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Tutkielma käsittelee kääntäjänkoulutuksen ja työelämän vastaavuutta ammatillisen kasvuprosessin 
näkökulmasta. Tärkeä ulottuvuus on koulutuksen käytännönläheisyys. Tapauskohteeksi valittiin 
Tampereen yliopiston käännöstieteen englannin oppiaine. Tutkimuksen perustana oli kysely, jolla 
kartoitettiin työelämässä olevien kääntäjien näkemyksiä koulutuksesta ja sen suhteesta työelämään. 
Muita pääaineistoja olivat käännöstieteellisen kirjallisuuden ohella kansainvälisen ja suomalaisen 
POSI-työryhmän laatimat selvitykset kääntäjänkoulutuksen käytännönläheisyydestä. 
 
Ammatillisen kasvuprosessin osat ovat ammatillinen sosiaalistuminen, ammatti-identiteetti ja 
ammattietiikka. Ammatti-identiteetin kehittyminen edellyttää ammattietiikan sisäistämistä, jolloin 
etiikan opetuksen on oltava tiedostettua. Käännöstieteellisen kirjallisuuden perusteella kääntäjän 
työtä määrittelevät pikemminkin velvollisuudet kuin oikeudet. Vastaajat kokivat, että koulutuksessa 
puhuttiin ammattietiikasta melko paljon. Tosin muiden vastausten perusteella on aiheellista sanoa, 
että ammattietiikan opetus ei ole tietoista ja systemaattista, vaan se toteutuu ns. läpäisyperiaatteella. 
Yleisesti ottaen vastaajat katsoivat saaneensa hyvät/keskinkertaiset valmiudet työelämään, 
vaikkakin lähempi tarkastelu paljastaa, ettei koulutuksen sisältö vastaa kovin hyvin työelämän 
tarpeita. Koska kyseessä on tapaustutkimus, tulokset eivät ole sellaisenaan yleistettävissä muihin 
suomalaisiin kääntäjänkoulutuslaitoksiin. 
 
Kääntäjien asemasta yhteiskunnassa keskustellaan nykyään paljon, minkä vuoksi koulutuksessa 
olisi syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota ammatillisen kasvuprosessin eri osatekijöihin. 
Ammattietiikan pitäisi kuulua entistä selvemmin opetusohjelmaan, jotta kääntäjäopiskelijoille 
kehittyisi vahva ammatti-identiteetti jo opiskeluvaiheessa. Tällöin opiskelijoille muodostuu selkeä 
kuva tulevasta ammatista ja sen vaatimuksista. Koulutuksessa keskitytään paljon 
käännöskompetenssin vahvistamiseen, mutta kaupallisen kompetenssin piiriin kuuluvia taitoja olisi 
myös syytä opettaa. Ammatti-identiteetti selkiytyy, jos opinnoissa parannetaan työelämätaitojen 
opetusta ja työelämäyhteyksien luomista eli kaupallisen kompetenssin osa-alueita. 
 
Avainsanat: kääntäjänkoulutus, ammatillinen kasvuprosessi, ammattietiikka, ammatti-identiteetti, 
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1 Johdanto 

Suomalainen työelämä ja yhteiskunta ovat viimeisen vuosikymmenen aikana ajautuneet syvään 

muutoskierteeseen (Tynjälä & Nuutinen 1997, 182). 1990-luvun laman ja tuotantorakenteen 

muutosten vuoksi työmarkkinoiden tasapaino on järkkynyt melkein kaikilla ammatti- ja 

koulutusaloilla (Naumanen & Silvennoinen 1996, 14). Muutokset eivät koske ainoastaan 

globalisaatiota tai informaatioteknologian valtavaa kehitystä vaan työnteon kulttuurisia muotoja 

(Launis & Engeström 1999, 65; Tynjälä & Nuutinen 1997, 182). Vastuu palvelujen ja tuotteiden 

laadusta ja kehittämisestä on siirtymässä niiden välittömille tekijöille. Ratkaisut ovat alakohtaisia, 

mutta yleisiä linjoja on mahdollista vetää: ammattitaidon uudenlaiset yhdistelmät, joustava 

työnjako, työn yhteisöllisyys, verkosto- ja tiimityö ja uudet yhteistyömuodot. (Ks. esimerkiksi 

Launis & Engeström 1999, 65; Naumanen & Silvennoinen 1996, 35; Tynjälä & Nuutinen 1997, 

182.) Muutokset koskettavat läheisesti myös kääntäjiä, joiden voidaan katsoa tarjoavan niin 

palveluita kuin tuotteita (ks. esimerkiksi Chesterman & Wagner 2002, 81; Jänis 2004, 75; Rice 

1987, 11). Sen vuoksi päätin tarkastella, onko eräs kääntäjien koulutuksesta vastaava taho ottanut 

muutoshaasteen vastaan ja muokannut opetusohjelmaansa sen mukaisesti. Tämä taho on Tampereen 

yliopiston käännöstieteen englannin oppiaine. Menestyminen muuttuvassa maailmassa nimittäin 

edellyttää, että työelämä ja koulutus eivät eristäydy omiin saarekkeisiinsa (Naumanen & 

Silvennoinen 1996, 146). Tutkielmassa pohditaan, onko koulutusinstituutio huomioinut tämän 

tosiasian. 

 

Sain idean tutkia kääntäjien koulutuksen ja työelämän vastaavuutta ammatillisen kasvuprosessin 

näkökulmasta käännöstieteen syventävien opintojen kurssilla, jonka nimi oli Kääntäjän ja tulkin 

työelämätaidot. Osallistuin kurssille syksyllä 2005, jolloin se järjestettiin Tampereen yliopistossa 

ensimmäistä kertaa. Osallistujia oli runsaasti, ja kurssi tuntui tulevan tarpeeseen. Luentojen 

tarkoitus oli perehdyttää opinnoissaan pidemmälle edenneitä opiskelijoita kääntäjän ja tulkin työn 
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käytännön puoliin, kuten verotukseen, yrittäjyyteen ja käännöstoimistojen projektinhallintaan. 

Käännösprosessiin ei juuri keskitytty. Luentojen aiheista syntyneitä keskusteluja jatkettiin Moodle-

keskustelualustalla, joka on Tampereen yliopiston ylläpitämä selainkäyttöinen ohjelmisto opiskelua 

varten (Moodle 2005). Kurssin koordinoija Kristiina Abdallah ehdotti eräällä luennolla, että 

koulutuksen ja työelämän vastaavuus olisi hyvä pro gradu -tutkielman aihe. 

 

Koulutuksen ja työelämän vastaavuutta on tutkittu aiemminkin. 1900-luvun loppupuolella 

perustettiin yleiseurooppalainen hanke nimeltään POSI (Praxisorientierte Studieninhalte für 

Übersetzer- und Dolmetscherausbildung) kartoittamaan mahdollisia puutteita kääntäjien ja tulkkien 

koulutuksessa. Sen tarkoituksena oli erityisesti tutkia, miten koulutus ja työelämä saataisiin 

lähemmäksi toisiaan. (The POSI Project 1999.) Suomen POSI-työryhmä on laatinut suosituksia 

tekemiensä selvitysten pohjalta, jotta koulutusta voitaisiin rakentaa tarpeeksi käytännönläheiseksi. 

Suomen POSI-työryhmä esitteli raporttinsa ja suosituksensa vuonna 1998, joten on mielenkiintoista 

selvittää, missä määrin suositukset on otettu huomioon Tampereen yliopiston käännöstieteen 

englannin oppiaineessa. (Ks. esimerkiksi Jänis 2004, 78; Vik-Tuovinen 1998). 

 

Tämä tutkielma keskittyy kääntäjänkoulutuksen ja työelämän vastaavuuteen ammatillisen 

kasvuprosessin kehittymisen näkökulmasta. Räty (1987, 121) on käsitellyt ammatillista 

kasvuprosessia toisen asteen ammatillisen koulutuksen tasolla, mutta hänen analyysinsa 

ammatillisesta kasvuprosessista sopii mielestäni myös yliopistollisen kääntäjänkoulutuksen 

tutkimiseen, joka on pohjimmiltaan ammattiin orientoivaa koulutusta (ks. esimerkiksi The POSI 

Project 1999, 12; Rogers 2001, 19). Ammattikoulut tarjoavat peruskoulutusta, josta on mahdollista 

hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Toisen asteen kolmivuotinen ammatillinen koulutus 

onkin teoreettisesti suppeampaa kuin yliopistotasoinen koulutus. Tutkimuksessani käytetään lisäksi 

yliopistotason koulutukseen liittyvää taustamateriaalia, esimerkiksi ammattietiikan opetuksen 
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käsittelyssä (ks. Lindfors 1999). Vuosina 2002–2004 voimassa olleessa opinto-oppaassa (82) 

korostetaan, että koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ammattimaisen kääntämisen tiedeperustaan 

ja antaa opiskelijoille perusammattitaito. Monet tutkijat ja opettajat tuntuvat kuitenkin olevan melko 

ärsyyntyneitä kehityksestä, jossa työelämän tai markkinavoimien annetaan vaikuttaa liikaa 

kääntäjien koulutukseen (esim. McAlester 2003, 227; Newmark 2003, 66). Jos 

kääntäjänkoulutuksessa ei otettaisi huomioon työelämässä tarvittavia valmiuksia, mihin 

koulutusohjelmassa pyritään? Suurin osa koulutuksen läpikäyneistä ja valmistuneista opiskelijoista 

tekee töitä kääntäjinä, eivätkä he suinkaan keskity yksinomaan tutkimiseen. 

 

Kasvuprosessin eri osa-alueita käsitellään luvuissa 4, 5 ja 6. Tutkielmassa siis etsitään erityisesti 

vastausta kysymykseen, toteutuuko ammatillinen kasvuprosessi Tampereen yliopiston 

käännöstieteen englannin koulutuksessa, ja, jos toteutuu, miten se toteutuu. Tärkeä näkökulma on 

myös koulutuksen käytännönläheisyys. Lähtökohtana on ollut yliopistojen kolmas tehtävä eli 

palvelutehtävä, jonka mukaan korkeakoulutuksen on oltava yhteiskunnallisesti hyödyllistä (esim. 

Vuorinen & Valkonen 2005, 15). Luvussa 6 pohditaankin kääntäjän akateemista ja kaupallista 

kompetenssia, ja niiden kypsymistä koulutuksen aikana. Oma kyselyni, POSI-työryhmien 

selvitykset ja Moodle-keskustelujen tulokset täydentävät teoreettista lähdemateriaalia 

käytännöllisellä näkökulmallaan. Tutkielman tarkoitus on antaa konkreettisia esimerkkejä ja 

parannusehdotuksia. 

 

2 Metodologia 

Tutkielmani on monitieteellinen. Pääosin se on tietysti käännöstieteellinen opinnäyte, mutta olen 

lainannut paljon koulutuksen tutkimuksesta, jossa on perehdytty asiantuntijuuteen ja sen 

kehittymiseen. Tällä hetkellä koulutuksen tutkimuksessa keskeisiä tutkimusteemoja ovat muun 

muassa koulutuksen vaikuttavuus, koulutuksen yhteys työelämään ja koulutuskulttuurit. 
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(Koulutuksen tutkimuslaitos 2007.) Koulutussosiologia on myös olennainen osa tutkimustani. Sen 

piirissä on tutkittu korkeakoulutusta, koulutustarpeita ja koulutuksen ja työelämän yhteyksiä (RUSE 

2007).  

 

Tutkimukseni on tapaustutkimus, sillä sen kohde on yksi ja ainutkertainen. Tapaustutkimus on 

pikemminkin tutkimusstrategia kuin tutkimusmenetelmä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 125, 

129.) Tapaustutkimuksella ei pyritä suoranaisesti yleiseen, vaan laaja-alaiseen, monipuoliseen ja 

yksityiskohtaiseen tietoon kohteesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 125). Tutkimukseni 

tulokset eivät olekaan sellaisenaan yleistettävissä koskemaan muiden suomalaisten yliopistojen 

käännöstieteen oppiaineita. Sen on tarkoitus olla suuntaa-antava tapaustutkimus ammatillisen 

kasvuprosessin kehittymisestä tutkimuskohteessa eli Tampereen yliopiston käännöstieteen 

englannin oppiaineessa. Koska tämäntapaista tutkimusta ei ole tietääkseni ennen tehty 

käännöstieteessä, ainakaan Suomessa, pro graduni tehtävä on innostaa muita tutkimaan tätä aihetta 

ja samalla luoda jonkinlaista pohjaa tuleville tutkimuksille.  

 

Tapaustutkimuksessa aineistoa kerätään monien metodien avulla, kuten kyselyillä, havainnoimalla 

ja tutkimalla dokumentteja (ks. esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 126). Niin kuin 

johdannossa esitettiin, tässä tutkimuksessa on hyödynnetty useita erilaisia lähteitä ja aineistoja. 

Tapaustutkimukset ovat usein kartoittavia, niin myös tämäkin tutkielma (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 129). Kartoituksessa on käytetty kyselytutkimusta. Yksi tutkimusmetodologian 

osa-alue on myös curriculum-tutkimus, jossa analysoidaan muun muassa opetussuunnitelmien 

taustalla piileviä yhteiskunnallisia ja ideologisia arvoja (Salminen 2006, 7). Valitsin 

tutkimuskohteeksi yliopiston ja yksikön, jossa itse opiskelen. Pyrin suhtautumaan ainestooni 

tutkijan objektiivisuudella ja suhteutan saamiani tuloksia muuhun aihetta käsittelevään 

kirjallisuuteen, jotta tuloksia voidaan pitää edes jossain määrin suuntaa-antavina. 
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2.1 Aineistonkeruu 

Kartoitan kääntäjien koulutuksen ja työelämän vastaavuutta keräämieni havaintojen perusteella, 

mutta etsin nimenomaan vastausta tutkimusongelmaan. Päädyin käyttämään keruumenetelmänä 

Internetpohjaista lomakekyselyä, koska halusin laatia suhteellisen laajan katsauksen kääntäjien 

koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta. Haastattelututkimus olisi ollut syväluotaavampi, mutta 

tutkimukseni pyrkimys on selvittää tilannetta yleisemmällä tasolla. Keruuvälineenä oli strukturoitu 

kyselylomake (ks. liite 2). Kyselylomake oli jaettu kolmeen aihealueeseen: taustatiedot, koulutus ja 

työelämä. Ensimmäiset seitsemän kysymystä selvittivät vastaajien taustaa, kuten ikää ja opintojen 

alkamis- ja päättymisvuotta. Seuraavat kaksikymmentäkahdeksan kysymystä liittyivät 

käännöstieteen englannin opintoihin, ja loput kolmetoista kysymystä keskittyivät pääasiassa 

vastaajien näkemyksiin koulutuksen suhteesta työelämään. Kysymysten joukossa oli monivalinta-, 

asteikko- ja avokysymyksiä. 

 

Tutkimukseni perusjoukon muodostivat Tampereen yliopistossa käännöstieteen englantia 

opiskelleet pää- tai sivutoimiset kääntäjät. En poiminut kääntäjiä millään erityisellä 

otantamenetelmällä, sillä kääntäjät vastasivat kyselyyn omaehtoisesti. Kysely suoritettiin keväällä 

2006. Lähetin sähköpostilla tutkimuspyynnön kuudelle kääntäjien sähköpostilistalle ja yhdeksälle 

tamperelaiselle ja helsinkiläiselle käännöstoimistolle, koska niiden kautta uskoin tavoittavani useita 

Tampereella käännöstieteen englantia opiskelleita kääntäjiä. Tiedän, että tutkimuspyyntöni välittyi 

ainakin kolmelle käännöstoimistolle ja neljälle sähköpostilistalle, mutta kuudesta 

käännöstoimistosta ja kahdesta listasta en ole varma, sillä toimistojen yhteyshenkilöt tai listojen 

ylläpitäjät eivät vastanneet sähköpostiini. Tutkimuspyynnössä selvitin, minkälaisia kääntäjiä etsin 

kyselyä varten. Heidän tuli olla vuonna 2000 tai sen jälkeen opintonsa päättäneitä pää- tai 

sivutoimisia kääntäjiä, jotka ovat opiskelleet käännöstieteen englantia Tampereen yliopistossa. 

Ajattelin, että tällöin opinnot ovat vielä tuoreessa muistissa. (Ks. liite 1.) 



 

 6   

Kyselylomakkeen etu on siinä, että tutkijalla on mahdollisuus koota laaja tutkimusaineisto. 

Toisaalta hän ei voi olla varma, miten hyvin vastaajat ovat ymmärtäneet kysymykset, eikä hän voi 

selventää ongelmakohtia vastaajille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 184.) Vastaajia oli 

yhteensä kaksikymmentäyksi, mikä on kohtuullisen hyvä määrä. Heitä olisi saanut olla 

enemmänkin, mutta yhden muistutuskierroksen jälkeen minun oli tyydyttävä tähän lukuun. Määrän 

pienuuden vuoksi vastauksia oli melko helppo analysoida ilman erityistä tilastointimenetelmää. 

Tarkistuslaskuja oli myös helppo suorittaa. 

 

Olen käyttänyt useaa muuta aineistoa oman kyselyni lisäksi, sillä mielestäni ne täydentävät toisiaan, 

ja koska aiheesta ei ole ennen tehty laajaa tutkimusta, turvauduin moneen lähteeseen saadakseni 

kattavan kuvan tilanteesta. Oma kyselyni muodostaa kuitenkin koko tutkimuksen perusaineiston, 

jota muut aineistot tukevat. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen työelämään 

sijoittumista tutkiva seuranta kartoittaa kyseisestä yliopistosta valmistuneiden mielipiteitä muun 

muassa opiskeluaikaisista töistä, työnhakuun liittyvistä tekijöistä ja tutkinnosta (Tampereen 

yliopistosta 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen). Moodle-keskustelualustalta (Moodle 

2005) poimitut käännöstieteen opiskelijoiden pohdinnat tarjoavat näkökulman opintojen aikana 

tehtäviin käännöstöihin ylipäänsä. 

 

Suomen POSI-työryhmän selvitykset (Vik-Tuovinen 1998) selventävät käännöspalveluiden 

käyttäjien ja jo työelämässä toimivien kääntäjien näkemyksiä kääntämisen opetuksen 

käytännönläheisyydestä. Oma kyselyni keskittyy enemmän ammatillisen kasvuprosessin muihin 

puoliin, kuten ammattietiikan ja ammatti-identiteetin kehittymiseen. Suomen POSI-työryhmän 

laatimia suosituksia esitellään tässä nyt lyhyesti. Opiskelijoiden on harjoiteltava kaikkia todellisia 

käännösprosessin vaiheita, kuten analyysia, tuottamista, taustatutkimusta ja tarkistusta. Todellisia 

käännöstoimeksiantoja pitäisi järjestää mahdollisimman paljon, erityisesti opintojen 
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loppuvaiheessa. Opiskelijoita pitäisi kannustaa toimimaan ryhmässä, sillä isot käännösprojektit ovat 

yleisiä nykymaailmassa. Koetilanteiden pitäisi mukailla todellisia käännöstilanteita, mikä on 

otettava huomioon myös arvioinnissa. Opiskelijoille olisi tarjottava enemmän työharjoittelupaikkoja 

käännöstoimistoissa ja muissa kääntäjiä työllistävissä yrityksissä ja järjestöissä. Muitakin yhteyksiä 

koulutustahon ja työelämän välillä olisi lisättävä, esimerkkinä työryhmä mainitsee yrityksille 

tehtävät pro gradu -tutkielmat. (Vik-Tuovinen 1998.) 

 

2.2 Vastaajat 

Kyselyyn vastasi kaksikymmentäyksi kääntäjää. Esitin tutkimuspyynnössä, että vastaajat olisivat 

valmistuneet aikaisintaan vuonna 2000, koska ajattelin, että heillä olisi vielä opiskeluaika tuoreessa 

muistissa. Kaksitoista kääntäjää oli päättänyt opintonsa vuosien 2000 ja 2006 aikana. Yksi kääntäjä 

ilmoitti valmistuvansa vuonna 2007, mutta hänellä on vastauksensa mukaan jo filosofian maisterin 

tutkinto käännöstieteen englannista. Hänen tietonsa ovat ristiriitaisia, kenties hän on epähuomiossa 

tehnyt kirjoitusvirheen tai rastittanut väärän ruudun. Viisi kyselyyn vastannutta kääntäjää oli 

kuitenkin valmistunut ennen vuotta 2000. Kaksi oli valmistunut vuonna 1996 ja loput kolme 

vuosina 1997–1999. En hylännyt heidän vastauksiaan, sillä heidän opintojensa päättymisestä ei 

ollut kulunut mielestäni liian kauan aikaa. Kolme kääntäjää ei ilmoittanut opintojen päättämisvuotta 

ollenkaan, mutta kaksi heistä oli aloittanut opintonsa vuona 1999 ja yksi vuonna 1991, joten katsoin 

heidän sopivan vastaajajoukkoon. Olen tutkinut vuosien 1996–2000 opinto-oppaita, ja koska 

kurssitarjonnan perusrakenne on pysynyt melko samanlaisena, en hylännyt ennen vuotta 2000 

opintonsa päättäneiden vastauksia. 

 

Vastaajajoukkoon kuului kuusitoista naista (76 %) ja neljä miestä (19 %), yksi ei ollut vastannut 

tähän kysymykseen mitään. Vastaamatta jättänyt kääntäjä on kenties epähuomiossa unohtanut 

vastata kysymykseen tai sitten hän ei ole katsonut aiheelliseksi ilmoittaa omaa sukupuoltaan. 
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Sukupuolijakauma vastaa kieli- ja käännöstieteiden opiskelijoiden sukupuolijakaumaa, jonka 

perusteella naiset hakeutuvat miehiä yleisemmin opiskelemaan kyseisiä oppiaineita. 

Syyslukukaudella 2005 käännöstieteen englannin perustutkinto-opiskelijoista 79 prosenttia oli 

naisia, ja kieli- ja käännöstieteiden laitoksella perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoista 85 prosenttia oli 

naisia (Tampereen yliopiston tilastoja 2006).  

 

Vastaajista seitsemän kuului ikäryhmään 25–29, viisi vastaajaa ilmoitti ikäryhmäkseen 30–34, 

kolme kuului ikäryhmään 35–39 ja loput jakautuivat niin, että kaksi vastaajaa kuului kuhunkin 

ryhmistä 20–24, 40–44 ja 45–49. Ikäjakauma on melko vaihteleva, mikä johtuu todennäköisesti 

siitä, että moni vastaaja on aloittanut käännöstieteen englannin opinnot aikuisiällä. Vastaajista viisi 

oli opiskellut ennen käännöstieteen englantia jotain toista alaa, esimerkiksi englantilaista filologiaa, 

säätötekniikkaa tai valtio-oppia. Yksi oli vaihtanut käännöstieteen englantiin, koska aiempi ala ei 

kiinnostanut. Yksi vaihtoi parempien uranäkymien vuoksi. Kolmella oli muu syy: yksi vaihtoi 

ammattia kahdenkymmenen vuoden jälkeen, yksi halusi suorittaa toisen tutkinnon ja yksi vaihtoi, 

koska entisellä alalla ei ollut tarpeeksi töitä. Kuudella vastaajalla oli kyselyn aikaan filosofian 

maisterin tutkinto käännöstieteen englannista, kolmetoista oli ”gradua vaille valmiita” ja kahdella 

oli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto. Viisi vastaajaa kahdestakymmenestäyhdestä oli 

suorittanut teknisen viestinnän erikoistumisohjelman. Halusin kysyä tätä asiaa, jotta voisin ottaa sen 

huomioon vastauksia analysoidessani. Sillä saattaa olla merkitystä esimerkiksi käännöskursseilla 

tehtyjen käännösten aihealueiden tarkastelussa. 

 

3 Yliopistollinen kääntäjänkoulutus 

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon yleiskokouksessa hyväksyttiin vuonna 1976 

suosituksenomainen asiakirja Nairobi Recommendation kääntäjien ja käännösten suojelemisesta 

lain keinoin (IFT 2006). Siihen on sisällytetty ehdotuksia kääntäjien aseman parantamiseksi. Se oli 
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aikanaan ensimmäinen kansainvälisen järjestön laatima asiakirja, joka yritti puuttua kääntäjien 

ammattikunnan ongelmiin. Se sisältää myös lyhyen osion, joka käsittelee kääntäjien koulutusta ja 

työoloja. Asiakirjassa (IFT 2006) toivotaan YK:n jäsenmailta, että ne tunnustavat kääntämisen 

erityisyyden tieteenalana ja asiantuntijakoulutuksen tarpeen. Koulutuksen laadusta tai pituudesta ei 

mainita sen tarkemmin. Jokainen jäsenmaa saa ilmeisesti itse päättää, millaista kääntäjänkoulusta se 

järjestää, jos järjestää ollenkaan. 

 

Suomessa kääntämisen asiantuntijoita koulutetaan nykyään yliopistoissa. 1960-luvun lopulla ja 

1970-luvun alussa Suomeen perustettiin kieli-instituutteja kääntäjien kouluttamista varten, sillä 

pienellä kielialueella oli pulaa pätevistä kääntäjistä. Vuonna 1981 instituutit liitettiin lähimpiin 

yliopistoihin ja kolmen vuoden koulutus muuttui tutkintoon johtavaksi koulutusohjelmaksi. (Jänis 

1998.) Opiskelijat valmistuvat tai päättävät opintonsa keskimäärin 3–5 vuodessa. Valmistuneista 

tulee joko humanististen tieteiden kandidaatteja tai filosofian maistereita. Englannin kääntämisen 

opetusta annetaan Helsingin yliopiston käännöstieteen laitoksella Kouvolassa, Joensuun yliopiston 

kansainvälisen viestinnän laitoksella Savonlinnassa, Turun yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen 

keskuksessa ja Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Yleisesti ottaen 

kääntäjäkoulutuksen tavoite on tarjota opiskelijoille käytännölliset ja teoreettiset valmiudet toimia 

kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoina. Nämä valmiudet käsittävät työkielien korkeatasoisen 

osaamisen, lähde- ja kohdekulttuurien tuntemisen, tiedot kääntämisen käytännöistä ja teoriasta ja 

laaja-alaiset viestintä- ja tutkimustaidot. (Ks. esim. Mackenzie 1998.) 

 

Kouvolassa, Savonlinnassa, Turussa ja Tampereella opetusohjelman rakenne on melko 

samanlainen. Perusopinnoissa keskitytään kielitaidon ja kyseessä olevien kulttuurien tuntemuksen 

kehittämiseen. Joitakin alustavia teoriaopintoja on myös tarjolla. Aineopinnoissa harjaannutetaan 

käytännön käännöstaitoja, opiskellaan kääntämisen historiaa ja teoriaa, tekstilingvistiikka ja 
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terminologiaa ja syvennetään tietoutta työkielistä ja erikoisaloista. Erikoisalojen opinnot eivät enää 

ole pakollisia kaikissa yliopistoissa. Syventävissä opinnoissa täydennetään käytännön, teorian ja 

erikoistumisalueiden tietämystä. Opintoihin kuuluu pakollinen, vähintään kuukauden mittainen 

kieliharjoittelu opiskeltavaa kieltä puhuvassa maassa. Opinnot päättyvät yleensä pro gradu -

tutkielman tekemiseen. (Mackenzie 1998.) 

 

Tynjälän (1999, 171–173; ks. myös Tynjälä & Nuutinen 1997, 184) mukaan asiantuntijatieto 

voidaan jakaa kolmeen alueeseen: formaali, käytännöllinen ja itsesäätelytieto. Formaali tieto on 

eksplisiittistä ja yleispätevää. Se sisältää konkreettisen alan tietoperustan ja teoreettisen tiedon. 

Käytännöllinen tieto on puolestaan usein implisiittistä, ja se kehittyy käytännön kokemuksissa. 

Vaikka tätä ei voida suoranaisesti opettaa, opettajat ja vierailevat luennoitsijat pystyvät välittämään 

sitä jakamalla omia kokemuksiaan kääntäjänä toimimisesta. Tällainen niin sanottu hiljainen tieto on 

kontekstisidonnaista. Kolmas asiantuntijatiedon osa-alue on itsesäätelytieto, joka käsittää 

metakognitiiviset ja reflektiiviset tiedot ja taidot. Yleensä näitä tiedon alueita on tutkittu erikseen, 

esimerkiksi kouluoppimista tutkittaessa on keskitytty formaaliin tietoon ja käytännöllistä tietoa on 

tarkasteltu työympäristössä.  

 

Viime aikoina on pyritty integroimaan asiantuntijuuden eri komponentteja toisiinsa (ks. esimerkiksi 

Bereiter ja Scardamalia Tynjälän mukaan 1999, 172). Perinteisen opetussuunnitelman mukaan 

opintojen alussa hankitaan perusteoriapohja ja vasta loppuvaiheessa perehdytään alan käytännön 

puoliin, esimerkiksi työharjoittelussa. Tällaista opetussuunnitelmaa käytetään suomalaisissa 

yliopistoissa kääntäjänkoulutuksessa, kuten yllä todettiin. Tynjälä (1999, 172) katsoo, ettei tällainen 

koulutusmalli välttämättä edistä teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistämistä. Se saattaa olla 

yksi suurimmista syistä sille, että koulutuksessa hankitun osaamisen ei katsota olevan 

sovellettavissa työelämän monimutkaisiin tilanteisiin. Tampereen kieli- ja käännöstieteen laitoksella 
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tosin perusopintoihin kuuluu Johdatus kääntäjän ja tulkin ammatteihin -kurssi, jonka on tarkoitus 

antaa kuva muun muassa ammattimaisesta kääntämisestä ja etiikasta (Kieli- ja käännöstieteiden 

laitos 2006).  

 

Tynjälä ja Nuutinen (1997, 187–189) esittävät, että perinteisesti opetus on nähty tiedon siirtämisenä 

opettajalta opiskelijalle ja oppiminen behavioristisena ärsyke-reaktio-palautemallina. Opetuksessa 

edetään perusasioista kohti syvällisempiä asiantuntijatietoja ja -taitoja. Tynjälän ja Nuutisen (1997, 

188) mukaan tämä malli ei kuitenkaan selitä oppimisprosessia, ja koulutuksessa käsiteltävä tiedon 

määrä on liian suuri kunnolla sisäistettäväksi. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppija 

rakentaa itse tiedon, eikä sitä siirretä häneen. Kukin oppija rakentaa merkityksiä omien 

kokemustensa pohjalle, jolloin oppimistulokset ovat yksilöllisiä. Tämä on otettava huomioon 

tulosten arvioinnissa, jonka tulisi kohdistua opiskelijoiden omiin tuotoksiin eikä keinotekoisiin 

tenttitilanteisiin. Tynjälän ja Nuutisen (1997, 189) mielestä opettajan täytyy kartoittaa, millaisia 

käsityksiä opiskelijoilla on aiemmista opinnoista esimerkiksi keskusteluilla. Vuorinen ja Valkonen 

(2005, 103–104) katsovat, että opiskelija-aineksesta on tullut heterogeenistä ja akateemisen 

tutkinnon työmarkkina-asema on muuttunut. Opiskelijat odottavat sen vuoksi käytännöllistä ja 

työelämän tarpeisiin vastaavaa opetusta. Pyrinkin tutkimuksessani selvittämään, miten hyvin 

Tampereen yliopiston käännöstieteen englannin oppiaineen opetus vastaa työelämän tarpeita ja 

odotuksia. 

 

3.1 Käännöstieteen englannin oppiaine Tampereella 

Käytän kurssitarjonnan ja käännöstieteen englannin oppiaineen koulutussisällön tarkasteluun 

pääasiassa opinto-opasta, joka oli voimassa vuosina 2002–2004. Oppaan voimassaoloaikaa 

jatkettiin vielä lukuvuodelle 2004–2005. Vertailussa on käytetty myös kahta opinto-opasta. jotka 

olivat voimassa vuosina 1996–1998 ja 1998–2000. Syksyllä 2005 toteutettiin 
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tutkintorakenneuudistus, joka on vaikuttanut kurssitarjontaan jonkin verran, mutta ei huomattavasti. 

Tämän tutkielman kannalta tärkein muutos oli uusi Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssi. 

