuri. Helsinki: Otava. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1984a. Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Annales Aca-
demiae Scientiarum Fennicae B 226. Helsinki. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1984b. Professionalisierung der Kommunikationsmittel-Produktion. 
Julkaisussa J. Graham (toim.) Fremdsprachliche Kompetenz als Schlüssel zum Erfolg im 
Auslandgeschäft. Bulletin 10 der X. Jahrestagung der Internationalen Vereinigung Sprache 
und Wirtschaft. Duisburg, 75-85. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1984c. Überprüfen im Translationsprozess. Kääntäjä 8, 3. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1985a. Die Recherchierarbeit des Berufstranslators. Julkaisussa R. Henz-
ler (toim.) Anwendungen in der Klassifikation, osa l. Proceedings der 8. Jahrestagung der 



 

 
 
 
 

264 

Gesellschaft für Klassifikation/Evangelische Akademie Hofgeismar. Studien zur Klassifika-
tion osa 14. Frankfürt/M, 131-138. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1985b. Mitä varten teoria translatorisesta toiminnasta? Mitä varten alan 
koulutus? Kääntäjä 3, 3, 6. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1986. Translatorisches Handeln – theoretisch fundierte Berufsprofile. 
Teoksessa M. Snell-Hornby (toim.) Übersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung. Zur 
Integrierung von Theorie und Praxis. UTB für Wissenschaft: Uni-Taschenbücher 1415. 
Tübingen, 348-374. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1987. Integrierte Bestellung. Oder: gibt es ein sprachenpaarüber-
greifendes, ein translatorisches Handlungskonzept? Julkaisussa M. Urbain & J. Klein & M-J. 
De Vriendt (toim.) Synergies entre la Langue, le Droit et L’économie. XII. Jahrestagung der 
Internationalen Vereinigung Sprache und Wirtschaft in Mons 1986. Mons, 55-77. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1988a. Was übersetzt der Übersetzer? – Zu Steuerfaktoren der Transla-
torhandlung und ihrer theoretischen Erfassung. Teoksessa R. Arntz (toim.) Textlinguistik 
und Fachsprache. Akten des internationalen übersetzungswissenschaftlichen AILA-
Symposiums Hildesheim 13.-16.4.1987. Studien zu Sprache und Technik; Bd. l, 375-392. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1988b. Texter von Beruf. TextconText 3/4, 153-171. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. (toim.) 1988c. Translationstheorie – Grundlagen und Standorte. Studia 
translatologica ser. A vol l. Tampereen yliopisto. Kääntäjänkoulutuslaitoksen julkaisu A. 
Tampere. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1989. Interferenz als naturbedingtes Rezeptionsdefizit – ein Beitrag aus 
translatologischer Sicht. Übersetzungswissenschaftliche Beiträge 12. Leipzig, 129-134. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. 1993. Textdesign – verantwortlich und gehirngerecht. Teoksessa J. Holz-
Mänttäri & Ch. Nord (toim.) Traducere navem. Festschrift für Katharina Reiss zum 70. Ge-
burtstag. Studia translatologica. ser. A vol. 3. Tampere: Tampereen yliopisto. 

HOLZ-MÄNTTÄRI, J. & NORD, Ch. (toim.) 1993. Traducere navem. Festschrift für Katharina 
Reiss zum 70. Geburtstag. Studia translatologica. ser. A vol. 3. Tampere: Tampereen 
yliopisto. 

van HOOF, H. 1986. Petite histoire de la traduction en occident. Louvain-la-Neuve: Cabay. 

HOUSE, J. 1981. A model for translation quality assessment. Tübinger Beiträge zur Linguistik 
88. Tübingen. 

HOWSAM, R.B. & CORRIGAN, D.C. & DENEMARK, G.W. 1985. Educating a Profession. 
Report of the Bicentennial Commission on Education for the Profession of Teaching on the 
American Association of Colleges for Teacher Education. Reprint with postscript 1985. 
Washingon: American Association of Colleges for Teacher Education. 

HUSA, J. 1998. Johdatus oikeusvertailuun. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus. 

HÖNIG, H.G. & Kussmaul, P. 1982. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 
Tubinger Beiträge zur Linguistik 205. Tübingen: Narr. 

IISA, K. & PIEHL, A. & KANKAANPÄÄ, S. 1998. Tekstin tekijän käsikirja. Helsinki: Yritys-
kirjat Oy. 

INGO, R. 1990. Lähtökielestä kohdekieleen. Johdatusta käännöstieteeseen. Porvoo: WSOY. 

ISCHREYT, H. 1965. Studien zum Verhältnis von Sprache und Technik (Institutionelle Sprach-
lenkung in der Terminologie der Technik. Düsseldorf. 

JASPERS, K. 1963. Einführung in die Philosophie. 4. painos. München: R. Piper & Co. 

JESSNITZER, K. 1982. Dolmetscher. Köln: Carl Heymann. 



 

 
 
 
 

265

JESSNITZER, K. 1986. Was erwartet die Justiz vom Gerichtsdolmetscher und -übersetzer? Mit-
teilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) l, 8-12. 

JULKISEN NOTAARIN KÄSIKIRJA [online] 2004. URL: http://www.om.fi/uploads/gkw4e.pdf 

JÄNIS, M. 2001. Kääntämisen laatu. Teoksessa R. Oittinen & P. Mäkinen (toim.) Alussa oli 
käännös. Tampere: Tampere University Press,. 67-81. 

JÄRVELIN, K. & KVIST, H.-H. & KÄHÄRI, P. & RÄIKKÖNEN, J. 1992. Palveluyrityksen 
laadun kehittäminen. Jyväskylä: Gummerus. 

KADRIK, M. & KAINDL, K. & PÖCHHACKER, F. (toim.) 2000. Translationswissenschaft. 
Festschrift für Mary Snell-Hornby zum 60. Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg. 

KALINA, S. 1998. Strategische Prozesse beim Dolmetschen – Theoretische Grundlagen, em-
pirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen: Narr. 

KARLSSON, F. 1980. Johdatusta yleiseen kielitieteeseen. 3. painos. Helsinki: Gaudeamus. 

KELLETAT, A.F. 1987. Die Rückschritte der Übersetzungstheorie. Anmerkungen zur 
'Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie' von Katharina Reiss und Hans Vermeer. 
Julkaisussa R. Ehnert & W. Schleyer Übersetzen im Fremdsprachenunterricht. Beiträge zur 
Übersetzungswissenschaft – Annäherungen an eine Übersetzungsdidaktik. Materialien 
Deutsch als Fremdsprache; DAAD (AKDaf) Heft 26. Regensburg. 

KIRALY, D. 2000. A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment 
from Theory to Practice. Manchester: St. Jerome. 

KLAMI, H.T. & KUISMA, E. 2000. Suomen kansainvälinen yksityisoikeus. Helsinki: Lakimies-
liiton Kustannus. 

KOHLMAYER, R. 1988. Der Literaturübersetzer zwischen Original und Markt. Eine Kritik 
funktionalistischer Übersetzungstheorien. Lebende Sprachen 4, 145-156. 

KOLLER, W. 1992 (1979). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle & 
Meyer. 

KOSKINEN, J. 2001. Hans J. Vermeerin ja Justa Holz-Mänttärin käännösteorioiden paradig-
maattisuus. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston käännöstieteen laitos (julkaisema-
ton). 

KOULU, R. 2003. Kansainvälinen prosessioikeus pääpiirteittäin. Vantaa: WSOY Lakitieto. 

KROLLMANN, F. 1987. Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer in der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin. Lebende Sprachen 3, 97-101. 

KUJAMÄKI, P. & JÄÄSKELÄINEN, R. 2001. Korpukset kääntäjän apuna. Teoksessa R. Oitti-
nen & P. Mäkinen (toim.) Alussa oli käännös. Tampere: Tampere University Press. 239-252. 

KRUTH, V. 1986. Das Übersetzen von Arbeitszeugnissen – Kultureller Transfer oder wörtliches 
Übersetzen? TextconText 4, 219-233. 

KUSSMAUL, P. 1986. Übersetzen als Entscheidungsprozess. Die Rolle der Fehleranalyse in der 
Übersetzungsdidaktik. Teoksessa M. Snell-Hornby (toim.) Übersetzungswissenschaft. Eine 
Neuorientierung. Tübingen: Francke, 206-229. 

KUSSMAUL, P. 1998. Textauswahlkriterien. Teoksessa M. Snell-Hornby & H. Hönig & P. 
Kussmaul (toim.) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, 358-359. 

KYTÖKARHIA-AGAPOV, U. & LAAKSO-TAMMISTO, L. 2003. Miten markkinoin ja hoidan 
asiakassuhdetta? Julkaisussa I. Helin (toim.) Kääntäjä yrittäjänä. Itsenäisen kääntäjän opas. 
Helsinki: Helsinki University Press, 117-134. 

KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA [online] 3.2.2005. 
URL: http://www.kotus.fi/lautakunnat/kaantajat/kaantajat_ltk.shtml 



 

 
 
 
 

266 

LAMPINEN, O. 1989. Näkökohtia asiantuntijakoulutuksen kehittämiseen. Liite 2. Peruskoulun 
jälkeisen koulutuksen kehittäminen. Helsinki: Opetusministeriön työryhmien muistioita 
1989:54. 

LASSWELL, H.D., LERNER, D. & de SOLA POOL, I. 1952. The comparative study of sym-
bols. An introduction (Hoover Institute Studies Ser. C No 1). Stanford: Stanford University 
Press. 

LEE-JAHNKE, H. & CORNIER, M. 1999. (toim.) Terminologie der Übersetzung. Amsterdam: 
Benjamins. 

LEHMUSKALLIO, K. 1983. Mitä lukeminen sisältää? Helsinki: WSOY. 

LEHTIMAJA, L. 1985. Kieli ja oikeus tajunnan kohteina. Aamulehti 10.11.1985. 

LEHTONEN, M. 1996. Merkitysten maailma – kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia. 
Tampere: Vastapaino. 

LEHTONEN, M. & LÖYTTY, O. (toim.) 2003. Erilaisuus. Tampere: Vastapaino. 

MATTILA, H.E.S. 2002. Vertaileva oikeuslingvistiikka. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus. 

MERIKOSKI, V. 1966. Suomen julkisoikeus pääpiirteittäin II. 3. painos. Suomalaisen Lakimie-
syhdistyksen julkaisuja B 80. Helsinki. 

MOSSOP, B. 1983. The Translator as Rapporteur: A Concept for Training and Self-
improvement. META vol. 28, No 3. 

MOUNIN, G. 1967. Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. 1. saksankielinen pai-
nos, kääntänyt Harro Stammerjohann. München: Nympfenburger. 

MÄENPÄÄ, O. 1997. Hallinto-oikeus. Helsinki: WSOY Lakitieto. 

NEUBERT, A. 1968. Pragmatische Aspekte der Übersetzungswissenschaft. Grundfragen der 
Übersetzungswissenschaft. Beihefte zur Zeitschrift Femdsprachen II. Leipzig, 21-33. 

NIDA, E. & TABER, Ch. R. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill. 

NIINILUOTO, I. 1984. Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus. 2. painos. 
Helsinki: Otava. 

NIINILUOTO, I. 1989. Informaatio, tieto ja yhteiskunta. Filosofinen käsiteanalyysi. Helsinki: 
Valtion painatuskeskus. 

NORD, Ch. 1986. "Treue", "Freiheit", "Äquivalenz" – oder: Wozu brauchen wir den Über-
setzungsauftrag? TextconText l, 30-47. 

NORD, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didak-
tische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Groos. 

NORD, Ch. 1989. Loyalität statt Treue – Vorschläge zu einer funktionalen Übersetzungstypolo-
gie. Lebende Sprachen 3, 100-105. 

NORD, Ch. 1991. Skopos, loyalty, and translational conventions. Target 1, 91-109. 

NORD,Ch. 1997. Übersetzen – Spagat zwischen den Kulturen? TextconText 3, 149-161. 

NORD, Ch. 1998a. Textanalyse: pragmatisch/funktional. Teoksessa M. Snell-Hornby & H. Hö-
nig & P. Kussmaul (toim.) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 350-354. 

NORD, Ch. 1998b. Textanalyse: Translatorischer Schwierigkeitsgrad. Teoksessa M. Snell-
Hornby & H. Hönig & P. Kussmaul (toim.) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, 
355-357. 

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. 2002. Helsinki: Opetushallitus. 

OHJEET TUTKINTOON OSALLISTUJILLE. Kääntäjien tutkintolautakunta [online] 4.8.2004. 
URL: http://www.kotus.fi/lautakunnat/kaantajat/kaantajat_ohjeet.shtml 



 

 
 
 
 

267

OHL, L. 1976. Führerscheinübersetzungen. Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer 
(BDÜ) 6, 10. 

OITTINEN, R. & MÄKINEN, P. 2001. Alussa oli käännös. Tampere: Tampere University Press. 

OTTO, P. 1983. Voraussetzungen der Automatisierung von Kopf- und Handarbeit. Teoksessa Ph. 
Sonntag (toim.) Die Zukunft der Informationsgesellschaft. Frankfürt/M. 

PAEPCKE, F. 1974. Verstehen – entscheiden – übersetzen. Mitteilungsblatt für Dolmetscher und 
Übersetzer (BDÜ) 6, 7-10. 

PAEPCKE, F. 1986. Im Übersetzen leben: Übersetzen und Textvergleich. Teoksessa Berger, K. 
& Speier, H-M. (toim.) Tübinger Beiträge zur Linquistik; Bd. 281. Tübingen: Narr. 

PRUNČ, E. 1997. Translationskultur (Versuch einer konstruktiven Kritik des Translatorischen 
Handelns). TextconText 1, 99-127. 

PÖCHHACKER, F. 1994. Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tübingen: Narr. 

PÖCHHACKER, F. 2000. Dolmetschen – Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Unter-
suchungen. Tübingen: Stauffenburg. 