Uuden rakenteen mukaista tutkintoa suorittaville kandidaatintutkinto on pakollinen ennen filosofian 

maisterin tutkintoa. 12.4.2006 astui voimaan uusi kandidaatin ja maisterin tutkintoon vaadittava 

kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteisten opintojen opetussuunnitelma (Kieli- ja 

käännöstieteiden laitos 2006). Opintojaksot liittyvät lähinnä kieli- ja käännöstieteisiin ja 

kirjallisuudentutkimukseen sekä niiden metodeihin. Tietotekniikan kurssi on kaikille pakollinen, ja 

joitakin uusia vapaaehtoisia kursseja on tullut lisää. Koska kyselyyn vastanneet ovat valmistuneet 

tai suorittaneet suurimman osan opinnoistaan ennen syksyä 2005, en ota mahdollisia muutoksia 

huomioon tutkimuksessani. Etenkään koska muutokset näyttävät liittyvän etupäässä kieli- ja 

käännöstieteelliseen tutkimukseen ja metodiopintoihin eivätkä niinkään käännöskursseihin tai 

työelämätaitoihin, lukuun ottamatta tietenkään Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssia. 

Käännöstieteen ymmärtäminen on toki osa kääntäjän identiteettiä, mutta työelämätaidot ovat 

mielestäni valmiuksia, joita asiantuntija tarvitsee pärjätäkseen työelämän monimutkaisissa 

tilanteissa. Koulutuksen käytännönläheisyys on lisäksi olennainen osa tätä tutkimusta. 

 

Opinto-oppaan mukaan Tampereen yliopiston käännöstieteen yksiköstä valmistuvat ovat 

kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita, jotka voivat sijoittua monenlaisiin työtehtäviin. He 

voivat toimia kääntäjinä, tulkkeina, tutkijoina ja opettajina. Muita mahdollisuuksia ovat erilaiset 

viestinnän alan tehtävät esimerkiksi kaupan ja teollisuuden palveluksessa, tiedotusvälineissä ja 

järjestöissä. (Opinto-opas 2002–2003, 2003–2004, 82.) Tutkimuksen kohderyhmän kääntäjistä neljä 

ilmoitti pääasialliseksi kääntämisen alakseen kaunokirjallisuuden. Yksi vastaaja käänsi 

kaunokirjallisuutta vapaa-ajallaan, muuten hän oli suuren yrityksen palveluksessa. Kolme vastaajaa 

toimi teknisenä kääntäjänä ja yksi teknisenä kirjoittajana. Viisi kääntäjää teki hyvin monenlaisia 

käännöstöitä, joihin kuului myös teknistä kääntämistä. Av -kääntäjiä oli kaksi ja asiatekstinkääntäjiä 
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oli yksi. Yksi kääntäjä toimi IT-alalla lokalisoijana ja yksi työskenteli tilitarkastuksen 

kansainvälisten standardien parissa. Kolme ei vastannut kysymykseen ollenkaan. Kysymystä 3.14. 

(ks. liite 2) muutettiin kahden vastaajan ehdittyä vastata kyselylomakkeeseen. Siihen lisättiin 

kehotus mainita pääasiallinen kääntämisen ala. Todellisuudessa siis vain yksi vastaaja ei vastannut 

tähän kysymykseen lainkaan.  

 

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ammattimaisen kääntämisen tiedeperustaan, antaa 

perusammattitaito kääntäjän tai tulkin työhön, tarjota valmiudet käännöstieteelliseen 

tutkimustyöhön, tieteellisen tiedon ja tutkimustulosten soveltamiseen ja tieteellisiin jatko-opintoihin 

(Opinto-opas 2002–2003, 2003–2004, 82). Tampereella käännöstieteen englannin oppiainetta 

opiskelevat voivat valita oman erikoisalueensa seuraavien alojen joukosta: tulkkaus, 

audiovisuaalinen kääntäminen, kaunokirjallinen kääntäminen ja tekninen viestintä. Oppiaineen 

Internet-sivuilla mainitaan myös, että työllistymistilanne on englannin lukijoille erityisen hyvä, sillä 

englanti on tärkeä työkieli kauno- ja tietokirjallisuudessa, av-kääntämisessä ja asiatekstien, tieteen 

ja teknisen viestinnän aloilla. (Käännöstieteen englanti 2006.) 

 

Oppiaine tarjosi vuosina 2002–2004 muun muassa yhden av-kääntämisen johdantokurssin (1 

opintoviikko), yhden tekstittämisen peruskurssin (1 ov), kaksi asiatekstien käännöskurssia (4 ov), 

johdatuksen tulkkauksen teoriaan (2 ov), viisi tulkkauskurssia (9 ov), tulkkauksen kokonaisuuden 

syventävissä opinnoissa (4 ov), johdatuksen kaunokirjalliseen kääntämiseen (2 ov), yhden 

kaunokirjallisen kääntämisen kurssin (2 ov), kaunokirjallisen kääntämisen kokonaisuuden 

syventävissä opinnoissa (4 ov), ja edellisten lisäksi kuusi yleistä käännöskurssia (17–20 ov). 

Käännöstieteen englannin pääaineopiskelijat voivat myös hakea teknisen viestinnän 

erikoistumisohjelmaan, joka oli vuosien 2002–2004 aikana kahdenkymmenen opintoviikon 

laajuinen. Erikoistumisohjelman voi suorittaa syventävien opintojen sijaan. (Opinto-opas 2002–
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2003, 2003–2004, 87–92.) Koska vastaajien joukossa oli ennen vuotta 2000 valmistuneita, olen 

tutkinut kurssitarjontaa myös vuosien 1996–2000 opinto-oppaista. Yleisten tekstien, asiatekstien ja 

kaunokirjallisten tekstien käännöskurssien määrässä ja laajuudessa ei ole tapahtunut huomattavia 

muutoksia. Tulkkauskurssien määrää on kuitenkin vähennetty. Audiovisuaaliseen kääntämiseen 

liittyvien kurssien määrästä ja laajuudesta on myös tingitty, esimerkiksi vuosina 1996–2000 

järjestettiin kolme av-kääntämisen kurssia: yksi johdantokurssi (2 ov) ja kaksi tekstittämiskurssia (4 

ov). Vuosina 1996–1998 järjestettiin myös kolme erikoisalojen käännöskurssia: yksi yleinen (2 ov) 

ja yksi talousalan teksteihin (2ov) ja yksi teknisiin teksteihin keskittyvä kurssi (2 ov). (Opinto-opas 

1996–1997, 1997–1998, 88–95; Opinto-opas 1998–1999, 1999–2000, 95–104.)  

 

4 Ammatti-identiteetti 

Ammatillinen kasvuprosessi sisältää sosiaalistumisen, identiteetin muodostumisen ja 

ammattietiikan kehittymisen. Identiteetin ja ammattietiikan muodostuminen kuuluvat 

sosialisaatioon. Ammatillinen kasvuprosessi ei kuitenkaan katkea työelämään siirryttäessä vaan 

samastuminen ammattiin tapahtuu vähitellen. Parhaimmillaan se jatkuu läpi koko elämän, jolloin 

työntekijä tuntee kehittyvänsä jatkuvasti. (Räty 1987, 123.) Myös eri alojen työnantajat katsovat, 

että työntekijöiden ammatillisessa kasvuprosessissa tärkeintä on kokemus ja yrityksen ja 

erehdyksen kautta oppiminen (Metsä-Tokila, Tulkki ja Tuominen 1998, 45). Tässä luvussa 

käsitellään kasvuprosessin yhtä osatekijää eli ammatti-identiteettiä. Aivan aluksi on hyvä määritellä 

ammatin ja ammatti-identiteetin käsitteet. 

 

4.1 Ammatin ja ammatti-identiteetin määritelmät 

Airaksisen (1991, 25) mukaan ammatin määritelmä sisältää työn, tietotaidon, oikeudet, vallan ja 

itsenäisyyden tai lyhyesti sanottuna ammatti on osaaminen, asema ja auktoriteetti yhdistettynä. 

Osaaminen on ensimmäinen askel tällä tiellä, ja vasta tarvittavan tietotaidon kartuttua 
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ammattilainen voi saavuttaa haluamansa aseman yhteiskunnassa. Osaaminen ja asema yhdessä 

luovat auktoriteetin, joka tarkoittaa valtaa ja itsenäisyyttä toimia ammatissa. (Airaksinen 1991, 25–

26.) Sagerin (1987, 89) mukaan yleisö arvioi ammattia sen itsensä asettamien normien ja 

saavuttamansa aseman perusteella. Asema rakentuu ulkopuolisten antaman tunnustuksen mukaan. 

Tunnustusta taas saavutetaan korkean työn laadun, itsearvostuksen ja ammattikunnan jäsenten 

solidaarisuuden kautta. Ammattikunta itse siis määrittelee omat norminsa, mutta ne eivät ole päteviä 

ilman yleisön hyväksyntää. Sager (1987, 89) esittää, että ammatin tai pikemminkin ammattikunnan 

jäsenten asema pohjautuu koulutukseen, ammattipätevyyteen, harjoitteluun ja työkokemukseen. 

 

Näiden määritelmien mukaan kääntäjillä on ammattikuntana suhteellisen hyvä tilanne. Heillä on 

nimittäin osaamista, ja tietyissä tapauksissa hyvä asema ja auktoriteetti. Koulutus takaa tietysti 

hyväksyttävän osaamistason, mutta kääntäjinä toimii myös paljon ihmisiä, jotka eivät ole saaneet 

suoranaista kääntäjänkoulutusta, koska kääntäjien ammattinimikettä ei ole suojattu Suomessa (Jänis 

2004, 77). Sager (1987, 89) huomauttaakin, että jonkin tahon on hyväksyttävä yllä mainitut 

osatekijät eli koulutus, pätevyys, harjoittelu ja työkokemus. Suomessa voi saada virallisen kääntäjän 

pätevyyden suorittamalla Kääntäjien tutkintolautakunnan toimeenpaneman virallisen kääntäjän 

kokeen, jota varten ei tarvita yliopistotason koulutusta tai ylipäänsä mitään koulutusta. Kokeeseen 

osallistuvan on käännettävä yksi yleinen ja yksi omavalintainen erikoisteksti omalle äidinkielelleen, 

joka voi olla joko suomi tai ruotsi. Kokeessa saa käyttää sanakirjoja. (Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskus 2007.) Mackenzien (1998) mukaan kääntäjät ovat kritisoineet sitä, että koe testaa 

vain kielellisiä taitoja eikä käännöstaitoja. Viiden vuoden koulutuksen ja akateemisen tutkinnon 

suorittaneet kääntäjät joutuvat toistaiseksi vielä suorittamaan myös tämän kokeen, jos haluavat 

saada virallisen kääntäjän auktorisoinnin. 
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Rädyn (1987, 117) mukaan ammattia voidaan lisäksi tarkastella kolmesta erilaisesta näkökulmasta: 

funktionaalisesta, objektiivisesta ja subjektiivisesta. Funktionaalinen ammatinkäsitys sisältää 

toiminnot ja tehtävät, jotka liittyvät työhön. Objektiivisen ammatinkäsityksen mukaan ammatit 

määräytyvät yhteiskunnallisen työnjaon ja teknisen kehityksen perusteella. Tähän kuuluvat 

olennaisena osana tuotantovoimat ja tuotantosuhteet, jotka vaikuttavat sen hetkiseen 

ammattitarjontaan. (Räty 1987, 118.) Objektiivinen käsitys saattaa erota radikaalisti yksilön omasta 

eli subjektiivisesta ammatinkäsityksestä. Henkilö voi ottaa jonkin työposition, mutta samastua 

samalla koulutuksen tuomaan ammattiin. Nuoren henkilön subjektiiviseen käsitykseen vaikuttavat 

ennen kaikkea kasvatus ja koulutus. Ammatinkäsitys kehittyy hitaasti kasvuprosessina. Jos 

koulutusjärjestelmä on irrallaan työelämästä, muokkautuu subjektiivisesta käsityksestä myös 

irrallinen. Se taas voi johtaa sopeutumisvaikeuksiin työelämään siirryttäessä. Koulutuksen antama 

kvalifikaatio eli työkyky saattaa myös poiketa työpaikkojen kvalifikaatiovaatimuksista. (Räty 1987, 

120–121.) 

 

Jos ihminen ei osaa sijoittaa itseään osaksi yhteiskuntaa ja yhteisöään, seuraa identiteettikriisi. 

Ammatillinen identiteettikriisi syntyy usein silloin, kun subjektiivinen ammatinkäsitys poikkeaa 

työtehtävistä ja asemasta. (Ks. esim. Airaksinen 1991.) Ilman ammatin arvopäämäärää ammatti-

identiteetti ajautuu kriisiin, koska toimijalla ei ole työssä tarvittavaa auktoriteettia ja motivaatiota 

(Airaksinen 1991, 36). Kriisitilanteessa ammatti-identiteettiä voi täydentää työhön liittyvällä 

opiskelulla, ammattijärjestössä toimimalla tai etsimällä ammatillisia kontakteja (Räty 1987, 130–

131). Robinsonin (2003, 25) mukaan ammatillista itsearvostusta ja rohkeutta puolustaa omia 

oikeuksiaan parantavat itsensä jatkuva kouluttaminen ja yhteys muihin kääntäjiin, alan 

kirjallisuuden lukeminen ja kollegoiden tapaaminen. Suomessa kääntäjät voivat hakea ammatillisia 

kontakteja esimerkiksi Suomen kääntäjien ja tulkkien liitosta (SKTL 2007), joka on aatteellinen 

etujärjestö eikä suoranainen ammattijärjestö. Sen tehtävänä on muun muassa valvoa kääntäjien ja 
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tulkkien ammatillisia etuja, toimia kääntäjien ja tulkkien koulutuksen hyväksi ja kääntämisen ja 

tulkkauksen tason kohottamiseksi. Suomessa toimii myös Kääntäjien ammattijärjestö (KAJ 2006), 

jonka tehtävä on valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja. 

Tällainen toiminta auttaa yksittäisiä kääntäjiä vahvistamaan omaan ammatti-identiteettiään ja 

yleisesti koko alaa parantamaan auktoriteettiaan yhteiskunnassa. 

 

Ammatti-identiteetin muodostuminen luo tunteen siitä, että osaa työnsä hyvin ja sopii tehtävään, 

mutta ilman kypsää ammattivalmiutta se ei ole mahdollista. Työntekijällä on oltava riittävät tiedot, 

taidot, motivaatio ja arvostus. Usein professionaalisilla työntekijöillä ammatti-identiteetin 

muodostuminen on itsestään selvä asia. (Räty 1987, 128–129.) Betcken (1998) mielestä 

laadukkaalla kääntäjällä on vankka ammatti-identiteetti, jolloin hän osaa ottaa vastuuta ja toimia 

tyydyttävästi. Tervettä identiteettiä pitäisi tukea koulutuksen ajan niin, että opiskelijat tuntevat 

koulutuksen olevan heille hyödyksi tulevaisuuden työtä ajatellen (ks. Malmkjär 1994, 144). 

 

Rädyn (1987, 128) määritelmän mukaan ammatti-identiteetti sisältää ne ominaisuudet, piirteet ja 

tunnukset, jotka ilmentävät samastumista ammattiin. Räty lisää, että ammatin on myös oltava 

yhteiskunnallisesti tunnistettu eli sen merkitys, tehtävät, velvollisuudet ja vastuu on määritelty. 

Ammatin täytyy näiltä piirteiltään erottautua muista ammateista. Jos siis ihmisen täytyy ensin 

omaksua ammatin velvollisuudet ja vastuu, ammatti-identiteetin kehittyminen edellyttää 

ammattietiikan sisäistämistä, jolloin ammatti-identiteetti ja ammattietiikka nivoutuvat toisiinsa 

hyvin tiiviisti. Rädyn (1987, 128) mielestä ammatti-identiteetti on kaiken lisäksi yksilöllinen eli se 

riippuu ihmisen subjektiivisesta ammatinkäsityksestä. Sekä Räty että Airaksinen toteavat, että 

koulutus luo ammatti-identiteetin, jonka kehittyminen jatkuu kuitenkin työelämässä ammattia 

harjoitettaessa (Airaksinen 1991, 43; Räty 1987, 121).   
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Ammatti-identiteettiin kuuluvat sisäiset ja ulkoiset tunnusmerkit (Räty 1987, 132). Kääntäjillä ei ole 

sellaisia ulkoisia tunnusmerkkejä kuin monilla muilla ammattiryhmillä, kuten upseereilla 

arvomerkit ja lääkäreillä valkoiset takit. Ammatin nimi on kuitenkin yksi tärkeimmistä ulkoisista 

merkeistä. Kääntäjän ammattinimikettä ei ole Suomessa suojattu, joten kuka tahansa voi kutsuaan 

itseään kääntäjäksi (Jänis 2004, 77). Suomessa kääntäjien kenttä onkin varsin kirjava nimiasian 

suhteen: on virallisia kääntäjiä, kielenkääntäjiä ja diplomikielenkääntäjiä. Kääntäjien on siis tuotava 

julki omaa ammatillista rooliaan muilla tavoin, pääasiassa ammatti-identiteetin sisäisillä 

tunnusmerkeillä. Ne ovat osa ammattietiikkaa, julkisia tai henkilökohtaisia periaatteita ja 

käyttäytymissääntöjä eli normeja (Räty 1987, 132). Toisin sanoen ammatti-identiteettiä on vaikea 

erottaa ammattietiikasta. Näin ollen myöhempi pohdinta ammattietiikasta liittyy identiteettiin ja 

päinvastoin. Ammatista käytetyt metaforat kuvastavat implisiittisesti kyseiseen ammattiin liitettyjä 

mielikuvia, jotka osaltaan vaikuttavat ammattikunnan sisäiseen käsitykseen omasta itsestään.  

 

4.2 Kääntämisen metaforia 

Chestermanin (2002, 13) mukaan antiikin aikaan kääntäjää verrattiin usein rakentajaan, joka purkaa 

talon, vie tiilet uuteen paikkaan ja rakentaa uuden talon samoista tiilistä. Tiilet kuvasivat 

merkityksen elementtejä. Chesterman (2002, 15) esittelee myös vanhan vertauksen kääntämisestä 

kopioimisena, joka sai alkunsa Raamatun kääntämisen ajoilta. Raamatun sisältö ja muoto olivat 

pyhiä, eikä kääntäjä saanut tehdä tekstiin kuin pieniä muutoksia. Kääntäjä oli palvelija, joka vain 

kopioi lähdetekstiä melkein sanasta sanaan pelon sekaisen kunnioituksen vallassa. Tämä näkökulma 

on levinnyt raamatullisesta yhteydestään muidenkin tekstien kääntämiseen, ja se on vaikuttanut 

lähdetekstin kunnioituksen kehittymiseen. Palvelijan metafora on ajankohtainen yhä nykypäivänä. 

Rikman kirjoittaa toimittamansa esseekokoelman esipuheessa, että monet kokoelman kirjoittajista 

suhtautuvat lähdetekstiin ”suurella pelolla ja kunnioituksella, suorastaan nöyrästi” (Rikman 2005, 

8). Hermansin (1985, 103) mukaan renessanssin aikakaudella kääntämistä verrattiin imitoimiseen. 
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Usein kääntämistä pidettiin jopa alempiarvoisena, koska sen tavoite eli lähdetekstin täydellinen 

uudelleentuottaminen on mahdotonta, koska kääntäjä on toisarvoinen alkuperäisen kirjoittajaan 

nähden ja koska käännös on alkuperäisen kopio. 

 

Yksi viime aikojen metaforista taas on ollut kannibalismi, joka on brasilialaista postmodernia 

käännösetiikkaa. ”Syömällä” lähdetekstin kääntäjä hankkii sen hyvät ominaisuudet ja samalla 

lähdetekstiltä riistetään vallan merkit. (Oittinen 1995, 146, 148.) Chestermanin (2002, 17) mukaan 

lukijaa on kuitenkin informoitava tällaisesta käännösstrategiasta. Tällöin myös kääntäjästä tulee 

näkyvä. Koskisen (2000, 98) mukaan näkyvyydestä on tullut suosittu käsite käännöstieteissä 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Keskeisin kääntäjän näkyvyyden puolestapuhuja on Lawrence 

Venuti. Koskinen (2000, 98) esittää, että vaikka Venutin käsitys kääntämisestä sorrettuna 

toimintana on liioittelua, on se myös monen muun tutkijan lähtökohta. Yksi heistä on Pym, joka 

tosin ei suosittele yhtä radikaalia näkyvyyttä kuin Venuti. (Lisää Venutin strategiasta luvussa 5.3.)  

 

Seuraava askel on otettu kohti huomattavasti inhimillisempää suuntaa eli kommunikaatiota. 

Kääntäjä nähdään nyt välittäjänä ja erityisesti viestinnän asiantuntijana. Cronin (2003, 64–65) 

huomauttaa, että globalisaation aikana on syytä pohtia kääntäjien representaatiota uudestaan, sillä 

automaation ja ilmaisten Internet-konekäännösten saatavuuden kasvaessa hurjaa vauhtia 

käännöspiireissä huolestuneisuus kasvaa samaan aikaan. Standardien ja laadun tason 

huonontumisen lisäksi pelätään ihmiskääntäjän aseman välittäjänä horjuvan. Cronin (2003, 65) 

uskoo kääntäjän roolin tärkeyteen, jos se nähdään välittäjänä [transmitter] viestittäjän 

[communicator] sijaan. Luodaanko kääntäjäopiskelijoille tällainen kuva heidän roolistaan 

asiantuntijana jo koulutuksen aikana vai oppivatko he sen vasta työelämässä? Vai sisäistävätkö he 

nöyrän ja lähdettä kunnioittavan asenteen? Sitä asiaa selvitetään tarkemmin luvuissa 5 ja 6, joissa 

käsitellään kääntäjien ammattietiikkaa ja kompetensseja. Seuraavaksi tarkastellaan asiantuntijalle 
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kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia, koska ne ovat osa ammatti-identiteetin sisäisiä 

tunnusmerkkejä. 

 

4.3 Kääntäjän oikeudet 

Kääntäjän oikeudet ovat osa kääntäjän ammatti-identiteettiä ja ammattietiikka, koska ne 

muokkaavat osaltaan kääntäjän käsitystä hänen työnsä yhteiskunnallisesta merkityksestä ja 

asemasta. Aiemmin mainittu Unescon yleiskokouksessa vuonna 1976 hyväksytty asiakirja (IFT 

2006) pyrkii parantamaan kääntäjien ja käännösten asemaa. Asiakirjassa määritellään ensin 

kääntäjän ja käännöksen käsitteet, jonka jälkeen esitetään, millainen kääntäjän ja 

käännöspalveluiden käyttäjän välisen sopimuksen sisällön tulisi olla. Voisi olettaa, että kääntäjille 

parempaa asemaa ajavassa asiapaperissa määriteltäisiin erityisesti kääntäjien oikeudet. Sana 

”right(s)” mainitaan koko tekstissä neljä kertaa, mutta asiakirjassa keskitytään lähinnä 

tekijänoikeuskysymykseen ja kääntäjän ja lähdetekstin kirjoittajan väliseen suhteeseen. 

Suosituksessa toki vaaditaan, että kääntäjän ja käännöksen on nautittava samanlaista julkisuutta 

kuin lähdetekstin kirjoittajan, ja että kääntäjälle kuuluu oikeudenmukainen palkkio, kohtuullinen 

aika tehdä käännös ja kaikki mahdollinen oheismateriaali, joka helpottaa lähdetekstin 

ymmärtämistä.  

 

Oheismateriaali on tietysti asiakaskohtainen asia, jota kääntäjän on ehkä pyydettävä itse, jos hän 

tietää sellaisen olemassaolosta. Mitä ovat asiakirjassa mainitut kohtuullinen aika ja 

oikeudenmukainen palkkio? Unescon asiakirjassa annetaan ehdotuksia, joita voidaan soveltaa 

yksittäisiin käännössopimuksiin. Jos kääntäjä ei ole työsuhteessa, hänelle voidaan mahdollisuuksien 

mukaan maksaa osuus myyntituloista tai muussa tapauksessa kohtuullinen kertasumma. Palkkion 

maksutapa pitäisi valita maan lainsäädännön ja lähdetekstin tyypin perusteella. Päätösvalta jää 

toisin sanoen suurimmaksi osaksi toimeksiantajalle. Abdallah (2003, 36–37) uskoo, että kääntäjien 
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ammattikuntaan kuulumaton henkilö ei usein tunne kääntämisen prosesseja. Siksi hänen on vaikea 

hahmottaa siihen kuluvaa aikaa. Kohtuullinen aika voi olla hyvinkin erilainen kääntäjän ja 

asiakkaan näkökulmasta. Unescon asiakirjan muotoilu on subjektiivisesti tulkittavissa. Siinä on 

käytetty esimerkkinä näkyvyydestä kääntäjän nimen mainintaa asiaankuuluvassa yhteydessä, kuten 

kaunokirjallisen teoksen nimiölehdellä. Mielestäni tämä ei vielä kata kaikkea sitä julkisuutta, mitä 

lähdeteksti tai sen kirjoittaja saavat, kuten asiantuntevaa (käännös)kritiikkiä tai haastatteluja 

kirjallisuusalan lehdissä. Koskinen (2000, 99) mainitseekin, että näkyvyyden yksi aspekti on 

tekstinulkoinen näkyvyys, jolla viitataan juuri yllä mainittuun julkisuuteen. Vaatimukset 

tämänkaltaisesta näkyvyydestä eivät kohdistu kääntäjiin itseensä vaan muihin käännösalan 

toimijoihin. 

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton laatimissa käännöstöiden yleisissä sopimusehdoissa (SKTL 

2007) määritellään kääntäjän ja tilaajan käännöstoimeksiannon sisältö pääpiirteittäin. Kääntäjällä on 

oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita, jos sille ei ole estettä, kääntäjällä on oikeus saada pidennys 

aikatauluun, jos tilaaja haluaa muuttaa lähdetekstiä kesken käännöstyön, ja kääntäjällä on oikeus 

saada korvaus peruutuspäivään asti tehdystä työstä, jos tilaaja peruuttaa käännöstyön. 

Sopimusehdoissa muistutetaan kääntäjän tekijänoikeudesta käännökseen. Nämä oikeudet ovat jo 

huomattava parannus Unescon asiakirjaan, mutta kääntäjien oikeuksista puhutaan edelleen kovin 

vähän. Mielestäni sanavalinnat ovat ratkaisevia, sillä ne luovat ihmisille tiettyjä mielikuvia. Ei riitä, 

että kääntäjälle kehotetaan maksamaan oikeudenmukainen palkkio. Asia on ilmaistava selkeämmin: 

kääntäjällä on oikeus palkkioon, joka vastaa työn vaativuutta. Näin muodostuu kuva 

ammattilaisesta, joka puolustaa omia, asiantuntijalle kuuluvia oikeuksiaan.  

 

Kääntämistä käsittelevässä kirjallisuudessa keskitytään kuitenkin melko usein oikeuksien sijaan 

kääntäjien velvollisuuksiin. Chestermanin (1997, 181) mukaan luottamus on hyvin tärkeä osa 
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kääntämistä, ja sen takia kääntäjien tehtävä on luoda ja ylläpitää luottamusta kaikkiin 

käännösprosessin osapuoliin. Katsoisin, että tällainen tehtävä sisältää enemmän velvollisuuksia kuin 

oikeuksia, sillä siinä korostuu vastuullisuus. Pym (1992, 159) menee jopa niin pitkälle, että hän 

väittää kääntäjän ainoan oikeuden olevan kyky kieltäytyä jostain tekstistä. 

 

4.4 Kääntäjän velvollisuudet 

Unescon asiakirjan (IFT 2006) mukaan YK:n jäsenmaiden on kehotettava kääntäjien ja 

käännöspalveluiden käyttäjien järjestöjä noudattamaan asiakirjassa esiteltyä sopimusmallia. Maiden 

on myös varmistettava, että kääntäjillä on oma ammattijärjestö, ja niiden on ajettava kääntäjien 

ammattikuntaa sitovien sääntöjen ja velvollisuuksien määrittelemistä ja puolustettava kääntäjien 

aineellisia ja moraalisia etuja. Ammattijärjestöjen on edistettävä kääntäjien ammattikunnan 

toimintaa säätelevien standardien kehittämistä. Keskeisinä standardeina mainitaan kääntäjän 

velvollisuus tuottaa lingvistisesti ja tyylillisesti korkealaatuinen käännös ja taata käännöksen 

uskollisuus lähdetekstille. (IFT 2006.) Asiakirjassa ei siis juurikaan käsitellä kääntäjien oikeuksia, 

mutta siinä kehotetaan muodostamaan kääntäjien työtä sitovia velvollisuuksia ja normeja. 

Seuraavaksi tarkastellaan kääntäjien velvollisuuksia uskollisuuden, luotettavuuden ja vastuun 

näkökulmista. Normeja käsitellään luvussa kuusi, jossa kartoitetaan kääntäjien ammattietiikkaa.  

 

4.4.1 Kääntäjän uskollisuus 

Kääntäjän uskollisuuden kohteesta on väännetty kättä koko kääntämisen historian ajan. Kohde on 

vaihtunut aina tulkitsijan mukana. Nida (1982, 12–14) pohtii kääntämisen luonnetta liittyen 

Raamatun kääntämiseen. Hänelle uskollisuus merkitsee tässä yhteydessä dynaamista ekvivalenssia 

lähdetekstin ja kohdetekstin sisällön ja viestin vaikutuksen välillä. Kuten aiemmin mainittiin, 

Chestermanin (2002, 15) mukaan tämä ajatus kääntämisestä on levinnyt myös muuhun 

kääntämiseen, minkä vuoksi lähdetekstiä on alettu kunnioittaa. Oittinen (1995, 31) kutsuu 
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ekvivalenssia kääntämiseen liittyväksi itsestäänselvyydeksi, joka on suuresti vaikuttanut 

määritelmään hyvästä kääntäjästä ja käännöksestä. Tämän käsityksen mukaan hyvä kääntäjä on 

uskollinen lähdetekstille ja näkymätön. Oittinen (1995, 32) itse mieltää lähdetekstin uusille 

tulkinnoille alttiiksi teokseksi, toisin sanoen samanlaiseksi kuin käännös on. 

 

Newmarkin (1998, 204) mielestä kääntäjä ei ole vastuussa kirjoittajalle tai lukijalle vaan totuudelle 

silloin, kun totuus on uhattuna. Totuus sisältää muun muassa sosiaalisen ja henkilökohtaisen 

moraalin, kauneuden ja puhtaan kielen. Yleensä ajatellaan, että kääntäjän tehtävä on kääntää teksti 

tarkasti ja hyväksyttävästi, mutta Newmark (2004, 70) uskoo, että joskus interventio on tarpeen. 

Myös Chesterman (1996, 5) esittää, että lähdetekstiä on paranneltava, jos se on vaikeaselkoisesti 

kirjoitettua. On kuitenkin huomattava, että hän viittaa tässä yhteydessä ei-kaunokirjallisiin 

teksteihin. Samoin Newmark (1998, 89) korostaa, että parantelu ei koske autoritäärisiä tai 

ekspressiivisiä tekstejä. Newmark (2003, 58) nimittäin uskoo, että validia tekstiä on kunnioitettava, 

mutta puutteellinen teksti ei voi olla pyhä. Jos tekstissä on puutteita ja jos se saattaisi provosoida tai 

johtaa tulevia lukijoitaan harhaan, kääntäjän on hyvä parannella sitä. Validi teksti, erityisesti ei-

kaunokirjallinen, määritellään neljän universaalin tekijän avulla: sen on oltava ensi näkemältä 

looginen, tosiasioiden suhteen paikkansapitävä, eettisesti moitteeton ja elegantisti kirjoitettu. 

Joissakin yhteyksissä Newmark on maininnut viidennen tekijän eli puhtaan kielen, joka mielestäni 

liittyy eleganttiin kirjoitustyyliin (esim. 1998, 204).  