PÖCHHACKER, F. & SHLESINGER, M. 2002. The Interpreting studies Reader. London and 
New York: Routledge. 

RAITIO, J. 1996. Näkökulmia eurooppaoikeuden tulkinnasta. Teoksessa U. Kangas & P. Timo-
nen (toim.) Oikeustiede  jurisprudentia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja XXIX. 

RAUMA, C. 1999. Skadeståndsansvar vid felaktig översättning – en avtalsrättslig undersökning. 
Publikationer av institutionen för privaträtt vid Helsingfors universität 58. Helsinki: Helsinki 
University Press. 

REHBEIN, J. 1977. Komplexes Handeln. Elemente zur Handungstheorie der Sprache. Stuttgart: 
Metzler. 

REISS, K. 1976. Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Kronberg/Taunus. 

REISS, K. 1977. Texttypen, Übersetzungstypen und die Beurteilung von Übersetzungen. Le-
bende Sprachen 3, 97-100. 

REISS, K. 1981. Textbestimmung und Übersetzungsmethode. Entwurf einer Texttypologie. 
Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 78-91. 

REISS, K. 1983. Quality in Translation oder Wann ist eine Übersetzung gut? Babel 4, 198-208. 

REISS, K. 1984. Methodische Fragen der Übersetzungsrelevanten Textanalyse. Die Reichweite 
der Lasswell-Formel. Lebende Sprachen l, 7-10. 

REISS, K. 1985. Paraphrase und Übersetzung. Versuch einer Klärung. Teoksessa J. Gnilka & 
H.P. Rüger (toim.) Die Übersetzer der Bibel – Aufgabe der Theologie. Bielefeld, 272-287. 

REISS, K. & VERMEER, H.J. 1991 (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. 
2. painos. Linguistische Arbeiten 147. Tübingen: Niemeyer. 

RISKU, H. 1998a. Translatorische Kompetenz. Kognitive Grundlagen des Übersetzens als Ex-
pertentätigkeit. (Studien zur Translation; Bd. 5).Tübingen: Stauffenburg. 

RISKU, H. 1998b. Translatorisches Handeln. Teoksessa M. Snell-Hornby & H. Hönig & P. 
Kussmaul & P.A. Schmitt (toim.) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. 107-112. 

RISKU, H. 2000. Situated Translation und Situated Cognition: ungleiche Schwestern. Teoksessa 
M. Kadric & K. Kaindl & F. Pöchhacker (toim.) Translationswissenschaft. Festschrift für 
Mary Snell-Hornby zum 60. Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg, 81-91. 

RYDER, M. [online] 28.8.2003. What is Activity Theory? 
URL: http://www.carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/act_dff.html 

SAARINEN, M. 2000. Tunnustetaanko tutkinnot? Acta Universitatis Tamperensis 761. 



 

 
 
 
 

268 

SAKSA, S. 2004. Kääntäjä auttaa kielimuurin yli. Jyväskylä: Atena. 

SANASTOTYÖN KÄSIKIRJA 1989. (1988). Suomen standardisoimisliitto SFS ja Tekniikan 
Sanastokeskus. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. 

SAUKKONEN, P. 1984. Mistä tyyli syntyy. Helsinki: WSOY. 

SCHLEIERMACHER, F. 1838. Friedrich Schleiermacher’s sämtliche Werke, Dritte Abtheilung: 
Zur Philosophie, Zweiter Band, Berlin (Reimer), 207-245. 

SCHMIDT, H. 1989. Übersetzungsdidaktik und Interferenz. Julkaisussa H. Schmidt (toim.) Inter-
ferenz in der Translation. Übersetzungswissenschaftliche Beiträge 12. VEB Verlag Enzyk-
lopädie Leipzig. 

SCHMITT, P.A. 1998. Technische Arbeitsmittel. Teoksessa M. Snell-Hornby & H. Hönig & P. 
Kussmaul & P.A. Schmitt (toim.) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, 186-199. 

SCHNEIDER-LUDORFF, G. 1986. Was erwarten die Gerichtsdolmetscher und -übersetzer von 
einer Novellierung des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen? 
Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) l, 13-16. 

SCHOPP, J.F. 2002. Übersetzungsübung und Übersetzungsauftrag. Erikoiskielet ja käännös-
teoria. VAKKI-symposiumi XXXII. Vaasa 9.10.2002. Vaasa (= Vaasan yliopiston käännös-
teorian ja ammattikielten tutkijaryhmän julkaisut N:o 29), 344-358. 

SCHOPP, J.F. 2004.Translatorisches Qualitätsnetzwerk. Umfrageergebnisse Netzwerk. Infoblatt 
1 (Mitgliederblatt des ADÜ Nord), 9-11. 

SCHREIBER, I. 1993. BDÜ-Gesetzesentwurf zur Vereinheitlichung der Vereidigungsrichtlinien 
verabschiedungsreif. MDÜ 6, 15-19. 

SCHÄFFNER , Ch. & ADAB, B. (toim.) 2000. Developing translation competence. Amsterdam: 
Benjamins. 

SCHÄFFNER, Ch. & WIESEMANN, U. 2001. Annotated Texts for Translation: English-
German. Functionalist Approaches Illustrated. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multi-
lingual Matters. 

SEIFFERT, H. 1971. Information über die Information. München: C.H. Beck. 

SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT [online] 15.1.2004. 
URL: http://www.sensjs.berlin.de 

SFS-SERTIFIOINTI [online] 20.1.1999. Prosessin mallintaminen – kehittämisen lähtökohta. 
URL: http://www.fi/serti/jm397.htm 

SIEPMANN, D. 1996. Übersetzungslehrbücher: Perspektiven für ihre Entwicklung. Bochum: 
Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer. 

SIIKALA, K. 1985. Kanssakäymisen muodot. Valtion koulutuskeskuksen julkaisusarja A-4. Hel-
sinki. 

SIMOLA, H. (toim.) 1981. Lakitieto (osa l.). Helsinki: Otava. 

SIMOLA, H. (toim.) 1983. Lakitieto (osa 3.). Helsinki: Otava. 

SIPILÄ, J. 1996. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Porvoo: Suomen Ekonomiliitto ja 
WSOY. 

SNELL-HORNBY, M. (toim.) 1986. Übersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung. Zur 
Integrierung von Theorie und Praxis. Uni-Taschenbücher; 1415. Tübingen: Francke. 

SNELL-HORNBY, M. 1988. Translation Studies. An Intergrated Approach. Amsterdam: Ben-
jamins. 

SNELL-HORNBY, M. & HÖNIG, H.G. & KUSSMAUL, P. & SCHMITT, P.A. (toim.). 1998: 
Handbuch Translation. Tübingen: Staufenburg. 



 

 
 
 
 

269

SORVALI, I. 1988. Kielenkääntäminen: Tutkimuksen ja opetuksen ongelmia. Helsingin yliopis-
to. Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitoksen julkaisuja 4. 

STOLZE, R. 1985. Grundlagen der Textübersetzung. 2. painos. Heidelberg: Groos. 

STOLZE, R. 1992. Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und 
Formulierens beim Übersetzen. Tübingen: Narr. 

STOLZE, R. 1997 (1994). Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 2. painos. Tübingen: Narr. 

STOLZE, R. 1999. Die Fachübersetzung: eine Einführung. Tübingen: Narr. 

STORBACKA, K. & LEHTINEN, J. 1997. Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla. Por-
voo: WSOY. 

SUOMALAISET KÄÄNTÄJÄT [online] 19.2.2005. 
URL: http://www.lexitec.fi/translators-s.html 

SUOMEN EDUSKUNTA, VALIOKUNNAT [online] 2004. URL: http://www.riksdagen.fi 

SUOMEN KIELEN PERUSSANAKIRJA. 1990. R. Haarla (toim.). Helsinki: Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus. 

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA [online] 5.3.2001. URL: http://www.finlex.fi 

SUSILUOTO, T. 1997. Käännös oikeudellisena kokonaisuutena – Oikeudet ja velvollisuudet. 
Helsinki: Cubitum. 

SÄÄDÖSKÄÄNNÖSTYÖRYHMÄN MUISTIO. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1996/7. 
Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 

TATSACHEN ÜBER DEUTSCHLAND. 2003. Berlin: Auswärtiges Amt. 

TRANSLAT-LISTA [online] 25.3.2003. URL: http://www.lists.oulu.fi 

TYYNILÄ, M. 1995. Suomen virallisten kääntäjien järjestelmä. Kääntäjä 1, 3. 

TYYNILÄ, M. 2004. Virallisten kääntäjien järjestelmä. (Handout). Seminaari virallisena kääntä-
jänä toimimisesta, Helsinki 28.4.2004. 

TYÖMINISTERIÖN KOULUTUS- JA AMMATTITIETO [online] 5.4.2002. 
URL: http://www.mol.fi/Tietoa/Ammatti/00/0/9/6/09610.html 

VARPIO, Y. 1979. Pentinkulma ja maailma. Tutkimus Väinö Linnan teosten kääntämisestä, 
julkaisemisesta ja vastaanotosta ulkomailla. Juva. 

VEHMAS-LEHTO, I. 1999. Kopiointia vai kummunikointia – johdatus käännösteoriaan.. Hel-
sinki: Finlectura. 

VERMEER, H.J. 1978. Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie. Lebende Sprachen 
23, 99-102. 

VERMEER, H.J. 1982. Translation als "Informationsangebot". Lebende Sprachen 3, 97-100. 

VERMEER, H.J. 1986. voraus-setzungen für eine translationstheorie – einige kapitel kultur- und 
sprachtheorie. Heidelberg: Hans J. Vermeer. 

VERMEER, H.J. 1989. Skopos und Translationsauftrag. th – translatorisches handeln; Bd. 2. 
schriftenreihe der abteilung allgemeine überetzungs- und dolmetschwissenschaft des instituts 
für übersetzen und dolmetschen der universität heidelberg. Heidelberg. 

VIRALLISEN KÄÄNTÄJÄN KOKEET. KOKEIDEN ARVOSTELUSSA NOUDATETTAVIA 
PERIAATTEITA. Kääntäjien tutkintolautakunta [online] 8.4.1998.  
URL: http://www.kotus.fi/lautakunnat/kaantajat/kaantajat_ltk.shtml 

VOLOŠINOV, V. 1929. (suom. LAINE, T. 1990) Kielen dialogisuus. Jyväskylä: Gummerus. 

VUORINEN, E. 1994. Kääntäjän ”tarkkuudesta” ja ”vapaudesta” sekä hyvästä kääntämistavasta. 
Kääntäjä 2, 1-3. 



 

 
 
 
 

270 

VUORISTO, A. 1993. Käännösviestintä haltuun – Atso Vuoriston haastattelu (kirj. Erkka Vuori-
nen) Kääntäjä 10. 

WEDGWOOD, C.V. 1960. Truth and Opinion. London: Collins. 

WIDEN, P. 1977. Mikä on virkatodistus? Eli kansallisten termien kääntämisestä. Kääntäjä 7, 3. 

WIDEN, P. 1985. Interkulturelle Verständigung am Beispiel der finnisch-deutschen Kommuni-
kation. Lebende Sprachen 4, 167-170. 

WlENERT, W. 1969. Fehlerhafte deutsche Übersetzungen von ausländischen Zeugnissen. Mit-
teilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) l, 4-6. 

WIIO, O.A. 1977. Viestinnän perusteet. Helsinki: Weilin + Göös. 

WIIO, O.A. 1993. Viestinnän tutkimussuuntia. Helsinki: Helsinki University Press. 

WIIO, O.A. 1994. Johdatus viestintään. Helsinki: Weilin + Göös. 

WILSS, W. (toim.) 1981. Übersetzungswissenschaft. Wege der Forschung; Bd. 535. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

WILSS, W. 1988. Kognition und Übersetzen. Zu Theorie und Praxis der menschlichen und 
maschinellen Übersetzung. Tübingen: Niemeyer. 

WITTE, H. 2000. Die Kulturkompetenz des Translators – Begriffliche Grundlegung und Didak-
tisierung. Tübingen: Stauffenburg. 

WOLTERECK, O. 1976. Die beglaubigte Urkundenübersetzung – Besonderheiten und Proble-
matik. Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, 268-275. 

von WRIGHT, J. 1979. Ihmisen tiedonkäsittelykyvyn rajoituksia. Suomalainen Tiedeakatemia. 
Vuosikirja, 163-171. 

YLÖSTALO, M. & TARKKA, O. 1998. Asianajajan käsikirja. Helsinki: WSOY Lakitieto. 

ÅBERG, L. 1978. Viestinnän tutkimusmenetelmistä. Teoksessa E. Erholm & L. Åberg (toim.) 
Viestinnän virtauksia. Helsinki: Otava. 

ÅBERG, L. 1989. Viestintä – tuloksen tekijä. Helsinki: Tietopaketti. 