 

Ensinnä ovat tosiasiat, joihin teksti viittaa. Ei-kaunokirjallisissa teksteissä faktojen ja tapahtumien 

on oltava tosia ja paikkansapitäviä. Kääntäjän on siis korjattava virheet. (Newmark 1994, 70.) Onko 

kuitenkaan aina mahdollista korjata lähdetekstissä ilmeneviä virheitä? Audiovisuaalinen 

kääntäminen on siitä poikkeuksellinen kääntämisen laji, että lähde- ja kohdetekstiä seurataan yhtä 

aikaa. Jos kääntäjä muuttaa kohdetekstiä, lähdekieltä osaavat katsojat todennäköisesti huomaavat 



 

 24   

muutoksen ja kyseisen ohjelman tai elokuvan seuraaminen häiriintyy. Mielestäni kääntäjän kädet on 

sidottu tällaisissa tapauksissa. Newmarkin (1994, 70) mielestä toinen vaikuttava tekijä on logiikka. 

Yleisesti ottaen käännöksen on oltava järkevä. Poikkeuksia ovat tietysti kaunokirjallisuuden lajit. 

Kolmantena Newmark (1994, 70) mainitsee moraalin. Kääntäjä on kunnioitettava ihmisoikeuksia, 

mutta myös eläinten ja ympäristön oikeuksia. Seksistinen kielenkäyttö, loukkaavat metaforat ja 

sanat ja antropomorfismi kuuluvat tähän luokkaan. Neljäs tekijä on tyyli eli kääntäjä normaalisti 

parantaa lähdetekstin kirjoitustyyliä, jos se on kehnoa. Esteettisellä tasolla hyväksyttävässä tekstissä 

ei saa olla painovirheitä, aukkoja, kielioppi- ja sanavirheitä tai raskaslukuisia kappaleita. Newmark 

esittää, että nämä tekijät ovat objektiivisia, vaikka moraaliset ja esteettiset seikat ovat jossain 

määrin subjektiivisesti tulkittavissa. (1994, 70; 2003, 58–60.) 

 

Pymin (1992, 166) mielestä kääntäjän on oltava uskollinen ammattikunnalleen, joka toimii 

kulttuurien välisessä tilassa. Koskisen (2000, 81) mukaan Pymin ajatus on se, että ottaessaan 

vastaan toimeksiannon, kääntäjä tekee sen ammattikuntansa edustajana. Pym haluaa kehittää 

kollektiivista etiikkaa ja ammatillistaa kääntämistä. Koskisen (2000, 79) mielestä Pymin toiminnan 

taustalla on uskollisuuden jättämän aukon täyttäminen. Tämän näkemyksen mukaan käännösetiikka 

ei määrittele kääntäjän vastuuta vaan palvelee ammatillistumisprosessia (Koskinen 2000, 80). 

Ammattilaisuus suojelee ja ohjaa yksittäisen kääntäjän työtä. Kääntäjät tarvitsevat esimerkiksi 

ammattilaisen palkkiot ja järkevät työajat. Koskinen (2000, 81) kritisoi tätä näkemystä, koska sen 

mukaan kääntäjän sitoutuminen työhönsä olisi ostettavissa. Itse katsoisin Pymin argumentointia 

siltä kannalta, että kääntäjät ovat oikeutettuja korvaukseen työstään eikä heidän ole tarkoitus tehdä 

työtään ainoastaan kutsumuksesta ja täten alentua riistopalkkioihin. Ammattilaisen on osattava 

neuvotella ammattilaiselle kuuluvat työehdot. 
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Westonin (2003, 147–148) mielestä kääntäjä on vastuussa ainoastaan viestinnän tarkoitukselle eli 

yhtä paljon tekstille kuin lukijalle. Kääntäjän tehtävä on tuottaa lähdetekstiä sisällöltään ja 

muodoltaan vastaava kohdeteksti. Kaikki muut seikat ovat epäolennaisia käännöksen tekemisessä. 

Newmark (1994, 70) puolestaan näkee kääntäjän oikeudeksi ja velvollisuudeksi puuttua tekstissä 

ilmeneviin ongelmiin, jos ne kääntäjän mielestä ovat eettisesti arveluttavia. Kääntäjällä pitäisi siis 

olla muita parempi moraali ja eettinen sensitiivisyys, jotta hän tunnistaa eettisesti arveluttavat 

kohdat tekstistä ja tarpeen tullen poistaa tai korjaa ne poliittisesti korrekteiksi. Westonin (2003, 

149) mielestä kääntäjä ei ole lapsenvahti, joka suojelee lukijaa kirosanoilta tai muilta loukkaavilta 

ilmauksilta. Hänestä Newmarkin ehdotus lähentelee jo totuuden salaamista. Hän itse tosin menee 

niin pitkälle, että väittää kääntämisen olevan neutraalia toimintaa. Kääntäjän tehtävä on vain 

kääntää sitä, mitä tekstissä on. Jos tämä pitäisi paikkansa, käännösetiikasta keskusteleminen olisi 

tarpeetonta. Oma näkemykseni kääntämisestä sijoittuu jonnekin Newmarkin ja Westonin 

mielipiteiden välimaastoon, jossa kääntäjän työtä sitoo ammattietiikka ja jossa hän on vastuussa 

ratkaisuistaan, mutta hän ei suinkaan ole lukijoiden lapsenvahti. Olen samaa mieltä Oittisen kanssa, 

joka esittää, että kääntäjä tulkitsee tekstiä omien kokemustensa kautta. Kääntäminen ei tällöin voi 

olla neutraalia toimintaa. Oittinen sanookin, että loppujen lopuksi kääntäjän on oltava uskollinen 

omalle lukukokemukselleen. (1995, 89, 143.) Tätä seikkaa pitäisi mielestäni korostaa myös 

koulutuksen aikana. Uskollisuus nousee esille muun muassa luvussa 5.4, jossa pohditaan sitä, mitä 

eettisiä asioita vastaajien mielestä koulutuksessa pitäisi käsitellä, ja luvussa 6.1, jossa käsitellään 

koulutuksessa käytettyjä käännösten arviointikriteerejä. 

 

Oittisen kanssa samoilla linjoilla on McAlester (2003, 225–227), joka kritisoi Newmarkin ja Pymin 

käsityksiä kääntäjän uskollisuudesta. Hän katsoo, että freelance-kääntäjä voi kieltäytyä kääntämästä 

loukkaavia tekstejä, mutta toisen palveluksessa olevalla ei ole tätä etuoikeutta. Ammattikunta ei voi 

tässä tilanteessa ottaa tekopyhää asennetta, sillä kääntäjä ei aina tiedä, missä yhteydessä käännöstä 
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käytetään. Loppujen lopuksi kääntäjät ovat vastuussa vain itselleen ja omille periaatteilleen. 

Koulutuksessa moraalisia kysymyksiä olisikin pohdittava tarkemmin. McAlesterin (2003, 227) 

mukaan akatemia on niin syventynyt työmarkkinoiden arvoihin yrittäessään päästä eroon 

norsunluutorni-imagostaan, että se unohtaa eettiset näkökulmat. Hänen mielestään yliopiston 

tehtävä on kouluttaa kääntäjiä, jotka eivät vain toista muiden mielipiteitä vaan ajattelevat omilla 

aivoillaan. Olen samaa mieltä McAlesterin kanssa siitä, että kääntäjien on ajateltava itsenäisesti ja 

että koulutuksessa pitäisi paneutua eettisiin kysymyksiin. Koskinen (2000, 113) korostaa, että 

kääntäjä on sekä yksilö että sosiaalinen toimija, jolloin käännösetiikassa on otettava huomioon 

kummatkin seikat. Asiakasta ei sovi siis tyystin unohtaa. Robinson (2003, 26) huomauttaakin, että 

asiakkaan näkökulmasta kääntäjän ammattietiikkaan kuuluu velvollisuus kääntää hyvin se, mitä on 

annettu käännettäväksi. Tämä on mielestäni sellainen alue, jolla käytäntö ja teoria olisi kytkettävä 

lähemmin toisiinsa. Opiskelijoiden on opittava tunnistamaan eettisesti hankalia tilanteita jo ennen 

työelämään siirtymistä. Muuten kääntäjien etiikka ja liike-elämän etiikka voivat ajautua ristiriitaan. 

Lisää aiheesta luvussa 5.4. Koskinen, Oittinen ja McAlester toimivat opettajina Tampereen 

yliopiston käännöstieteen englannin oppiaineessa vuosien 2000–2005 aikana, joten on syytä olettaa, 

että heidän näkökumiaan on painotettu opetuksessa. 

 

Kysymys kääntäjän uskollisuudesta liittyy läheisesti vastuuseen, joka on osa ammatti-identiteettiä ja 

-etiikkaa. Pym palauttaa vastuun käännöksestä vain ja ainoastaan kääntäjälle. Sillä hetkellä, kun 

kääntäjä päättää ottaa jonkin toimeksiannon vastaan, hän on yksin vastuussa ratkaisuistaan. (Pym 

Koskisen mukaan 2000, 72.) Koskinen (2000, 109) kuitenkin huomauttaa, että uskollisuus ulottuu 

yleensä vain lähteeseen, mutta vastuu käsittää sekä lähteen että kohteen. Chesterman (1997, 172, 

180–183) tarkastelee neljää käännösetiikkaan liittyvää arvoa: selkeys, totuus, luottamus ja 

ymmärrys. Arvot liittyvät normien päätyyppeihin. (Normeista lisää luvussa 5.1.) Yksi niistä on 

vastuunormi, jota hallitsee luottamuksen arvo. Sen mukaan kääntäjän on täytettävä eri osapuolien 
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asettamat lojaalisuuteen liittyvät odotukset ja vaatimukset. Kääntäjän on luotettava lähdetekstiin, 

kirjoittajaan, toimeksiantajaan ja lukijoihin, ja luottamuksen on oltava molemminpuolista. 

Kääntäjien on oltava vastuussa muille osapuolille ja omalle ammattikunnalleen, koska heidän 

ammattinsa perustuu luottamukselle. Oittisen (1995, 142) mielestä vastuullinen kääntäjä arvostaa 

lähdetekstiä ja lukijoita. Hän katsoo, että kääntäjä elää monenlaisten auktoriteettien puristuksessa: 

lähdetekstin kirjoittajan, kustantajan, kuvittajan ja kriitikoiden. Kääntäjät monesti alistuvat eri 

auktoriteeteille ja unohtavat itsensä. Oittinen (1995, 142) muistuttaa, että suhde eri auktoriteetteihin 

voi olla dialoginen eikä puhtaasti autoritaarinen. Hän puhuu kääntäjän karnevaalista, joka merkitsee 

läheisyyttä, lähdetekstin maallistamista ja hyväntahtoisuutta sekä kääntäjän näkyvyyttä, avointa 

vastuunottoa ja tulevien lukijoiden huomioonottamista. Uskollisuus on Oittisen mielestä 

lähdetekstin pelkoa eikä kunnioittamista. Karnevalistisella naurulla kääntäjä voittaa lähdetekstiä 

kohtaan tuntemansa pelon. (Oittinen 1995, 150.) 

 

Vastuu on sikäli ongelmallinen asia, että siihen liittyy ajatus käskyhierarkiasta. Etiikan periaatteiden 

mukaan ihminen vastaa oman toimintansa kausaalisista seurauksista, ellei korkeampi auktoriteetti 

ole käskenyt häntä. Tällainen auktoriteetti, johtaja, voi olla opettaja, joka istuttaa opiskelijoihin 

asenteita ja toimintavalmiuksia. (Ks. esim. Airaksinen 1991, 51–52.) Koulutustahoa voi siis pitää 

eräänlaisena johtajana kääntäjäyhteisössä. Kääntäjäkoulutuksessahan opiskelijat sisäistävät 

toimintaperiaatteita ja ajatusmalleja käännösteorioiden muodossa. Työelämässä ammattilaiset 

kohtaavat muita auktoriteetteja. Kääntäjät voivat toimia erilaisissa organisaatioissa niin julkisella 

kuin yksityisellä sektorilla, kuten yrityksissä, järjestöissä, yhdistyksissä tai valtion virastoissa. 

Jokaisessa niissä on omat auktoriteettinsa, jotka eivät välttämättä suoranaisesti ole kääntämiseen 

liittyviä johtajia, mutta vaikuttavat päätöksillään myös kääntäjien työhön ja valintoihin. 
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4.4.2 Kääntäjän luotettavuus 

Airaksinen (1991, 41) tekee jaottelun ammatin egoismin ja altruismin välillä. Hänen mukaansa 

vahva ammatti sallii suuren egoismin eli ammatillisen autonomian. Egoismi sisältää oletuksen, 

jonka mukaan ammatit ovat myös liiketoimintaa, mikä saattaa sotia joidenkin ammattikuntien 

korkeita arvoja vastaan. Jos ammatti-identiteetti on palveluperustainen, palvelujen myyminen 

saattaa usein aiheuttaa erilaisia ongelmia. Esimerkiksi lääkärit ja juristit ovat tottuneet pyytämään 

korkeita palkkioita, jolloin heille ilmaispalvelujen tarjoaminen voi olla pulmallista. Nämä ammatit 

ovat siis vahvoja ja ammatillisesti autonomisia. Altruistisesta ammatista Airaksinen (1991, 41) 

käyttää esimerkkinä sosiaalityöntekijöitä, joiden oletetaan huolehtivan asiakkaistaan jopa omalla 

kustannuksellaan ja vapaa-ajallaan. Heille siis ilmaispalvelut kuuluvat jollain tasolla 

ammatinkäsitykseen. Airaksinen (1991, 42) vertaa heikkoa ammattia harrastukseen. 

 

Robinsonin (2003, 11–13) mukaan kääntäjän ominaisuudet ovat ulkoisesti sekä kääntäjän että 

käännöksen käyttäjän näkökulmasta samoja. Niitä ovat luotettavuus, nopeus ja sopivat hinnat. 

Käyttäjän näkökulmasta kääntäjän luotettavuuden osatekijät ovat tekstiin nähden yksityiskohtien 

tarkkuus, herkkyys käyttäjän tarpeille, taustatutkimus ja oikoluku. Asiakkaaseen nähden kääntäjän 

luotettavuutta lisäävät monipuolisuus, asiakaspalvelutaidot, luottamuksellisuus ja lupaukset eli 

kääntäjän on tunnettava omat taitonsa, aikataulunsa, työskentelytapansa ja hänen on tarvittaessa 

delegoitava työ toiselle kääntäjälle. Teknologiaan nähden kääntäjästä tekevät luotettavan 

ajantasaiset tietokonelaitteet ja -ohjelmistot. 

 

Chesterman (2001, 147) esittää, että sitoutuminen yhdistää ammatinharjoittajat ammatin arvoihin. 

Se tukee kääntäjän pyrkimystä erinomaisuuteen. Tämä pyrkimys osoitetaan yleensä lupauksella tai 

valalla. Chesterman onkin ehdottanut kääntäjille hieronyymistä valaa, jota pohditaan tarkemmin 

luvussa 5.1. Chesterman (1997, 181) myös toteaa, että jotta kääntäjät selviytyisivät kääntäjinä, 
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heihin pitää voida luottaa sekä ammattikuntana että yksilöinä. Robinson (2003, 24) katsoo, että 

kääntäjälle itselleen luotettavuus merkitsee ennen kaikkea ammattiylpeyttä. Ammatillinen ylpeys, 

rehellisyys ja itsearvostus sisältävät luotettavuuden, ammattikuntaan kuulumisen ja ammattietiikan. 

Robinson (2003, 25) väittää, että ylpeys luotettavuudesta on suurin syy sille, miksi kääntäjä saattaa 

etsiä yhtä termiä tuntikausia, jopa ilmaiseksi työajan ulkopuolella, aivan kuten sosiaalityöntekijät 

Airaksisen esimerkin mukaan (1991, 41). Parhaansa tekemättä jättäminen murentaa Robinsonin 

(2003, 25) mielestä ammattiylpeyttä ja työtyytyväisyyttä. 

 

Airaksisen määritelmä altruistisesta ammatista näyttäisi sopivan kääntäjien ammattikuntaan. 

Robinsonin kirja on tarkoitettu kääntäjiksi opiskeleville sekä heidän opettajilleen. Jos jo siinä 

vaiheessa luodaan mielikuvia uhrautuvasta kääntäjästä, joka tekee jopa ilmaiseksi töitä, miten 

noviisikääntäjän oletetaan sisäistävän ammatti-identiteetti, jonka avulla pärjää egoististen lakien 

hallitsemassa työelämässä? Airaksinen (1991, 36) nimittäin väittää, että ammatin heikko 

arvoperusta eli auktoriteetin puute antaa asiakkaiden tehdä kohtuuttomia vaatimuksia. Chestermanin 

hieronyyminen vala (ks. luku 5.1) ja Newmarkin mielipiteet kääntäjien velvollisuudesta parannella 

lähdetekstiä kuuluvat mielestäni tähän samaan kategoriaan. Parantelussa ei periaatteessa ole mitään 

väärää, mutta opiskelijoita olisi mielestäni hyvä muistuttaa siitä, että se ei ole aina tarpeellista. 

Aiemmin esitettiin, että av-kääntämisessä parantelu ei välttämättä ole mahdollista tai edes suotavaa. 

Joissain tilanteissa kääntäjän taas ei kannata tuhlata omia resurssejaan, jos muutkaan osapuolet eivät 

ole valmiita tekemään sitä. Birdwood (1987, 17) on myös sitä mieltä, että jos lähdeteksti ei ole hyvä 

kieleltään tai sisällöltään, kääntäjän pitää parannella sitä. Hän kuitenkin muistuttaa, että parantelu 

tekee käännöksestä hieman hintavamman. Jos kääntäjä tietää, ettei saa kunnon korvausta 

tekemästään työstä, eikö esimerkiksi laatuluokitus lisäisi työtyytyväisyyttä ja vähentäisi huonoa 

omaatuntoa? Abdallah (2003, 100–101) on ehdottanut laatuluokitusten kehittämistä käännöksille. 

Laatukysymyksiä voidaan ratkoa tarjoamalla erilaatuisia ja -hintaisia käännöspalveluita asiakkaille. 
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Abdallahin mielestä luokituksen avulla on mahdollista selkeyttää laadun määritelmää ja rajata 

käännöstilanteessa mukana olevien tahojen vastuualueita. Abdallahin ehdotus liittyy av-

käännöksiin, mutta mielestäni laatuluokitusta olisi mahdollista käyttää myös muilla käännösaloilla.  

 

Kääntäjän oikeuksista ja velvollisuuksista piirtyy kuva kääntäjän ammatti-identiteetistä. Edellä 

kuvatun perusteella sanoisin, että kääntäjän ammatti-identiteetti rakentuu pääasiassa 

velvollisuudentunteelle. Oittinen (1995, 33) toteaakin, että 1900-loppupuolen Suomessa kääntäjällä 

on ollut välittävä, välineellinen rooli. Kääntäjän asenne asiantuntijana on siis nöyrä ja muita 

kunnioittava. Omien oikeuksien puolustaminen saattaa jopa tuntua kiusalliselta. 

 

5 Ammattietiikka 

Lindforsin (1999, 7–8) mukaan tutkimusetiikkaa on opetettu yliopistoissa jo pitkään, mutta 

muunlaisen etiikan opetukselle on myös tarvetta, jos opiskelija ei jatka tutkijan uralla. Tutkimus- ja 

ammattietiikka tukevat ja täydentävät toinen toisiaan, sillä ammatissa työskentely perustuu sekä 

tietoon että tiedon käyttämiseen. Erityisesti asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtävissä toimivat 

joutuvat sellaisten valintojen ja päätösten eteen, joissa on mietittävä eettisiä kysymyksiä. Lindfors 

(1999, 15–16) muistuttaa, että korkeakoulutuksen saanut asiantuntija joutuu ottamaan kantaa 

yhteiskunnallisiin asioihin, kuten vaikuttamiseen, kollegiaalisuuteen, omaan ammattikuntaan ja 

laatu-, kuluttaja- ja työmarkkinakysymyksiin. Hänellä pitää olla käsitys työnsä suhteesta 

ympäröivään todellisuuteen ja omasta suhtautumisestaan työhönsä, työmoraaliinsa ja 

työyhteisöönsä. Nämä muodostavat ammatillisen valmiuden ja ammattietiikan, joihin on 

perehdyttävä jo koulutuksessa. Ammatti-identiteetti ja ammatillinen asennoituminen olisi myös 

sisäistettävä koulutusvaiheessa (Lindfors 1999, 8). 
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Ihmisen toimintaa ohjaa tietty arvomaailma, joka voi muodostua ammattikunnan normistosta ja 

yksilön henkilökohtaisista periaatteista. Ammattietiikka ohjaa ammattialalla toimivia. Perinteisesti 

kaikilla ammattialoilla työn suorittaminen hyvin eli tuotteen käyttökelpoisuus, asiakkaan 

tyytyväisyys ja suorituksen tarkoituksenmukaisuus ja täsmällisyys ovat kuuluneet ammattietiikkaan. 

(Ks. esim. Räty 1987, 133.) Helkama ja Myyry (1999, 54) esittävät, että eettiset ohjeet ovat 

tietoisesti syntyneitä eli sopimuksenvaraisia normeja, joita muutetaan tilanteen niin vaatiessa, 

esimerkiksi yhteiskunnan muuttuessa. Niiden tehtävä on säädellä ammattikunnan jäsenten 

toimintaa, ylläpitää asiakkaiden luottamusta, lisätä ammattikunnan yhtenäisyyttä ja suojella sen 

jäseniä. Tarkoitus on saavuttaa johdonmukainen linja kaikessa toiminnassa (Helkama & Myyry 

1999, 55). Hermansin (1996, 26) mukaan normit ovat psykologisia ja sosiaalisia ilmiöitä, ja ne ovat 

osa kaikkia sosialisaatioprosesseja. Normit, kuten säännöt ja käytännöt, säätelevät ihmisten elämää, 

ja ne toimivat ihmisen yksilöllisten valintojen ja tekojen ja yhteisön arvojen ja uskomusten välillä. 

Normit ja käytännöt ylläpitävät ihmistenvälisten suhteiden ja siten yhteisöjen vakautta. (Hermans 

1996, 26.) 

 

Käsittelen seuraavaksi kääntäjien ammattietiikkaa ja liike-elämän etiikkaa, jotka ovat eräästä 

näkökulmasta katsottuna alisteisia yleiselle etiikalle. Airaksisen mukaan (1991, 48; ks. myös Ollila 

1991, 180–181) ammattilaiset eivät saa toimia moraalittomasti, koska moraali on universaalia. 

Airaksinen (1991, 49) katsoo, että ammatit toimivat ikään kuin omassa keinotekoisessa 

maailmassaan, jossa ammattikunnan hyveet ohjaavat toimintaa. Kunkin ammatin ammattietiikka 

sopii vain tähän tiettyyn todellisuuteen, unohtamatta kuitenkaan yleistä etiikkaa. Kääntäjän 

ammattietiikan kartoituksen jälkeen pohditaan ammattietiikan opetusta, liike-elämän etiikkaa ja 

eettisiä ristiriitoja. 
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5.1 Kääntäjän ammattietiikka 

Tarkoitukseni on rakentaa käännösetiikkaan ja -normeihin liittyvistä kirjoista kuva kääntäjien 

ammattietiikasta. Käännöstieteellistä kirjallisuutta edustavat pääasiassa Abdallah, Chesterman, 

Koskinen, Newmark, Oittinen ja Pym. Abdallah, Oittinen ja Koskinen toimivat opettajina 

Tampereen yliopiston käännöstieteen englannin oppiaineessa. Chestermanin teos Memes of 

Translation on ollut syventävien opintojen lopputentin tenttikirjana Tampereella käännöstieteen 

englannin oppiaineessa vuosina 2002–2005 (Opinto-opas 2002–2003, 2003–2004, 91). 

Käännöstieteellistä kirjallisuutta, kyselyyni vastanneiden kääntäjien näkemyksiä ja kääntäjien 

työelämästä kirjoitettuja tekstejä vertailemalla pyrin laatimaan kuvauksen koulutuksen ja työelämän 

etiikan vastaavuudesta. En aio esittää käännösprosessia hallitsevia piileviä käännösnormeja, vaan 

yleistä ilmapiiriä, joka asettaa kääntäjille tiettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia. 

 

Hermans (1996, 36) katsoo, että yhteisön hallitsevien ryhmien normit ovat yleensä koko yhteisön 

hallitsevimmat normit. Ryhmät määräävät normien sisällön, joten normit itsessään eivät ole oikeita 

tai vääriä. Normit kuvastavat vain sitä, mitä pidetään oikeana. Normeja määrittelevät osapuolet 

siirtävät normeja säätelevän valtansa koulutusinstituutiolle, joka uusintaa hallitsevia normeja ja 

malleja, jotta ne vahvistuisivat (Hermans 1996, 37–38). Chesterman (1997, 70) esittää, että sellaiset 

tahot, joilla on normien antoon tarvittava kompetenssi, voivat vahvistaa ammattilaisen normeja. 

Tällaisia tahoja ovat muun muassa ammattikääntäjät, opettajat ja kriitikot. Chesterman (1997, 70) 

toteaa, että odotusnormit ja ammattilaisen normit vahvistuvat käytännön työn yhteydessä. Jos joku 

rikkoo normeja, hän yleensä joutuu kohtaamaan kritiikkiä. Kääntäjä voi tyrmätä kritiikin, jolloin 

syntyy keskustelua normien tulkinnasta. (Chesterman 1997, 70.) Epäilen suuresti, että 

vastavalmistuneet kääntäjät uskaltaisivat rikkoa normeja, jos he edes tietävätkään kaikkia 

piilonormeja. Chesterman todennäköisesti viittaa kääntäjään, joka on jo vakiinnuttanut asemansa 

asiantuntijana. Hermans (1996, 40) nimittäin katsoo, että kääntäjien mallien ja normien 
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tunnistaminen tekee kääntäjästä aktiivisen osallistujan, jolla on ammattitaitoa ja siten jonkin verran 

valtaa. 

 

Ketkä sitten määrittelevät kääntäjäyhteisössä vallitsevat normit eli ketkä ovat hallitsevia ryhmiä: 

käännösteoreetikot, koulutustaho, toimeksiantajat, kääntäjien ammattikunta vai yksittäiset 

kääntäjät? Mielestäni hallitsevan osaston muodostavat pääasiassa käännösteoreetikot, joiden 

määrittelemiä hallitsevia normeja koulutusinstituutio uusintaa. Aiemmin luvussa 4.4.1 esitettiin, että 

kääntäjäyhteisössä auktoriteetti on koulutustaho, mutta on huomattava, että se on sellainen näkyvän 

asemansa vuoksi. Tämä tutkimus on tehty kääntäjänkoulutuksen läpikäyneiden näkökulmasta, ja 

heidän elämässään koulutuslaitoksen merkitys on ollut suuri. Todellisuudessa koulutustaho siis 

mukailee käännösteoriassa tapahtuneita muutoksia, ja sitä kautta kääntäjät omaksuvat yhteisössä 

sopivina pidetyt normit eli ammattietiikan. Käännösnormien kartoitus onkin paikallaan tässä 

yhteydessä, koska kääntämään oppiminen merkitsee käännösnormien käytäntöön soveltamisen 

oppimista (Hermans 1996, 34). 

 

Kuten jo kääntäjien ammatti-identiteettiä käsittelevässä luvussa esitettiin, käännösetiikasta käydyt 

keskustelut usein pyörivät tiettyjen teemojen ympärillä, kuten uskollisuuden ja ekvivalenssin. 

Koskinen (2000, 16) katsoo, että käännösteoriassa on tapahtunut muutos. Ennen on korostettu 

samuutta eli uskollisuutta, mutta pikkuhiljaa on alettu tarkastella ja hyväksyä erilaisuutta eli lähde- 

ja kohdetekstin eroavaisuuksia. Koskinen (2000, 19) huomauttaa, että etiikasta keskusteltaessa 

uskollisuuden käsite nousee silti esiin yhä uudelleen. Hän peräänkuuluttaa käännösetiikan 

uudelleenpohdintaa, joka ei keskity vain uskollisuuden tarkasteluun. Koskinen (2000, 20) toteaa, 

että Vermeerin ja Reissin Skopos-teoria pyrkii muotoilemaan käännösetiikkaa ilman uskollisuuden 

käsitettä. Nord on täydentänyt Skopos-teoriaa lojaalisuuden käsitteellä uskollisuuden sijaan. Reiss 

ja Vermeer ovat sitä mieltä, että käännöksen pitää täyttää tehtävänsä (= skopos) kohdekulttuurissa, 
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koska lähdetekstin ja käännöksen funktio ei välttämättä aina ole sama. Käännöksen on oltava 

yhtenäinen kokonaisuus eikä lähdetekstin kaltainen. (Koskinen 2000, 20.) Niitä ei pitäisi edes 

vertailla keskenään vaan kohdella itsenäisinä teoksina (ks. Oittinen 1995, 36–37.) Tällä hetkellä 

väitellään paljon kääntäjän näkyvyydestä tai näkymättömyydestä, mikä sivuaa keskustelua 

kääntäjien roolista ja vallasta yhteiskunnassa (Chesterman 1997, 169). Koskinen (2000, 21) 

esittääkin, että lojaalisuus rakentuu juuri vastuun, näkyvyyden ja luottamuksen aiheiden perustalle. 

Keskusteluun näkyvyydestä liittyvät myös tekijänoikeuskysymykset, työolosuhteet, palkkiot, 

kääntäjän nimen maininta ja käännöstieteen markkinointi akateemisena tieteenalana (Chesterman 

1997, 169–170). 

 

Chesterman (1997) pohtii deskriptiivisesti neljää käännösetiikkaan liittyvää arvoa: selkeyttä, 

totuutta, luottamusta ja ymmärrystä. Arvot liittyvät normien päätyyppeihin eli odotusnormeihin, 

suhdenormiin, vastuunormiin ja viestintänormiin. Chesterman (1997, 64, 175–176) esittää, että 

odotusnormit viittaavat lukijoiden käsitykseen käännöksestä ja kääntämisestä. Selkeys hallitsee 

odotusnormeja, koska se helpottaa prosessointia. Selkeys on ennen kaikkea lingvistinen arvo, joka 

viittaa kuulijan havaintoon puhujan tarkoittamasta merkityksestä. Kääntäjän on ehkäistävä 

sekaannusta ja pyrittävä selkeyteen. Chesterman (1997, 67–69) luokittelee suhdenormin, 

vastuunormin ja viestintänormin ammattilaisen normeiksi tai prosessinormeiksi. Suhdenormi on 

lingvistinen, vastuunormi on eettinen ja viestintänormi on sosiaalinen. Suhdenormi on 

käännösnormeista kaikista kiistanalaisin, koska se liittyy selvimmin itse käännökseen: kääntäjän on 

luotava asiaankuuluva suhde lähdetekstin ja kohdetekstin välille (Chesterman 1997, 69). Tätä 

normia hallinnut arvo on pitkään ollut uskollisuus, mutta Chesterman (1997, 178) ehdottaa sen 

tilalle totuuden arvoa. Käännöksen totuuden kohde on lähdeteksti. Tosin yhdestä lähdetekstistä on 

mahdollista tehdä monta totuudenmukaista käännöstä tilanteesta riippuen. (Chesterman 1997, 179–

180.) Luottamus hallitsee vastuunormia, jonka perusteella kääntäjän on täytettävä eri osapuolien 
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asettamat lojaalisuuteen liittyvät odotukset ja vaatimukset (Chesterman 1997, 68, 180). Kääntäjän 

on luotettava lähdetekstiin, kirjoittajaan, toimeksiantajaan ja lukijoihin, mutta luottamus on myös 

molemminpuolista. Kääntäjien on oltava vastuussa muille osapuolille ja omalle ammattikunnalleen, 

koska heidän ammattinsa perustuu luottamukselle. Chestermanin (1997, 182) mielestä yksi keino 

vahvistaa luottamusta on kääntäjän näkyvyys. Viestintänormia hallitseva arvo on ymmärrys, ja 

Chestermanin mielestä kääntäjän kannalta ymmärrys merkitsee väärinymmärryksen ja mahdollisten 

lukijoiden poissulkemisen minimointia (1997, 183, 186). 