Lait, asetukset, päätökset, hallituksen esitykset, 
mietinnöt ja sopimukset 

Suomi 

Esitutkintalaki (1987/449) 
Hallintolaki (2003/434)  
Hyödyllisyysmallioikeudesta annettu laki (1991/800) 
Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettu laki 
(1995/1552) 
Kansanterveyslaki (1972/66) 
Kielilaki (2003/423) 
Kotikuntalaki (1994/201) 
Kuluttajansuojalaki (1978/38)  
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 1919/122 
Laki virallisista kääntäjistä (1988/1148) 



 

 
 
 
 

271

Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä 
(1989/573) 
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta (1951/83) 
Oikeudenkäymiskaari 
Patenttilaki (1967/550) 
Perustuslaki 1999/731) 
Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (1992/785) 
Rikoslaki (1889/39) 
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (2000/812) 
Tuotevastuulaki (1990/694) 
Ulkomaalaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (1995/398) 
Ulkomaalaislaki (1991/378) 
Valantehneistä kielenkääntäjistä annettu laki (1967/191) 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (1999/621) 

Asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muutta-
misesta (1996/386) 
Asetus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen pois-
tamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 
annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n 
muuttamisesta (1993/871) 
Asetus valantehneistä kielenkääntäjistä (1967/510) 
Asetus virallisista kääntäjistä (1988/626) 
Avioliittoasetus (1987/820  
Kielilain täytäntöönpanoasetus (1922/311) 
Mallioikeusasetus (1971/252) 
Poikkeusasetus (asetus, sisältävä eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain 
julkisuudesta 1951/650) 
Tavaramerkkiasetus (1964/296) 
Uusi kauppakamariasetus (1988/337) 
Vanha kauppakamariasetus (1953/296) 
Ylioppilastutkintoasetuksen muutos (1994/1000) 

Opetusministeriön päätös virallisten kääntäjien kokeista (1990/306) 

Hallituksen esitys Eduskunnalle ehdotus laiksi virallisista kääntäjistä (HE 
n:o 47/1988) 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain 
muuttamisesta virallisen kääntäjän kotipaikkasäädöksen osalta (HE 
3/2001) 

Hallinnon sanastotoimikunnan komitean mietintö 1983:91 
Kielenkääntäjätoimikunnan mietintö 1983:26, 1 
Kielikomitean mietintö 2001:3, 50-51 



 

 
 
 
 

272 

Haagin yleissopimus ulkomaisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen 
poistamisesta (A no 46, Suomen asetuskokoelma no 676/1985) 
SopS51/1969, 3 artikla 

Saksa 

Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (Beschluss NR 952) 14.12.2000 

Merkblatt für die Anfertigung von beglaubigten Übersetzungen. Freie und 
Hansestadt Hamburg: Behörde für Inneres. 1984/2002 

Merkblatt zur Teilnahme an einer staatlichen Prüfung gemäss Sächsischer 
Dolmetscherprüfungsverordnung (SächsDolmPrüfVO) vom 14. Januar 2003. 

Regionalschulamt Leipzig — Prüfungsamt für Dolmetscher und Übersetzer 

Richtlinie zur Durchführung und Anerkennung von Prüfungen für Über-
setzerinnen/Übersetzer und Dolmetscherinnen/Dolmetscher 

Richtlinien für die Prüfung zum staatlich geprüften Dolmetscher und zum 
staatlich geprüften Dolmetscher im Lande Bremen – vom 11. September 
2001 

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Prüfung 
und die Anerkennung von Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer zum 
Nachweis der fachlichen Eignung (Sächsisches Dolmetscherprüfungsverord-
nung – SächsDolmPrüfVO) vom 14. Januar 2003 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz zum 
Sächsischen Dolmetschgesetz (VwV Dolmetscher). Vom 30 November 1999 

Ruotsi 

Förordning om auktorisation av tolkar och översättare 1985:613; muutettu 
1986:358, 1988:1224, 1993:1129, 1993:1646, 1994:413, 1994:1371, 
1994:2045, 1996:29, 1998:1159 ja 2003:201. 

Förordning om Kammarkollegiet 2002:1148 

God translatorssed, Kammarkollegiet 1999. 

Handbok för bedömare av translatorsprov, Kammarkollegiet 2004. 

Kammarkollegiet -en presentation, 1995, 20 

Kammarkollegiet- Förvaltningsrättsliga enheten: Auktorisation som transla-
tor (2005). 

Työryhmiä, keskusteluja ja kuulemisia 

Asiatekstikääntäjien jaosto, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Virallisen 
kääntämisen teemakokous 14.1.2004. 



 

 
 
 
 

273

Julkisen notaarin tehtävät ulkoasiainhallinnossa. Ulkoministeriön oikeudelli-
nen osasto 24.11.1997. 

Sivistysvaliokunnan istunnot 13.5.1988 ja 2..3.2001 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto & Langnet-tutkijakoulu. II kääntämisen 
ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi. Tampere 14.1.2004 

Virallisten kääntäjien tutkintojärjestelmää kehittävä työryhmä. Opetusminis-
teriö. Kuulemistilaisuudet 18.3.2005 ja 15.4.2005. 



 

 
 
 
 

274 

Liitteet 

LIITE 1 Laki virallisista kääntäjistä 

Laki virallisista kääntäjistä 23.12.1988/1148 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 §  
Oikeuden toimia virallisena kääntäjänä antaa hakemuksesta kääntäjien tutkintolautakunta tässä 
laissa säädetyt edellytykset täyttävälle henkilölle. 

Virallisen kääntäjän nimitystä saa käyttää vain se, joka on 1 momentin mukaisesti saanut oikeu-
den toimia sellaisena kääntäjänä. 

Kääntäjien tutkintolautakunta on opetusministeriön alainen. Tarkemmat säännökset lautakunnas-
ta annetaan asetuksella. 

2 §  
Viralliseksi kääntäjäksi voidaan hyväksyä luotettavaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, jota ei ole 
julistettu vajaavaltaiseksi ja jolla on kotikuntalain (201/1994) mukainen kotikunta Suomessa 
taikka vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa. Viralliseksi kääntäjäksi ei kuitenkaan voida hyväksyä henkilöä, joka 
on täyttänyt 70 vuotta. (8.6.2001/494)  

Hyväksymisen edellytyksenä on, että asianomainen on suorittanut kääntäjien tutkintolautakunnan 
toimeenpaneman tutkinnon. Tutkinnosta säädetään tarkemmin asetuksella. 

3 §  
Ennen kuin hakijalle annetaan oikeus toimia virallisena kääntäjänä, on hänen annettava kääntäji-
en tutkintolautakunnalle omakätisesti allekirjoittamansa kirjallinen kääntäjän vakuutus, jonka 
kaava vahvistetaan asetuksella. 

Lautakunnan on annettava viralliselle kääntäjälle todistus, josta käy selville, mistä kielestä mihin 
kieleen hänellä virallisena kääntäjänä on oikeus suorittaa käännöksiä. 

4 §  
Oikeus toimia virallisena kääntäjänä on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jona asianomai-
nen täyttää 70 vuotta. 

Kääntäjien tutkintolautakunta voi oikeuttaa virallisen kääntäjän toimimaan edelleen virallisena 
kääntäjänä sen kalenterivuoden jälkeen, jona hän on täyttänyt 70 vuotta. Oikeus annetaan tällöin 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Oikeuden antaminen 2 momentin nojalla edellyttää, että hakija edelleen täyttää 2 §:n 1 momen-
tissa säädetyt vaatimukset lukuun ottamatta ikää koskevaa vaatimusta ja että hän on suorittanut 
virallisen kääntäjän tutkinnon erikseen tätä määräaikaista oikeutta varten. 

4 a § (8.6.2001/494)  
Kääntäjien tutkintolautakunta pitää virallisista kääntäjistä luetteloa, johon merkitään kunkin 
kääntäjän nimi ja henkilötunnus, osoite sekä tiedot hänelle annetuista 3 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetuista todistuksista samoin kuin muut tarpeelliset tiedot. 

5 §  
Virallisen kääntäjän tekemä käännös on katsottava laillisesti päteväksi, jollei sitä näytetä virheel-
liseksi. 
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6 §  
Virallinen kääntäjä ei saa sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä yksityiseksi hyödykseen käyttää, 
mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietoonsa. 

7 §  
Kääntäjien tutkintolautakunta valvoo virallisten kääntäjien toimintaa. 
Lautakunta voi peruuttaa asianomaiselta oikeuden toimia virallisena kääntäjänä, jollei hän enää 
täytä 2 §:n 1 momentissa mainittuja edellytyksiä tai jos hän muutoin on osoittautunut ilmeisen 
sopimattomaksi tehtäväänsä. 

8 § (8.6.2001/494)  
Lautakunnan toimeenpaneman tutkinnon samoin kuin muiden lautakunnan suoritteiden maksulli-
suudesta ja maksuperusteista on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) sääde-
tään. 

9 § (8.6.2001/494)  
Kääntäjien tutkintolautakunnan päätöksestä, joka koskee oikeutta toimia virallisena kääntäjänä 
tai jolla tällainen oikeus on peruutettu, saa valittaa hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. 

Lautakunnan toimeenpaneman tutkinnon arvosteluun ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Sillä, joka on hylätty lautakunnan toimeenpanemassa tutkinnossa, on oikeus vaatia oikaisua lau-
takunnalta. Oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten lautakuntaan määrätään yksi tilapäinen apujä-
sen, joka on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun kielen erikoistuntija. Muutoksen hakemisesta oi-
kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen on voimassa, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään. 

10 §  
Joka tämän lain säännösten vastaisesti käyttää virallisen kääntäjän tai valantehneen kielenkääntä-
jän nimitystä, on tuomittava virallisista kääntäjistä annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon, 
jollei häntä muun lain nojalla ole tuomittava ankarampaan rangaistukseen. 

Rangaistus 6 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 
2 §:n 2 momentin mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä 
muualla kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa rangaistusta. (21.4.1995/632)  

11 §  
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. 
Lisäksi opetusministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset virallisen kääntäjän tutkin-
toihin kuuluvien kokeiden toimeenpanemisesta ja yleisistä arvosteluperusteista. (8.6.2001/494)  

12 §  
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989. 

Tällä lailla kumotaan valantehneistä kielenkääntäjistä 28 päivänä huhtikuuta 1967 annettu laki 
(191/67) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin. 

13 §  
Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetty oikeus toimia valantehneenä kielenkääntäjänä pysyy 
voimassa kolme vuotta tämän lain voimaantulosta. Tässä momentissa tarkoitetusta valantehnees-
tä kielenkääntäjästä on yläikärajaa lukuun ottamatta soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa 
säädetään virallisesta kääntäjästä. Hän ei kuitenkaan saa käyttää virallisen kääntäjän nimitystä. 

Henkilö, jolla tämän lain voimaan tullessa on oikeus toimia valantehneenä kielenkääntäjänä, saa 
tässä laissa säädettyä tutkintoa suorittamatta ja vakuutusta antamatta hakemuksesta oikeuden 
toimia virallisena kääntäjänä, jos hän täyttää 2 §:n 1 momentissa mainitut edellytykset. Häneen ei 
kuitenkaan sovelleta 2 §:n 1 momentin säännöstä yläikärajasta eikä 4 §:ää. Tässä momentissa 
tarkoitetulle henkilölle annetaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu todistus maksutta. 

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi tutkinnoksi hyväksytään myös valantehneistä kielen-
kääntäjistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu korkeimmalla arvosanalla suoritettu kieli-instituutin 
loppukoe ja mainitun lain 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu erillinen kielitutkinto. Jos tällaisen loppukokeen 
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tai tutkinnon nojalla virallisen kääntäjän oikeutta hakeva on tehnyt valantehneistä kielenkääntä-
jistä annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun valan tai antanut vastaavan vakuutuksen, hänen ei tarvitse 
antaa tämän lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutusta. (27.3.1991/594)  

HE 47/88, sivvk.miet 16/88, svk.miet 136/88  

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen: 
27.3.1991/594:  
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1991. 
HE 269/90, SiVM 29/90, SuVM 323/90 

21.4.1995/632:  
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995. 
HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94 

8.6.2001/494:  
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001. 
Virallisista kääntäjistä annetun lain 9 §:n mukainen valitus, joka koskee ennen tämän lain voi-
maantuloa tehtyä päätöstä, käsitellään kuitenkin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
HE 3/2001, SiVM 2/2001, EV 28/2001 
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LIITE 2 Asetus virallisista kääntäjistä 

Asetus virallisista kääntäjistä 30.6.1989/626 

Opetusministerin esittelystä säädetään virallisista kääntäjistä 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun 
lain (1148/88) nojalla: 

Kääntäjien tutkintolautakunta 
1 §  
Opetusministeriö määrää kääntäjien tutkintolautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
seitsemän muuta jäsentä sekä heistä kullekin henkilökohtaisen varamiehen. 

Lautakunnassa tulee olla edustettuna suomen, ruotsin, englannin, espanjan, ranskan, saksan ja 
venäjän kielen ja kääntämisen asiantuntemus. Yhden lautakunnan jäsenistä ja hänen henkilökoh-
taisen varamiehensä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. 

Lautakunnan jäsenen, joka edustaa 2 momentissa mainittua kieltä, tulee olla asianomaisen kielen 
opettaja korkeakoulussa taikka kääntäjän ammatissa toimiva tai muu tehtävään sopiva kyseistä 
kieltä hallitseva henkilö. Varajäsenellä tulee olla mainittu pätevyys samassa kielessä kuin sillä, 
jonka varamies hän on. 

Lautakunnan toimikausi on enintään viisi vuotta. 

2 §  
Opetusministeriö määrää tutkintolautakuntaan tarvittavan määrän pysyviä apujäseniä sen mukaan 
kuin jäljempänä säädetään. Pysyvät apujäsenet määrätään lautakunnan toimikaudeksi. 

Opetusministeriö määrää tarvittaessa virallisista kääntäjistä annetun lain (1148/88) 9 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun apujäsenen lautakunnan esityksen perusteella. 

Lautakunta voi tarvittaessa ottaa määrättyä tehtävää varten tilapäisiä apujäseniä. 

Lautakunta voi käyttää asiantuntijoita kokeiden laadinnassa ja arvostelussa. 

3 §  
Pysyvät apujäsenet tulee määrätä sellaisia muita kuin 1 §:ssä mainittuja kieliä varten, joissa tut-
kintoja suoritetaan usein. Pysyvä apujäsen on kuitenkin aina määrättävä saamen kieltä varten. 

Jos tutkinto tulee toimeen pantavaksi sellaisessa kielessä, joka ei ole lautakunnassa edustettuna ja 
jota varten ei myöskään ole määrätty pysyvää apujäsentä, ottaa lautakunta tätä tutkintoa varten 
tilapäisen apujäsenen. 

Apujäsenen kelpoisuudesta on voimassa, mitä jäsenten kelpoisuudesta on 1 §:n 3 momentissa 
säädetty. 

4 §  
Lautakunnan jäseniä ja pysyviä apujäseniä määrättäessä sekä tilapäisiä apujäseniä otettaessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota kääntämisen alalla saavutettuun asiantuntemukseen. 
Lautakunnan jäseneksi ei saa määrätä henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Ilman erityistä syytä 
ei jäsentä myöskään saa määrätä sellaiseksi toimikaudeksi, joka jatkuisi hänen täytettyään 70 
vuotta. 

Virallisen kääntäjän tutkinnot 
5 §  
Tutkinnot toimeenpannaan kääntäjien tutkintolautakunnan määräämänä aikana vähintään kerran 
vuodessa. Tutkintotilaisuuksia järjestetään lautakunnan määräämillä paikkakunnilla maan eri 
osissa. 



 

 
 
 
 

278 

6 §  
Tutkinto suoritetaan käännöksenä kielestä toiseen. Näistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruot-
sin tai saamen kieli. 

Tutkinto käsittää kaksi tehtävää. Toisella tehtävällä osoitetaan yleiskielen taito, ja toisella tehtä-
vällä osoitetaan kielitaito tutkittavan valitsemassa aihepiirissä. Valittavina olevista aihepiireistä 
päättää tutkintolautakunta. 

7 §  
Tutkinnon hyväksyy tutkintolautakunta. Hyväksymisen edellytyksenä on, että molemmat tehtävät 
on suoritettu hyväksyttävästi samalla koekerralla. Käännösten tulee olla kielellisesti oikeita, ja 
niiden tulee sisällöltään tarkkaan vastata käännettävää tekstiä. 

Tutkintosuoritukset tarkastaa ja arvostelee valmistavasti vähintään kaksi henkilöä, joiden kum-
mankin tulee olla lautakunnan jäsen, varajäsen, apujäsen tai asiantuntija. 

8 § (13.6.2001/495)  
8 § on kumottu A:lla 13.6.2001/495. 

Virallisen kääntäjän oikeus 
9 §  
Oikeutta toimia virallisena kääntäjä on haettava kirjallisesti kääntäjien tutkintolautakunnalta. 
Hakemus on tehtävä lautakunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. 
Hakemukseen on liitettävä hakijan omakätisesti allekirjoittama kääntäjän vakuutus sekä, milloin 
hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, asianomaisen ulkomaan viranomaisen antamana tai muu 
luotettava selvitys virallisista kääntäjistä annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista edelly-
tyksistä. (13.6.2001/495)  

Lautakunta lähettää tutkinnossa hyväksytylle tämän ilmoittamalla osoitteella tarvittavat lomak-
keet sekä ohjeet siitä, miten tämän on meneteltävä virallisen kääntäjän oikeuden saamiseksi. 

10 §  
Kääntäjän vakuutus on annettava seuraavan kaavan mukaisena: 

""Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että minä virallisena kääntäjänä 
toimiessani tunnollisesti ja parhaan kykyni mukaan suoritan minulle annetut tehtävät enkä yksi-
tyiseksi hyödykseni käytä enkä luvatta ilmaise, mitä siinä tehtävässäni saan tietooni"". 

11 §  
Virallisista kääntäjistä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaikainen oikeus toimia 
virallisena kääntäjänä myönnetään siten, että se päättyy kalenterivuoden päättyessä. 

Virallisen kääntäjän tulee suorittaa tutkinto 1 momentissa tarkoitettua oikeutta varten viimeisen 
kalenterivuoden aikana, jolloin hänen oikeutensa toimia virallisena kääntäjänä on voimassa. 

12 § (13.6.2001/495)  
12 § on kumottu A:lla 13.6.2001/495. 

13 §  
Jos virallinen kääntäjä muuttaa toiselle paikkakunnalle tai lopettaa toimintansa, on hänen kuu-
kauden kuluessa toimitettava siitä ilmoitus tutkintolautakunnalle. 

14 §  
Jos tutkintolautakunta peruuttaa oikeuden toimia virallisena kääntäjänä, on lautakunnan kuulutet-
tava siitä virallisessa lehdessä. 

Asioiden käsittely tutkintolautakunnassa 

15 §  
Asioiden käsittelystä kääntäjien tutkintolautakunnassa on voimassa, mitä hallintomenettelylaissa 
(598/82) säädetään. 

16 §  
Tutkintolautakunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. 
Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä 
ovat läsnä. 
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Virallisen kääntäjän tutkintoa hyväksyttäessä tulee lautakunnassa olla läsnä asianomaista kieltä 
edustava jäsen, varajäsen tai apujäsen. Apujäsen ottaa tällöin osaa myös päätöksentekoon lauta-
kunnassa. 

17 §  
Asiat ratkaistaan tutkintolautakunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan tulee lautakunnan päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. 

18 §  
Virallisista kääntäjistä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikaisuvaatimus on toimitetta-
va tutkintolautakunnalle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona tutkinnossa hylät-
ty on saanut tiedon päätöksestä. Päätöksessä on ilmoitettava, miten siihen voi hakea oikaisua. 
2 momentti on kumottu A:lla 13.6.2001/495.  

Erinäisiä säännöksiä 
19 §  
Kääntäjien tutkintolautakunta toimii kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteydessä. 

Lautakunnan sihteerinä toimii kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtävään määräämä tutki-
muskeskuksen virkamies. 

20 §  
Seuraavat tutkintolautakunnan päätökset annetaan tiedoksi tiedoksiannosta hallintoasioissa anne-
tussa laissa (232/66) säädetyssä järjestyksessä: 

1) päätös, jolla virallisen kääntäjän tutkinto on hyväksytty tai hylätty; 

2) päätös, joka on annettu virallisista kääntäjistä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun 
oikaisuvaatimukseen; 

3) päätös, joka koskee oikeutta toimia virallisena kääntäjänä; ja 

4) päätös, jolla oikeus toimia virallisena kääntäjänä on peruutettu. 

21 §  
Tuomioistuimen on ilmoitettava tutkintolautakunnalle päätöksestään, jolla joku on tuomittu ran-
gaistukseen virallisista kääntäjistä annetun lain 10 §:n nojalla tai jolla virallinen kääntäjä tai va-
lantehnyt kielenkääntäjä on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt kääntäjänä 
toimiessaan. 

22 §  
Tutkintolautakunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille, apujäsenille, asiantuntijoille ja sihteeril-
le maksettavista kokouspalkkioista sekä matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta on 
voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty. 
Lautakunnan puheenjohtajalle voidaan kokouspalkkion lisäksi maksaa kuukausipalkkiota, jonka 
suuruuden opetusministeriö määrää. 

23 §  
Virallisen kääntäjän tutkinnon koetehtävien laadinnasta sekä tutkintosuoritusten valmistavasta 
tarkastamisesta ja arvostelusta maksetaan palkkio, jonka suuruuden opetusministeriö määrää. 
Voimaantulo 

24 §  
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989. 
Tutkintolautakunnan tulee tiedottaa virallisessa lehdessä ja suurimmissa valtakunnallisissa sano-
malehdissä oikeuksista, joita valantehneillä kielenkääntäjillä on virallisista kääntäjistä annetun 
lain 13 §:n mukaan. 

Tämän asetuksen tultua voimaan oikeusministeriön on luovutettava valantehneistä kielenkääntä-
jistä annetun asetuksen (510/67) 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu kortisto tutkintolautakunnalle. 
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25 §  
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

Tutkintolautakunta, jonka jäsenet määrätään 1 päivänä elokuuta 1989 alkavaksi toimikaudeksi, 
voi ennen toimikautensa alkamista tehdä päätöksiä ja esityksiä sekä hoitaa tehtäviä, jotka kuulu-
vat lautakunnalle. Edellä 22 §:ssä tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia voidaan maksaa myös 
ennen toimikauden alkamista. 

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen: 
13.6.2001/495 :  
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001. 
Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1990 
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LIITE 3 Opetusministeriön päätös virallisten kääntäjien 
kokeista 

Opetusministeriön päätös virallisten kääntäjien kokeista 

Opetusministeriö on virallisista kääntäjistä 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetun asetuksen 
(626/89) 8§:n nojalla päättänyt: 

Tutkinnot 
1 § 
Virallisista kääntäjistä annetun lain (1148/88) 2§:n 2 momentissa tarkoitettuihin tutkintoihin 
kuuluvien kokeiden toimeenpanemisessa ja yleisissä arvosteluperusteissa noudatetaan sen lisäksi, 
mitä virallisista kääntäjistä annetun asetuksen (626/89) 5-7§:ssä säädetään, tämän päätöksen 
määräyksiä. 

2 § 
Asetuksen 6§:n 1 momentissa tarkoitettu kieli, jossa tutkinto suoritetaan käännöksenä suomen, 
ruotsin tai saamen kieleen tai kielestä, voi olla suomen, ruotsin, saamen, englannin, espanjan, 
ranskan, saksan tai venäjän kieli taikka jokin muu sellainen kieli, jossa kääntäjien tutkintolauta-
kunnalla on riittävät edellytykset järjestää tutkinto. 

Saamen kielestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä päätöksessä määrätään kotimaisesta 
kielestä. 

3 § 
Asetuksen 5§:ssä tarkoitetuista tutkintotilaisuuksista on ilmoitettava Virallisessa lehdessä ja 
tutkintolautakunnan harkinnan mukaan myös muissa lehdissä. Ilmoituksissa on mainittava tutkin-
totilaisuuden aika ja paikka sekä muut tutkittavan tutkintotilaisuudesta ja siihen ilmoittautumises-
ta huomioon otettavat seikat. Ilmoituksessa on myös mainittava asetuksen 6§:ssä tarkoitetut valit-
tavina olevat aihepiirit. 

4 § 
Tutkintoon on ilmoittauduttava kirjallisesti lautakunnan sihteerille. Tutkittavan on tällöin ilmoi-
tettava täydellinen nimensä, henkilötunnuksensa, kotipaikkansa ja postiosoitteensa sekä se, mistä 
kielestä mihin kieleen hän haluaa kääntää ja missä aihepiirissä hän haluaa suorittaa tutkinnon 
toisen osatehtävän. Lautakunta voi ilmoittautumista varten vahvistaa erityisen lomakkeen. Tutkit-
tavan on viimeistään ilmoittautumisajan päättymispäivänä suoritettava asetuksella erikseen sää-
detty tutkintomaksu. Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. 

5 § 
Kukin tutkinto on suoritettava kolmen tunnin kuluessa siitä hetkestä, jolloin koetehtävät on jaettu 
tutkittaville. Tutkintojen kellonajoista päättää tutkintolautakunta. Myöhästyneitä otetaan vastaan 
tunnin ajan koetilaisuuden alkamisesta. Myöhästyneiden koeaika päättyy samanaikaisesti kuin 
muidenkin tutkittavien koeaika, elleivät erityiset syyt puolla koeajan jatkamista. Kokeesta saa 
poistua aikaisintaan tunnin kuluttua koetilaisuuden alkamisesta. 

Kokeet voidaan jättää arvosteltavaksi lyijykynällä kirjoitettuna. 

Tutkintotilaisuudessa on tutkittavan pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. 

6 § 
Virallisen kääntäjän kokeissa tutkitaan kääntämistaitoa, johon sisältyy sekä lähdekielen ymmär-
täminen että kohdekielen virheetön käyttäminen. Siten arvioidaan myös esimerkiksi välimerkki-
en, isojen alkukirjainten sekä lyhenteiden käyttö. Jos arvostelija käsialan tai muun epäselvyyden 
takia ei pysty lukemaan jotakin kohtaa, se tulkitaan virheelliseksi. Jos kokelas käyttää tekstaus-
kirjaimia, on hänen niilläkin tehtävä selvä ero ison ja pienen alkukirjaimen välillä. Jos kokelas 
tarjoaa kahta vaihtoehtoa, arvostellaan kyseinen kohta huonomman ehdotuksen mukaan. 
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Tutkinnossa on sallittu kirjallisten ja lautakunnan harkinnan mukaan muidenkin apuvälineiden 
käyttö. 

7 § 
Järjestystä tutkintotilaisuuksissa valvoo riittävä määrä valvojia. Valvojat määrää sihteeri. Muulle 
valvojalle kuin sihteerille maksetaan valtion varoista opetusministeriön vahvistama palkkio. 

Jos joku rikkoo tutkintotilaisuuden järjestystä tai harjoittaa taikka yrittää vilppiä, tulee valvojan 
poistaa hänet koetilaisuudesta ja hänen tutkintonsa on katsottava hylätyksi. Lievissä tapauksissa 
on valvojan varoitettava asianomaista. 

8 § 
Tutkintolautakunta ilmoittaa kunkin tutkinnon tulosten ilmoittamisen yhteydessä koesuoritusten 
nähtävilläoloajoista ja -paikoista. 
Koetehtävien laadinta ja arvostelu 

9 § 
Lautakunnan toimeenpanemat tutkinnot ovat kirjallisia. Kunkin koetehtävän tulee olla noin 30 
rivin mittainen. Tutkinto käsittää tällöin yhteensä noin 60 riviä. Rivin pituus on keskimäärin 65 
konekirjoituslyöntiä. 

10 § 
Koetehtävät vahvistaa lautakunta. Yleiskielen käännöskokeen tarkoituksena on tuoda esille ko-
keen suorittajan kieli- ja käännöstaito sekä muun muassa asianomaisten kielten idiomien ja kult-
tuuritaustan tuntemus. Käännettävä teksti voi käsitellä jotain ajankohtaista tapahtumaa tai tietee-
seen, taiteeseen tai tekniikkaan liittyvää aihetta, jota käsitellään yleistajuisesti, laajahkolle lukija-
kunnalle osoitettuna. Tekstin tulee olla nykyisin käytettävän yleiskielen mukaista. Koetekstin 
tulee olla alkuperäisteksti. 