 

Chestermanin tulkinta perinteisistä käännösnormeista on vapauttavaa kääntäjän kannalta. Hän 

esimerkiksi haluaa korvata uskollisuuden käsitteen totuudella ja ekvivalenssin väärinymmärryksen 

minimoinnilla. Hän katsoo, että yhdestä tekstistä voi tehdä monta totuudenmukaista käännöstä. Itse 

asiassa yhdestä käännöksestä ei voi edes tehdä kahta samanlaista tulkintaa. Pym ja Nida ovat 

Chestermanin kanssa samoilla linjoilla väärinymmärryksen ehkäisemisestä. Pym (1992, 163) toteaa, 

että kääntäminen itsessään on jo mahdollisten väärinymmärrysten eliminoimista. Nidan (1982, 1–2) 

mukaan kääntäjän ei ole tarkoitus varmistaa, että keskivertolukija ymmärtää viestin vaan ettei tämä 

ymmärtäisi sitä väärin. Jos suurin osa lukijoista ymmärtää tulkinnan väärin, sitä ei voida Nidan 

mukaan oikeutetusti kutsua käännökseksi. Kuten aiemmin jo mainittiin, Newmark (1998, 204) 

uskoo, että kääntäjä ei ole vastuussa kirjoittajalle tai lukijalle vaan totuudelle. Totuudella hän 

tarkoittaa muun muassa sosiaalista ja henkilökohtaista moraalia ja puhdasta kieltä. Tämä käsitys on 

kuitenkin kiistanalainen, sillä sen mukaan kääntäjän on oltava eettisesti oikeamielinen henkilö, 

jonka tehtävä on kiinnittää huomiota ihmis- ja ympäristöoikeuksiin. Newmark (2003, 55) kutsuukin 

kääntämistä yleväksi, totuutta etsiväksi ammatiksi. Mielestäni kääntäjät ovat ammattikunta siinä 

missä muutkin, eikä heiltä voi odottaa yli-inhimillistä moraalia. Pym (1992, 171) uskoo, että 

kääntäjien on silti mietittävä lopputulosta eikä vain keinoja. Hän korostaa, että käännöksen tehtävä 

on ennen kaikkea kulttuurien välisten suhteiden parantaminen (Pym 2000). 
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Chesterman (1997, 191–194) pitää kääntämistä yksilöllisenä toimintana. Hänestä kääntäjä on itse 

vastuussa ratkaisuistaan ja tekee niitä oman ideologiansa pohjalta. Kääntäjä ei enää olekaan 

isäntänsä tai emäntänsä ikeen alla työskentelevä palvelija, vaan omasta työstään vastuun ottava 

yksilö, jolla on vapaus tehdä perusteltuja valintoja. Itse olen samaa mieltä Koskisen (2000, 113) 

kanssa, joka huomauttaa, että kääntäjä on sekä yksilö että sosiaalinen toimija. Jo pelkästään 

ammattiaan harjoittaessaan kääntäjä on osa ammattikuntaa eli sosiaalista verkostoa. Hermans (1996, 

26) muistuttaakin, että kääntämistä ajateltiin pitkään vain tekstien välisenä toimintana, mutta 

nykyään se sijoitetaan sosio-kulttuuriseen kontekstiin ja kääntäjä nähdään sosiaalisena olentona. 

Kääntäminen sisältää monien eri agenttien verkoston, ja normit liittyvät koko verkoston sisäiseen 

prosessiin, eikä vain itse kääntämiseen (Hermans 1996, 27). Käännösetiikan olisi tarjottava 

vastauksia kummastakin seikasta nouseviin ongelmiin eikä keskittyä vain toiseen. 

 

Vaikka Chesterman korostaakin kääntäjän vapautta ja oman ideologian merkitystä, hän kuitenkin 

pitää kääntäjien sitoutumista tärkeänä seikkana. Chesterman (2001, 152–153) on esittänyt 

hieronyymistä valaa kääntäjille. Siinä painotetaan muun muassa viestinnän merkitystä, 

väärinymmärryksen ehkäisemistä, kääntäjän lupausta arvostaa lukijoita ja palautusten takarajoja ja 

tahtoa kehittää omia taitojaan. Abdallah (2003, 52) kritisoi seuraavaa kohtaa: ”Lupaan että en tee 

työtäni epäoikeudenmukaista korvausta vastaan. Lupaan kääntää aina parhaan kykyni mukaisesti.” 

Hänestä vala saattaa jopa olla vahingollinen, jos se on epärealistinen. Abdallahin (2003, 52) 

mielestä edellä mainittu kohta ei sovi palvelun etiikkaan, sillä aloittelevilla kääntäjillä ei aina ole 

realistista käsitystä palkkioista ja palkkioperusteista. (Tästä aiheesta lisää luvussa 6.2.2.) Palveluja 

tai tuotteita myyvä ihminen pyrkii tietenkin hankkimaan voittoa, mutta ammattietiikan yleisten 

velvoitteiden mukaan hän ei saa loukata toisten ihmisten oikeuksia (Räty 1987, 134). Kääntäjien 

ammattietiikka tuntuu toimivan aivan päinvastoin. Jo koulutuksen aikana tulevat kääntäjät 

sosiaalistetaan siihen ammattietiikkaan, että kääntäjä on uskollinen aina jollekin muulle kuin 
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itselleen, olkoon se sitten lähdetekstin kirjoittaja, kohdeyleisö tai ammattikunta. Abdallah (2003, 

57) erottaakin kääntäjien altruistisen etiikan ja liike-elämän egoistisen etiikan toisistaan. Hän 

katsoo, että kääntäjien etiikka on varsin ihanteellinen, ja se painottaa vastuuntunnon merkitystä. Se 

ei valmista noviiseja liike-elämän raadollisuuteen, minkä vuoksi heidän epäitsekkyyttään saatetaan 

usein käyttää hyväksi. Abdallah (2003, 52) ehdottaakin, että yllämainitun hieronyymisen valan 

kohta muutettaisiin muotoon: ”Lupaan kääntää aina parhaan kykyni mukaan tilanteen vaatiman 

strategian mukaisesti.” Kääntäjien on itse puolustettava omia oikeuksiaan työmarkkinoilla. 

 

Kääntäjien asema on siis hyvin kiistanalainen aihe. Se juontaa juurensa Raamatun kääntämisen 

ajoilta, jolloin lähdetekstin pyhyys ylitti kaiken muun. Kääntäjän tehtävä oli olla nöyrä instrumentti, 

joka uskollisesti toisti lähdetekstin kirjoittajan intentioita. Hänen oma äänensä ei saanut paistaa 

käännöksestä läpi. Keskustelun sävy on kuitenkin muuttunut vuosien saatossa. Varsinkin Skopos-

teoria on antanut käännökselle itsenäisen teoksen arvon, jolloin on myös mahdollista puhua 

kääntäjän näkyvyydestä uudella tavalla. Kääntäjän ei tarvitse olla väline vaan tulkitsija. Tämän 

näkemyksen mukaan lukijat lukevat selkeästi käännöstä eivätkä vain lähdetekstiä kohdekielellä. Itse 

toivoisin, että kääntäjäopiskelijat muistaisivat Oittisen huomion kääntämisestä:  

 

Jos kääntäjä pyrkii toimimaan neutraalina välittäjänä kirjailijan ja kohdekielisen lukijan 

välillä, jos hän vähättelee yksilöllistä lukukokemustaan eikä uskalla tehdä tekstistä omaansa, 

alkuteos jää hänelle kunnioitettavaksi mutta etäiseksi vieraaksi sanaksi, joka vaatii kääntäjää 

alistumaan valtansa alle. (1995, 143.) 

 

Ammatissa toimimiseen liittyviä eettisiä seikkoja on mielestäni hyvä käsitellä jo koulutuksessa, 

jotta opiskelijat sisäistäisivät vahvan ammatti-identiteetin. Seuraavaksi tarkastelen, millaista 

ammattietiikan opetus on käännöstieteen englannin oppiaineessa. 
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5.2 Ammattietiikan opetus 

Lindfors (1999, 8–9) esittää, että akateemisen koulutuksen tulisi tarjota alan asiantuntijalle 

valmiudet hahmottaa ja eritellä ammattialansa eettisiä ongelmia, tunnistaa ja toteuttaa oman 

tieteenalansa asiantuntijan ja soveltajan ammatillista vastuuta sekä käydä perusteltua rationaalista 

keskustelua alansa ja työnsä eettisistä kysymyksistä. Huttusen (1997, 204) kirjoittaa 

indoktrinaatiosta asiantuntijakoulutuksessa. Hänen mukaansa indoktrinaatio voi olla sekä 

positiivista että negatiivista toimintaa. Myönteisessä merkityksessä sillä viitataan nopeaan alan 

käytäntöihin sopeuttamiseen tai koulutuksen tehokkuuteen. Kielteinen kuva indoktrinaatiosta 

korostaa eettisesti arveluttavaa vaikuttamista, joka loukkaa opiskelijan persoonaa. Indoktrinaation 

käyttö ei sovi Huttusen (1997, 211) mielestä asiantuntijakoulutukseen, jossa pyritään kasvattamaan 

opiskelijoista luovia ja itsenäisesti ajattelevia ja toimivia yksilöitä. Huttunen (1997, 207) 

huomauttaa, että opetusasenteet ja -menetelmät vaikuttavat siihen, millaiseksi ammattikunta ja 

ammatin harjoittaminen muodostuu. Jos koulutus on autoritaarista, voi asiantuntija-asiakassuhteesta 

muodostua samanlainen. Huttusen (1997, 212) mielestä asiantuntijan on kyettävä itse arvioimaan 

eri teorioiden vahvuuksia ja heikkouksia ja keskustelemaan niistä tieteenalan sisällä sekä 

ulkopuolisten kanssa. Koulutus on indoktrinoivaa, jos opiskelijat saavat alasta ongelmattoman 

kuvan ja heidän on sisäistettävä teoriat valittamatta, jos he haluavat tulla hyväksytyksi 

ammattiyhteisöön (Huttunen 1997, 212). 

 

Opetusministeriön rahoittama ammattietiikan työryhmä kartoitti Suomen tiedekorkeakoulujen 

ammattieettisen opetuksen tasoa 1990-luvun lopulla. Työryhmän toimenkuvaan kuului myös 

parannusehdotusten teko. (Lindfors 1999, 1–2.) Sen mielestä ammattieettiset kurssit eivät voi olla 

vapaaehtoisia, sillä ammattietiikasta kiinnostuminen yleensä edellyttää alustavaa ammatti-

identiteettiä (Lindfors 1999, 17). Opettajina pitäisi toimia kyseisen ammattialan koulutuksen 

saaneita, joiden on käsiteltävä opetuksessa ammattieettistä teoriaa ja käytäntöä yhdessä. 
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Ammattietiikkaa tulisi opettaa pääaineopinnoissa tietoisesti, ei jossakin siellä välissä, koko 

koulutuksen ajan. (Lindfors 1999, 15.) Ammattietiikkatyöryhmän kartoituksen mukaan monessa 

yliopistossa on vallalla ns. läpäisyperiaate, jonka mukaan jokin asiakokonaisuus toteutuu 

opetuksessa ilman tietoista panostusta. Työryhmän mielestä tällaisen periaatteen kannattajien on 

syytä miettiä, miten tasokasta opetus on tai opetetaanko kyseistä asiaa lainkaan. (Lindfors 1999, 

21.)  

 

Tampereen yliopiston käännöstieteen englannin oppiaineessa ei ole erillistä ammattietiikan kurssia 

(Opinto-opas 2002–2003, 2003–2004). Oppiaineen kursseilla puhuttiin viiden vastaajan (24 %) 

mukaan paljon kääntäjien ammattietiikasta, yhdentoista (52 %) mielestä melko paljon ja viiden 

vastaajan (24 %) mielestä vähän. Yleisesti ottaen ammattietiikasta on puhuttu paljon, mutta jos 

vastaajien mielikuvat opetuksen laajuudesta vaihtelevat näinkin paljon, ei ammattietiikan opetus ole 

kovin tietoista vaan se on todennäköisesti suuressa määrin opettajien omalla vastuulla. Toinen 

tärkeä seikka vastauksissa oli se, että neljä niistä viidestä vastaajasta, joiden mielestä 

ammattietiikasta puhuttiin paljon, oli aloittanut opintonsa ennen vuotta 1997. Kenties 

opetusohjelmaan on aiemmin sisällytetty ammattietiikan opetusta enemmän ja selkeämmin kuin 

nykyään. 

 

Vastaajilta tiedusteltiin, annettiinko koulutuksessa realistinen kuva kääntäjän vastuusta ja etiikasta. 

Kaksitoista vastaajaa (57 %) katsoi koulutuksen tarjoavan realistisen kuvan kääntäjien vastuusta ja 

etiikasta, ja vain kaksi oli sitä mieltä, että kuva ei ollut realistinen. Toinen kieltävästi vastannut 

totesi, että koulutuksessa painotetaan eri seikkoja kuin, mihin hän itse käytännössä törmää. Hän 

mainitsi uskollisuuden käsitteen, jota on vaikea toteuttaa tositilanteessa: ”Valtaosa lähtötekstistä on 

tasoltaan heikkoa, mutta siitä pitäisi saada kääntämällä kultaa (asiakkaan mielestä siis).” 

Yllättävintä vastauksissa oli se, että seitsemän kääntäjää (33 %) ei osannut sanoa, onko 
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koulutuksessa esitetty ammattieettinen käsitys kääntäjien työstä realistinen vai ei. Mielestäni se voi 

puoltaa edellä esitettyä näkemystä, jonka mukaan ammattietiikkaa ei opeteta tietoisesti ja 

systemaattisesti vaan läpäisyperiaatteella.  

 

Ammattieettisen työryhmän suositusten mukaan opettajina pitäisi toimia kyseisen ammattialan 

koulutuksen saaneita, jotka opetuksessaan yhdistelevät teoreettisia, käsitteellisiä malleja ja 

käytännön tilannekohtaisia esimerkkejä (Lindfors 1999, 17). Tällöin opiskelijoille muodostuu 

selkeä kuva oman alansa molemmista puolista, ja he osaavat soveltaa saamiaan tietoja myöhemmin 

kohtaamissaan ongelmatilanteissa. Ammattietiikan opetukseen liittyen työryhmä nimesi yhdeksi 

suurimmista ongelmista perehtymättömyyden käytännön ongelmiin: ”Korkeakouluopetuksessa on 

osoittautunut joidenkin kurssien kohdalla ongelmalliseksi se, että yliopisto-opettaja sen paremmin 

kuin opiskelijatkaan eivät tunne alan käytäntöä ja työelämän kysymyksiä” (Lindfors 1999, 18). 

Tutkimuksessani ei ole selvitetty oppiaineen opettajien aiempaa tai nykyistä käytännön 

työkokemusta, joten tähän seikkaan en ota kantaa. 

 

Kuten jo edellä on mainittu, asiantuntijakoulutuksessa tarvitaan sekä teoriaa että käytäntöä. Niiden 

välisen yhteyden on kuitenkin oltava opiskelijalle selvä, jotta hän osaa hyödyntää teoriaa 

ammatissaan. Kääntäjän ja tulkin ammattitaitoon luottavat monet eri tahot. Esimerkiksi 

asioimistulkilla on tärkeä ja usein hankala tehtävä, sillä hän toimii välittäjänä maahanmuuttajan ja 

viranomaisen kanssakäymisessä. Samalla tavalla vaikeaan tilanteeseen saattaa joutua kääntäjä, joka 

kääntää yrityksen luottamuksellisia asiakirjoja. Asioimistulkeilla on ammattisäännöstö, jossa 

määritellään, että tulkki ei hyväksy toimeksiantoa, joka vähentää ammattikunnan arvostusta, tulkki 

ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä tulkki ei ole velvollinen hoitamaan mitään 

muita tehtäviä kuin tulkkaustehtävänsä (SKTL 2007). Ammattijärjestön eettisten ohjeiden lisäksi 

koulutuksessa saadut valmiudet eettisten kysymysten ratkomiseen ovat keskeisiä (Lindfors 1999, 
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14). Koulutusinstituution on siis välitettävä normeja ja sääntöjä tuleville kääntäjille, mutta miten 

ammattietiikan opetuksesta voisi tehdä systemaattisempaa?  

 

Ensimmäinen askel olisi etiikan selkeä sisällyttäminen osaksi opetusohjelmaa. Erillinen 

ammattietiikan kurssi olisi ihanteellinen tavoite, mutta helppo ja resursseja säästävä tapa sisäistää 

oman alan ammattietiikka on liittää työharjoitteluraportointiin ammattietiikan arviointiosuus 

(Lindfors 1999, 18). Toinen hyödyllinen keino on vaiheittainen: ensin kerätään olemassa olevia 

ammattieettisiä sääntöjä, minkä jälkeen niitä muokataan ryhmässä. Yhdessä pohditaan, mitkä 

säännöistä ovat vaikeatajuisia, mikä puuttuu ja mikä on oikein. Seuraavaksi tehdään 

tilanneharjoituksia, joiden myötä eettiset säännöt kytkeytyvät luonnollisella tavalla arkiseen 

työelämään. Harjoitusten tuloksia arvioidaan ensin itse ja myöhemmin ulkopuolistenkin annetaan 

arvioida niitä. Lopuksi voidaan järjestää mielipidekysely eettisten sääntöjen sisällöstä. Näiden 

vaiheiden avulla ammattikunnan jäsenet omaksuvat säännöt, he oppivat suhtautumaan niihin 

kriittisesti ja normienasettajat saavat selville, mitä säännöistä todellisuudessa ajatellaan. (Heiskanen 

1991, 261–262.) Tilanneharjoitukset voivat tässä yhteydessä tarkoittaa konkreettisia käännöksiä, 

jotta teoria ja käytäntö yhdistyvät selkeästi. Tulevat ammattilaiset saisivat jo opiskeluvaiheessa 

selvän kuvan ammattinsa etiikasta, ja täten se olisi helpompi sisäistääkin. 

 

5.3 Liike-elämän etiikka 

Grace ja Cohen (2005, 1) toteavat, että liike-elämän etiikka kattaa kaiken toiminnan yritysten, 

yksilöiden, teollisuuden alojen, yhteiskunnan ja valtion välillä. Liike-elämän etiikka ei siis ole 

minkään yhden ammatin etiikkaa, eikä se ole yritysetiikkaa. Ollila (1991, 178) esittää, että liike-

elämän etiikka on suunnattu toisaalta lainsäätäjille ja sosiaalipolitiikan tekijöille, toisaalta liike-

elämän ja yhteiskunnan suhteisiin tai liike-elämän sisäisiin suhteisiin. Työelämässä moraalinormeja 

asettavat työmarkkinaosapuolet, esimies, työtoverit, työ ja työntekijän tarve suoriutua hyvin 
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työtehtävästään (Heiskanen 1991, 250).  Grace ja Cohen (2005, 71) painottavat, että etiikka ei koske 

vain erinomaisuutta vaan se luo minimistandardit kaikille toimijoille. Henkilökohtainen etiikka 

liittyy heidän mukaansa hyveisiin ja luonteeseen, organisaation etiikka taas sääntöjen 

noudattamiseen, vastuullisuuteen ja kulttuuriin. 

 

Crace ja Cohen (2005, 75) katsovat, että tasapuolinen kohtelu ja huolenpito ovat liike-elämässä 

hankalia käsitteitä sen kilpailullisen ja oman edun tavoitteluun ja tuottavuuteen tähtäävän luonteen 

takia. Moni kääntäjäkin työskentelee yksityisellä sektorilla tai yrittäjänä, toisin sanoen egoistisen 

etiikan piirissä. Kyselyyni vastanneista neljä (19 %) oli yrittäjiä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia, 

kolme (14 %) oli freelancereita ja seitsemällä (33 %) oli vakituinen työ toisen palveluksessa. 

Kolmella (14 %) vastaajalla oli määräaikainen työ, kolme (14 %) oli päätoimisia opiskelijoita ja 

yksi (5 %) oli työtön. Kyselyssä tiedusteltiin myös, millaisia asiakkaita tai työnantajia vastaajilla on 

pääasiassa ollut. He saivat valita enintään kolme vaihtoehtoa. Kahdeksantoista vastaajaa (86 %) 

ilmoitti tehneensä pääasiassa töitä yksityiselle yritykselle, joko palkansaajana tai alihankkijana. 

Kahdeksan kääntäjää ilmoitti kunnan tai valtion asiakkaakseen tai työnantajakseen. Viisi oli tehnyt 

töitä järjestölle ja neljä yksityiselle ihmiselle. Kääntäjien ammattijärjestön (KAJ 2006) vuoden 2002 

palkkatutkimuksen mukaan yksityisen yrityksen palveluksessa oli 70 % vastaajista. Ammatissa 

toimivista 83 % oli kokoaikaisessa, vakituisessa työsuhteessa, osa-aikaisena oli 3 % ja määrä-

aikaisena 12 % vastaajista. Määräaikaiset työsuhteet ovat tavallisia etenkin nuorten keskuudessa, 

sillä alle 30-vuotiaista 27 % oli määräaikaisia. Tämä on se todellisuus, johon vastavalmistuneet 

joutuvat yliopiston piiristä. He kohtaavat määräaikaisia, epävarmoja työsuhteita ja yrittäjyyttä. 

 

Ollilan (1991, 223) mukaan liike-elämässä moraaliset näkökohdat joutuvat usein väistymään 

yrityksen menestyksen tieltä. Tätä seikkaa on vaikea ymmärtää, jos asiaa ei katso liike-elämän 

sisältä. Heiskanen (1991, 243) esittää, että yrityksen primaarisia eli kovia tavoitteita ovat hyvä 
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taloudellinen tulos, korkea laatu, hyvä asiakaspalvelu, hyvä maine, yhteistyö ja alhaiset 

kustannukset. Sekundääriset ja tertiaariset tavoitteet ovat välineitä ensisijaisten tavoitteiden 

saavuttamisessa. Sekundaarisia tavoitteita ovat muun muassa korkea työmoraali ja viihtyvyys 

(Heiskanen 1991, 244). Organisaation tavoitteista ovat johdettavissa myös yksilön toiminnalle 

asetettavat vaatimukset: korkea ammattitaito, riittävä työmäärä, yhteistyökyky, helppo johdettavuus, 

tunnollinen työpaikan sääntöjen noudattaminen eli itsekuri, kehityskyky ja -halu ja johtamistaito. 

Näitä voi myös kutsua hyveiksi. (Heiskanen 1991, 246–247.) 

 

Kääntäjät ovat mielestäni sisäistäneet huomattavan paljon liike-elämän tavoitteita osaksi omaa 

ammattietiikkaansa. Chesterman (2001, 147) mainitsee kääntäjän hyveeksi muun muassa 

päättäväisyyden olla luovuttamatta ennen kuin käännösongelmaan löytyy hyvä ratkaisu. Hän myös 

korostaa kääntäjien sitoutumisen merkitystä esittelemänsä hieronyymisen valan muodossa (2001, 

152–153). Robinson (2003, 24) myös katsoo, että kääntäjälle itselleen luotettavuus merkitsee ennen 

kaikkea ammattiylpeyttä. Tästä hän käyttää esimerkkinä työajan ulkopuolella tehtävää taustatyötä. 

Parhaansa tekemättä jättäminen murentaa Robinsonin (2003, 25) mielestä ammattiylpeyttä ja 

työtyytyväisyyttä. Chesterman (1996, 5) ja Newmark (1994, 70) ovat lisäksi sitä mieltä, että 

vastuuntuntoinen kääntäjä parantelee lähdetekstiä, korjaa siinä ilmenevät virheet ja epäloogisuudet 

käännökseen. Toisin sanoen kääntäjät sitoutuvat yritysten tavoitteisiin korkeasta laadusta, alhaisista 

kustannuksista, itsekurista ja riittävästä työmäärästä. 

 

Koskinen (2000, 47) esittää, että Venuti on innokas kääntäjien puolustaja. Kirjassaan The 

Translator’s Invisibility Venuti väittää kääntäjien veljeilevän vihollisen kanssa, jos he noudattavat 

sellaisia arvoja kuin luettavuus ja sujuvuus. Näitä arvojahan Chesterman ja Newmark nimenomaan 

pitävät tärkeinä kääntäjän työssä. Venuti puolestaan taistelee sujuvia käännöksiä vastaan, koska ne 

piilottavat käännöksen luonteen ja kääntäjän ja luovat illuusion lähdetekstistä. Hän itse suosii 
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kaunokirjallisuuden saralla vastustavaa kääntämisstrategiaa, kuten vieraannuttamista. Koskinen 

(2000, 58) huomauttaa, että Venutin mallin suuri puute on kaiken vastuun sälyttäminen kääntäjän 

harteille. Kääntäjän pitäisi valita sopiva strategia ja sopivat käännettävät tekstit. Venuti unohtaa 

toimeksiantajat, kustantajat ja lukijat. Venutin ansioksi on kuitenkin luettava se, että hän ei keskity 

uskollisuuden teemaan vaan kulttuurivaihdon merkitykseen. 

 

Airaksinen (1991, 27–28) katsoo, että saadakseen valtaa ja arvostusta ammattikuntien on 

perusteltava tarjoamiensa palveluiden tärkeys yhteiskunnan jäsenten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Ammateilla on oltava jokin palvelustehtävä, jota ohjaa jokin arvo. Ammattikuntien auktoriteetti ja 

oikeutus perustuvat tälle omalle arvopäämäärälle. Lääkäreitä ohjaa terveyden arvo ja poliiseja 

turvallisuuden. (Airaksinen 1991, 27–28.) Koskinen (2000, 80) väittää, että kääntäjillä ei ole 

tällaista arvopäämäärää vaan he mukautuvat toimeksiantajajärjestön tai -yrityksen tavoitteisiin. 

Kääntäjien ammattia ohjaavaksi arvoksi on kuitenkin hyvin usein määritelty kulttuurienvälisten 

suhteiden kehittäminen (ks. esimerkiksi Pym 2000, 171; Robinson 2003, 173). Kääntäjien 

toiminnan tulee palvella tätä tarkoitusta, ja sen on oltava aina ensisijalla.  

 

Cronin (2003, 65) pelkää, että nykymaailmassa lisääntyvä informaatiotulva merkitsee määrän 

lisääntymistä laadun kustannuksella. Croninin (2003, 66) mielestä olisi keskityttävä kääntämiseen 

päämääriin, eikä vain keinoihin eli funktionaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen, kuten 

kääntäjäkoulutuksessa on perinteisesti tehty. Kääntäjäopiskelijoille kerrotaan, mitä he tarvitsevat 

kääntääkseen ja kenelle he kääntävät. Cronin (2003, 66) painottaa, että opiskelijoille pitäisi 

kuitenkin määritellä kääntämisen päämäärät eikä pelkästään tekstin funktionaalisia tavoitteita. Hän 

tarkoittaa päämäärillä kääntämisen roolia kulttuurissa, taloudessa ja valtiossa tässä modernissa 

maailmassa. Cronin (2003, 67) katsoo, että monet muutkin asiantuntijat käyttävät kaikkia taitojaan 

ja antavat monipuolisen panoksen yhteiskunnalle. Jos historioitsija voi osallistua ulkopolitiikan 
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muotoilemiseen, miksei kääntäjä voi puuttua kulttuurin ja yhteiskunnan asioihin? Jotta tämä voi 

tapahtua, on muuta yhteiskuntaa valistettava kääntäjien taidoista ja kyvyistä. Ennen sitä on 

kääntäjien, koulutustahon ja ammattijärjestöjen kuitenkin hyväksyttävä nykyistä laajempi käsitys 

kääntäjän toimenkuvasta. 

 

Robinsonin (2003, 333) mielestä jotkut yritykset arvostavat kääntämistä niin vähän, että tekevät 

mieluummin työn itse. Jotkut taas myöntävät tarvitsevansa apua, mutta eivät halua maksaa käypää 

hintaa ja palkkaavat kenet tahansa. Kääntäjien ammattijärjestöjen, koulutusohjelmien ja tutkijoiden 

on tehtävä erityisesti töitä käännösalan arvostuksen nostamisen eteen. (Robinson 2003, 33.) 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) ja Kääntäjien ammattijärjestö (KAJ) ovat Suomessa ne 

järjestöt, joiden tehtäviin kuuluisi kaikkien kääntäjien ja tulkkien etujen ajaminen. Kyselyssäni 

tiedusteltiinkin, liittyivätkö kääntäjät jo opiskeluaikana johonkin ammatilliseen järjestöön, 

kuuluvatko he sellaiseen nykyään ja ovatko he eronneet jostakin ammattijärjestöstä. Kolme 

vastaajaa (14 %) oli liittynyt opiskelijana Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon, kolme (14 %) oli 

liittynyt Kääntäjien ammattijärjestöön, neljätoista (67 %) ei ollut liittynyt mihinkään järjestöön ja 

yksi ei vastannut. Vastaushetkellä yhdeksän kuului Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon, kuusi 

Kääntäjien ammattijärjestöön, yksi Suomen Journalistiliittoon ja kahdeksan ei kuulunut mihinkään 

järjestöön. Suomen Journalistiliittoon kuuluu erityisesti av-kääntäjiä, ja tämä yksi vastaaja oli av-

kääntäjä. Kolme kääntäjää kuului vastaushetkellä kahteen järjestöön. Yksi vastaaja oli eronnut 

SKTL:sta valmistumisensa jälkeen. Hän ilmoitti eron syyksi liian korkean jäsenmaksun. Toinen 

vastaaja ilmoitti eron syyksi muun syyn, muttei tarkentanut sitä avovastauskentässä. Kolmas 

vastaaja mainitsi eronneensa, koska järjestö ei ollut ajanut hänen etujaan. He eivät kuitenkaan olleet 

kuuluneet opiskeluaikana mihinkään järjestöön ja kuuluivat vastaushetkellä SKTL:oon. He olivat 

kenties kuuluneet aiemmin useampaan järjestöön, mutta eronneet mainitsemiensa syiden vuoksi. 
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Suurin osa vastaajista oli liittynyt johonkin ammatilliseen järjestöön tai liittoon vasta työelämään 

siirryttyään. He eivät kenties kokeneet jäsenyyttä tärkeäksi asiaksi opiskeluaikanaan. Yksi syy voi 

olla se, että kääntäjien ammatti- tai etujärjestöt eivät markkinoi omia palvelujaan opiskelijoille 

kovin näkyvästi. Opiskelijoiden olisi kuitenkin hyvä tietää oman alansa ja ammattikuntansa 

ammattiyhdistyksistä, jotta he olisivat työelämään siirtyessään paremmin selvillä omista eduistaan 

ja heillä olisi valmiudet puolustaa omia oikeuksiaan. SKTL:n Internet-sivuilla on esimerkiksi paljon 

tietoa yleisistä sopimusehdoista ja palkkiotilastoista, joista on hyötyä ensimmäisiä sopimuksia 

laadittaessa (SKTL 2007). Koska ainoastaan kolme oli eronnut ammatti- ja etujärjestöstä, vastaajat 

todennäköisesti kokivat järjestöjen toiminnan olevan hyödyllistä. 

 

5.4 Eettiset ristiriidat 

Etiikka voidaan jakaa mikro- ja makroetiikkaan. Chestermanin (1997, 170) mukaan makrotason 

ongelmat käsittävät kääntäjän suhteen maailmaan, esimerkiksi kääntäjien roolin ja oikeudet 

yhteiskunnassa, työolot ja asiakkaan ja kääntäjän välisen valtasuhteen. Mikrotaso taas koskee 

kääntäjän suhdetta paperilla oleviin sanoihin eli tekstuaalisia ja strategisia seikkoja. Liike-elämän 

etiikkaa puitaessa mikroetiikka viittaa yrityksen sisäisiin toimiin ja makroetiikka yrityksen ja 

yhteiskunnan välisiin suhteisiin (Brummer Ollilan mukaan 1991, 217). Makroetiikassa on kyse 

menettelytapojen luomisesta, kuten tuotannon määrästä, työvoimaseikoista ja myynnin laajuudesta. 

Lähinnä johtajat, mainonta ja markkinointi ovat tekemisissä makroeettisten ongelmien kanssa. 

Brummerin mielestä makroetiikan tehtävä on luoda viitekehys mikroetiikalle. (Ks. Ollila 1991, 

217.) Liike-elämän mikroeettiset ongelmat ilmenevät yksilön arvojen ja ammatin vaatimusten 

välisissä konflikteissa (Brummer Ollilan mukaan 1991, 214). 