Tietyn aihepiirin kokeen tarkoituksena on tutkia kielitaitoa valitussa aihepiirissä samoin kuin 
perehtyneisyyttä oikean tyylin ja oikeiden termien valintaan ja käyttöön. Tekstin tulee käsitellä 
aihepiirin asioita käyttäen sille ominaista termistöä ja tyyliä. Koetekstin tulee olla alkuperäisteks-
ti. 

11 § 
Yleiskielen koetehtävän vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen laatii asianomaista vierasta kieltä 
edustava jäsen tai apujäsen. 

Yleiskielen koetehtävän kotimaisesta kielestä toiseen kotimaiseen kieleen tai vieraaseen kieleen 
laativat vuorotellen lautakunnan jäsenet. 

12 § 
Tietyn aihepiirin koetehtävän vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen laatii kunkin vieraan kielen 
kyseisen aihepiirin asiantuntija neuvoteltuaan asiasta kyseistä kieltä edustavan jäsenen tai apujä-
senen kanssa. 

Tietyn aihepiirin koetehtävän kotimaisesta kielestä toiseen kotimaiseen kieleen tai vieraaseen 
kieleen laativat vuorotellen lautakunnan kyseisten aihepiirien asiantuntijat. 

13 § 
Lautakunta määrää toimikautensa ajaksi asetuksen 2§:n 4 momentissa mainitut asiantuntijat niitä 
kieliä varten, jotka ovat lautakunnassa pysyvästi edustettuina. Asiantuntija voi olla henkilö, joka 
hallitsee kysymyksessä olevaa tutkintokieltä syntyperäisen tavoin tai siihen verrattavasti tai joka 
on tietyn aihepiirin asiantuntija. 

Tietyn aihepiirin asiantuntijoita määrättäessä on kiinnitettävä huomiota asianomaisten kieli- ja 
käännöstaitoon. 

14 § 
Tutkinnon kaksi koesuoritusta arvostellaan erikseen, eivätkä ne kompensoi toisiaan. 

Tutkinnon kahdesta koesuorituksesta toinen arvostellaan ensin ja toinen ainoastaan, jos arvosteli-
jat ehdottavat ensimmäistä hyväksyttäväksi. 
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15 § 
Yleiskielen koesuorituksen vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen arvostelevat asianomaista vie-
rasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen sekä kotimaista kieltä edustava jäsen. 

Yleiskielen koesuorituksen kotimaisesta kielestä toiseen kotimaiseen kieleen arvostelevat kohde-
kieltä edustava jäsen ja varajäsen sekä tarvittaessa lähdekieltä edustava jäsen. 

Yleiskielen koesuorituksen kotimaisesta kielestä vieraaseen kieleen arvostelevat asianomaista 
vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen sekä kyseisen vieraan kielen syntyperäinen asiantunti-
ja. 

16 § 
Tietyn aihepiirin koesuorituksen vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen arvostelevat asiantuntija, 
joka on laatinut koetehtävän, sekä asianomaista vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen. Tar-
vittaessa kolmantena koesuorituksen arvostelee vielä kotimaista kieltä edustava jäsen. 

Tietyn aihepiirin koesuorituksen kotimaisesta kielestä toiseen kotimaiseen kieleen arvostelevat 
asiantuntija, joka on laatinut koetehtävän, sekä kohdekieltä edustava jäsen. 

Tietyn aihepiirin tehtävän kotimaisesta kielestä vieraaseen kieleen arvostelevat kyseisen aihepii-
rin asiantuntija sekä asianomaista vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen. Kolmantena koesuo-
rituksen arvostelee vielä kyseisen vieraan kielen syntyperäinen asiantuntija. 

17 § 
Tutkintolautakunta voi rajoittaa sellaisen henkilön oikeutta osallistua tutkintoon, joka on aikai-
semmin tutkinnoissa tullut vähintään kahdella perättäisellä koekerralla hylätyksi. 

18 § 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990. 
Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1990 

Opetusministeri 
Christoffer Taxell 

Vt. tiedesihteeri 
Hilkka Hämäläinen 
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LIITE 4 Merkblatt für die Anfertigung von beglaubigten 
Übersetzungen  

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Stand: 1. August 2002  
Behörde für Inneres - A 243/721.00-20/9 - Merkblatt für die Anfertigung von beglaubigten 
Übersetzungen  

1. Anwendungsbereich  
Dieses Merkblatt ist bei der Anfertigung von schriftlichen Übersetzungen sowohl in die deutsche 
als auch in die fremde Sprache zu beachten. Es ist sinngemäß auch bei der mündlichen 
Übertragung (Dolmetschen) anzuwenden.  

2. Überschrift  
Die Übersetzung ist mit einer Überschrift zu versehen, die sie in deutscher Sprache als 
"Beglaubigte Übersetzung aus der ... Sprache", ggf. als "Beglaubigte Teilübersetzung aus der ... 
Sprache" kennzeichnet.  

Bei Übersetzungen in eine fremde Sprache ist eine sinngemäße, fremdsprachige Überschrift 
anzubringen.  

3. Vollständigkeit und Richtigkeit  
Die Vorlage ist als eine Einheit zu betrachten und soll inklusive aller Zusätze 
(Beglaubigungsvermerke, Apostille, handschriftliche Zusätze usw.) vollständig übersetzt werden. 

Wird der Auftrag auf eine auszugsweise Übersetzung beschränkt, so sind die Auslassungen zu 
kennzeichnen, möglichst unter stichwortartiger Bezeichnung des nicht übersetzten Teils. Die auf 
Vordrucken üblichen Verlagsangaben oder drucktechnischen Hinweise (Vordrucknummern oder 
Auflagenbezeichnungen) sind regelmäßig nicht zu übersetzen.  

Gebührenmarken, Stempel- und Siegelabdrucke, Unterschriften, Paragraphen  
Auf dem Ausgangsdokument angebrachte Gebührenmarken, Stempel- und Siegelabdrucke sind 
in der Übersetzung zu erwähnen. Die in Stempel- oder Siegelabdrucken enthaltenen Texte sind 
zu übersetzen, sofern es zum Verständnis erforderlich ist, ansonsten reicht eine Beschreibung 
(z.B. Siegel der im Kopf der Urkunde beschriebenen oder der ausstellenden Behörde). 
Unterschriften und Paraphen sind als solche zu beschreiben, ggf. mit dem Zusatz "unleserlich".  

4. Schriftbild  
4.1 Das Layout der Übersetzung soll dem des Ausgangstextes angeglichen werden.  

4.2 Bei technisch notwendigen erheblichen Abweichungen sind entsprechende Hinweise (z.B. 
rechts oben, am linken Rand, senkrecht stehend usw.) anzubringen. Bei mehrseitigen Vorlagen 
mit Seitennummerierung ist vor dem jeweiligen Text die entsprechende Seitenzahl des 
Ausgangstextes anzugeben.  

4.3 Bei der Übersetzung von auf Vordrucken gefertigten Texten sind leere Felder oder Spalten zu 
kennzeichnen mit "Anm. des Übers.: keine Eintragung".  

4.4 Im Ausgangstext mit Füllstrich geschlossene Felder oder Zeilen sind auch in der Übersetzung 
entsprechend darzustellen.  

5. Auffälligkeiten  
Auf Auffälligkeiten des zu übersetzenden Dokuments (z.B. Rasuren, hand- oder 
maschinenschriftliche Verbesserungen und Überschreibungen, Streichungen usw.) ist in einer 
Anmerkung hinzuweisen.  

Durchgestrichene, aber lesbar gebliebene Textstellen sollen ebenfalls übersetzt und als im 
vorgelegten Schriftstück gestrichen gekennzeichnet werden. Werden durchgestrichene Stellen 
nicht übersetzt, so ist in einer Anmerkung darauf hinzuweisen. Ebenso ist in einer Anmerkung 
auf durchgestrichene und dadurch unlesbar gewordene Stellen hinzuweisen.  
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6. Schriftträger und Schreibmittel  
Die für die Erstellung der Übersetzung verwendeten Materialien (Papier und Farbstoffe der 
Schreibgeräte einschließlich Stempelfarbe für den Siegelabdruck) sollen urkundenecht sein.  

7. Verbinden von Blättern  
Besteht die Übersetzung aus mehreren Blättern, so sind diese zu nummerieren (unabhängig und 
zusätzlich zu einer etwaigen Nummerierung der Vorlage) und so miteinander zu verbinden, dass 
der Zusammenhang nicht ohne äußerlich erkennbare Beschädigung aufgehoben werden kann. 
Als Material für derartiges Verbinden kommen Klebesiegel, Ösen und Urkundengarn in Betracht. 
Andernfalls ist jedes einzelne Blatt der Übersetzung mit dem Abdruck des Siegels und dem 
Handzeichen des Übersetzers zu kennzeichnen.  

8. Anmerkungen  
Anmerkungen des Übersetzers sind an geeigneter Stelle z.B. als Fußnoten anzubringen und mit 
dem Zusatz "Anm. d. Übers." zu versehen. Anmerkungen sollen insbesondere dann angebracht 
werden, wenn die korrekte Übersetzung in der Zielsprache mißverständlich sein kann, weil es 
z.B. vergleichbare Rechtsinstitute nicht gibt oder die Begriffsinhalte erheblich voneinander 
abweichen.  

9. Bezeichnungen von Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen  
Derartige Bezeichnungen sollen übersetzt, hilfsweise in der Originalbezeichnung übernommen 
und insbesondere dann in einer Anmerkung erläutert werden, wenn es in der Zielsprache keine 
entsprechenden Institution gibt. Hilfreich können als Anmerkung auch Funktionsbezeichnungen 
sein (Straf-, Zivil-, Vormundschafts- oder Familiengericht, Standesamt, Genehmigungsbehörde 
für ..., Notariat, Kammern, Standesorganisationen o.ä.).  

10. Zahlen und Datumsangaben  
Zahlen sind unverändert mit arabischen Ziffern oder römischen Zahlzeichen wiederzugeben.  

Die Reihenfolge der Elemente einer Datumsangabe bestimmt sich nach den Regeln der 
Zielsprache (in Deutschland nach DIN 5008).  

Zahlenangaben in Worten sind auch in der Übersetzung in Worten zu übertragen. Das gilt auch 
für die Bezeichnung von Monaten innerhalb einer Datumsangabe.  

Datumsangaben in einer anderen Zeitrechnung sind als solche zu erläutern. Die Umrechnung ist 
in einer Anmerkung darzustellen.  

11. Abkürzungen  
Abkürzungen sind nach Möglichkeit aufzulösen und zu übersetzen. Bezeichnungen von Gesetzen 
und vergleichbaren Normen sind zu erläutern, wenn die Übersetzung in der Zielsprache nicht 
verständlich sein würde. Bezeichnungen wie Strafgesetz, Personenstandsgesetz, 
Handelsgesetzbuch oder Zivilprozeßordnung dürften in der Regel ausreichend sein. Kann die 
Bedeutung einer Abkürzung oder einer sonstigen Zeichenfolge mit vertretbarem Aufwand nicht 
festgestellt werden, ist dies ebenso zu erläutern.  

12. Schreibfehler, inhaltliche Fehler  
Im Ausgangstext enthaltene Schreibfehler können, sofern sie nicht sinnentstellend sind, in der 
Übersetzung kommentarlos ignoriert werden. Sofern das fehlerhafte Wort unverändert in die 
Übersetzung zu übernehmen ist (z.B. Orts- oder Personennamen), ist auf den Schreibfehler - 
soweit erforderlich unter Angabe der richtigen Schreibweise - hinzuweisen.  

Erkennt der Übersetzer inhaltliche Fehler in dem zu übersetzenden Schriftstück, sollte er in 
geeigneter Weise darauf hinweisen, um dem Entstehen des Verdachts, fehlerhaft übersetzt zu 
haben, entgegenzuwirken.  

13. Zeugnisse, Diplome und vergleichbare Dokumente  
13.1 Bei Zeugnissen und Diplomen sind der Schultyp, die Noten, die Berufsbezeichnung oder der 
akademische Grad möglichst genau zu übersetzen. In einer Anmerkung kann eine inhaltlich 
entsprechende deutsche bzw. fremdsprachige Bezeichnung angegeben werden. Zu vermeiden ist 
eine Formulierung, die als Präjudiz für ein Feststellungs- oder Genehmigungsverfahren 
missverstanden werden kann.  
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13.2 Die verbindliche Feststellung der deutschen Entsprechung obliegt den zuständigen 
Behörden, nämlich den Kultusministerien und der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland.  

13.3 Den Auftraggebern sollte mit der Übersetzung der folgende Hinweis gegeben werden: "Im 
Rechtsverkehr der Bundesrepublik Deutschland dürfen an ausländischen Bildungseinrichtungen 
erworbene akademische Grade erst nach Erteilung der erforderlichen Genehmigung geführt 
werden.  

Eine Führung ohne Genehmigung ist unbefugt und als solche nach § 132a des Strafgesetzbuchs 
strafbar". Eine weitergehende Darstellung würde den Rahmen dieses Merkblattes sprengen.  

Die zuständige hamburgische Behörde ist die Behörde für Wissenschaft und Forschung unter der 
Anschrift: Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg.  

14. Personen- und Ortsnamen  
14.1 Personen- und Ortsnamen sowie Adelsprädikate sind grundsätzlich nicht zu übersetzen, 
sondern in der Ursprungsschreibweise mit allen diakritischen Zeichen wiederzugeben. 
Entsprechendes gilt für akademische Grade, wobei diese als solche kenntlich zu machen sind, um 
eine Verwechslung mit Bestandteilen des Personennamens zu vermeiden. Wenn in der 
Herkunftssprache Namen von  
Personen oder Orten dekliniert oder Personennamen in männlicher und weiblicher Form gebildet 
werden, ist auf diese Besonderheit hinzuweisen.  