 

Kääntäjä kohtaa työssään mikro- ja makrotason eettisiä ongelmia riippuen siitä, tarkastellaanko 

tilannetta kääntäjien vai liike-elämän kannalta. Chesterman (1997, 183) mainitsee tilanteen, jossa 
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makroeettiset seikat törmäävät mikroeettisiin. Kääntäjän usko luottamuksen tärkeyteen ja 

toimeksiantajan usko tuottavuuden merkitykseen saattavat olla ristiriidassa keskenään, jolloin 

kääntäjän henkilökohtainen etiikka ratkaisee eikä ammattietiikka. Kääntäjä, joka on oppinut 

toimimaan altruistisesti ja muiden etuja ajaen, ei välttämättä osaa käsitellä ammatinharjoittamisen 

egoistisia puolia. Hän saattaa tällöin myöntyä toimeksiantajan vaatimuksiin ja luopua omista 

eduistaan. Työntekijä voi joutua kahden roolin vaatimusten väliseen puristukseen: hän on työntekijä 

ja moraalisen yhteisön jäsen. Ollila (1991, 217–218) kysyykin, kenelle työntekijän tulee olla 

konfliktitilanteessa uskollinen: itselleen, yritykselleen vai yhteiskunnalle? Yhden näkökulman 

mukaan ihmisen tulisi tällaisessa tilanteessa miettiä, miten haluaisi muiden toimivan samanlaisessa 

tilanteessa. Toisen katsantokannan perusteella ihmisen on huolehdittava lähimpänä olevista. (Ollila 

1991, 217–218.) Tämä muistuttaa Pymin (1992, 166) käsitystä, jonka mukaan kääntäjän on oltava 

uskollinen ammattikunnalleen. 

 

Kääntäjiltä kysyttiin, millaisiin asioihin liittyviä eettisiä ongelmia he kohtaavat työssään. He saivat 

valita enintään kolme kohtaa. Yksitoista vastaajaa ilmoitti palkkioon liittyvät seikat. Kuuden 

mielestä kääntäjän uskollisuus eri tahoille tuottaa ongelmia, ja viiden kääntäjän mukaan 

tekijänoikeuskysymykset ovat pulmallisia. Ongelmia aiheuttivat myös epäeettinen lähdeteksti (3 

vastaajaa), työsopimus (3), salassapitovelvollisuus (2) ja käännösten palautusten takarajat (2).  

Kolme vastaajaa kirjoitti avoimeen vastauskenttään muista työssään kohtaamistaan eettisesti 

ongelmallisista tilanteista. Yksi heistä joutui toimistokääntäjänä kääntämään tekstejä, joita ei usko 

pystyvänsä tekemään. Hän lisäsi, että asiakas ei joskus luota kääntäjän ammattitaitoon vaan haluaa 

käännöksen, joka ei toimi kohdekulttuurissa. Mielestäni tämän kääntäjän vastaus on jossain määrin 

ristiriitainen. Hänellä ei kaikissa tilanteissa ole uskoa omiin taitoihinsa, mutta moittii asiakkaita 

epäluottamuksesta. Toinen vastaaja kirjoitti, että kääntäjä joutuu miettimään, miten paljon tekstiä 
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sopii parannella (vrt. Newmark 2003). Kolmas oli joutunut kieltäytymään työnantajan kilpailijan 

työtarjouksesta. 

 

Kyselyssä tiedusteltiin myös, millaisia eettisiä ongelmia kääntäjien koulutuksessa tulisi käsitellä. 

Tämä kysymys kirvoitti enemmän vastauksia kuin edellinen. Yksi vastaaja ilmoitti kattavasti: 

”Kaikesta on hyvä herättää keskustelua, että opiskelija saa itse ajatella asioita.” Tämä saattaa olla 

hankala tehtävä toteuttaa käytännössä ajallisten ja rahallisten resurssien puitteissa, mutta vastaaja 

kenties tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden pitäisi ajatella eettisiä kysymyksiä mahdollisimman paljon 

ja itsenäisesti jo opiskeluaikana. Tämänkin kysymyksen kohdalla palkkioon liittyvät seikat nousivat 

selkeästi esiin, sillä kahdentoista vastaajan mielestä niitä tulisi käsitellä koulutuksessa. Kuten edellä 

mainittiin, kilpailu kuuluu olennaisesti liike-elämään. Jos yli puolet kyselyyn vastanneista 

kääntäjistä katsoo, että palkkioihin liittyviä seikkoja olisi tärkeää pohtia nykyistä enemmän 

opiskeluvaiheessa, kääntäjän ammattietiikka ei mainittavalla tavalla edistä tuottavuuden 

maksimointia kääntäjän ammatissa. Palkkioista puhumista voidaan pitää kilpailutilanteen 

vääristämisenä, mutta toisaalta suuntaa-antavien tilastotietojen esittäminen ja keskustelu 

vähentäisivät ns. hintojen polkemista, josta vastavalmistuneita usein syytetään. Palkkioista 

puhuminen koulutuksessa on ensiarvoisen tärkeää myös sen takia, että tarjouskilpailut ovat tuttuja 

käännösalan yrittäjillekin nykyään. Kilpailuttaminen koskee esimerkiksi valtion ja kuntien 

viranomaisia ja valtion liikelaitoksia, jotka hankkivat tavaroita tai palveluita joko ostamalla tai 

vuokraamalla. (Penttilä 2006, 13.) 

 

Yhdentoista kääntäjän mukaan tekijänoikeuskysymyksistä olisi tärkeää keskustella opintojen 

aikana. Yllättävää oli, että kyselyyn osallistuneista vastaajista kymmenen mielestä työsopimuksesta 

kannattaisi kertoa enemmän opiskelijoille, mutta vain kolme vastaajaa ilmoitti kohtaavansa 

työsopimukseen liittyviä ongelmia omassa työssään. Yhtälailla kaksi vastaajaa, jotka eivät 
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ilmoittaneet mitään edelliseen kysymykseen, ilmaisivat tähän kohtaan mielipiteensä. Kääntäjät eivät 

kenties enää koe työsopimuksen tuottavan heille ongelmia, mutta työelämän alkuvaiheilla näin on 

saattanut olla. Kääntäjän ja toimeksiantajan välisissä neuvotteluissa on tärkeää, että kääntäjä osaa ja 

uskaltaa puolustaa oikeuksiaan ja siten vaatia itselleen työn vaativuuden edellyttämää palkkiota ja 

aikaa. 

 

Kaksi edellistä kysymystä oli määritelty kyselylomakkeessa hieman epäselvästi. 

Tekijänoikeuskysymykset, tiukat takarajat ja työsopimukset eivät suoranaisesti kuulu etiikan piiriin, 

mutta kysymyksen taustalla oli ajatus ongelmallisista työelämän puolista, jotka aiheuttavat 

kääntäjille tukalia tilanteita. Toisin sanoen, tilanteita, joissa henkilökohtainen tai ammatillinen 

etiikka joutuu koetukselle. 

 

Eettiset ongelmat kääntäjän työssä: a) millaisia vastaaja kohtaa työssään ja b) mitä pitäisi käsitellä 

koulutuksessa? (Vastaajia yhteensä 21.) 

 

 epäeettinen 

lähtöteksti 

salassapito-

velvollisuus 

uskollisuus eri tahoille palkkio 

a 3 3 6 11 

b 5 2 7 12 

 

 työsopimus käännöstöiden 

palautusten 

takarajat 

tekijänoikeus-

kysymykset 

muu, mikä? ei vastausta 

a 3 2 5 3 3 

b 10 2 11 1 1 
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Palkkioihin, tekijänoikeuksiin ja työsopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet kuuluvat kääntämisen 

laadusta käytävään keskusteluun. Laatukysymykset muodostavatkin yhden osa-alueen, joka on 

Abdallahin (2003, 35) mukaan epätasapainossa koulutuksen ja työelämän välillä. Kääntäjien on 

usein vaikea ymmärtää hinnan ja laadun suhteen merkitystä, ja he korostavat sen sijaan korkeaa 

laatua (Abdallah 2003, 35). Abdallah (2003, 37) uskoo, että koska kääntäjien ammattikunta on 

joutunut vakuuttelemaan muille ammattikunnille omaa asiantuntijuuttaan, kääntäjien yhteisössä ja 

koulutuksessa painotetaan korkean laadun merkitystä. Myös Unescon asiakirjassa (IFT 2006) 

todetaan, että kääntäjän velvollisuus on tuottaa lingvistisesti ja tyylillisesti korkealaatuinen käännös. 

Robinson (2003, 24–25) taas puolestaan katsoo, että hyvä kääntäjä etsii tiettyä termiä tuntikausia, 

sillä hänen on tehtävä parhaansa oman ammattiylpeytensä vuoksi. Chesterman (1996, 5) ja 

Newmark (1994, 70) kehottavat parantelemaan lähdetekstiä, jos tilanne niin vaatii. Opiskelijat siis 

kasvatetaan omaksumaan nöyrä asenne omaa työtään ja muita kääntämiseen liittyviä osapuolia 

kohtaan. Kuten jo edellä mainittiin, tasapuolinen kohtelu ei aina toteudu liike-elämässä, koska sen 

luonteeseen kuuluu kilpailu ja oman edun tavoittelu (Grace & Cohen 2005, 75). Tällaisessa 

asetelmassa kääntäjä saattaa useimmiten joutua altavastaajaksi, erityisesti ottaessaan ensimmäisiä 

askeleitaan työelämässä. Nöyrä asenne on toisaalta ymmärrettävää, sillä asiakkaat ja toimeksiantajat 

ovat vuosien aikana tottuneet siihen, ja muunlainen käytös saatetaan tulkita röyhkeydeksi (ks. 

esimerkiksi Oittinen 1995, 31, 33). Kilpailijoita on käännösmarkkinoilla valtavasti, koska kääntäjän 

ammattinimikettä ei ole suojattu (Jänis 2004, 77). Monet aloittelevat kääntäjät pyrkivät sen takia 

tekemään mahdollisimman hyviä käännöksiä, jotta he saisivat lisää töitä tulevaisuudessakin. Yksi 

tapa muuttaa hankalaa tilannetta on yhteisten pelisääntöjen luominen. Kuten aiemmin mainittiin, 

Abdallah (2003, 100–101) on ehdottanut laatuluokitusjärjestelmää käännöksille. Tällainen 

järjestelmä selkiyttäisi myös kääntäjien ja toimeksiantajien välisiä neuvotteluita. 
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Hännisen (2004, 10–11) mukaan työelämässä toimivien televisiokääntäjien mielestä 

laatukriteereiden yleiselle määrittelylle on tarvetta. Sen uskotaan parantavan alan arvostusta, koska 

toimeksiantajat eivät kiinnitä laatuun huomiota samalla tavalla kuin kääntäjät. Toimeksiantajiin 

vaikuttaminen nousikin kyseisessä tutkimuksessa tärkeäksi seikaksi yhteisten standardien 

luomisessa. Yhteisten standardien luomiseen liittyy myös aiemmin käyty keskustelu 

ammattijärjestöistä. Ammattijärjestöjen tärkein tehtävähän on puolustaa jäsentensä ja koko 

ammattikunnan etuja ja oikeuksia ja tarjota niihin liittyvää tietoa. Niiden on myös edistettävä 

kääntäjien ammattikunnan toimintaa säätelevien standardien kehittämistä (IFT 2006). Suurin osa 

kyselyyni vastanneista ei ollut liittynyt opiskeluaikana mihinkään ammatilliseen järjestöön, joten he 

eivät ole todennäköisesti olleet tietoisia palkkio-, sopimus- ja tekijänoikeusseikoista, etenkään jos 

koulutuksen aikanakaan niistä ei ole keskusteltu. Näistä seikoista keskustellaan tarkemmin luvussa 

6. Laatuluokitusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää kuitenkin kaikkien osapuolien hyväksyntää, 

jolloin tutkijoiden, koulutustahon, ammattijärjestöjen, kääntäjien, toimeksiantajien ja asiakkaiden 

on päästävä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen asiasta. Laatuluokitus helpottaisi erityisesti 

kääntäjien tasapainottelua laadun, palkkioiden ja toimitusaikojen ristipaineessa.  

 

6 Asiantuntijan kompetenssit 

Hyveet ovat psykologisia ominaisuuksia, jotka tekevät ihmisestä omaan rooliinsa sopivan ja 

arvostetun. Ne voidaan jakaa toivottaviin ominaisuuksiin tai suppeammin syvälle juurtuneisiin 

ajattelutottumuksiin ja taitoihin. Ammattilaisen hyveet suhteutetaan ammatin arvopäämäärään eli 

hyveiden tulisi edistää arvon toteutumista. (Airaksinen 1991, 46–47; Heiskanen 1991, 246–247; 

Ollila 1991, 219.) Kääntäjillä nämä ominaisuudet on yleensä määritelty käännöskompetenssin 

nimekkeen alle. Sen voi katsoa olevan myös niin sanottua perinteistä akateemista kompetenssia. 

Koska tutkimukseni kuitenkin keskittyy nimenomaan työelämässä vaadittaviin taitoihin, esitän 

myös listan valmiuksia, jotka sijoitan kaupallisen kompetenssin käsitteen alle. Työelämän 
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muutosten vuoksi myös työntekijän kompetenssin sisältö on muuttunut. Sen takia on tärkeää pohtia, 

millaisia taitoja kääntäjillä odotetaan olevan heidän astuessaan työmarkkinoille. 

 

6.1 Käännöskompetenssi 

Akateemiset instituutiot pyrkivät valmistamaan opiskelijoita, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot 

työelämää varten. Gamalin (1994, 97) mielestä ne eivät aina onnistu tavoitteessaan, sillä monet 

vastavalmistuneet kääntäjät eivät pysty harjoittamaan ammattiaan ennen pitkittynyttä ”harjoittelua”. 

Hän tutkii akatemian ja todellisen maailman välistä kuilua sekä akateemisen kompetenssin ja 

kaupallisen kompetenssin välistä eroa. Gamalin (1994, 95) mukaan käännösteoriasta on enemmän 

hyötyä kääntämisen opettajille kuin opiskelijoille. Jos opettaja on työn opettamisen ohella kääntäjä, 

teoriasta on kaksinkertainen hyöty. Akateeminen kompetenssi viittaa opettajan kykyyn opettaa 

tiettyjä taitoja ja opiskelijan kykyyn omaksua ne. Ympäristö on usein luokkahuone, opetus 

keskittyy opiskeltavaan kieleen liittyvään aiheeseen, akateeminen tavoite on koe ja pedagoginen 

prosessi on kääntäminen eikä niinkään kognitiivinen prosessi, ja määrittelevä tekijä on usein 

ekvivalenssi, joka perustuu esimerkkeihin yleisemmistä sanonnoista tai syntaktisista rakenteista. Ne 

eivät periaatteessa ole huonoja valintoja, mutta koulutuksessa ei saisi kangistua vanhoihin 

kaavoihin. Kyseinen ilmiö johtuu Gamalin (1994, 96) mielestä monesta seikasta, kuten osa-

aikaisten opettajien palkkaamisesta, laitoksen ”nimestä” (esimerkiksi kielten tai lingvistiikan laitos), 

opetustuntien määrästä ja käytännön työn opettamisesta. Vanhoihin kaavoihin kangistuminen estää 

opiskelijoiden ongelmanratkaisukyvyn kehittymisen. 

 

Pymin (2002) mukaan keskustelu käännöskompetenssista on muuttunut vuosien saatossa: on 

puhuttu taidoista, pätevyydestä tai asiantuntijuudesta. Hän esittelee artikkelissaan pikakelauksella 

sen, millaisia erilaisia taitoja ja ominaisuuksia käännöstieteilijät ovat vuosien varrella sijoittaneet 

käännöskompetenssin käsitteen alle. Niitä ovat muun muassa kielentuntemus, sanakirjojen ja 
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teknologisten työkalujen käyttö, maalaisjärki, uteliaisuus, pikkutarkkuus sekä terminologian, 

käännösteorioiden, käännösstrategioiden ja ammatin tuntemus. Lista on hyvin pitkä ja kirjava. 

Näistä voi poimia tiivistäen kääntäjän hyveet: uteliaisuus ja huolellisuus. Uteliaisuus nimittäin 

johtaa haluun oppia uutta ja kartuttaa taitoja, joka on kääntäjälle tärkeä ominaisuus. Ei riitä, että 

kääntäjä osaa kääntää ja tuntee työkielen ja -kulttuurin, vaan hänen on pysyttävä myös teknologisen 

kehityksen perässä. 

 

Neubertin (2000, 4–5) mukaan käännöskompetenssin määritelmään vaikuttavat monet kontekstiin 

liittyvät seikat, kuten työn monimutkaisuus, heterogeenisyys eli erilaisten taitojen hallitseminen, 

likimääräisyys eli eri alojen täydellisen tuntemisen mahdottomuus, tiedon avoimuus eli kääntäjän 

tietojen päivittäinen täydentäminen, tilanne ja historiallisuus. Nämä käännöskompetenssin piirteet 

liittyvät läheisesti toinen toisiinsa. Ne ovat kuitenkin toissijaisia komponentteja. Neubert (2000, 5–

6) kutsuu käännöksen viittä laadullista parametria ensisijaisiksi. Ne ovat kielellinen, tekstuaalinen, 

aihealueeseen liittyvä, kulttuurinen ja siirtämiseen liittyvä kompetenssi. Parametrit erottavat 

kääntämisen muista viestinnän ammateista. 

 

Pym (1992, 175; 2002) katsoo, että kääntäjien koulutus on ihmistenvälistä toimintaa, jossa 

työstetään tekstejä. Täten se sisältää seuraavan kaksiosaisen funktionaalisen kompetenssin: 

kyky tuottaa yhdestä ja samasta lähdetekstistä monta kelvollista kohdetekstiä ja kyky valita niistä 

vain yksi kelvollinen kohdeteksti nopeasti ja hyvin perustellen. Nämä yhdistettynä muodostavat 

minimalistisen määritelmän käännöskompetenssista, joka liittyy vain kääntämiseen eikä 

lingvistiikkaan, yleissivistykseen tai kaupallisiin tietoihin (Pym 2002). Hypoteettisten kohdetekstien 

luominen on olennainen osa käännöskompetenssia. Se on ongelmanratkaisuprosessi, joka on usein 

automaattinen. Malli ei sovi yksi yhteen -ekvivalenssiin. Toki kääntäjällä täytyy olla muitakin 

kompetensseja, jotka liittyvät muun muassa kielioppiin, terminologiaan, tietokonetaitoihin ja 
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työelämätietouteen. (Pym 2002.) ”Kelvollisuus” voidaan Pymin (2002) mukaan ymmärtää niin, että 

käännetään tietylle lukijakunnalle tai eri tarkoituksiin. Tämä sisältää implisiittistä teoretisointia, 

joka on siis osa käännöskompetenssia. Tämän määritelmän etu on se, ettei se oleta, että olisi 

olemassa jokin ideaali ammattiprofiili. Päinvastoin se sallii ajatuksen, että käännöskompetenssi on 

vain pieni tekijä kääntäjältä vaadittavien taitojen joukossa. (Pym 2002.) 

 

Pym (1992, 177) toteaa, että käännöskritiikki on tietyiltä osin erityisesti vaihtoehtoisten 

kohdetekstien vertailua. Kriitikon, oli hän opettaja tai kustannustoimittaja, on selvästi ilmaistava, 

miksi yksi kohdeteksti on parempi kuin toinen. Fraserin (2000, 58) tutkimuksen mukaan palaute ja 

arviointi ovat tärkeitä sekä kääntäjien itsensä että käännösten tilaajien kannalta, sillä ne 

muodostavat laadun ja tyytyväisyyden varmistamisen keinon. Fraser on Pymin kanssa samaa mieltä 

siitä, että opiskelijoiden tulisi tietää, millä kriteereillä heidän käännöksiä arvioidaan, ja heille on 

annettava rakentavaa palautetta eikä vain virheluetteloa (2000, 58). Newmark (1998, 111) katsoo, 

että on helpompi näyttää, mikä on väärin kuin mikä on oikein. Sen takia opettajat usein käyttävät 

niin sanottua negatiivista arviointijärjestelmää eli he merkitsevät vain virheet.  

 

Kyselyssäni tiedusteltiin vastaajien mielipidettä koulutuksessa käytetyistä arviointiperusteista. He 

saivat valita enintään kolme seikkaa. Kuudentoista mielestä tarkoituksenmukaisuus oli tärkeä 

arviointiperuste koulutuksessa, kolmentoista mielestä oikeat sanavalinnat ja tulkinnan oikeellisuus 

olivat merkittäviä perusteita ja kahdentoista mukaan myös kieliopin oikeellisuutta arvostettiin. 

”Oikeiden” sanojen valinta tai tulkinnan oikeellisuus muodostavat itsessään monitulkintaisen 

kysymyksen. Chestermanin (1997, 194) mukaan ei ole olemassa yhtä täydellistä käännöstä, vaan 

yhdestä tekstistä voi syntyä monta eri tulkintaa. Yhdestä tekstistä ei voi hänen mielestään edes 

syntyä kahta täysin samanlaista tulkintaa (ks. myös Newmark 1998, 222). Oikea sana tai tekstin 

tulkinta ovat siis hyvin subjektiivisia käsitteitä. Tilanne saattaa kääntyä niin päin, että opettaja 
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merkitsee sanat, jotka eivät ole hänen mielestään oikeita, jolloin päädytään negatiiviseen arviointiin. 

Käännösten arvioinnissa ei siis pitäisi käyttää tällaista kriteeriä, sillä opiskelijoiden on opittava 

tuottamaan monia erilaisia kohdetekstejä. Kyseinen taito kuuluu yllämainittuun Pymin 

funktionaaliseen kompetenssiin (2002). Tosin tämä negatiiviseen arviointiin kohdistuva kritiikki 

pätee luovuutta vaativien käännösten tarkastelussa, mutta esimerkiksi teknisten käännösten ollessa 

kyseessä oikean terminologian tunteminen on ensiarvoisen tärkeää.  

 

Yksi vastaaja kritisoi avovastauksessaan käännösten palautteen tasoa. Hänen mielestään sen tyyli 

oli usein: ”Kirjoitusvirhe tässä ja tässä, ja tämä sana ei kuulosta tässä kohtaa hyvältä.” Vastaaja ei 

siis aina kokenut saavansa kriitikoltaan eli opettajaltaan selitystä sille, miksi hänen valitsemansa 

kohdeteksti oli huono ja opettajan valinta parempi. Toinen vastaaja totesi, että yllättävän usein 

opettajan henkilökohtaiset mieltymykset ja näkemykset vaikuttivat opiskelijoiden käännösten 

arviointiin. Tähän saattaa vaikuttaa myös se, että käännöskursseilla tehdään joskus opettajien 

vanhoja käännöstoimeksiantoja, kuten yksi kyselyyni vastanneista kirjoitti. He ovat siis jo kerran 

tulkinneet tekstin omalla tavallaan, mutta opiskelijalle pitäisi suoda mahdollisuus tulkita teksti 

omalla tavallaan. Pymin (1992, 173–174) mukaan sääntöjen, normien ja toimintatapojen 

välittyminen on osa kääntämisen järjestelmää, mutta kääntämisen opetus ei välttämättä aina ylitä 

henkilökohtaisia mieltymyksiä tai tavallisia käytäntöjä. Newmark (1998, 111) on samaa mieltä ja 

esittää, että monet kääntämisen opettajat uskovat heidän oman versionsa olevan ainoa ja oikea 

versio lähdetekstistä. Pym (1992, 174) katsoo, että kääntäjänkoulutuksessa teoriaa pitäisi käyttää 

erilaisten mahdollisuuksien näyttämiseen ja niiden kyseenalaistamiseen. Hän uskoo, että tulevat 

kääntäjät luovat itse oman ammattietiikkansa, eikä tämän hetken mieltymyksiä pidä esittää 

muuttumattomina normeina. 
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6.2 Kaupallinen kompetenssi 

Suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat muuttuneet kovaa vauhtia viime vuosina. Yhteiskunta on 

kansainvälistynyt, ja informaatioteknologian soveltaminen on laajentunut. (Tynjälä & Nuutinen 

1997, 182.) Suurimmat muutokset koskevat työnjakoa, työn organisointia, työaikoja ja palkkausta. 

Työnjaon muutokset ovat niistä yleisimpiä, sillä työtehtävät ovat laajentuneet henkilöstön 

vähennysten myötä. Näiden ohella yrittäjyyttä, taloudellista osaamista ja sosiaalisia taitoja 

korostetaan työelämässä entistä enemmän. Työtä on myös alettu organisoida verkosto- ja 

tiimityöksi. (Ks. Naumanen & Silvennoinen 1996, 82–85, 283; Tynjälä & Nuutinen 1997, 182.) 

Missä määrin kääntäjien koulutus valmistaa opiskelijoita toimimaan muuttuneessa maailmassa? 

Seuraavaksi tarkastellaan, oppivatko he koulutuksessa myös kaupallisen kompetenssin piiriin 

kuuluvia taitoja. 

 

Vuorisen ja Valkosen (2005, 107, 111) mukaan yliopistoille annettu yhteiskunnallinen 

palvelutehtävä ja kilpailu ammattikorkeakoulujen kanssa ovat lisänneet työelämälähtöisyyden 

merkitystä. Heidän tutkimuksensa perusteella ammattikorkeakoulussa opiskelevat pitävät 

koulutuksen käytännönläheisyyttä positiivisena asiana. Työelämälähtöisyys johtuu opettajien 

hyvistä työelämäkontakteista ja siitä, että koulutuksessa on käynyt vierailevia luennoitsijoita tai 

työelämän ammattilaisia. Yliopisto-opiskelijoista käytännön puolta korostavat etenkin selkeästi 

ammattiin valmistavissa koulutusohjelmissa opiskelevat. Johdannossa jo todettiin, että myös 

kääntäjänkoulutusta voidaan pitää ammattiin orientoivana koulutuksena. 

 

Fraser (1994, 131) huomauttaa, että ennen kääntäjiä koulutettiin työssä, mutta yliopistokoulutus on 

tuonut mukanaan akateemisen näkökulman, kuten käännösteorian. Fraser (1994, 131) esittää, että 

teoria ei kuitenkaan usein ole tärkeää kaupallisessa kääntämisessä, sillä useimmat teoriat ovat 

alkujaan kaunokirjallisen kääntämisen teorioita, vaikka vain pieni osa kääntäjistä työskentelee sillä 
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alalla. SKTL:n järjestösihteeri Halme huomauttaa, että liiton 1800 jäsenestä vain 70–100 on 

päätoimisia kirjallisuudenkääntäjiä, ja samalla käännöskirjallisuuden määrä vähenee Suomessa, 

mikä näkyy kääntäjien työtilanteessa (Toivanen 2006, 23). Fraser (1994, 131) katsoo, että vanhat 

teoriat ovat enimmäkseen lingvistisiä eli niissä etsitään ”oikeaa” vastaavaa lausetta, jolloin 

kääntäjän oma arviointi sivuutetaan ja prosessi typistetään mekaaniseksi. Ammatillinen koulutus 

edellyttää teoriaa, joka identifioi sopivan lopputuotteen ja tarjoaa systemaattisen ja tilanteeseen 

sopivan viitekehyksen analysoinnille, päätöksenteolla ja prosesseille. Akateemiseen ohjaukseen 

tulisi Fraserin (1994, 131) mielestä sisällyttää käytännön ammatista opittavia asioita 

systemaattisesti ja eksplisiittisesti. Gamalin (1994, 96) mukaan kaupallisesti kompetentti kääntäjä 

tuottaa käännöksen, joka on lingvistisesti oikea sekä pragmaattisesti ja kulttuurisesti 

tarkoituksenmukainen. Tämän kompetenssin saavuttaminen edellyttää kovaa työtä, molempien 

kielten koulutusta ja erityisiä kognitiivisia taitoja. Ne ovat saavutettavissa koulutuksen avulla. 

 

Kansainvälisen POSI-projektin loppuraportissa (The POSI Project 1999, 15) on päädytty siihen 

tulokseen, että akateemista opetusta on mahdollista muokata työmarkkinoiden tarpeisiin, jos 

esimerkiksi peruskompetenssit määritellään uudelleen. Nuoret kääntäjät eivät tunne ryhmätöiden tai 

projektinhallinnan perusteita, ja he tuottavat vähän. Suomen POSI-työryhmä (Betcke 1998) on 

puolestaan kartoittanut suomalaisten käännös- ja tulkkauspalvelujen käyttäjien näkemyksiä 

kääntäjältä vaadittavista taidoista. Kyselyyn vastasi yhteensä 58 käyttäjää. Kaksikymmentäkolme 

piti erittäin tärkeänä kykyä hankkia tietoa eri lähteistä ja arvioida tämän tiedon luotettavuutta ja 

soveltuvuutta toimeksiantoon. Myös tietokoneen ja ohjelmistojen monipuolinen hallinta ja tuntemus 

(21 vastaajaa), perustiedot sanasto- ja terminologiatyöstä (20) ja kyky kommunikoida ja neuvotella 

eri alojen asiantuntijoiden kanssa (19) olivat erittäin tärkeitä työn- ja toimeksiantajien mielestä. 

Sama kysymys esitettiin myös kääntäjille ja tulkeille, jotka toimivat joko palkansaajina tai 

itsenäisinä ammatinharjoittajina (Betcke 1998). Vastaajia oli yhteensä 149, joista 122 toimi 
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pääasiassa kääntäjinä. He painottivat hieman eri asioita kuin käännöspalveluiden käyttäjät. Kyky 

hankkia tietoa eri lähteistä ja arvioida tämän tiedon luotettavuutta ja soveltuvuutta toimeksiantoon 

oli kuitenkin kaikista tärkein taito myös kääntäjien ja tulkkien listalla (95 vastaajaa). Kulttuurien 

syvällinen tuntemus ja arvostus (80), tietokoneen ja ohjelmistojen monipuolinen hallinta ja 

tuntemus (71) ja kyky analysoida viestintätilanteita ja tuottaa asianmukaisia tekstejä (61) 

luokiteltiin erittäin tärkeiksi ammattilaisen taidoiksi. (Betcke 1998.) Toimeksiantajat arvostivat 

tekniikan hallintaa ja yhteistyötaitoja, kun taas kääntäjät kulttuurien ja viestintätilanteiden 

tuntemusta. 

 

Kahteen seuraavaan lukuun on koottu erityisiä kaupallisen kompetenssin osa-alueita, joita on 

painotettu niin käännöstieteellisessä kirjallisuudessa kuin asiantuntijuutta käsittelevissä teoksissa. 

Ensimmäisessä alaluvussa keskitytään työkokemukseen, joka tarkoittaa tässä yhteydessä 

käännöskursseilla tehtyjen käännösten kartuttamaa tietämystä, työharjoittelua ja todellisia 

käännöstöitä. Toisessa alaluvussa käsitellään asiakkaisiin ja käännössopimuksiin liittyviä seikkoja. 

Kolmannessa alaluvussa pohditaan yrittäjyyttä ja ryhmätyö-, tietotekniikka- ja tiedonhakutaitoja. 

 

6.2.1 Työkokemus 

Gamal (1994, 98–99) esittää, että akatemian ja työmarkkinoiden yhdistämiseen tarvitaan 

käännösteorian, käytännön ja pedagogian lähentymistä. Kääntämisen opettajan on osattava kehittää 

opetusmateriaaleja, jotka sisältävät kielen hallintaa, käännösteorian sovelluksia ja diskurssi-, teksti- 

ja genreanalyysia. Rogers (2001, 19) uskoo, että opiskelijoiden olisi hyvä tutustua mahdollisimman 

monenlaisten käännösten tekemiseen jo opiskeluaikana, koska silloin he perehtyvät erilaisiin 

näkökulmiin, rajoituksiin ja konventioihin sekä oppivat ymmärtämään paremmin omia 

kiinnostuksen kohteitaan, heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. Laakso-Tammisto (2006) esittää, että eri 

toimialoista tekniikka, lääketiede, mainonta ja markkinointi ja teollinen tuotanto ostavat eniten 
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käännöksiä. Larsen (2001, 44) korostaa myös, että elektroniikka, tietokoneohjelmistot, talous, 

kauppa, lääkeala ja tekniikka ovat alueita, jotka työllistävät kääntäjiä eniten ja sen takia 

käännöskursseilla olisi järkevintä tehdä niihin liittyviä käännöksiä. Hänen mielestään yliopistojen 

toiminnan pitäisi perustua kysyntään eikä saatavilla oleviin resursseihin (ks. myös Díaz Cintas 

2003, 200). Oittinen (1995, 10–11) on asiasta eri mieltä, sillä hänen mukaansa kaunokirjallinen 

kääntäminen tukee kaikkea muuta kääntämisen opetusta. Oittinen ei usko, että opiskelijoita 

kannattaa tutustuttaa mahdollisimman moniin eri aloihin. Kaunokirjallisuudessa käsitellään hänen 

mielestään monenlaisia aihepiirejä, kuten arkkitehtuuria tai kasvioppia. Oittisen (1995, 21–22) 

mielestä opiskelijoita pitäisi opettaa tunnistamaan eri tilanteiden osatekijät, koska kaikkeen 

kääntämiseen liittyvät tekijät ovat pohjimmiltaan samanlaisia, vaikka ne painottuvatkin eri 

tilanteissa eri lailla. Näitä tekijöitä ovat tilanne, toimeksianto, kulttuurierot ja lukijat. Oittinen 

(1995, 22) myöntää, että on myös tärkeää tuntea tekstikonventiot. 

 

Halusin selvittää kyselyni avulla, millaisia käännöksiä vastaajat tekivät käännöskursseilla ja 

millaisia käännöksiä heidän mielestään pitäisi tehdä. Pyysin heitä valitsemaan kolme yleisintä 

aihealuetta. Kaikkien vastausten perusteella kursseilla käännettiin eniten kaunokirjallisuutta (14 

vastaajaa), asiakirjoja (13), lehtiartikkeleita (13) ja matkailuesitteitä (10). Kahdessa avovastauksessa 

mainittiin hoitotieteelliset tekstit ja opettajien omat vanhat projektit. Vastaajien mielestä 

opiskelijoiden pitäisi kuitenkin päästä kääntämään tekniikan alan tekstejä (12), kaupan alan tekstejä 

(9) ja käyttöohjeita (9). Yhdessä avovastauksessa esitettiin, että tekstityyppi ei ole ratkaiseva vaan 

haastavuus ja keskustelun herättäminen. Yksi vastaajista ei vastannut jälkimmäiseen kysymykseen. 

Vastaajista viisi oli suorittanut teknisen viestinnän erikoistumisohjelman. Heidän vastauksensa eivät 

kuitenkaan poikenneet yleisestä linjasta mainittavasti. Neljän vastaajan mielestä kaunokirjallisuutta 

ja asiakirjoja käännettiin kutakin eniten. Kaikkien teknisen viestinnän erikoistumisohjelman 

suorittaneiden vastaajien mielestä käännöskursseilla pitäisi keskittyä tekniikan alan teksteihin, ja 
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neljä ilmoitti, että käyttöohjeita pitäisi kääntää enemmän. Kyselyyn vastanneet olivat samaa mieltä 

Laakso-Tammiston ja Larsenin kanssa hyödyllisistä aihepiireistä käännöskursseilla. 

Kaunokirjallisuuden suuri osuus kaikista käännettävistä teksteistä on yllättävää, sillä 

kurssitarjonnan perusteella kaunokirjalliseen kääntämiseen liittyviä kursseja on vain kahdeksan 

opintoviikon verran (Opinto-opas 2002–2003, 2003–2004,  86–93). Yleiskielisiin teksteihin 

keskittyviä kursseja on sen sijaan paljon, joten on syytä olettaa, että näillä kursseilla käännetään 

myös kaunokirjallisia tekstejä. 

 

Lukuja voidaan verrata alussa mainitsemaani käännöstieteen englannin Internet-sivujen esittelyyn 

(Käännöstieteen englanti 2006). Esittelyn mukaan Tampereella käännöstieteen englannin 

oppiainetta opiskelevat voivat valita oman erikoisalueensa seuraavien alojen joukosta: tulkkaus, 

audiovisuaalinen kääntäminen, kaunokirjallinen kääntäminen ja tekninen viestintä. Sivuilla 

mainitaan myös, että työllistymistilanne on englannin lukijoille erityisen hyvä, sillä englanti on 

tärkeä työkieli kauno- ja tietokirjallisuudessa, av-kääntämisessä, asiatekstien, tieteen ja teknisen 

viestinnän aloilla (Käännöstieteen englanti 2006). Lukujen perusteella Tampereelta valmistuvilla on 

kyllä kokemusta kaunokirjallisuuden ja asiatekstien kääntämisestä, mutta esimerkiksi kaupan tai 

tekniikan alan käännösten tekemisestä vastavalmistuneilla ei näyttäisi olevan mainittavaa 

kokemusta.  

 

Av-kääntämiseen ei myöskään perehdytä kovin syvällisesti, vaikka yksikkö ilmoittaa sen 

erikoisalueekseen (Käännöstieteen englanti 2006). Díaz Cintasin (2003, 200) mukaan tämä on 

yleismaailmallinen ilmiö käännöstieteen opetuksessa. Vaikka käännöstiede on vakiinnuttanut 

asemansa tieteenalana, audiovisuaalinen kääntäminen ei ole saavuttanut samaa sen sisällä. Harva 

yliopisto tarjoaa av-kääntämisen erikoistumisohjelmia, vaikka av-käännösten määrä kasvaa koko 

ajan, ja niillä on merkittävä tehtävä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Díaz Cintas (2003, 201) 
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kuitenkin katsoo, että tilanne on muuttumassa vähitellen. Hän muistuttaa, että yliopistot eivät saisi 

eristäytyä vaan niiden on tehtävä yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa. Suomessa esimerkiksi 

Helsingin yliopiston Kouvolan yksikössä on audiovisuaalisen kääntämisen opintokokonaisuus, joka 

koostuu 25 opintopisteen laajuisista perusopinnoista (Helsingin yliopisto 2006). 

Opintokokonaisuuden tulevaisuus saattaa tosin olla vaakalaudalla Kouvolan yksikön siirtämisen 

takia (Laakkonen 2006). 

 

Kysymyksenasettelu näissä kysymyksissä oli hieman harhaanjohtava (ks. kysymykset 2.9 & 2.10, 

liite 2). Käännöskursseilla tehtyjen käännösten valmiiksi annetut vaihtoehdot rajasivat tekstilajien 

määrää melko paljon. Tosin avovastauksessa ”muu, mikä?” vastaajat pystyivät ilmoittamaan 

mahdollisesti mainitsematta jääneitä käännöstyyppejä. 

 

Käännöskursseilla tehtävät käännökset: a) millaisia tehtiin ja b) millaisia pitäisi tehdä? 

(Vastaajia yhteensä 21.) 

 

 tekstitys asiakirja kaupan alan 

teksti 

mainos matkailuesite kaunokirjallisuus 

a 0 13 1 2 10 14 

b 3 6 9 1 0 7 

 

 

 

lehti-

artikkeli 

käyttö-

ohje 

lääke-

tiede 

Internetsivut lakiteksti tekniikka muu,  

mikä? 

ei 

vastausta 

a 12 5 1 0 0 1 2 0 

b 4 9 0 3 5 12 1 1 
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Opinto-oppaassa (2002–2003, 2003–2004, 83) mainitaan, että hyviä sivuaineita käännöstieteen 

pääaineopiskelijalle olisivat muun muassa ranskan kieli, kansainvälinen politiikka, markkinointi ja 

tietojenkäsittelyoppi. Eräs kyselyyni vastannut kääntäjä kuitenkin kirjoitti, että koulutuksessa pitäisi 

painottaa enemmän sitä, että sivuaineeksi kannattaa valita jotain muutakin kuin kieliä. Ehkä 

opiskelijoiden ei tule luettua opinto-opasta kovin tarkasti tai sitten he tarvitsisivat muunlaista 

ohjeistusta opintojen alkuvaiheessa. Kyselyssä pyydettiin ilmoittamaan kolme sivuainetta, joista 

vastaajilla oli eniten opintoviikkoja. Pitkistä sivuaineista suosituimmat olivat suomen kieli (6 

vastaajaa, sivuaine ilmoitettiin eri muodoissa) ranskan kieli (2) ja tiedotusoppi (2). Finanssihallinto, 

julkisoikeus ja tietojenkäsittely olivat kukin yhden vastaajan valinta. Suomen POSI-työryhmän 

selvityksen mukaan suurin osa opiskelijoista valitsee toisen kielen sivuaineekseen (Mackenzie 

1998). Kyselyyn vastanneet kääntäjät ovat suosineet suomea tai jotain toista kieltä. Suomen kieli on 

erinomainen sivuaine kaikille kääntäjille ja erityisesti suomentajaksi haluaville. Vastaajista neljä 

ilmoitti pääasialliseksi kääntämisen alakseen kaunokirjallisuuden. Yksi vastaaja käänsi 

kaunokirjallisuutta vapaa-ajallaan, muuten hän oli suuren yrityksen palveluksessa. Kolme vastaajaa 

toimi teknisenä kääntäjänä ja yksi teknisenä kirjoittajana. Viisi kääntäjää teki hyvin monenlaisia 

käännöstöitä, joihin kuului myös teknistä kääntämistä. Av -kääntäjiä oli kaksi ja asiatekstinkääntäjiä 

oli yksi. Yksi kääntäjä toimi IT-alalla lokalisoijana ja yksi työskenteli tilitarkastuksen 

kansainvälisten standardien parissa. Kolme ei vastannut kysymykseen ollenkaan. Kysymystä 3.14. 

(ks. liite 2) muutettiin kahden vastaajan ehdittyä vastata kyselylomakkeeseen. Siihen lisättiin 

kehotus mainita pääasiallinen kääntämisen ala. Todellisuudessa siis vain yksi vastaaja ei vastannut 

kysymykseen lainkaan. 

 

Kuten jo alussa huomautettiin, perinteinen koulutusmalli ei välttämättä edistä teoreettisen ja 

käytännöllisen tiedon yhdistämistä. Tynjälän (1999, 168) mukaan oppimisen tilannesidonnaisuutta 

painottava koulukunta kritisoi opetuskäytäntöjä, joissa oppiminen irrotetaan tietojen 
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käyttöympäristöstä. Koulukunnan edustajien mukaan asiantuntijakoulutuksessa ei ole kyse 

muodollisen tiedon keräämisestä vaan sosiaalistumisesta professionaaliseen kulttuuriin. Gamal 

(1994, 97) katsoo, että akateemisen ja kaupallisen kompetenssin ero on niin suuri, että opiskelijoilla 

on kaksi vaihtoehtoa: työharjoittelu tai käytännön ohjauksen puuttuessa kantapään kautta 

oppiminen. POSI-projektin loppuraportissa (The POSI Project 1999, 16) painotetaan, että 

työkokemuksen avulla opiskelijat oppivat tuntemaan työmarkkinoiden todellisuutta. Ongelmana on 

usein se, että koulutusyksiköillä ei ole järjestäytynyttä harjoitteluohjelmaa eikä kaikille välttämättä 

löydy paikkoja, joten opiskelijoiden täytyy yrittää itse löytää harjoittelupaikka. 

 

Tampereen yliopiston käännöstieteen englannin oppiaineessa työ- ja tutkimusharjoittelu on 

aineopintoihin kuuluva valinnainen opintojakso, josta saa kaksi opintoviikkoa. Sen voi suorittaa 

toimimalla kääntäjänä, tulkkina tai tutkimusapulaisena. (Opinto-opas 2002–2003, 2003–2004, 88.) 

Tuensaajia valitessa suositaan kuitenkin syventäviin opintoihin edenneitä opiskelijoita, sillä 

työharjoittelutukea myönnetään pääaineen opintoviikkomäärän perusteella. Tukea myönnetään 

yleensä kaksi kuukautta per tuensaaja. (Kieli- ja käännöstieteiden laitos 2006.) Kyselyyni 

vastanneista kahdeksan (38 %) oli ollut opiskelujen aikana työharjoittelussa, kun taas kolmetoista 

(62 %) ei ollut suorittanut työharjoittelua. Kyselyssä tiedusteltiin, miksi kieltävästi vastanneet eivät 

olleet suorittaneet työharjoittelua. Neljä vastaajaa mainitsi tehneensä käännöstöitä opintojen ohella, 

joten he eivät pitäneet harjoittelua tarpeellisena. Kolme vastaajaa ei ollut ehtinyt suorittaa 

harjoittelua, kaksi ei ollut tiennyt, mistä etsiä harjoittelupaikkaa, ja yksi ei ollut saanut 

harjoittelupaikkaa. Yhtä vastaajista harjoittelu ei ollut kiinnostanut. Kaksi vastaajista ei osannut 

sanoa, miksi he eivät olleet suorittaneet työharjoittelua. He eivät joko olleet pohtineet asiaa sen 

tarkemmin tai heillä ei yksinkertaisesti ollut selvää syytä sille, miksi he eivät olleet suorittaneet 

työharjoittelua. 
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Vastaajista 17 (81 %) ilmoitti tehneensä opiskelujen aikana käännöstöitä ja vain neljällä (19 %) ei 

ollut opintojen ajalta lainkaan työkokemusta. Kyselyssä pyydettiin selvittämään, miksi kieltävästi 

vastanneet eivät olleet tehneet opintojen aikana käännöstöitä. Kaksi kääntäjää ilmoitti, ettei ollut 

tiennyt, mistä etsiä töitä, yksi ei ollut ehtinyt tehdä töitä ja yksi ei osannut sanoa. Vertaan nyt oman 

kyselyni tuloksia Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssille osallistuneiden työkokemuksiin 

(Moodle 2005). Vastaajia oli yhteensä 71, joista 22:lla (31 %) ei ollut lainkaan oman alan 

työkokemusta, kolme vastaajaa (4 %) oli ollut työharjoittelussa, 21 (30 %) oli tehnyt satunnaisia 

käännös- tai tulkkaustoimeksiantoja, seitsemän opiskelijaa (10 %) oli tehnyt pidempikestoista 

käännöstyötä ja 18 (25 %) oli tehnyt todellisia toimeksiantoja käännöskursseilla. Yksi Suomen 

POSI-työryhmän suosituksista on, että todellisia käännöstoimeksiantoja tehtäisiin kursseilla 

enemmän (Vik-Tuovinen 1998). Tähän seikkaan ei näemmä ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota  

 

On erikoista, että kyselyyni vastanneista jopa 81 %:lla oli työkokemusta opiskeluajalta ja Kääntäjän 

ja tulkin työelämätaidot -kurssille osallistuneista vain 40 % oli tehnyt satunnaista tai 

pidempikestoista käännöstyötä. Yksi syy voi olla se, että kyselyssäni vastaajat eivät pystyneet 

määrittelemään, minkä he ymmärsivät työkokemukseksi. He saattoivat laskea kursseilla tehdyt 

todelliset toimeksiannot ja satunnaiset käännöstyöt työkokemukseksi. Toinen olettamus voi olla, 

että kyselyyni vastanneet toimivat tällä hetkellä osa- tai kokoaikaisina kääntäjinä nimenomaan siksi, 

että heillä oli jo valmistuttuaan työkokemusta kääntämisestä. Tätä näkemystä näyttäisi puoltavan se, 

että kahdellatoista vastaajalla (57 %) ei ollut vaikeuksia löytää oman alan töitä opintojen 

päättymisen jälkeen. Kolme kääntäjää ilmoitti työnsaannin vaikeuden syyksi työkokemuksen 

puutteen, vaikka kaksi heistä oli suorittanut työharjoittelun ja tehnyt käännöstöitä opintojen aikana, 

ja yksi oli tehnyt käännöstöitä, muttei suorittanut työharjoittelua. Yksi kääntäjä, joka ei ollut 

suorittanut työharjoittelua ja jolla ei ollut työkokemusta opiskeluajalta, ilmoitti työn saannin 

vaikeuden syyksi työmarkkinatilanteen. Yksi kääntäjä kirjoitti avovastauksessaan, että hänellä oli 
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ollut aluksi vaikeuksia saada töitä, koska ei tiennyt, mistä niitä hakisi. Pikkuhiljaa töiden määrä 

kuitenkin alkoi kasvaa. Yksi ei ollut etsinyt työpaikkaa. Yksi vastaaja kirjoitti selitykseksi sen, että 

hän on tekninen kirjoittaja, vaikka se ei mielestäni kyllä ole mikään syy. Kaksi kääntäjää ei 

vastannut tähän kysymykseen. 

 

Kyselyssäni tiedusteltiin, saivatko vastaajat apua laitokseltaan tai joltakin opettajalta harjoittelu- tai 

työpaikan hankkimisessa. Neljä vastaajaa (19 %) ilmoitti saaneensa apua, kuusitoista (76 %) ei ollut 

saanut apua ja yksi ei osannut sanoa. Heiltä kysyttiin myös, saivatko he neuvoja asiakkaiden 

hankkimiseksi koulutuksessa. Yhdeksän vastaajan (43 %) mielestä neuvoja annettiin vähän, 

kymmenen (48 %) mukaan ei yhtään ja kaksi ei osannut sanoa. Vastauksista nousee kuva 

opiskelijoista tai vastavalmistuneista, jotka joutuvat pärjäämään omillaan. Kyselyyni vastanneet 

kääntäjät vaikuttavat olleen hyvin omatoimisia ja päättäväisiä työnhaussa, koska useimmilla ei ollut 

vaikeuksia löytää oman alan töitä ilman laitoksen tai opettajien apua. Ehkäpä kieli- ja 

käännöstieteiden laitoksella ei ole tuolloin ollut tarpeeksi kiinteitä yhteyksiä työelämään, jotta se 

olisi voinut järjestää opiskelijoilleen harjoittelu- tai työpaikkoja. Neuvoja asiakkaiden 

hankkimiseksi on kuitenkin melko helppo antaa. Riittää, kun opettajat kertovat omista 

kokemuksistaan ja aiheesta keskustellaan opiskelijoiden kanssa avoimesti. Kyselyyni vastanneista 

kolme ei ollut suorittanut työharjoittelua ja kaksi ei ollut tehnyt käännöstöitä opiskeluaikana, koska 

he eivät olleet saaneet harjoittelupaikkaa tai töitä tai he eivät olleet tienneet, mistä etsiä sellaista. 

Laitoksen tai opettajien apu on siis joillekin opiskelijoille erittäin tärkeää työelämäkontaktien 

hankkimisessa. Kahdeksan vastaajaa oli löytänyt ensimmäisen asiakkaansa tai työpaikkansa 

epävirallisen kanavan kautta, esimerkiksi tuttavien tai sähköpostilistojen avulla. Kaksi oli jatkanut 

entisessä työ- tai harjoittelupaikassaan. Neljä oli itse ottanut yhteyttä työnantajiin, kaksi oli saanut 

töitä Internetin kautta, yksi laitoksen tai opettajan avulla, yksi työvoimatoimiston ja yksi lehti-

ilmoituksen välityksellä. Kaksi ei vastannut kysymykseen. Työharjoittelun ja opiskeluaikaisten 
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töiden merkitystä ei voi väheksyä, sillä eri alojen yritysjohtajien mukaan rekrytoitavien aiemmat 

suhteet yritykseen ovat ratkaisevia. Esimerkiksi kesätyöt ja työharjoittelujaksot ovat hyvä 

ponnahduslauta, sillä vanhat työntekijät tuntevat yrityksen ja sen tavat. (Metsä-Tokila ym. 1998, 

37.)  

 

Suomen POSI-työryhmän suosituksissa mainitaan, että opiskelijoille pitäisi tarjota enemmän 

työharjoittelupaikkoja kääntäjiä työllistävissä järjestöissä ja yrityksissä. Kaiken kaikkiaan yhteyksiä 

työelämään pitäisi parantaa. (Vik-Tuovinen 1998.) Larsen (2001, 45) muistuttaa, että myös 

yritykset hyötyisivät yhteistyöstä. Ne pääsisivät tutustumaan opiskelijoihin ja voisivat myöhemmin 

palkata alansa tuntevia vastavalmistuneita, joiden kouluttamiseen ei tarvitse käyttää yrityksen 

kallista aikaa. POSI-projektin suosituksissa (1999, 18) tähdennetään, että työkokemus vahvistaa 

opiskelijoiden ammatillista asennetta. Heidän työpanoksensa on parempi, jos heillä on jo ennestään 

kokemusta kääntämisestä. Raportissa esitetään, että opintojen ja työelämän välisen kuilun 

kurominen umpeen on yhteisesti liike-elämän, yliopistojen ja ammattijärjestöjen vastuulla. 

 

Tynjälä (1999, 174) ymmärtää, että kaikkiin opintojaksoihin ei tietenkään ole mahdollista liittää 

harjoittelua, mutta esimerkiksi kirjoittamalla oppiminen tarjoaa tilaisuuden tarkastella oman alan 

käytännöllisiä ongelmia. Lukiessaan teoreettista kirjallisuutta opiskelijat kirjoittavat omista 

kokemuksistaan, jotka liittyvät kirjoissa esiteltyihin ongelmiin. Tynjälä (1999, 175) huomauttaa, 

että kirjoituksia olisi hyvä käydä läpi ryhmässä, jolloin avautuu tilaisuus oppia muiden 

kokemuksista ja syventää opiskeltujen tietojen käytännön puolia. Kirjoittamalla oppimisen 

katsotaan olevan kirjatenttejä tehokkaampi tapa sisäistää teorian ja käytännön välinen yhteys 

(Tynjälä 1999, 175). Tampereella käännöstieteen opiskelijat lukevat aineopintojen lopputenttiin 

esimerkiksi Inkeri Vehmas-Lehdon teoksen Kopiointia vai kommunikointia? johdatus 

käännösteoriaan (Opinto-opas 2002–2003, 2003–2004, 90). Kirjatentin sijaan opiskelijat voisivat 
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kirjan pohjalta miettiä omaa suhdettaan kääntämiseen ja kääntämisestä vallitseviin käsityksiin. 

Tällöin he oppisivat jäsentelemään omia ajatuksiaan ja yleisiä mielikuvia alasta, mikä on 

hyödyllinen taito työelämässä. Käännösten yhteydessä tehtävät käännöskommentit ovat myös yksi 

esimerkki kirjoittamalla oppimisesta, mutta omien ajatusten peilaaminen jonkun toisen tekstiin voi 

mielestäni olla hedelmällisempää. 

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL 2007) on laatinut vuoden 2006 marraskuussa 

ohjeistuksen nimeltään Autenttiset toimeksiannot opetuksessa. Sen on tarkoitus opettaa sosiaalisia 

taitoja, vastuuta ja kääntäjän työn eri osa-alueiden tärkeyttä ja luoda oppiaineelle 

työelämäkontakteja. Ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa palkkio-, laatu- ja 

aikatauluseikkoihin. Tästä on varmasti tukea käännöskursseilla, ja se auttaa opiskelijoita saamaan 

realistisen kuvan kääntäjän työstä. 

 

6.2.2 Asiakkaat, käännössopimus ja palkkiot 

Malmkjär (1994, 145) katsoo, että asiakkaat ovat jääneet vähemmälle huomiolle käännösteoriassa, 

jossa yleensä keskitytään kohdeyleisöön tai lähdetekstin kirjoittajaan. Hän jakaa asiakkaat kahteen 

kategoriaan: tuoteasiakkaat ja prosessiasiakkaat. Tuoteasiakas on taho, joka tarvitsee valmiin 

kohdetekstin käyttöönsä. Se voi olla esimerkiksi kustantaja tai yritys, joka välittää käännöstuotteen 

kohdeyleisölle. Prosessiasiakas taas on taho, joka ostaa käännösprosessin ja muokkaa siitä 

käännöstuotteen, jonka sitten myy tuoteasiakkaalle. Usein prosessiasiakas on käännöstoimisto. 

Malmkjärin (1994, 146) mukaan eri asiakastyyppien tunnistaminen on tärkeää, koska niillä on 

erilaiset odotukset ja vastuut. Tuoteasiakas olettaa, että käännöstuote vastaa niitä odotuksia, jotka se 

on itse ennalta määritellyt. Kääntäjän velvollisuus on tuottaa vaatimuksia vastaava käännös. 

Prosessiasiakas on ensisijassa vastuussa käännöstuotteesta, mutta kääntäjän on tuotettava osittain 

tuoteasiakkaan vaatimuksia vastaava käännöstuote. Malmkjärin (1994, 147) mielestä 
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kääntäjäkoulutuksessa opiskelijoiden olisi hyvä harjoitella kummankin asiakkaan kanssa 

työskentelyä ja niiden odotusten täyttämistä. Opiskelijoiden on osattava toimia kaikissa 

tekstinkäsittelyprosessin vaiheissa sekä yrityksessä työskentelemisen osa-alueilla. Kaikkea ei voi 

kuitenkaan opettaa tai sisällyttää opetusohjelmaan, joten työharjoittelun merkitys muodostuu 

ratkaisevaksi (Malmkjär 1994, 148). 

 

Rice (1987, 11) on Malmkjärin kanssa samoilla linjoilla, sillä hän painottaa käännös- ja 

tulkkauspalveluiden määritelmien tekemisen tärkeyttä. Ilman määritelmiä ei voida tietää, mitä 

asiakas haluaa. Kuka määritelmät sitten asettaa? Kielipalveluiden tarjoajana kääntäjän pitää osata 

kysyä oikeat kysymykset asiakkaalta ja siten luoda perusmääritelmät. Larsenin (2001, 44) mielestä 

ammattikääntäjän on osattava katsoa asioita asiakkaan näkökulmasta. Hänen on tiedettävä, mitä, 

milloin ja mihin hintaan asiakas haluaa. Rice (1987, 12–13) uskoo, että tulkit ovat, kenties työnsä 

luonteen takia, alttiimpia määrittelemään palvelunsa sisällön. Asiakas ei esimerkiksi aina osaa 

arvioida, milloin tarvitsee käännöksen, jolloin kääntäjän velvollisuus on opastaa, mikä on 

inhimillinen palautuksen takaraja. Kääntämistä edeltävät neuvottelut asiakkaan kanssa ovat siis 

ratkaisevia (Rice 1987, 15). Abdallahin (2003, 100) esittelemä laatuluokitusjärjestelmä auttaisi 

tässäkin suhteessa monia kääntäjiä, erityisesti noviiseja. 

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton asettama työryhmä on laatinut mietinnön liittyen kääntämisen 

laatuun (Fellman-Paul 1998, 1). Palvelun tilaaja haluaa usein etukäteen varmistaa, että palvelun 

lopputulos on laadukas (ks. esimerkiksi Jänis 2004, 76). Fellman-Paul (1998, 1) huomauttaa, että 

palvelualalla subjektiivisuus ja laatutason määrittelyn vaikeus aiheuttavat sen, että on tyydyttävä 

toiminnallisen laadun määritelmään ja tarkasteltava niitä muuttujia, jotka vaikuttavat 

palvelutuotteen laatuun. Työryhmä on listannut neljä laatutekijää: asiakkaan tarpeet, kääntäjän 

viestinnälliset kyvyt selvittää asiakkaan tarpeet, kääntäjän koulutus ja ammatillinen pätevyys ja työn 
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tekemiseen liittyvät seikat, kuten työtilat ja tekniset laitteet (Fellman-Paul 1998, 1). Työryhmä on 

myös laatinut työn laadunvarmistusohjeen, jossa on lueteltu keinoja laadun parantamiseksi. Yksi 

menetelmä on selvittää toimeksiantajalta, mitä tämä odottaa käännökseltä ja miten laaja ja vaativa 

käännöstyö on. (Fellman-Paul 1998, 8.) Työryhmän mietinnössä ja Larsenin, Ricen ja Malmkjärin 

teksteissä painotetaan ennen kääntämistä tapahtuvan selvitystyön tärkeyttä käännöstuotteen laatuun 

liittyen. Olennainen väline tässä on käännössopimus. 

 

Kyselyssäni tiedusteltiin, harjoiteltiinko kursseilla käännössopimusten tekoa. Kuuden vastaajan 

mielestä (28,5 %) käännössopimuksia ja niiden tekemistä käsiteltiin kursseilla harvoin ja 

kolmentoista vastaajan (62 %) mukaan ei koskaan. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa. Vastausten 

perusteella voi sanoa, että opiskelijat eivät harjaannu määrittelemään oman työtään ja sen ehtoja 

koulutuksen aikana. Joillekin omien etujen puolustaminen ilman asianmukaista ohjeistusta voi olla 

hankalaa, mistä saattaa seurata esimerkiksi liian tiukkoja aikatauluja ja liian alhaisia palkkioita. 

Vastaajiltahan kysyttiin toisessa kohdassa, millaisiin asioihin liittyviä eettisiä ongelmia pitäisi 

käsitellä koulutuksessa. Kymmenen vastaajan (47,5 %) mielestä työsopimuksesta pitäisi keskustella 

jo opintojen aikana. Kääntäjiltä kysyttiin myös, kuka määritteli käännösten toimeksiannon ja 

kohdeyleisön. Kuuden vastaajan (29 %) mukaan opettaja määritteli ne ja viidentoista (71 %) 

mielestä opettaja tai vastaaja riippuen tilanteesta eli toimeksiannon ja kohdeyleisön määritteli aina 

joku. Kuinka usein todellisuudessa kääntäjä määrittelee itse toimeksiannon ja kohdeyleisön? 

Kaunokirjallisuudessa tulevat lukijat on usein kuviteltava itse, mutta on kuitenkin vaikea uskoa, että 

asiatekstien tai teknisten tekstien kohdalla kääntäjä saa itse päättää, kuka lopputuotteen käyttäjä on. 

Omatoiminen määrittely on kirjallisuudenkääntäjiksi haluaville hyvää harjoitusta, mutta muuten 

opettajien pitäisi mukailla todellista työelämää ja antaa selkeitä ohjeistuksia opiskelijoille. 
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Sopimusasioihin liittyvät läheisesti palkkiot ja niistä käytävät neuvottelut. Kuten jo aiemmin 

mainittiin, palkkiot kertovat osaltaan ammatin nauttimasta arvostuksesta. Kääntämisen etiikkaa tai 

ylipäänsä kääntämistä käsittelevässä kirjallisuudessa ei puhuta kääntäjien palkkioista juuri lainkaan. 

Yleisesti todetaan, että kääntäjälle kuuluu kohtuullinen tai oikeudenmukainen palkkio, mutta 

tällainen ilmaus on tulkittavissa hyvin subjektiivisesti. Kyselyni tulokset myös vahvistavat, ettei 

koulutuksessakaan keskustella kääntäjien palkkioista kovin paljon. Kyselyyni vastanneista 

kolmetoista (62 %) oli sitä mieltä, että kääntäjien palkkioista ja palkkioperusteista kerrottiin 

koulutuksessa vähän. Kuuden vastaajan (28,5 %) mukaan palkkioasioista ei puhuttu lainkaan. Yksi 

vastaaja ilmoitti, että niistä kerrottiin melko paljon, ja yksi ei osannut sanoa, kerrottiinko vai ei. 

Tässäkin suhteessa vastavalmistuneet ovat melko lailla omillaan. Etenkin jos he päätyvät 

freelancereiksi tai yrittäjiksi, heidän on itse pääteltävä, mikä on työn laajuuden ja vaativuuden 

edellyttämä palkkio kustakin käännöstoimeksiannosta. Jos noviisit eivät tunne alan 

palkkioperusteita kunnolla, he saattavat myydä omaa asiantuntemustaan liian halvalla, jolloin heitä 

helposti syytetään käännöspalveluiden hinnoittelun ja tason polkemisesta. 