14.2 Verwendet die Ausgangssprache andere als lateinische Schriftzeichen, so sind 
Personennamen vorrangig zu transliterieren (buchstabengetreu zu übertragen). Lässt die fremde 
Sprache eine Transliteration nicht zu (z.B. Arabisch, Chinesisch oder Neuhebräisch), so ist der 
Name nach dem Klang und den Lautregeln der deutschen Sprache zu übertragen 
(Transskription). Erläuternd kann unter Angabe der Quelle (z.B. Reisepaß) die im fremden 
Sprachraum übliche Version der Schreibweise mit lateinischen Buchstaben angefügt werden.  

14.3 Weisen Beteiligte anhand inländischer Personenstandsurkunden oder anderer amtlicher 
Unterlagen eine anders lautende Version der Transliteration oder Transkription nach, so ist diese 
zu verwenden. Sollte die Version, die der Übersetzer für richtig hält, so stark von anderen 
Versionen abweichen, dass Zweifel an der Identität entstehen können, sollte dies in einer 
Anmerkung erläutert werden.  

14.4 Für das Übertragen von Namen aus der chinesischen Schrift ist grundsätzlich das Hanyu-
Pinyin-System (ohne Tonzeichen) zu verwenden. Früher geläufige Schreibweisen insbesondere 
von Ortsnamen können zur Verdeutlichung in Klammern angefügt werden, sofern sie allgemein 
gebräuchlich waren. Entsprechendes gilt für das Japanische.  

14.5 Als Hilfsmittel für die Transliteration bzw. die Transskription empfiehlt sich das Duden-
Taschenbuch 5/5a: "Satzanweisungen und Korrekturvorschriften". Die von der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) empfohlenen Normen können angewendet werden, obwohl 
diese in erster Linie für den maschinellen Datenaustausch im wissenschaftlichen Bereich 
entwickelt worden sind. Im Bestätigungsvermerk (s. Nr. 17) ist anzugeben, welche 
Transliteration/ Transskription benutzt worden ist.  

Sind bei fremdsprachigen Personennamen Vor- und Familiennamen nicht eindeutig voneinander 
zu unterscheiden, so sind die Familiennamen durch Unterstreichen oder durch Schreiben in 
Großbuchstaben kenntlich zu machen. Kennt die Rechtsordnung, aus der die Personennamen 
stammen, die Kategorien Vor- und Familiennamen nicht, so ist dies durch entsprechende 
Erläuterungen als Anmerkung darzustellen. Entsprechendes gilt für Namenselemente wie Mittel- 
oder Zwischennamen, die keine Entsprechung in den Kategorien des deutschen Namensrechts 
haben.  

14.6 Besonderheiten bei Ortsnamen  
Bei Übersetzungen in die deutsche Sprache ist für Ortsnamen und andere geographische 
Bezeichnungen die fremdsprachige Bezeichnung zu übernehmen. Gibt es eine allgemein übliche 
deutsche Bezeichnung, so ist diese zu verwenden (z.B. Duden "Wörterbuch geographischer 
Namen"). Die fremdsprachige Schreibweise ist - ggf. als Transliteration oder Transskription - in 
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einer Anmerkung anzufügen, sofern die Identität der Begriffsinhalte nicht offensichtlich ist. Nr. 
14.4 gilt entsprechend.  

Sofern Ortsnamen und andere geographische Bezeichnungen sich geändert haben, soll dies mit 
entsprechenden Anmerkungen ("früher: ...", "jetzt: ... " oder "in der Zeit von ... bis: ... ") 
dargestellt werden, wenn es zum Verständnis der Übersetzung geboten erscheint.  

14.7 Bei Übersetzungen in eine fremde Sprache sind die vorstehenden Grundsätze sinngemäß 
anzuwenden. Bindende Übersetzungsregeln für die Zielsprache bleiben unberührt.  

14.8 Anschriftenangaben  
Anschriftenangaben sind nicht zu übersetzen, sondern lediglich als Anschrift zu kennzeichnen. 
Sie sind ggf. zu transliterieren oder zu transskribieren, so dass die Angaben in der Übersetzung 
zum Adressieren von Schriftwechsel benutzt werden kann. Wenn die Verständlichkeit nicht 
beeinträchtigt wird, ist auch eine verkürzte Darstellung wie "Postanschrift der ausstellenden 
Behörde " möglich.  

15. Staatennamen  
Das "Verzeichnis der ausländischen Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der 
Bundesrepublik Deutschland", herausgegeben vom Auswärtigen Amt, ist bei Übersetzungen in 
die deutsche Sprache zu beachten. Die geltende Fassung ist im Internet unter  
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/verzeichnis/index_html  
veröffentlicht und kann als pdf-Datei (35 KB) heruntergeladen werden.  

Die Bezeichnung "Bundesrepublik Deutschland" ist bei Übersetzungen in die deutsche bzw. 
fremde Sprache unverändert zu lassen (nicht: deutsche Bundesrepublik oder BRD).  

16. Nicht oder nicht eindeutig übersetzbare Begriffe  
Eine Vielzahl vor allem juristischer Begriffe lässt sich entweder gar nicht oder nicht mit der 
erforderlichen Eindeutigkeit in die andere Sprache übersetzen. Auf diesen Mangel ist in einer 
Anmerkung des Übersetzers hinzuweisen (z.B. "in der Rechtsordnung der Zielsprache ohne 
Entsprechung" oder "beschreibt den Begriff der Ausgangssprache nur unvollkommen"). Ziel 
derartiger Anmerkungen ist es, den Leser auf unvermeidliche Mängel einer Übersetzung 
aufmerksam zu machen. Ausführliche vergleichende Darstellungen können nicht Gegenstand der 
Anmerkungen sein.  

17. Beglaubigungsformel  
Die Vorlage ist als Original zu bezeichnen wenn sie Vorlage ein Originalhandzeichen und/oder 
Siegel/Stempelabdruck des Ausstellers trägt.  

- Die Vorlage ist als beglaubigte (Foto)Kopie zu bezeichnen, wenn sie einen entsprechenden 
Beglaubigungsvermerk mit Originalhandzeichen und/oder Siegel/Stempelabdruck des Herstellers 
trägt.  

- Die Vorlage ist als unbeglaubigte (Foto)Kopie zu bezeichnen, wenn sie keinen entsprechenden 
Beglaubigungsvermerk mit Originalhandzeichen und/oder Siegel/Stempelabdruck des Herstellers 
trägt.  

Auf weitere Besonderheiten der Vorlage ist ebenfalls hinzuweisen (z.B. "handschriftlich 
verfassten Erklärung").  

Die Beglaubigungsformel ist am Schluss auf der Übersetzung anzubringen und lautet: "Die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung (Teilübersetzung) des mir vorgelegten Originals 
(beglaubigten Fotokopie, unbeglaubigten Fotokopie) - wird hiermit beglaubigt."  

Der Beglaubigungsvermerk ist mit Ort und Zeitpunkt der Erstellung der Übersetzung zu 
ergänzen, vom Übersetzer zu unterschreiben und mit dem Abdruck des Dienstsiegels 
abzuschließen.  

Bei Übersetzungen in eine fremde Sprache ist ein sinngemäßer, fremdsprachiger 
Bestätigungsvermerk hinzuzufügen. Weitergehende Regelungen der Rechtsordnung, in der die 
Übersetzung Verwendung finden soll, bleiben unberührt.  
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Für die Umschrift aus Schriftsprachen, die nicht lateinische Buchstaben verwenden, ist als 
Anmerkung anzugeben, welche Transliteration bzw. Transskription benutzt worden ist (vgl. 
hierzu Nr. 14.5).  

18. Mitwirkungsverbote, Ausschließungsgründe  
Die Vorschrift über das Verbot der Mitwirkung als Notar (§ 3 des Beurkundungsgesetzes vom 
28.8.1969 . BGBl. I Seite 1513 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.8.1998 . BGBl. I Seite 
2585-) und die Ausschließungsgründe für Notare (§ 6 des genannten Gesetzes) sind sinngemäß 
zu beachten.  
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LIITE 5 Virallisten käännösten laatimisohjeet: 
”Hampurin malli” 

Näissä ohjeissa kääntäjällä tarkoitetaan virallista kääntäjää ja käännöksellä virallista käännöstä. 
Lähdeasiakirjalla tarkoitetaan sitä konkreettista tekstiä, josta kääntäjä laatii käännösasiakirjan. 

1. Sovellusalue 
Nämä ohjeet on otettava huomioon laadittaessa käännöstä suomen kielelle tai suomen kielestä. 

2. Nimeäminen 
Käännösasiakirjan lukemisen, tulkitsemisen ja käyttämisen helpottamiseksi se nimetään siten, 
että nimestä näkyy asiakirjan arvo (= virallinen käännös), asiakirjan rajoitukset (= otteittainen), 
asiakirjanantomaa eli institutionaalinen tausta ja kieli. 

2.1 Suomenkielinen käännös on nimettävä merkinnällä ”Virallinen käännös valtiossa (X) anne-
tusta ...kielisestä asiakirjasta” tai ”Otteittainen virallinen käännös valtiossa (X) annetusta 
...kielisestä asiakirjasta”. Käännösasiakirjan nimessä mainitaan myös lähdeasiakirjan nimi alku-
peräisessä muodossa ja henkilö, jota asiakirja koskee (esim. ”Virallinen käännös Saksan liittota-
savallassa annetusta saksankielisestä asiakirjasta Geburtsurkunde/Meier). 

2.2 Käännöksissä suomen kielestä muihin kieliin käytetään vastaavaa kohdekielistä nimeämistä 
(esim. saksaksi ”Beglaubigte Übersetzung der in Finnland ausgestellten finnischsprachigen Ur-
kunde Isyyden tunnustaminen/Virtanen” tai ”Beglaubigte auszugsweise Übersetzung der in Finn-
land ausgestellten finnischsprachigen Urkunde Isyyden tunnustaminen /Virtanen”). 

3. Täydellisyys ja oikeellisuus 
3.1 Lähdeasiakirjaa on pidettävä yhtenä kokonaisuutena ja se tulee kääntää täydellisenä kaikkine 
lisäyksineen (vahvistamismerkinnät, laillistamismerkinnät, käsinkirjoitetut lisäykset jne.). 

3.2 Jos toimeksi antava viranomainen tarvitsee lähdeasiakirjasta vain otteittaisen käännöksen, 
pois jätetyt kohdat on merkittävä käännökseen, mielellään lyhyesti kuvailemalla kääntämättä 
jätetty kohta. Valmiiksi painetut tavanomaiset kustantajamerkinnät tai painotekniset viitteet (pai-
natusnumerot tai painosmerkinnät) jätetään pääsääntöisesti kääntämättä. 

3.3 Käännösasiakirjan on sisällöltään mahdollisimman tarkasti vastattava lähdeasiakirjaa. Alku-
peräinen merkitys on säilytettävä. Jos ilmaisu on moniselitteinen, eri tulkintamahdollisuudet on 
mainittava kääntäjän huomautuksessa. 

4. Kääntäjän huomautukset 
Kääntäjän huomautukset on numeroitava, merkittävä asianomaiseen tekstikohtaan juoksevalla 
numerolla ja selitettävä käännösasiakirjan lopussa ennen vahvistuslauseketta tai alaviitteessä. 
Huomautuksesta käytettävä merkintä on ”käänt. huom.”. Vieraan kielen suuntaan laadittavassa 
käännöksessä käytetään merkitykseltään vastaavaa kohdekielistä merkintää (esim. saksaksi 
„Anm. d. Übers.“). 

5. Kirjoitusvälineet ja kirjoitusalusta 
Käännökseen käytettävän kirjoitusalustan (paperin) ja kirjoitusvälineiden (musteen, kuulakärki-
kynän ja tulostusjäljen) on oltava arkistokelpoisia. 

6. Kirjoitusasu ja asiakirjan muotoseikat 
6.1 Käännöksen layoutin on oltava mahdollisimman tarkasti lähdeasiakirjan layoutin mukainen. 

6.2 Huomattavat poikkeamat alkuperäisestä kirjoitusasusta on tuotava esiin viitteellä (esim. oike-
assa yläreunassa, vasemmassa reunassa, pystysuoraan sivun reunassa jne.). Käännettäessä moni-
sivuisia asiakirjoja, joissa sivut on numeroitu, lähdeasiakirjan vastaava sivunumero on mainittava 
kohdeasiakirjan vastaavassa tekstikohdassa. 

6.3 Lomakkeita käännettäessä on tyhjäksi jätettyihin kohtiin kirjoitettava ”ei merkintää” ja tuota-
va ilmi, että kyseessä on kääntäjän huomautus (käänt. huom.: ei merkintää). 
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6.4 Lähdetekstissä viivalla tai muulla sulkemismerkillä (-/-) suljetut alueet tai rivit on käännök-
sessä suljettava vastaavalla tavalla. 

6.5 Käännösasiakirjan nimiosa alussa ja vahvistusosa huomautuksineen lopussa erotetaan lähde-
asiakirjan tiedoista selkeästi esim. arkin poikki menevällä yhtenäisellä viivalla. 

7. Epäselvät ja huomiota herättävästi käsitellyt kohdat 
7.1 Jos lähdeasiakirjassa on seuraavassa mainittuja puutteita, asiakasta voi pyytää toimittamaan 
kääntäjälle joko selvemmän asiakirjan tai kehottaa käyttämään viranomaisessa asioidessaan 
käännöksen ohella muita asiakirjoja, joista on mahdollista todeta esim. nimien oikea kirjoitusta-
pa. 

7.2 Epäselvät ja huomiota herättävästi käsitellyt kohdat on kommentoitava kääntäjän huomautuk-
sessa. 

7.3 Kirjoitusvirheet: Lähdeasiakirjassa esiintyviä kirjoitusvirheitä ei korjata, sikäli kun niitä sisäl-
tävät sanat toistetaan käännöksessä sellaisinaan. Niistä on kuitenkin mainittava huomautuksessa. 

7.3.1 Jos kirjoitusvirhe ei muuta merkitystä, se voidaan jättää huomioimatta. Jos kirjoitusvirhe 
muuttaa merkitystä tai antaa epäilyksen asiakirjan aitoudesta, kyseinen kohta on kommentoitava 
kääntäjän huomautuksessa. Näin on meneteltävä ehdottomasti, jos kirjoitusvirheitä on runsaasti. 