 

6.2.3 Työelämätaidot 

Työelämässä yrittäjyys on lisääntynyt huomattavasti (Tynjälä & Nuutinen 1997, 182). Kirjonen 

(1997, 37) vertaa asiantuntijaa tavaran myyjään, jonka työnkuvaan kuuluu kertaluontoista 

konsultointia, eikä asiakkaan kohtaaminen enää välttämättä ole kasvokkain tapahtuvaa 

vuorovaikutusta. Tämänsuuntainen kehitys on Kirjosen mielestä otettava huomioon koulutuksessa, 

esimerkiksi lisäämällä yritys- ja taloustietoutta. Eteläpelto (1997, 89) uskoo, että taito 

kommunikoida, esitellä ja markkinoida omaa asiantuntemustaan ovat asiantuntijalle tärkeitä 

valmiuksia.  
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Kyselyyni vastanneista yhdeksän (43 %) kuitenkin ilmoitti, että koulutuksessa kerrottiin 

yrittäjyyteen liittyvistä seikoista vain vähän, ja kahdentoista (57 %) mielestä ei yhtään. Sama 

ongelma näyttäisi vaivaan yliopisto-opetusta ylipäänsä. Tampereen yliopistosta vuonna 2003 

valmistuneista opiskelijoista 44 prosenttia oli sitä mieltä, ettei yliopisto-opiskelu kehittänyt 

yritystoiminnan perusteiden tietoutta (Tampereen yliopistosta 2003 valmistuneiden työelämään 

sijoittuminen). Moni kääntäjä toimii nykyään yrittäjänä, mutta kääntäjäopiskelijat saavat 

koulutuksensa aikana hyvin niukasti tietoa yritystoiminnan perusteista ja ongelmista. Kääntäjien 

työskentelyssä tapahtuneisiin muutoksiin olisi vastattava jo peruskoulutuksen aikana, jotta 

vastavalmistuneet oppivat markkinoimaan omaa osaamistaan. Jäniksen (2004, 78) mukaan Suomen 

POSI-työryhmä päätyi samanlaisiin lopputuloksiin eli sen mukaan koulutus ei anna valmiuksia 

omien käännös- tai tulkkauspalveluiden myymiseen. Työryhmän suosituksia ei siis ole otettu 

huomioon tarpeeksi hyvin tällä saralla, vaikka melko moni kääntäjä toimiikin tänä päivänä 

yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Kyselyyni vastanneista neljä eli noin 20 % oli yrittäjiä tai 

ammatinharjoittajia. Suomen POSI-työryhmän (Betcke 1998) kyselyyn vastanneista 149 kääntäjästä 

palkansaajia oli 106 ja itsenäisiä ammatinharjoittajia 43 (29 %). 

 

Koskinen (2000, 107) ei usko, että kuva yksinään puurtavasta kääntäjästä pitää enää paikkansa, jos 

on koskaan pitänytkään. Isojen käännösprojektien tekeminen edellyttää yhteistyökykyä myös 

kääntäjiltä. Jopa freelancerit ovat osa isompaa verkostoa, ja heidän on totuttava siihen ajatukseen, 

että heidän käännöksiään muokkaavat muutkin ihmiset kuin he itse. Cronin (2003, 44–45) esittää, 

että globalisaation aikana kääntämisen alalla tapahtuneet ja tapahtuvat ristiriitaiset muutokset 

voidaan kiteyttää verkoston paradigmalla. Verkostot ilmenevät jo nyt kääntäjien sähköpostilistoina 

ja -viesteinä ja keskusteluryhminä. Samoin käännösalalla valtioiden rajat ylittävät käännösprojektit 

edustavat verkostoja.  
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Jänis (2004, 78) mainitsee, että Suomen POSI-työryhmä piti yhtenä kääntäjänkoulutuksen puutteena 

sitä, ettei se opeta ryhmätyötaitoja tuleville kääntäjille. Tynjälän ja Nuutisen (1997, 190) mielestä 

yksilöllistä työskentelyä olisi asiantuntijakoulutuksessa tuettava tutoroinnilla ja ryhmä- ja 

projektitöillä, koska sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää myös itse oppimisprosessissa. Tampereen 

yliopistosta valmistuneista vain alle viisi prosenttia oli sitä mieltä, että projektiosaamista kehitettiin 

yliopisto-opiskelussa erittäin paljon ja noin kahdeksan prosentin mukaan tiimityötaitoja ja 

sosiaalisia taitoja kehitettiin erittäin paljon (Tampereen yliopistosta 2003 valmistuneiden 

työelämään sijoittuminen). Kyselyni tulosten perusteella kääntäjäkoulutuksessa tehdään vain joskus 

pari- tai ryhmätöitä. Neljätoista vastaajaa (67 %) oli tätä mieltä. Neljän vastaajan (19 %) mielestä 

ryhmätyöskentelyä oli usein ja kolmen (14 %) mukaan harvoin. Tampereen yliopiston 

käännöstieteen englannin oppiaineessa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota tähän aspektiin POSI-

työryhmän suosituksista huolimatta. 

 

Tietotekniikka on nykypäivänä välttämätöntä kääntäjän työssä. Cronin (2003, 46–47) muistuttaa, 

että ilman tietokonetta, Internet-yhteyttä, telekommunikaatioverkostoa ja sähköä kääntäjä jää 

auttamattomasti virtuaalisen kääntämisen vaihdon verkoston ulkopuolelle. Suomen POSI-

työryhmän kyselyyn vastanneet työnantajat ja kääntäjät pitivät tietokoneen ja ohjelmistojen 

monipuolista hallintaa ja tuntemusta ammattilaiselle tärkeänä taitona (Betcke 1998). Rogers (2001, 

20) korostaa, että teknologinen kehitys on otettava huomioon myös kääntäjänkoulutuksessa. 

Opiskelijoille olisi tarjottava ainakin tietotekniikan perustaidot, sillä eri alojen työnantajien 

haastatteluissa tietotekniikan perusteiden hallinta nousi yhdeksi tärkeimmistä taidoista (ks. Metsä-

Tokila ym. 1998, 40; Naumanen & Silvennoinen 1996, 137). Larsen (2001, 44) katsoo, että 

erityisesti terminologia- ja käännösmuistiohjelmien käyttöä olisi opetettava, eikä pelkästään 

teoriassa. Käännöstyökalut nimittäin nopeuttavat kääntäjän työskentelyä, mutta eivät tietenkään 

kaikilla aloilla. Esimerkiksi kaunokirjallisessa kääntämisessä käännösmuisteista ei ole mainittavaa 
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hyötyä, sillä kaunokirjalliset tekstit harvoin sisältävät paljon toistoa. Valtaosa kääntäjistä kuitenkin 

työskentelee asiatekstinkääntäjinä, joten työkalujen käyttöön tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Esimerkiksi SKTL:n noin 1 700 jäsenestä II jaostoon eli asiatekstinkääntäjien osastoon kuuluu noin 

1 300 jäsentä ja kirjallisuuden kääntäjien jaostoon kuuluu suunnilleen 300 jäsentä (SKTL 2007). 

Halmeen (Toivanen 2006, 23) mukaan näistä kirjallisuuden jaostoon kuuluvista kääntäjistä 70–100 

on päätoimisia kirjallisuudenkääntäjiä.   

 

Tampereen yliopistosta valmistuneista noin kuusi prosenttia oli sitä mieltä, että yliopisto-opiskelu 

on kehittänyt tietotekniikan hallintaa erittäin paljon. Vastaajista kuitenkin vain noin yksi prosentti 

katsoi, että puutteelliset tietotekniset taidot ovat vaikeuttaneet työnsaantia. (Tampereen yliopistosta 

2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen.) Kyselyssäni ei esitetty jälkimmäisen kaltaista 

kysymystä, mutta kyselyyn vastanneista kääntäjistä yhdeksäntoista (90 %) mukaan opintojen aikana 

keskityttiin tietokoneisiin ja muihin tietoteknisiin asioihin vähän ja kahden (10 %) mielestä ei 

yhtään. Jos valtaosa vastaajista katsoi, että koulutuksessa kerrotaan vähän kääntäjän työtä 

nopeuttavasta ja voisi jopa sanoa mahdollistavasta osa-alueesta, on se mielestäni merkittävä 

ongelma. Vuosina 2002–2005 voimassa olleen opinto-oppaan mukaan käännöstieteen englannin 

oppiaineessa tarjottiin perusopinnoissa yhden opintoviikon laajuinen kurssi, Digitaalinen lukutaito 

ja akateeminen tiedonhallinta. Muita tietoteknisiä kursseja ei ollut. Teknisen viestinnän 

erikoistumisohjelmassa on enemmän kursseja, joilla perehdytään tietotekniikkaan. Vuosien 2000–

2006 aikana jokaisessa ohjelmassa kursseja on ollut tarjolla neljä, joista on saanut yhteensä 

seitsemän opintoviikkoa lukuvuonna 2000–2001 ja viisi opintoviikkoa vuosina 2001–2006. 

(Teknisen viestinnän erikoistumisohjelma 2007.) 

 

Eräs kyselyyn vastannut kääntäjä kirjoitti, että käännösteknologian opetusta pitäisi olla enemmän ja 

ainakin alihankintana käännöksiä tekevällä on ehdottomasti oltava jokin käännösmuistiohjelma. 
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Kaikkea kääntäjän työn puolia ei ole mahdollista opettaa viisivuotisen koulutusohjelman aikana, 

mutta teknologiset muutokset vaikuttavat sen verran paljon kaikkien asiantuntija-alojen toimintaan, 

että niistä pitäisi opettaa edes perusasiat opiskeluvaiheessa. Rogers (2001, 20) ymmärtää, että 

tietokoneohjelmistot ovat kalliita. Hän kuitenkin uskoo, että jos yliopiston laitos tai oppiaine tekee 

läheistä ja menestyksekästä yhteistyötä liike-elämän kanssa, yritykset lahjoittavat mielellään 

tuotteitaan opetuskäyttöön. Hän mainitsee erityisesti ohjelmistoyritykset, joiden tuotteista olisi 

hyötyä opiskelijoille. 

 

Kääntäjän työskentelyvauhtiin vaikuttavat käännösteknologian ohella tiedonhakutaidot. Larsen 

(2001, 45) huomauttaa, että kaikkea mahdollista ei voida opettaa opintojen aikana, mutta 

opiskelijoiden on opittava tekemään terminologiahakua, ymmärtämään aihealueita ja etsimään 

erikoisalojen asiantuntijoita. Malmkjärin (1994, 152) mielestä jo opiskeluvaiheessa olisi hyvä tietää, 

mistä ja miten asiantuntijat tavoittaa. Kyselyyni vastanneista kahdeksan (38 %) mukaan 

koulutukseen kuului erillinen tiedonhaun kurssi. Kymmenen vastaajaa (48 %) väitti, että sellaista ei 

ollut ja kolme (14 %) ei osannut sanoa. Vastausjakauma on ristiriitainen. Kaikki myönteisen 

vastauksen antajat olivat aloittaneet opintonsa 1990-luvun alussa, joten ehkäpä tuolloin vielä 

järjestettiin tällainen kurssi. Kääntäjiltä kysyttiin myös, missä määrin koulutuksessa opastettiin 

itsenäiseen tiedonhakuun. Kahden (9 %) mielestä siihen opastettiin paljon, kymmenen (48 %) 

mielestä melko paljon ja yhdeksän (43 %) mukaan vähän. Suomen POSI-työryhmän kyselyyn 

vastanneet työnantajat ja kääntäjät painottivat nimenomaan kykyä hakea tietoja. Koulutus tarjoaa 

melko hyvät valmiudet itsenäiseen tiedonhakuun, mutta parantamisen varaa olisi. 

 

Kääntäjän työnopeus liittyy läheisesti käännöstöiden palautusten takarajoihin. Jänis (2004, 78) 

toteaa, että Suomen POSI-työryhmän selvitysten mukaan kääntäjänkoulutus ei opeta ajankäytön 

hallintaa. Kyselyni vastausten perusteella yleisin palautusaika käännöskursseilla oli viikosta (47 %) 
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muutamaan viikkoon (43 %). Kahden kääntäjän mielestä palautusaikaa oli kuukausi tai enemmän. 

Seitsemän kääntäjää (33 %) vastasi, että takarajat vastaavat todellisuutta melko huonosti ja toiset 

seitsemän, että huonosti. Neljän (19 %) mielestä palautusaika vastaa todellisuutta melko hyvin, 

yhden (5 %) mielestä ei ollenkaan ja kaksi (10 %) ei osannut sanoa. Opintojen aikana käännöksillä 

on siis runsaasti palautusaikaa, mutta tilanne on todellisuudessa usein päinvastainen. Suomen POSI-

työryhmän suositusten mukaan koetilanteiden pitäisi mukailla todellisia käännöstilanteita (Vik-

Tuovinen 1998). Larsen (2001, 44) katsoo, että opiskelijoiden pitää tottua kokeisiin, jotka ovat 

todenmukaisia. Heidän on opittava kääntämään suuria määriä tekstiä tiukalla aikataululla käyttäen 

sopivia käännöstyökaluja.  

 

Kyselyssäni tiedusteltiinkin, joutuivatko vastaajat koskaan tekemään käännöskokeita koulussa 

lyhyen ajan puitteissa, esimerkiksi tunnissa. Yhden vastaajan (5 %) mukaan niitä tehtiin usein, 

kolmen (14 %) mielestä joskus, yhdentoista (52 %) mukaan harvoin ja kuusi (29 %) oli sitä mieltä, 

että ei koskaan. Tämä kysymys saattoi olla epäselvästi määritelty (ks. kysymys 2.15, liite 2). Sana 

”koulussa” olisi pitänyt olla ”yliopistolla” tai ”luokkahuoneessa yliopistolla”. Käännöskoe on voitu 

myös ymmärtää eri tavoin. Tässä sillä tarkoitettiin käännöskoetta, jollaista käytetään monesti 

työhaastatteluissa (ks. esim. Larsen 2001). Käännöstieteen englannin oppiaineessa olisi tärkeää 

pohtia, voidaanko tällaisia käännöskokeita toteuttaa useammin. Newmark (1998, 52) toteaakin, että 

usein palautuksen takaraja erottaa akateemisen ja todellisen käännöstoimeksiannon toisistaan. 

Vastavalmistuneelle kääntäjälle voi olla vaikeaa sopeutua nopeaan työtahtiin. Rogers (2001, 20) 

muistuttaa, että nopeus on elintärkeää niin freelancerille kuin työsuhteessa olevalle kääntäjälle. Jos 

kääntäjä mielii saada ruokaa pöytään ja pitää työpaikkansa, on hänen opittava aikatauluttamaan 

työtään realistisesti. Kyselyssäni tiedusteltiin, kerrottiinko koulutuksessa ylipäänsä kääntäjien 

työoloista.  Kahden vastaajan (10 %) mielestä niistä kerrottiin melko paljon, kuudentoista (76 %) 

mielestä vähän ja kolmen (14 %) mielestä ei yhtään. Opiskelijoiden olisi sisäistettävä tulevan 
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ammatin tiedolliset ja taidolliset valmiudet, ja heillä pitäisi olla realistinen kuva ammatin 

todellisuudesta, jotta ammatillinen sosialisaatio toteutuisi. 

 

6.3 Ammatillinen sosialisaatio 

Naumasen ja Silvennoisen (1996, 102–103) tutkimustulosten mukaan työnantajien mielestä 

korkeakoulusta valmistuneilla on erityisesti puutteita sosiaalisissa taidoissa, ammatillisissa 

perustaidoissa, ammatillisessa erityisosaamisessa ja taloudellisessa osaamisessa. Varsinkin 

palvelualalla näitä taitoja pidetään tärkeinä. Valmistuneiden yleissivistys ja kielitaito ovat 

työnantajien mukaan vahvoja alueita. Myös Metsä-Tokila ym. (1998, 41–42) ovat tehneet 

samanlaisia päätelmiä. Heidän mukaansa eri alojen työnantajien mielestä vastavalmistuneilta 

puuttuu tiimityöskentelyvalmiuksia, oikeaa asennetta ja tarpeeksi laajaa ammatillista osaamista, 

joista jälkimmäinen johtaa työssä oppimisen merkityksen korostamiseen. Työnantajien mielestä 

koulutus, työ ja kokemus yhdessä vaikuttavat ammatilliseen kasvuun. Metsä-Tokila ym. (1998, 43) 

katsovat opiskelun olevan vain harjoittelua ja vasta työtä tekemällä oppii kaiken oleellisen. 

Työnantajat palkkaavatkin mieluiten valmiita työntekijöitä, joita ei tarvitse enää kouluttaa (Metsä-

Tokila ym. 1998, 44). Tampereen yliopistosta valmistuneista noin 20 prosenttia katsoi, että 

työkokemuksen puute on vaikeuttanut tai estänyt työllistymistä (Tampereen yliopistosta 2003 

valmistuneiden työelämään sijoittuminen). Toisin sanoen vastavalmistuneen on vaikeaa saada 

jalkaansa oven väliin ja saada töitä, jos hänellä ei ole työkokemusta eikä hän ole luonut 

suhdeverkostoja. 

 

Räty (1987, 124) käyttää Takalan määrittelyä ammatillisesta sosialisaatiosta, joka käsittää 

tiedolliset, taidolliset ja muut valmiudet, joita eri tehtävissä toimiminen edellyttää. Sosiaalistuminen 

voi tapahtua pakottamalla, mukautumalla, samastumalla tai sisäistämällä (Räty 1987, 125). 

Pakottaminen on alistamisesta tai tarpeiden tyydyttämisestä johtuvaa, kun taas mukautuminen 
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seuraa välttämättömyydestä mutta työntekijälle syntyy kuitenkin myönteinen asenne työtään 

kohtaan. Samastuminen kohdistuu objektiiviseen ammattiin, ryhmään tai järjestelmään. 

Sisäistäminen tarkoittaa työn tavoitteiden, roolin ja arvojen omaksumista kuitenkaan 

omanarvontuntoa menettämättä. (Räty 1987, 126.) 

 

Naumanen ja Silvennoinen esittävät, että monissa asiantuntijayrityksissä korostetaan koulutuksen 

käytännöllisyyden ja työkokemuksen merkitystä, ja yliopistokoulutuksen teoriapainotteisuutta 

harmitellaan monella alalla (1996, 106). Airaksinen (1991, 47) toteaa, että ammatin todellisuus on 

usein vieraantunut hyveistä ja arvoista, jolloin ammattilainen joutuu ristiriitaiseen tilanteeseen 

ammattia harjoittaessaan. Abdallahin (2003, 57) tutkielman esimerkkitapauksessa opiskelijat 

pyrkivät toteuttamaan oppimiaan asioita käytännössä ja tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. 

Heille laatu merkitsi erinomaisuutta, kun taas käännöstoimisto GiddyupTextille se merkitsi nopeutta 

ja edullista hinnan ja laadun suhdetta. Pymin (2002) malli kaksiosaisesta funktionaalisesta 

kompetenssista sallii ajatuksen, että käännöskompetenssi on vain pieni tekijä kääntäjältä 

vaadittavien taitojen joukossa. Kääntäjän on hallittava koko käännösprosessia ja osattava tehdä 

yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Mielestäni tämän avulla on vältettävissä Airaksisen 

kuvaama ristiriitatilanne. 

 

Tämän saavuttaminen edellyttää sitä, että kääntäjänkoulutuksessa akateeminen ja kaupallinen 

kompetenssi integroitaisiin toisiinsa nykyistä selvemmin. Molemmat kompetenssit ovat tärkeitä. 

Kääntäjä ei ole kääntäjä, jos hän ei hallitse käännösprosessin eri vaiheita. Toisaalta opiskelijan voi 

olla hyvin vaikea löytää alan töitä, jos hänellä ei ole toimeksiantajien arvostamia valmiuksia. 

Kyselyni tuloksista voi vetää sen johtopäätöksen, että Tampereen yliopiston käännöstieteen 

englannin yksikössä keskitytään enemmän akateemisen kompetenssin harjoittamiseen kuin 

kaupallisen kompetenssin. Painottamalla yksinomaan käännöskompetenssin merkitystä 
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kääntäjäopiskelijat saavat yksipuolisen ja ongelmattoman kuvan kääntäjän työstä. Kaupallisen 

kompetenssin turvin he olisivat hyvin varustettuja työelämän haasteisiin. Koulutustahon olisi 

löydettävä tasapaino kompetenssien välille. Naumasen ja Silvennoisen (1996, 149) mielestä 

mahdollisia yhteistyön muotoja ovat työharjoittelun ja kesätöiden lisäksi opiskelijoiden 

yritysvierailut, opinnäytetyöt, työelämän edustajien toiminta opettajina tai asiantuntijoina ja 

opettajien toiminta työharjoittelijoina. Tutkimuksessani ei perehdytty opettajien taustoihin tai 

näkemyksiin, joten heidän henkilökohtaisesta työkokemuksestaan ei voida sanoa mitään tässä 

yhteydessä. 

 

Kyselyyni vastanneilta kääntäjiltä tiedusteltiin, kuinka hyvät valmiudet kääntäjänkoulutus tarjoaa 

ammatissa toimimista varten. Vastausvaihtoehtoina olivat erittäin hyvät, hyvät, keskinkertaiset, 

huonot, erittäin huonot tai en osaa sanoa. Yhdeksän vastaajaa eli noin 43 % oli sitä mieltä, että 

käännöstieteen englannin oppiaine tarjosi heille hyvät valmiudet toimia työelämässä. Sama määrä 

vastaajista katsoi saaneensa keskinkertaiset valmiudet. Kolme vastaajaa (14 %) koki koulutuksen 

antaneen huonot valmiudet työelämää varten. Suomen POSI-työryhmän kääntäjille ja tulkeille 

tekemässä kyselyssä tiedusteltiin, miten hyvin koulutuksen tarjoamat tiedot ja taidot ovat vastanneet 

käytännön työssä vaadittavia taitoja. Kyselyyn vastasi 149 kääntäjää ja tulkkia. Kolmentoista (9 %) 

kääntäjän/tulkin mielestä koulutuksessa saadut tiedot ja taidot ovat vastanneet työelämän 

vaatimuksia erittäin hyvin, kolmenkymmenenyhdeksän (26 %) mielestä hyvin, 

kuudenkymmenenkolmen (42 %) mielestä jossain määrin, kahdenkymmenen (13 %) mielestä 

melko huonosti, kuuden (4 %) mielestä huonosti ja neljän (2,5 %) mielestä ei lainkaan. (Betcke, 

1998.) Näissä kahdessa kyselyssä ei ollut täysin vastaavanlaisia vastausvaihtoehtoja. Minun 

kyselyssäni enemmistö eli 43 % oli sitä mieltä, että Tampereen yliopiston käännöstieteen englannin 

oppiaineen koulutus tarjoaa hyvät valmiudet ja POSI-kyselyyn osallistuneista suurin osa eli 42 % 

katsoi kääntäjien koulutuksessa saatujen tietojen ja taitojen vastaavan työelämän tarpeita jossain 
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määrin. Kummankin kyselyn perusteella voi silti yhteenvetona esittää, että kääntäjänkoulutus 

tarjoaa melko hyvät valmiudet työskennellä kääntäjänä. 

 

Mielestäni vastaukset ovat tietyssä määrin ristiriidassa muiden kysymysten kohdalla saatuihin 

tuloksiin. Kyselyni vastaajista 62 % oli nimittäin sitä mieltä, että koulutuksessa kerrottiin vähän 

kääntäjien palkkioista ja palkkioperusteista. Kolmentoista vastaajan (62 %) mukaan 

käännössopimuksia ja niiden tekemistä ei käsitelty kursseilla koskaan. Yhdeksäntoista vastaajan (90 

%) mielestä tietokoneisiin ja muihin tietoteknisiin asioihin keskityttiin vähän koulutuksessa. 

Kahdentoista (57 %) mielestä yrittäjyydestä ei kerrottu yhtään. Kuudentoista vastaajan (76 %) 

mielestä kääntäjien työoloista ylipäänsä kerrottiin vähän koulutuksessa. Vastausten perusteella voisi 

sanoa, että vastavalmistuneilla on melko puutteellinen kuva kääntäjän työn todellisuudesta. Vaherva 

(1999, 100) huomauttaakin, että korkea-asteisen ammatillisen koulutuksen saaneet asiantuntijat 

alkavat ajan kuluessa vähätellä formaalin pohjakoulutuksen merkitystä ja painottaa työssäoloajan 

oppimista. Kenties kyselyyni vastanneet kääntäjät kokevat saaneensa koulutuksen aikana hyvät 

perustiedot kääntämisestä ja muut valmiudet he ovat oppineet työssä. Jos koulutusjärjestelmä on 

irrallaan työelämästä, muokkautuu subjektiivisesta käsityksestä myös irrallinen. Se taas voi johtaa 

sopeutumisvaikeuksiin työelämään siirryttäessä. (Räty 1987, 120–121.) Kyselyyni tulleiden 

vastausten perusteella koulutus ei ole täysin työelämästä irrallaan, mutta mielestäni parannettavaa 

olisi paljon. Yhteyksiä työelämään voisi lisätä, esimerkiksi kutsumalla yrityksistä vierailevia 

luennoitsijoita ja auttamalla opiskelijoita hakemaan työharjoittelupaikkoja. Yleisesti ottaen 

kääntäjäopiskelijoille pitäisi antaa realistinen kuva kääntäjän ammatista ja senhetkisestä 

työtilanteesta. 

 

Kuten jo edellä on osoitettu, nykymaailmassa vastavalmistuneita odottavat vaihtelevat uranäkymät, 

joihin kuuluu määräaikaisia työsuhteita, projekteja ja työttömyysjaksoja. Tällaisilla työmarkkinoilla 



 

 80   

suhdeverkostojen merkitys korostuu entisestään. Mentoroinnissa on kyse vastuunottamisesta, tiedon 

jakamisesta ja kokemuksesta oppimisesta. Monissa yhteisöissä on niin sanottua hiljaista tietoa, 

jonka jakaminen on menestyksen avain. (Lillia 2000, 9–11.) Mentori ei pelkästään anna ohjeita tai 

välitä tietoa ”näin on aina tehty” -tyyliin. Mentorin erottavatkin esimiehestä seuraavat tekijät: 

esimies pyrkii varmistamaan osaamisen, kun taas mentori pyrkii tunnistamaan käyttämättömiä 

resursseja; esimies arvioi tuloksia ja mentori kannustaa tuleviin haasteisiin; esimies on ohjaaja, 

arvioija tai palkitsija, mentori on pikemmin ystävä ja vaihtoehtojen tarjoaja. (Lillia 2000, 29–31.) 

Mielestäni edellä kuvatut eroavaisuudet osoittavat perinteisen opettajan roolin olevan lähempänä 

esimiestä kuin mentoria. Yliopisto-opetuksen laajuutta ja kurssien sisältöä rajoittavat kuitenkin 

rahalliset ja ajalliset resurssit, joten koulutuslaitoksen ulkopuolelta tulevien mentorien käyttäminen 

olisi kaikkien osapuolien kannalta hyvä vaihtoehto. Monessa suomalaisessa korkeakoulussa näin 

onkin tehty. Esimerkiksi Turun yliopistossa mentorointi on osa yliopiston alumnitoimintaa, joten 

mentoreina toimivat kyseisen yliopiston entiset opiskelijat (Saarenheimo 2006). 

 

Vierailevat luennoitsijat puolestaan tuovat käytännön työn näkökulmaa akateemiseen ympäristöön 

ja toimivat ikään kuin yleisellä tasolla mentoreina. Rogers (2001, 19) katsookin, että he tietävät ja 

tuntevat työn paineet, selviytymiskeinot, asiakkaiden odotukset ja muut ammattisalaisuudet, joita 

voivat välittää kääntäjänaluille. Neljäntoista vastaajan (67 %) mielestä Tampereen yliopiston 

käännöstieteen englannin oppiaineessa vierailevia luennoitsijoita on käynyt muutaman kerran 

opintojen aikana. Yksi vastaaja (5 %) oli tosin sitä mieltä, että vierailijoita kävi kerran, ja neljän (19 

%) mukaan ei kertaakaan. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa, kävikö vierailevia luennoitsijoita 

ollenkaan. Hajaäänistä voi vetää sen johtopäätöksen, että ”vieraileva luennoitsija” käsitteenä on 

ongelmallinen. Eräs selitys saattaa olla se, että se ei ole tuttu ilmiö jo valmistuneille opiskelijoille. 

Kääntäjiltä kysyttiin myös, missä vaiheessa opintoja vierailevia luennoitsijoita kävi. He saivat valita 

useamman kuin yhden vaihtoehdon. Neljän mukaan vierailijoita kävi perusopintojen aikana, 
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yhdeksän mielestä aineopintojen aikana ja kuuden mielestä syventävien opintojen aikana. 

Seitsemän ei vastannut kysymykseen lainkaan. Vierailevia luennoitsijoita on käynyt melko 

tasaisesti opintojen aikana, mikä on hyvä asia. Tosin edellisen kysymyksen perusteella sanoisin, että 

heitä saisi käydä useamminkin. Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssi on ollut hyvä askel tällä 

tiellä. Mentorien tai vierailevien luennoitsijoiden hankkiminen voi olla ongelmallista. 

Mentoroinnista on kuitenkin hyötyä sekä opiskelijalle että mentorille, sillä he kummatkin oppivat 

jotain uutta omasta itsestään ja rakentavat verkostoja. Rogers (2001, 19) uskoo, että osa kääntäjistä 

haluaa antaa jotain takaisin koulutusinstituutiolle ja tavata uransa alussa olevia kääntäjiä. Griffithsin 

(1987, 40) mielestä todellinen kuva kääntäjän työstä auttaa opiskelijoita kahdella tavalla: se 

valmentaa tulevaa varten, mutta helpottaa tarvittaessa tekemään päätöksen alanvaihdosta. Monet 

opiskelijat ihmettelivätkin Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssilla, miksei kääntäjien työstä 

kerrottu jo opiskelujen alkuvaiheessa. Käytännön kysymyksistä olisi haluttu kuulla ja keskustella jo 

silloin, kun kuva kääntämisestä ammattina alkoi vasta hahmottua. 

 

7 Lopuksi 

Yliopiston alaisuudessa toimiva käännöstieteen koulutusohjelma on jossain määrin kaksijakoinen, 

sillä se yrittää yhdistää akateemisuutta ja ammatillista koulutusta. On silti muistettava, että 

yliopistotason kääntäjänkoulutus on ollut merkittävä askel ammattikunnan kehityksen tiellä. 

Vuorinen ja Valkonen (2005, 144) korostavat, että epävakaiden työmarkkinoiden ja epävarman 

työllistymisen takia opiskelijat ovat nykyään huolissaan tutkintonsa kelvollisuudesta 

työmarkkinoilla. Joitakin yliopisto-opiskelijoita opintojen irrallisuus työelämästä jopa pelottaa. 

Pelkät paperit eivät nimittäin vielä takaa työllistymistä, ja koulutuksen odotetaan antavan 

ammatillisia valmiuksia.  
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Tutkimuskysymys oli koulutuksen ja työelämän vastaavuus ammatillisen kasvuprosessin 

näkökulmasta. Ammatilliseen kasvuprosessiin kuuluvat sosiaalistuminen, ammatti-identiteetti ja 

ammattietiikka. Vastaajien mielestä ammattietiikasta puhuttiin melko paljon. Tosin kysyttäessä 

koulutuksen antamasta kuvasta kääntäjien vastuun ja etiikan realistisuudesta paljastui, että 

ammattietiikan opetus ei ehkä olekaan kovin tietoista. Ammattietiikan pitäisi kuulua entistä 

selvemmin opetusohjelmaan, jotta kääntäjäopiskelijoille kehittyisi selkeä ammatti-identiteetti jo 

opiskeluvaiheessa. Kursseilla ei tehty sellaisia käännöksiä kuin olisi hyödyllistä tehdä todellista 

työelämää ajatellen, ja käännösten palautusten takarajat vastasivat huonosti todellisuutta. 

Ryhmätyötaitoihin, käännössopimusten tekoon, tietotekniikkataitoihin, yrittäjyyteen ja 

palkkioperusteista ja työoloista kertomiseen ei kiinnitetty vastaajien mielestä tarpeeksi huomiota 

koulutuksessa. Sosiaalistumisella viitataan tiedollisin ja taidollisiin valmiuksiin, ja yleisesti ottaen 

vastaajat kokivat saaneensa melko hyvät valmiudet työelämään. Kaiken kaikkiaan 

kääntäjänkoulutuksessa pitäisi huomioida enemmän kaupallisen kompetenssin piiriin kuuluvia 

tietoja ja taitoja, jotta koulutus ja työelämä eivät linnoittautuisi omiin saarekkeisiinsa. 