7.4 Sisältövirheet: Sisällöllistä virhettä ei saa korjata. Jos kääntäjä havaitsee käännettävässä teks-
tissä sisällöllisen virheen, hänen tulee kuitenkin sopivalla tavalla kommentoida kyseinen kohta, 
jotta virhettä ei mahdollisesti tulkita kääntäjän tekemäksi. 

7.5 Kieli tai käännössuunta, johon kääntäjällä ei ole oikeuksia 
Jos lähdeasiakirjassa on käytetty kieliä, joihin kääntäjän oikeudet eivät yllä, kohdat on siirrettävä 
sellaisenaan käännökseen ja niistä on tehtävä kääntäjän huomautus. Huomautuksessa kääntäjä 
voi tehdä niistä epävirallisen käännöksen, jos hänen taitonsa riittävät ja asiakirjan lukeminen ja 
käsittely siten nopeutuvat. Huomautuksesta tulee tällöin ilmetä, että kyse on tämän tekstiosan 
epävirallisesta käännöksestä. 

8. Leimamerkit, virkasinetit ja leimat, allekirjoitukset ja pykälät 
8.1 Lähdeasiakirjassa olevat leimamerkit, virkasinetit ja leimat on mainittava käännösasiakirjas-
sa. Virkasinettien ja leimojen tekstit on käännettävä, jos selkeys ja asiakirjan oikea tulkinta niin 
vaativat. Muutoin riittää niiden kuvaaminen (esim. ”asiakirjan antaneen viranomaisen leima”). 
Merkitsemistapana voi käyttää esim. seuraavaa: ”Leima: (Tampereen käräjäoikeus – Gericht der 
ersten Instanz Tampere)” tai ”Leima: (asiakirjan antaneen viranomaisen leima)”. 

8.2 Allekirjoitus on mainittava ja siihen liittyvät tarkennukset käännettävä. Jos allekirjoituksesta 
ei saa selvää, siitä tehdään maininta joko kyseiseen kohtaan (esim.: ”Allekirjoitus: allekirjoitus 
epäselvä”) tai kääntäjän huomautukseen. 

8.3 Vastaavasti käsitellään myös pykälät.  

9. Todistukset, diplomit ja vastaavat dokumentit 
Todistuksissa, diplomeissa ja vastaavissa dokumenteissa käännetään koulutyyppi, arvosanat, 
ammattinimike tai akateeminen oppiarvo niiden funktion mukaan mahdollisimman tarkasti. 
Huomautuksessa voidaan esittää kohdekulttuurinen lähivastine. Tällöin on kuitenkin varottava, 
ettei kääntäjän tekemästä samaistuksesta synny ennakkotapausta päätöskäsittelyihin. Vastaa-
vuuksien toteaminen ja vahvistaminen kuuluu asianomaiselle opetusviranomaiselle eli kyseiselle 
opetusministeriölle, ei kääntäjälle.   

10. Käsitteet ja termit, joille ei ole suoranaista tai yksiselitteistä vastinetta 
Esimerkiksi oikeudellisia käsitteitä, joita ei kääntäjästä riippumattomasta syystä voida yksiselit-
teisesti kääntää toiseen kieleen, mainitaan huomautuksessa (esim. ”kohdekulttuurin oikeusjärjes-
tyksessä ei vastaavaa käsitettä” tai ”kuvaa lähdekielen käsitettä vain löyhästi”). Tällä huomautuk-
sella kiinnitetään asiakirjan käyttäjän huomio kääntämisen vääjäämättömiin rajoihin tietyissä 
tapauksissa ja yleensä. Perusteellisia vertailevia esityksiä tai tutkielmia ei voida edellytetä nor-
maaleilta kääntäjän huomautuksilta. 

11. Lyhenteet 
Lyhenteet kirjoitetaan auki ja käännetään. Jos kääntäjä ei pysty kohtuullisella vaivannäöllä selvit-
tämään lyhennettä, se jätetään alkuperäiseen muotoon ja ratkaisuun viitataan huomautuksessa. 
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12. Luvut ja päiväykset, puhelinnumerot ja osoitteet 
12.1 Numerot on säilytettävä sellaisinaan (esim. roomalaisina tai arabialaisina numeroina). 
Päiväyksen numerojärjestyksessä noudatetaan kohdekielessä vallitsevaa käytäntöä (esim. Suo-
messa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suositusta). Kirjaimin merkityt luvut merkitään 
kirjaimin myös käännöksessä. 

12.2 Mikäli lähdeasiakirjassa päiväys on merkitty vieraan ajanlaskun mukaan, kääntäjä mainitsee 
tästä huomautuksessa ja muuntaa päiväyksen noudattamaan kohdekulttuurin ajanlaskua. 

12.3 Puhelinnumeroita ei käännetä. Huomautuksessa puhelinnumeron voi tarvittaessa merkitä 
kansainväliseen tai kohdekulttuurissa käytettävään muotoon.  

12.4 Osoitetietoja ei käännetä. Tarvittaessa ne on translitteroitava tai transkriboitava (ks. kohta 
18.2.1). 

13. Nimet 
13.1 Virastojen, tuomioistuinten, julkisten laitosten ja instituutioiden yms. nimet: 
Alkuperäinen nimi säilytetään näkyvissä. Jos on olemassa virallinen tai vakiintunut nimi kohde-
kielellä, sitä käytetään ja alkuperäinen nimi merkitään sulkeisiin sen jälkeen. Jos virallista tai 
vakiintunutta käännöstä ei ole, nimistä tehdään mahdollisimman tarkka ns. funktion mukainen 
käännös ja alkuperäinen nimi merkitään sulkeisiin sen jälkeen [esim. Gericht der ersten Instanz 
Tampere (Tampereen käräjäoikeus)]. Funktion mukaista käännöstä voidaan tarkentaa tarvittaessa 
kääntäjän huomautuksella. Muuttuneet nimet on mainittava huomautuksessa (esim. entinen xx). 

13 2 Henkilöiden ja paikannimet, maantieteelliset nimet, akateemiset arvot, kunnianimet ja vas-
taavat: Henkilöiden ja paikannimet, maantieteelliset nimet, akateemiset arvot, kunnianimet ja 
vastaavat jätetään pääsääntöisesti kääntämättä. Tällöin ne on säilytettävä alkuperäisessä kirjoi-
tusasussaan kaikkine diakriittisine tunnusmerkkeineen.  

13.2.1 Myös oppiarvot jätetään näkyviin alkuperäisinä ja/tai käännetään funktion mukaisesti ja 
selitetään tarvittaessa huomautuksessa 

13.2.2 Paikannimet, henkilöiden nimet ja maantieteelliset nimet käännetään kuitenkin, jos niille 
on olemassa vakiintuneet käännökset. (esim. Paris/Pariisi, Aesop/Aesopos, Rheinland/Reininmaa 
jne.). 

13.2.3 Valtioiden nimiä käännettäessä suomen kielelle on otettava huomioon Euroopan unionin 
julkaisema valtioiden nimien luettelo (Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet, liite A5)  

13.2.4 Huomioitavaa henkilönnimiä käsiteltäessä 
13.2.4.1 Mikäli vieraassa kielessä käytetään muita kuin latinalaisia kirjoitusmerkkejä, henkilön-
nimet on ensisijaisesti translitteroitava (siirrettävä merkki merkiltä). Jos translitteraatio ei ole 
mahdollista (esim. arabian kielessä), nimi on siirrettävä soinnin ja kohdekielen äännelain mukaan 
(transkriptio). 

13.2.4.2 Mikäli asianosainen osoittaa kotimaansa henkilörekisteriasiakirjojen tai passinsa perus-
teella erilaisen translitteraatio- tai transkriptiomuodon, on käytettävä tätä muotoa. Jos asianosai-
nen esittää muita kotimaansa virallisia asiakirjoja, siitä on mainittava huomautuksessa. 

13.2.4.3 Kiinalaisten nimien muuntamisessa on käytettävä Hanyu-Pinyin-järjestelmää (ilman 
painomerkkejä). Aikaisemmin käytössä olleita kirjoitustapoja voidaan selvyyden vuoksi esittää 
suluissa, mikäli kyseiset kirjoitustavat ovat yleisesti käytössä tai henkilörekisterioikeudellisesti 
vahvistettuja. 

Vastaava sääntö pätee myös japanin kielestä käännettäessä. 

13.2.4.4 Apuvälineeksi translitteraatioon tai transkriptioon suositellaan Suomen standardisoimis-
liiton standardeja (esim. SFS-Käsikirja 131 Tietohuolto 1998 vrt. Duden-Taschenbuch 5/5 a: 
Satzanweisungen und Korrekturvorschriften). 

Myös kansainvälisen normitusorganisaation (ISO) suosittamia sääntöjä voidaan käyttää, vaikka 
kyseiset kirjoituksen muuntonormit onkin kehitetty lähinnä tieteen alalla tapahtuvaa koneellista 
tiedonsiirtoa varten. 

13.2.4.5 Mikäli etunimi ei vieraskielisissä henkilönnimissä erotu selvästi sukunimestä, sukunimi 
on alleviivattava. 
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13.2.4.6 Kääntäjän vahvistuksessa (ks. kohta 20.5) on ilmoitettava, mitä translitteraatio- tai tran-
skriptiomuotoa on käytetty. 

13.2.5 Huomioitavaa paikannimiä käsiteltäessä 
13.2.5.1 Paikannimistä tai muista maantieteellisistä nimistä on käytettävä niiden vieraskielistä 
kirjoitusmuotoa. Mikäli kuitenkin on olemassa yleisesti käytetty kohdekielinen nimi, sitä on 
käytettävä (esim. Kerkko Hakulinen: Maailman paikannimet, Duden: Wörterbuch geographi-
scher Namen). Tällaisessa tapauksessa vieraskielinen kirjoitusmuoto on – tarvittaessa translitte-
raationa tai transkriptiona – ilmoitettava huomautuksessa.  
13.2.5.2 Mikäli kääntäjä tietää paikannimien tai maantieteellisten nimien muuttuneen, hänen on 
ilmoitettava tästä huomautuksessa lisämerkinnöin ”aikaisemmin” tai ”nykyisin” tai ”...alkaen 
...saakka”. 

13.3 Näitä sääntöjä sovelletaan mukauttaen myös käännöksen laatimiseen vieraalle kielelle. 

14. Neuvontavelvollisuus 
Mikäli asiakas esimerkiksi pyytää käännöstä Suomen henkilörekisteriviranomaisen antamasta 
todistuksesta, hänelle on huomautettava siitä, että viranomaiset saattavat antaa kyseistä asiakirjaa 
myös monikielisenä. Todistus ei kuitenkaan saa sisältää reunahuomautusta. 

15. Käännöksen vahvistaminen 
15.1 Lähdeasiakirjan status: Alkuperäinen asiakirja ja jäljennökset 
15.1.1 Käännettäväksi annettua asiakirjaa on pidettävä alkuperäisenä, kun asiakirjanantomerkintä 
tai viimeisin merkintä oikeaksi todistamisesta on alkuperäinen allekirjoitus tai muu alkuperäis-
vahvistus (esim. sähköinen allekirjoitus). 

15.1.2 Käännettäväksi annettua asiakirjaa on pidettävä virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennök-
senä/virallisesti oikeaksi todistettuna kopiona, kun oikeaksitodistamismerkintä on alkuperäinen, 
asiakirjanantopaikkakunnan oikeuskäytännön mukaan valtuutetun henkilön tekemä. 

15.1.3 Käännettäväksi annettua asiakirjaa on pidettävä pelkkänä jäljennöksenä/kopiona, kun 
viimeinen asiakirjanantomerkintä tai oikeaksitodistamismerkintä on jo toiste. 

15.2 Koneellisesti allekirjoitetut asiakirjat perustuvat vastaavaan lakiin ja niistä on maininta al-
kuperäisessä asiakirjassa, mikä maininta siirtyy myös käännösasiakirjaan. 

16. Asiakirjan arvon säilyttäminen 
16.1 Käännettäessä asiakirjan arvo ei saa muuttua, koska mm. kielilaki antaa sille samanarvoi-
suuden alkuperäisen kanssa. Tästä johtuen laillisesti pätevä eli virallinen käännös voidaan laatia 
vain alkuperäisestä asiakirjasta tai sen virallisesti oikeaksi todistetusta kopiosta tai jäljennöksestä.  

16.2 Pakottavassa tilanteessa voidaan käännös laatia myös oikeaksi todistamattomasta kopiosta. 
Oikeaksi todistamattomasta kopiosta tehty käännös on kuitenkin viranomaiselle arvoton, ellei 
menettelylle ole painavaa syytä, kuten se, että alkuperäistä asiakirjaa ei (todennäköisesti) ole 
olemassa.  

16.3 Vakuuslausekkeessa on ehdottomasti mainittava minkä arvoisesta lähdeasiakirjasta käännös 
on laadittu. 

16.4 Jos virallista kääntäjää pyydetään vahvistamaan toisen tekemä käännös, hän ottaa käännök-
sen nimiinsä ja vastaa sen oikeudellisuudesta. Siksi hänen on varmistettava, että käännös on 
asiallisesti oikein ja laadittu laillisen pätevyyden edellyttämällä tavalla. Tässäkin tapauksessa 
vahvistavan kääntäjän on nähtävä joko alkuperäinen asiakirja tai sen virallisesti oikeaksi todistet-
tu kopio tai jäljennös. Tavallisesta kopiosta kääntäminen ja/tai vahvistaminen on viranomaisen 
kanssa sovittu poikkeustilanne ja käsitellään myös poikkeuksellisesti. 

17 Muut palvelut 
Kun kääntäjältä pyydetään tavallista käännöstä tai muita palveluita kuten lausuntojen antamista 
kieliasun oikeellisuudesta, hän ei käytä virallisen kääntäjän leimaa eikä mainintaa ”virallinen 
kääntäjä”, ellei kyse ole asiantuntijalausunnosta esim. tuomioistuinkäsittelyä varten. 

18. Laillisuus, legalisointi ja apostille-todistus 
Monissa valtioissa hyväksytään virallisen kääntäjän vahvistama käännös sellaisenaan. Hyväksy-
minen riippuu kuitenkin aina käsiteltävästä asiasta ja käsittelevästä viranomaisesta. Siksi monien 
maiden konsulaatit suosittelevat apostille-todistuksen liittämistä kaikkiin maasta lähteviin viralli-
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siin käännöksiin. Apostille-todistuksen antaa maistraatti maksua vastaan. Apostille annetaan 
yleensä maan virallisella kielellä ja sitä itseään EI käännetä.  

19 Vahvistaminen 
19.1 Suomessa virallinen kääntäjä vahvistaa joko oman käännöksensä tai toisen tekemän kään-
nöksen. 

19.2 Vahvistamisosa sisältää kääntäjän huomautukset (ellei niitä ole merkitty alaviitteiksi; ks. 
kääntäjän huomautukset), vakuuslausekkeen, päiväyksen, allekirjoituksen ja nimenselvennyksen 
tai leiman sekä maininnan kielistä ja kielisuunnista, joihin kääntäjän oikeudet ulottuvat. Monet 
vastaanottavat viranomaiset odottavat oman maansa käytännön mukaisesti, että käännösasiakir-
jassa on leima. Suomessa leiman käyttö ei ole pakollista, mutta suotavaa. Vahvistamisosaan on 
hyvä laittaa myös maininta laista, mihin vahvistaminen perustuu (L1146/88). 

19.3 Vakuuslausekkeen tulee sisältää tiedot mistä kielestä mihin kieleen ja minkä arvoisesta 
lähdeasiakirjasta käännös on laadittu ja lisäksi sekä lähde- että käännösasiakirjan sivujen luku-
määrän numeroin ja kirjaimin. Vakuuslauseke voi olla esim. seuraava: 

Vahvistan yllä olevan suomenkielisen käännöksen sisällöltään yhtäpitäväksi minulle esitetyn 
alkuperäisen asiakirjan/alkuperäisasiakirjan vahvistetun jäljennöksen kanssa. Lähdeasiakirjassa 
on 2 (kaksi), käännösasiakirjassa 3 (kolme) sivua.  
päiväys 
allekirjoitus 
nimenselvennys tai leima 
Virallinen kääntäjä ...kielestä ...kieleen 
(L1146/88) 

Mikäli käännös on tehty vahvistamattomasta kopiosta, se täytyy selkeästi mainita vakuuslausek-
keessa esim. seuraavasti: 

Vahvistan yllä olevan suomenkielisen käännöksen sisällöltään yhtäpitäväksi minulle esitetyn 
vahvistamattoman kopion kanssa. Lähteenä toiminut kopio on liitetty tämän käännösasiakirjan 
erottamattomaksi osaksi. Lähdeasiakirjassa on 2 (kaksi), käännösasiakirjassa 3 (kolme) sivua.  
päiväys 
allekirjoitus 
nimenselvennys tai leima 
Virallinen kääntäjä ...kielestä ...kieleen 
(L1146/88) 

19.4 Vieraaseen kieleen tehtyyn käännökseen on merkittävä vastaava kääntäjän vahvistus kysei-
sellä kielellä. 

20. Asiakirjan lehtien yhdistäminen ja useamman asiakirjan yhdistäminen asiankirjavihkoksi 
20.1 Monilehtiset asiakirjat ja useammasta asiakirjasta koostuvat asiakirjavihot: Mikäli käännös 
koostuu useammasta sivusta, nämä on numeroitava (lähdeasiakirjan sivunumeroinnista riippu-
mattomasti ja siinäkin tapauksessa, että lähdeasiakirjan sivuja ei ole numeroitu lainkaan). Kään-
nösasiakirjan lehdet on yhdistettävä toisiinsa siten, ettei niitä ole mahdollista erottaa murtojälkiä 
jättämättä. Yhdistämiseen voi käyttää tarrasinettiä, asiakirjalankaa tai muuta juridisesti luotetta-
vaa välinettä. Mikäli lehtien yhdistäminen ei ole mahdollista, kääntäjän on leimattava ja allekir-
joitettava jokainen lehti erikseen. 

Virallisen käännöksen lehdet voidaan myös nitoa yhteen ja leimata lehdet pareittain aukeama 
kerrallaan yläkulmasta (ns. viuhkaleimaus). Yksinkertainen ratkaisu on leimata jokainen sivu 
erikseen ja kuitata leima esim. käsinkirjoitetuin minikirjaimin. 

Mikäli lehtiä ei yhdistetä edellä kuvatuilla tavoilla, ainoastaan se lehti, jossa on vahvistus, on 
laillisesti pätevä. 

20.2 Jos käännösasiakirjaan liitetään - kuten useiden valtioiden viranomaiset edellyttävät -
alkuperäisen asiakirjan vahvistettu jäljennös (tai alkuperäinen asiakirja) tai muu sellainen asiakir-
ja, josta kääntäjä on käännösasiakirjan laatinut, se on tehtävä edellä kuvatulla tavalla. Liittämis-
oikeus on ainoastaan kääntäjällä itsellään.  
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21. Esteellisyys 
Kääntäjän esteellisyydestä ovat voimassa samat säännökset kuin viranomaisen esteellisyydestä. 
Kääntäjä on esteellinen eikä ota vastaan toimeksiantoa, mikäli hän joutuu sitä suorittaessaan 
sellaiseen eturistiriitaan, että käännöksen objektiivisuus vaarantuu. 
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LIITE 6 The Translator's Charter 

The Translator's Charter (approved by the Congress at Dubrovnik in 1963, 
and amended in Oslo on July 9, 1994) 

The International Federation of Translators 

noting 

that translation has established itself as a permanent,universal and necessary activity in the world 
of today; that by making intellectual and material exchanges possible among nations it enriches 
their life and contributes to a better understanding amongst men; 

that in spite of the various circumstances under which it is practised translation must now be 
recognized as a distinct and autonomous profession; and 

desiring 

to lay down, as a formal document, certain general principles inseparably connected with the 
profession of translating, particularly for the purpose of 

- stressing the social function of translation, 

- laying down the rights and duties of translators, 

- laying the basis of a translator's code of ethics, 

- improving the economic conditions and social climate in which the translator carries out his 
activity, and 

- recommending certain lines of conduct for translators and their professional organizations, and 
to contribute in this way to the recognition of translation as a distinct and autonomous profession, 

announces the text of a charter proposed to serve as guiding principles for the exercise of the 
profession of translator. 

Section I 
GENERAL OBLIGATIONS OF THE TRANSLATOR 

1. Translation, being an intellectual activity, the object of which is the transfer of literary, scien-
tific and technical texts from one language into another, imposes on those who practise it specific 
obligations inherent in its very nature. 

2. A translation shall always be made on the sole responsibility of the translator, whatever the 
character of the relationship of contract which binds him/her to the user. 

3. The translator shall refuse to give to a text an interpretation of which he/she does not approve, 
or which would be contrary to the obligations of his/her profession. 

4. Every translation shall be faithful and render exactly the idea and form of the original – this 
fidelity constituting both a moral and legal obligation for the translator. 

5. A faithful translation, however, should not be confused with a literal translation, the fidelity of 
a translation not excluding an adaptation to make the form, the atmosphere and deeper meaning 
of the work felt in another language and country. 

6. The translator shall possess a sound knowledge of the language from which he/she translates 
and should, in particular, be a master of that into which he/she translates. 

7. He/she must likewise have a broad general knowledge and know sufficiently well the subject 
matter of the translation and refrain from undertaking a translation in a field beyond his compe-
tence. 
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8. The translator shall refrain from any unfair competition in carrying out his profession; in par-
ticular, he/she shall strive for equitable remuneration and not accept any fee below that which 
may be fixed by law and regulations. 

9. In general, he/she shall neither seek nor accept work under conditions humiliating to him-
self/herself or his/her profession. 

10. The translator shall respect the legitimate interests of the user by treating as a professional 
secret any information which may come into his/her possession as a result of the translation en-
trusted to him/her. 

11. Being a "secondary" author, the translator is required to accept special obligations with re-
spect to the author of the original work. 

12. He/she must obtain from the author of the original work or from the user authorization to 
translate a work, and must furthermore respect all other rights vested in the author. 

Section II 
RIGHTS OF THE TRANSLATOR 

13. Every translator shall enjoy all the rights with respect to the translation he/she has made, 
which the country where he/she exercises his/her activities grants to other intellectual workers. 

14. A translation, being a creation of the intellect, shall enjoy the legal protection accorded to 
such works. 

15. The translator is therefore the holder of copyright in his/her translation and consequently has 
the same privileges as the author of the original work. 

16. The translator shall thus enjoy, with respect to his/her translation, all the moral rights of suc-
cession conferred by his/her authorship. 

17. He/she shall consequently enjoy during his/her lifetime the right to recognition of his/her 
authorship of the translation, from which it follows, inter alia, that 

(a) his/her name shall be mentioned clearly and unambiguously whenever his/her translation is 
used publicly; 

(b) he/she shall be entitled to oppose any distortion, mutilation or other modification of his/her 
translation; 

(c) publishers and other users of his/her translation shall not make changes therein without the 
translator's prior consent; 

(d) he/she shall be entitled to prohibit any improper use of his/her translation and, in general, to 
resist any attack upon it that is prejudicial to his/her honour or reputation. 

18. Furthermore, the exclusive right to authorize the publication, presentation, broadcasting, re-
translation, adaptation, modification or other rendering of his/her translation, and, in general, the 
right to use his/her translation in any form shall remain with the translator. 

19. For every public use of his/her translation the translator shall be entitled to remuneration at a 
rate fixed by contract or law. 

Section III 
ECONOMIC AND SOCIAL POSITION OF THE TRANSLATOR 

20. The translator must be assured of living conditions enabling him/her to carry out with effi-
ciency and dignity the social task conferred on him/her. 

21. The translator shall have a share in the success of his/her work and shall, in particular, be 
entitled to remuneration proportional to the commercial proceeds from the work he/she has trans-
lated. 

22. It must be recognized that translation can also arise in the form of commissioned work and 
acquire as such rights to remuneration independent of commercial profits accruing from the work 
translated. 
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23. The translating profession, like other professions, shall enjoy in every country a protection 
equal to that afforded to other professions in that country, by collective agreements, standard 
contracts, etc. 

24. Translators in every country shall enjoy the advantages granted to intellectual workers, and 
particularly of all social insurance schemes, such as old-age pensions, health insurance, unem-
ployment benefits and family allowances. 

Section IV 
TRANSLATORS' SOCIETIES AND UNIONS 

25. In common with members of other professions, translators shall enjoy the right to form pro-
fessional societies or unions. 

26. In addition to defending the moral and material interests of translators, these organizations 
shall have the task of ensuring improvement in standards of translation and of dealing with all 
other matters concerning translation. 

27. They shall exert their influence on public authorities in the preparation and introduction of 
legal measures and regulations concerning the profession. 

28. They shall strive to maintain permanent relations with organizations which are users of trans-
lations (publishers' associations, industrial and commercial enterprises, public and private au-
thorities, the Press, etc.) for the purpose of studying and finding solutions to their common prob-
lems. 

29. In watching over the quality of all works translated in their countries, they shall keep in touch 
with cultural organizations, societies of authors, national sections of the Pen Club, literary critics, 
learned societies, universities, and technical and scientific research institutes. 

30. They shall be competent to act as arbiters and experts in all disputes arising between transla-
tors and users of translations. 

31. They shall have the right to give advice on the training and recruitment of translators, and to 
co-operate with specialized organizations and universities in the pursuit of these aims. 

32. They shall endeavour to collect information of interest to the profession from all sources and 
to place it at the disposal of translators in the form of libraries, files, journals and bulletins, for 
which purpose they shall establish theoretical and practical information services, and organize 
seminars and meetings. 

Section V 
NATIONAL ORGANIZATIONS AND THE INTERNATIONAL FEDERATION OF 
TRANSLATORS 

33. Where several groups of translators exist in a country, organized either on a regional basis or 
into different categories, it will be desirable for these groups to co-ordinate their activities in a 
central national organization, at the same time preserving their identity. 

34. In countries where societies or unions of translators are not yet in existence, it is suggested 
that translators should join forces to bring about the necessary establishment of such an organiza-
tion, in accordance with the relevant legal requirements of their country. 

35. To ensure the attainment of their aims at world level by common effort, national translators' 
organizations are called upon to unite in the Fédération internationale des traducteurs (Interna-
tional Federation of Translators [FIT]). 

36. Translators shall join their national organizations of their own free will and the same must 
apply to the societies with respect to their association with the International Federation of Trans-
lators. 

37. The International Federation of Translators shall defend the material and moral rights of 
translators at the international level, keep in touch with progress in theoretical and practical mat-
ters relating to translation, and endeavour to contribute to the spread of civilization throughout 
the world. 
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38. The International Federation of Translators shall attain these objectives by representing trans-
lators at the international level, particularly through relations with governmental, non-
governmental and supranational organizations, by taking part in meetings likely to be of interest 
to translators and translation at the international level, by publishing works, and by organizing or 
arranging for the organization of congresses at which questions concerning translation or transla-
tors may be examined. 

39. In general the International Federation of Translators shall extend the activities of the socie-
ties of every country at the international level, co-ordinate their efforts and define its common 
policy. 

40. The national societies and the International Federation of Translators, their central organiza-
tion, derive the strength necessary for the pursuit of their professional objectives from the feeling 
of solidarity existing among translators and from the dignity of translation which contributes to 
better understanding among nations and to the spread of culture throughout the world. 
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LIITE 7 Kysely virallisille kääntäjille 
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