 

Kyselyni tulokset ja kurssitarjontaan liittyvät seikat koskevat Tampereen yliopistoa, mutta 

yleisemmällä tasolla kääntäjien identiteettiin ja etiikkaan liittyvät asiat koskettavat muitakin 

yliopistoja ja alaa ylipäänsä. Kääntäjien asema on noussut tärkeäksi keskustelunaiheeksi, ja 

ongelmaa olisi hyvä lähteä selvittämään perustasolta eli koulutuksesta. Olen esittänyt ehdotuksia, 

joiden avulla tilannetta on mahdollista parantaa. Kääntäjäopiskelijoita on autettava markkinoimaan 

omaa osaamistaan, ja heitä on kannustettava ajattelemaan itseään asiantuntijoina. 

 

Nykyaikana ei ole tavatonta, että yksilö joutuu vaihtamaan minuuttaan työelämän vaatimusten 

muuttuessa (Salminen 2006, 7). Yksi tärkeimmistä asiantuntijan taidoista onkin epävarmuuden 

sietäminen. Se saattaa olla pitkälti yksilön sisäinen ominaisuus, mutta toisaalta koulutuksessa 
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voidaan myös vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin valmistamalla heitä työelämän muuttuviin 

haasteisiin. Naumanen ja Silvennoinen (1996, 131, 284) katsovatkin, että opiskelijoiden 

joustavuuden ja rohkeuden pitäisi karttua koulutuksen aikana, jotta he osaisivat työelämässä 

omaksua uutta. Elinikäinen oppiminen onkin olennainen osa ammatillista kasvuprosessia, joka ei 

pääty tutkinnon suorittamiseen (Räty 1987, 122). Kääntäjillä jatkuva itsensä kouluttaminen kuuluu 

luonnollisella tavalla ammatti-identiteettiin, sillä kääntäjän työkalu eli kieli kehittyy jatkuvasti. Yksi 

koulutuksen suurimmista haasteista onkin konkreettisten taitojen opettamisen ohella valmistaa 

opiskelijoita henkisellä ja asenteellisella tasolla työelämän ongelmatilanteisiin ja muutoksiin.  

 

Tutkimukseni tarkoitus oli kartoittaa yleisellä tasolla kääntäjien koulutuksen ja työelämän 

vastaavuutta ammatillisen kasvuprosessin kannalta katsottuna. Aiheesta kiinnostuneet voisivat 

tutkia tarkemmin kasvuprosessin eri osa, esimerkiksi ammatti-identiteetin muodostumista ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa ei myöskään selvitetty työnantajien ja asiakkaiden tai 

käännöstieteen opettajien näkemystä kääntäjien koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta ja 

ristiriidoista. Tarkoitus oli selventää kysymystä kääntäjien omakohtaisten kokemusten avulla, mutta 

yksi erittäin kiinnostava ja hyödyllinen jatkotutkimuksen aihe olisi nimenomaan selvittää opettajien 

näkemystä kääntäjien koulutustarpeista ja koulutuksen käytännönläheisyydestä. Tässä 

tutkimuksessa kuitenkin nousi esiin se seikka, että opettajat saattavat tarkastella kääntämistä aivan 

erilaiselta kantilta kuin opiskelijat, mikä on huomioitava myös kääntäjien koulutuksessa. 

 

Kieli- ja käännöstieteiden laitosten toimintaa organisoidaan uudelleen monessa suomalaisessa 

yliopistossa. Pääsyy on resurssipula, mikä vaikuttaa ylipäänsä kaikkien yliopistojen toimintaan. 

Helsingin yliopiston Kouvolan yksikön tilanne on vaakalaudalla, on jopa keskusteltu sen 

siirtämisestä ammattikorkeakoulun alaisuuteen (Laakkonen 2006, SKTL 2007). Tampereen 

yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella taloudellinen tilanne pakottaa pohtimaan toiminnan 
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ja virkojen supistuksia (Hietanen 2007.) On siis syytä kiinnittää huomiota kääntäjänkoulutuksen 

yhteiskunnalliseen merkitykseen. Herää kysymys, miten hyvin se pystyy tulevaisuudessa 

tarjoamaan opiskelijoille laadukasta ja koko alalle välttämätöntä opetusta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 85   

Lähteet 

Abdallah, Kristiina 2003. Tekstittämisen laatu ja digiaika. Uhkatekijöitä ja ratkaisuja. Pro gradu -
tutkielma. Tampereen yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, käännöstiede (englanti). 
Airaksinen, Timo 1991. Ammattien etiikan filosofiset perusteet. Teoksessa Airaksinen, Timo 
(toim.), Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. Helsinki: Yliopistopaino. 19–60. 
Betcke, Paul 1998. Field Study among Users of Translation & Interpretation Services and 
Translators & Interpreters. Appendix. Report on Translator and Interpreter Training in Finland for 
the POSI Seminar. The Finnish POSI Committee. Presented at the POSI seminar 30 September 
1998. 
Birdwood, George 1987. Commissioning for quality. In Picken, Catriona (Ed.), The Business of 
Translation and Interpreting. Proceedings of the first annual conference of the Institute of 
Translation and Interpreting. 1-2 May 1987. London: Aslib (The Association for Information 
Management). 16–19. 
Chesterman, Andrew 1996. Psst! Theory can be useful! Kääntäjä (10/96), joulukuu. 4–5.  
Chesterman, Andrew 1997. Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation History. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Co. 
Chesterman, Andrew 2001. Proposal for a Hieronymic Oath. The Translator Vol. 7, N:o 2. 139–
154. 
Chesterman, Andrew & Wagner, Emma 2002. Can Theory Help Translators? A Dialogue 
Between the Ivory Tower and the Wordface. Manchester: St. Jerome Publishing. 
Cronin, Michael 2003. Translation and Globalization. London/New York: Routledge. 
Díaz Cintas, Jorge 2003. Audiovisual Translation in the Third Millennium. In Anderman, Gunilla 
& Rogers; Margaret (Eds.), Translation Today: Trends and Perspectives. Clevedon: Multilingual 
Matters Ltd. 192–204. 
Eteläpelto, Anneli 1997. Asiantuntijuuden muuttuvat määritykset. Teoksessa Kirjonen, Juhani, 
Remes, Pirkko & Eteläpelto, Anneli (toim.), Muuttuva asiantuntijuus. Jyväskylän yliopisto. 
Koulutuksen tutkimuslaitos. 86–102. 
Fellman-Paul, Liisa 1998. Asiatekstinkäännösten laadunvarmistusta selvittävän työryhmän 
mietintö. Kääntäjä (1/98), tammikuu. 1, 8–9. 
Fraser, Janet 1994. Translating Practice into Theory: a Practical Study of Quality in Translator 
Training. In Picken, Catriona (Ed.), Quality – Assurance, Management and Control. Proceedings of 
the 7th Annual Conference of the Institute of Translation and Interpreting. 28-29 April. Nottingham. 
130–141. 
Fraser, Janet 2000. The Broader View: How Freelance Translators Define Translation 
Competence. In Schäffner, Christina & Adab, Beverly (Eds.), Developing Translation Competence. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 51–62. 
Gamal, Muhammad Y 1994. Bringing Academic Competence to the Market. In Picken, Catriona 
(Ed.), Quality – Assurance, Management and Control. Proceedings of the 7th Annual Conference of 
the Institute of Translation and Interpreting. 28-29 April. Nottingham. 95–103. 
Grace, Damian & Cohen, Stephen 1995/2005. Business Ethics. Problems and Cases. (3rd ed.). 
Oxford: University Press.  
Griffiths, Brian 1987. Training translators and interpreters. In Picken, Catriona (Ed.), The Business 
of Translation and Interpreting. Proceedings of the first annual conference of the Institute of 
Translation and Interpreting. 1-2 May 1987. London: Aslib ( The Association for Information 
Management). 32–56.  
Heiskanen, Heikki 1991. Johtamisen ammattietiikasta. Teoksessa Airaksinen, Timo (toim.), 
Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. Helsinki: Yliopistopaino. 227–264. 



 

 86   

Helkama, Klaus & Myyry, Liisa 1999 . Näkökulmia ammattietiikan opetukseen yliopistoissa. 
Teoksessa Myyry, Liisa (toim.), Ammattietiikka yliopistoissa: Eväitä työelämään. Helsinki: 
Tyylipaino Oy. 52–70. 
Helsingin yliopisto 2006. Käännöstieteen laitos. [viitattu 23.3.2006]. http://rosetta.helsinki.fi 
Hermans, Theo 1985. Images of Translation. Metaphor and Imagery in the Renaissance Discourse 
on Translation. In Hermans, Theo (Ed.), The Manipulation of Literature. Studies in Literary 
Translation. London/Sydney: Croom Helm. 103–135. 
Hermans, Theo 1996. Norms and the Determination of Translation: A Theoretical Framework. In 
Álvarez, Román & Vidal, M. Carmen-África (Eds.), Translation, Power, Subversion. 
Clevedon/Philadelphia/Adelaide: Multilingual Matters Ltd. 25–51. 
Hietanen, Kaarina 2007. ”Re: Kokous laitoksen tulevaisuudesta”. Yksityinen sähköpostiviesti 
Hannakaisa Hänniselle 2.5.2007. 
Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita. 10. painos. 
Helsinki: Tammi. 
Huttunen, Rauno 1997. Professionalisoituminen ja indoktrinaation ongelma 
asiantuntijakoulutuksessa. Teoksessa Kirjonen, Juhani, Remes, Pirkko & Eteläpelto, Anneli (toim.), 
Muuttuva asiantuntijuus. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. 204–214. 
Hänninen, Hannakaisa 2004. Erot Yleisradion ja SDI Median televisiokääntäjien taustatietojen ja 
työolosuhteiden välillä. Proseminaarityö. Tampereen yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos. 
IFT 2006. Nairobi Recommendation. Tulostettu 20.1.2006 http://www.fit-ift.org/en/nairo-e.php 
Jänis, Marja 1998. Foreword. Report on Translator and Interpreter Training in Finland for the 
POSI Seminar. The Finnish POSI Committee. Presented at the POSI seminar 30 September 1998. 
Jänis, Marja 2004. Kääntämisen laatu. Teoksessa Oittinen, Riitta & Mäkinen, Pirjo (toim.), Alussa 
oli käännös. 67–81. 
KAJ 2006. Kääntäjien ammattijärjestö ry. Viitattu 27.3.2006 http://www.kaj.fi 
Kieli- ja käännöstieteiden laitos 2006. Viitattu 12.4.2006 
http://www.uta.fi/laitokset/kielet/index.html 
Kirjonen, Juhani 1997. Asiantuntijaksi työelämään. Teoksessa Kirjonen, Juhani, Remes, Pirkko & 
Eteläpelto, Anneli (toim.), Muuttuva asiantuntijuus. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen 
tutkimuslaitos. 30–47. 
Koskinen, Kaisa 2000. Beyond Ambivalence. Postmodernity and the Ethics of Translation. 
Academic Dissertation. Tampere: University of Tampere. 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2007. Viralliset kääntäjät. Viitattu 15.4.2007 
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=127 
Koulutuksen tutkimuslaitos 2007. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 3.4.2007 http://ktl.jyu.fi/ktl/ 
Käännöstieteen englanti 2006. Viitattu 7.2.2006 
http://www.uta.fi/opiskelu/oppiaineet/kaannostiede_englanti.html  
Laakkonen, Jorma 2006. Käännöstieteenlaitoksen toiminta lakkaa Kouvolassa. Helsingin 
yliopiston tiedote 13.12.2006. Tulostettu 11.1.2007 
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/4a3b8bb27b3
7c873c2257243005502a7?OpenDocument 
Laakso-Tammisto, Liisa 2006. Humanistikääntäjä ja kääntäjäyrittäjä. Esitelmä Kansainvälisellä 
kääntäjienpäivällä. Tampere: Tampereen yliopisto. 29.9.2006. 
Larsen, Inger 2001. Educating Translators for Success? Language International 13 (6). 42–45. 
Launis, Kirsti & Engeström, Yrjö 1999. Asiantuntijuus muuttuvassa työtoiminnassa. Teoksessa 
Eteläpelto, Anneli & Tynjälä, Päivi (toim.), Oppiminen ja asiantuntijuus.  Porvoo: WSOY. 64–81. 
Lillia, Tuula 2000. Mentoroinnin teoriaa. Teoksessa Juusela, Tuulikki, Lillia, Tuula & Rinne, Jari 
(tekijät), Mentoroinnin monet kasvot. Helsinki: Yrityskirjat Oy. 



 

 87   

Lindfors, Heikki 1999. Ammattieettisen opetuksen kartoittamis- ja kehittämisprojektin 
loppuraportti. Myyry, Liisa (toim.), Ammattietiikka yliopistoissa: Eväitä työelämään. Helsinki: 
Tyylipaino Oy. 1–30. 
Mackenzie, Rosemary 1998. Translator Training. Report on Translator and Interpreter Training in 
Finland for the POSI Seminar. The Finnish POSI Committee. The Finnish POSI Committee. 
Presented at the POSI seminar 30 September 1998. 
Malmkjär, Kirsten 1994 . Translating Customer Expectations into Teaching. In Picken, Catriona 
(Ed.), Quality – Assurance, Management and Control. Proceedings of the 7th Annual Conference of 
the Institute of Translation and Interpreting. 28-29 April. Nottingham. 143–155.  
McAlester, Gerard 2003. A Comment on Translation Ethics and Education. In Anderman, Gunilla 
& Rogers; Margaret (Eds.), Translation Today: Trends and Perspectives. Clevedon: Multilingual 
Matters Ltd. 225–227. 
Metsä-Tokila, Timo, Tulkki, Pasi & Tuominen, Pia 1998. Ammattitaito, koulutus ja työ. 
Oppilaitoskeskeisyydestä työelämäpainotteiseen ammatilliseen koulutukseen. Helsinki: Oy Edita 
Ab. 
Moodle 2005. Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssin keskustelupalsta. Viitattu 8.3.2006 
https://moodle.uta.fi 
Naumanen, Päivi & Silvennoinen, Heikki 1996. Työn ja koulutuksen vuoropuheluun. Työelämän 
koulutustarpeet osa 1. Työpoliittinen tutkimus 140. Helsinki: Työministeriö. 
Neubert, Albrecht 2000. Competence in Language, in Languages, and in Translation. In Schäffner, 
Christina & Adab, Beverly (Eds.), Developing Translation Competence.. Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company. 3–18. 
Newmark, Peter 1994. The Ethics of Translation. In Picken, Catriona (Ed.), Quality – Assurance, 
Management and Control. Proceedings of the 7th Annual Conference of the Institute of Translation 
and Interpreting. 28-29 April. Nottingham. 70–71. 
Newmark, Peter 1998. More Paragraphs on Translation. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. 
Newmark, Peter 2003. No Global Communication Without Translation. In Anderman, Gunilla & 
Rogers; Margaret (Eds.), Translation Today: Trends and Perspectives. Clevedon: Multilingual 
Matters Ltd. 55–67. 
Nida, Eugene A. & Taber, Charles R. 1982. The Theory and Practice of Translation. (2nd print). 
Leiden: E.J. Brill. 
Oittinen, Riitta 1995. Kääntäjän karnevaali. Tampere: Tampere University Press. 
Ollila, Marja-Riitta 1991.  Liike-elämän etiikka. Teoksessa Airaksinen, Timo (toim.), Ammattien 
ja ansaitsemisen etiikka. Helsinki: Yliopistopaino. 177–226.  
Opinto-opas 1996–1997, 1997–1998. Orpana, Terttu (toim.), Tampereen yliopisto, Humanistinen 
tiedekunta. 
Opinto-opas 1998–1999, 1999–2000. Orpana, Terttu (toim.), Tampereen yliopisto, Humanistinen 
tiedekunta. 
Opinto-opas 2002–2003, 2003–2004. Orpana, Terttu (toim.), Tampereen yliopisto, Humanistinen 
tiedekunta, humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. 
Penttilä, Ari 2006. Voitto kotiin: Miten menestyä tarjouskilpailussa? Kääntäjä (5/06), toukokuu. 
13. 
The POSI Project 1999. Report & Recommendations. Regional Centre Europe/FIT. 
Pym, Anthony 1992. Translation and Text Transfer: an essay on the principles of intercultural 
communication. Frankfurt am Main: Lang. 
Pym, Anthony 2000. On Cooperation. Tulostettu 11.3.2007 http://www.tinet.org/~apym/on-
line/cooperation.html 
Pym, Anthony 2002. Redefining translation competence in an electronic age. In defence of a 
minimalist approach. Tulostettu 3.11.2005 http://www.fut.es/~apym/on-line/competence.pdf 



 

 88   

Rice, Beryl 1987. Translation and interpreting specifications. In Picken, Catriona (Ed.), The 
Business of Translation and Interpreting. Proceedings of the first annual conference of the Institute 
of Translation and Interpreting. 1-2 May 1987. London: Aslib (The Association for Information 
Management). 11–15. 
Rikman, Kristiina 2005. Kääntäjä on kirjan paras lukija. Teoksessa Rikman, Kristiina (toim.), 
Suom. huom. Kirjoituksia kääntämisestä. Helsinki: WSOY. 7–9. 
Robinson, Douglas 2003. Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of 
Translation. (2nd edition). London/New York: Routledge. 
Rogers, Margaret 2001. Where do Translations Come From? Language International 13 (6). 18–
22. 
RUSE 2007. Research Unit for the Sociology of Education. Viitattu 16.4.2007 
http://vanha.soc.utu.fi/RUSE/ 
Räty, Olli 1987. Työ ja koulutus. Juva: WSOY. 
Saarenheimo, Sini 2006. Mentorointi - vetoapua työelämään. Tulostettu 11.1.2007 
http://www.utu.fi/alumni/mentorointi/ 
Sager, Juan 1987. Session 4: Introduction. In Picken, Catriona (Ed.), The Business of Translation 
and Interpreting. Proceedings of the first annual conference of the Institute of Translation and 
Interpreting. 1-2 May 1987. London: Aslib ( The Association for Information Management). 89–90. 
Salminen, Antti 2006. Ulos opetuksen rautahäkistä. Aikalainen 17. 7. 
SKTL 2007. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. Viitattu 12.3.2007 http://www.sktl.fi 
Tampereen yliopiston tilastoja 2006. Viitattu 18.10.2006 http://www.uta.fi/tilastot/ 
Tampereen yliopistosta 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen [elektroninen aineisto]. 
Tampere: Tampereen yliopisto [tuottaja], 2004. Tampere: Tampereen yliopiston ura- ja 
rekrytointipalvelut [aineistonkeruu], 2004. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 
2005. 
Teknisen viestinnän erikoistumisohjelma 2007. Viitattu 3.3.2007 http://www.uta.fi/FAST/TC/ 
Toivanen, Kati 2006. Näkymättömyys on suomalaisten kaunokirjallisuuden kääntäjien pahin 
ongelma. Aamulehti 29.09.2006, 23. 
Tynjälä, Päivi & Nuutinen, Anita 1997. Muuttuva asiantuntijuus ja oppiminen 
korkeakoulutuksessa. Teoksessa Kirjonen, Juhani, Remes, Pirkko & Eteläpelto, Anneli (toim.), 
Muuttuva asiantuntijuus. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. 182–195. 
Tynjälä, Päivi 1999. Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten 
rakentaminen koulutuksessa. Teoksessa Eteläpelto, Anneli & Tynjälä, Päivi (toim.), Oppiminen ja 
asiantuntijuus. Porvoo: WSOY. 160–179. 
Vaherva, Tapio 1999. Henkilöstökoulutuksen rajat ja mahdollisuudet. Teoksessa Eteläpelto, 
Anneli & Tynjälä, Päivi (toim.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Porvoo: WSOY. 83–101. 
Vik-Tuovinen, Gun-Viol 1998. Student Opinions. Report on Translator and Interpreter Training in 
Finland for the POSI Seminar. The Finnish POSI Committee. Presented at the POSI seminar 30 
September 1998. 
Vuorinen, Päivi & Valkonen, Sakari 2005. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten 
koulutustavoitteiden toteuttajina. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.  
Weston, Martin 2003. Meaning, Truth and Morality in Translation. In Anderman, Gunilla & 
Rogers, Margaret (Eds.), Translation Today: Trends and Perspectives. Clevedon: Multilingual 
Matters Ltd. 140–151.



 

    

      Liite 1. 

Tutkimuspyyntö 

 

Hei! 

 

Opiskelen käännöstieteen englantia Tampereen yliopistossa ja teen parhaillaan  

pro gradu -tutkielmaani. Tutkimusaiheeni on kääntäjien koulutuksen ja työelämän vastaavuus. 

 

Etsinkin nyt pää- tai sivutoimisia kääntäjiä, jotka ovat opiskelleet käännöstieteen englantia 

Tampereen yliopistossa. 

 

Vastaajien on oltava siis kääntäjiä (ei tulkkeja), jotka ovat työelämässä, ja jotka ovat päättäneet 

opintonsa vuonna 2000 tai sen jälkeen. Vastaajilla ei tarvitse olla filosofian maisterin tutkintoa, 

riittää että suurin osa syventävistä opinnoista on suoritettu. 

 

Vastaamiseen menee enintään kymmenen minuuttia. Vastausaikaa on perjantaihin 17.2.2006 asti. 

 

Kyselylomake löytyy osoitteesta http://kaantajakysely.no-ip.org/ 

 

Terveisin, 

Hannakaisa Hänninen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

      Liite 2. 

Kyselylomake 

 

Kääntäjien koulutuksen ja työelämän vastaavuus -tutkimus 

Kysely on osa pro gradu -tutkielmaani, jonka tarkoitus on selvittää kääntäjien kokemuksia ja 

näkemyksiä käännöstieteen englannin antamista valmiuksista toimia työelämässä. (Huom! 

Käännöstieteen englanti tunnettiin ennen englannin kääntämisenä ja tulkkauksena.) 

 

Kysely on tarkoitettu Tampereen yliopistossa käännöstieteen englantia opiskelleille, työelämässä jo 

oleville pää- tai sivutoimisille kääntäjille, jotka ovat päättäneet opintonsa vuoden 2000 aikana tai 

sen jälkeen. Vastaajalla ei tarvitse siis olla filosofian maisterin tutkintoa, riittää että suurin osa 

syventävistä opinnoista on suoritettu. Vastaajien tulisi olla kääntäjiä, ei tulkkeja. Viimeinen 

vastauspäivä on perjantai 17.2.2006. 

 

Hannakaisa Hänninen (26.1.2006) 

Hannakaisa.Hanninen [at] uta [dot] fi 

 

1.0 Taustatiedot 

1.1 Oletko.. 

nainen 

mies 

 

1.2 Mikä on pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä? 

freelancer 

yrittäjä tai ammatinharjoittaja 

vakituinen työ 

määräaikainen työ 

päätoiminen opiskelija 

työtön 

muu 

 

1.3 Mihin ikäryhmään kuulut? 

20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60 tai yli 

 



 

    

1.4 Onko sinulla filosofian maisterin tutkinto käännöstieteen englannista (ts. englannin 

kääntämisestä ja tulkkauksesta)? 

kyllä 

ei, olen ns. "gradua vaille valmis" 

ei, minulla on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 

 

1.5 Oletko suorittanut teknisen viestinnän erikoistumisohjelman? 

kyllä 

ei 

 

1.6 Minä vuonna aloitit käännöstieteen englannin opinnot? (vvvv) 

 

1.7 Minä vuonna päätit käännöstieteen englannin opinnot? (vvvv) Tällä ei tarkoiteta ainoastaan 

tutkinnon suorittamisvuotta, vaan vuotta jolloin vastaaja siirtyi työelämään. 

 

2.0 Koulutus 

2.1 Opiskelitko jossain toisessa yliopistossa kääntämistä ennen Tampereen yliopistoon tuloa? 

kyllä 

en 

 

2.2 Miksi vaihdoit Tampereen yliopistoon? Valitse tärkein syy. 

TaY:ssa sivuainevalikoima parempi 

koulutusohjelma TaY:ssa vastasi paremmin omaa kiinnostusta 

muu, mikä? 

 

2.3 Opiskelitko ennen käännöstieteen englannin opintoja jotain toista oppiainetta joko Tampereen 

yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa? 

kyllä 

en 

 

2.4 Jos vastasit kyllä, niin mitä oppiainetta? 

 

2.5 Jos vastasit kyllä, miksi vaihdoit käännöstieteen englantiin? 

aiempi koulutusohjelma ei kiinnostanut tarpeeksi 



 

    

paremmat uranäkymät 

muu, mikä? 

 

2.6 Mitä sivuaineita sinulla oli opiskellessasi käännöstiedettä Tampereen yliopistossa? Valitse 

kolme, joista sinulla oli eniten opintoviikkoja. 

HUOM! Kirjoita ensimmäiseen tekstikenttään se sivuaine, josta sinulla oli eniten opintoviikkoja. 

1. 

2. 

3. 

 

2.7 Kävikö käännöstieteen kursseilla vierailijoita, esim. työelämässä toimivia kääntäjiä tai 

työnantajia luennoimassa tai vetämässä kursseja? 

kyllä, usein 

kyllä, muutaman kerran 

kyllä, kerran 

ei 

en osaa sanoa 

 

2.8 Jos vastasit kyllä, niin missä vaiheessa opintoja vierailevia luennoitsijoita kävi? 

perusopintojen aikana 

aineopintojen aikana 

syventävien opintojen aikana 

 

2.9 Minkälaisia käännöksiä teitte käännöskursseilla eniten? Valitse kolme yleisintä. 

tekstitys   

asiakirja   

kaupan alan teksti 

mainos   

matkailuesite   

kaunokirjallisuus 

lehtiartikkeli  

käyttöohje   

lääketieteellinen teksti 

Internetsivut   



 

    

lakiteksti   

tekniikan alan teksti 

muu, mikä? 

 

2.10 Minkälaisten käännösten tekeminen olisi ollut hyödyllisintä? Valitse kolme yleisintä. 

tekstitys   

asiakirja   

kaupan alan teksti 

mainos   

matkailuesite   

kaunokirjallisuus 

lehtiartikkeli  

käyttöohje   

lääketieteellinen teksti 

Internetsivut   

lakiteksti   

tekniikan alan teksti 

muu, mikä? 

 

2.11 Millaisia olivat käännösten palautusten takarajat käännöskursseilla? 

päivä 

muutama päivä 

viikko 

muutama viikko 

kuukausi tai enemmän 

en osaa sanoa 

 

2.12 Vastaavatko ne mielestäsi todellisuutta työelämässä? 

hyvin 

melko hyvin 

melko huonosti 

huonosti 

ei ollenkaan 

en osaa sanoa 



 

    

 

2.13 Kuka määritteli käännösten toimeksiannon ja kohdeyleisön? 

opettaja 

minä itse 

riippui tilanteesta 

niitä ei määritelty 

 

2.14 Millä perusteella käännöksiä mielestäsi arvioitiin? Valitse enintään kolme. 

kieliopin oikeellisuus 

oikeat sanavalinnat 

tulkinnan oikeellisuus 

tarkoituksenmukaisuus 

en osaa sanoa 

muu, mikä? 

 

2.15 Oliko teillä käännöskokeita, jotka tehtiin koulussa lyhyen ajan puitteissa (esim. tunnissa)? 

usein 

joskus 

harvoin 

ei koskaan 

en osaa sanoa 

 

2.16 Oliko kursseilla pari- tai ryhmätöitä? 

aina 

usein 

joskus 

harvoin 

ei koskaan 

en osaa sanoa 

 

2.17 Harjoittelitteko käännössopimusten tekoa kursseilla? 

aina 

usein 

joskus 



 

    

harvoin 

ei koskaan 

en osaa sanoa 

 

2.18 Kuuluiko koulutukseen erillinen tiedonhaun kurssi? 

kyllä 

ei 

en osaa sanoa 

 

2.19 Missä määrin koulutuksessa opastettiin itsenäiseen tiedonhakuun? 

paljon 

melko paljon 

vähän 

ei yhtään 

en osaa sanoa 

 

2.20 Missä määrin koulutuksessa keskityttiin tietokoneisiin ja muihin tietoteknisiin asioihin (esim. 

käännösmuisteihin)? 

paljon 

melko paljon 

vähän 

ei yhtään 

en osaa sanoa 

 

2.21 Kerrottinko koulutuksessa riittävästi yrittäjyydestä ja siihen liittyvistä seikoista? 

kerrottiin paljon 

kerrottiin melko paljon 

kerrottiin vähän 

ei kerrottu yhtään 

en osaa sanoa 

 

2.22 Kerrottinko koulutuksessa riittävästi kääntäjien palkkioista ja palkkioperusteista? 

kerrottiin paljon 

kerrottiin melko paljon 



 

    

kerrottiin vähän 

ei kerrottu yhtään 

en osaa sanoa 

 

2.23 Kerrottinko koulutuksessa riittävästi kääntäjien työoloista? 

kerrottiin paljon 

kerrottiin melko paljon 

kerrottiin vähän 

ei kerrottu yhtään 

en osaa sanoa 

 

2.24 Olitko työharjoittelussa opiskelujen aikana? 

kyllä 

ei 
 

2.25 Jos vastasit ei, miksi et ollut työharjoittelussa? 

en saanut harjoittelutukea 

en saanut harjoittelupaikkaa 

en tiennyt mistä etsiä harjoittelupaikkaa 

en ehtinyt suorittaa työharjoittelua 

en osaa sanoa 

muu syy, mikä? 

 

2.26 Teitkö käännöstöitä (todellisia toimeksiantoja) opiskelujen aikana? 

kyllä 

ei 

 

2.27 Jos vastasit ei, miksi et tehnyt? 

en saanut töitä 

en tiennyt mistä etsiä töitä 

en ehtinyt tehdä töitä 

en osaa sanoa 

muu syy, mikä? 

 



 

    

2.28 Saitko apua laitokseltasi tai opettajaltasi harjoittelu- tai työpaikan hankkimisessa? 

kyllä 

ei 

en osaa sanoa 

 

3.0 Työelämä 

3.1 Millaisia asiakkaita tai työnantajia sinulla on pääasiassa ollut? Valitse enintään kolme. 

yksityinen yritys 

kunta 

valtio 

järjestö 

yksityinen ihminen 

muu, mikä? 

 

3.2 Miten löysit ensimmäisen asiakkaasi tai työpaikkasi valmistumisesi jälkeen? 

jatkoin entisellä työnantajalla 

lehti-ilmoituksen kautta 

internetistä 

työvoimatoimiston avulla 

otin itse yhteyttä työnantajiin 

laitoksen tai opettajan kautta 

muu, mikä? 

 

3.3 Annettiinko koulutuksessa neuvoja asiakkaiden hankkimiseksi? 

paljon 

melko paljon 

vähän 

ei yhtään 

en osaa sanoa 

 

3.4 Jos sinulla on ollut vaikeuksia löytää käännöstöitä, mistä se mielestäsi johtuu? 

työkokemuksen puute 

tutkinnon opintoyhdistelmä (pääaine ja sivuaineet) 

työmarkkinatilanne 



 

    

puutteelliset tietotekniikkataidot 

ikä 

ei ole ollut vaikeuksia löytää oman alan töitä 

muu syy, mikä? 

 

3.5 Liityitkö jo opiskeluaikana jonkin kääntäjien ammattijärjestön tai -liiton jäseneksi? 

kyllä, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton 

kyllä, Kääntäjien ammattijärjestön 

kyllä, Specian 

kyllä, Suomen Journalistiliiton 

en 

muu, mikä? 

 

3.6 Oletko tällä hetkellä jonkin kääntäjien ammattijärjestön tai -liiton jäsen? 

kyllä, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton 

kyllä, Kääntäjien ammattijärjestön 

kyllä, Specian 

kyllä, Suomen Journalistiliiton 

en 

muu, mikä? 

 

3.7 Jos olet eronnut jostain kääntäjien ammattijärjestöstä tai -liitosta, niin miksi? 

se ei ajanut etujani 

jäsenmaksu oli liian korkea 

muu syy, mikä? 

 

3.8 Missä määrin koulutuksessa puhuttiin kääntäjien ammattietiikasta? 

paljon 

melko paljon 

vähän 

ei yhtään 

en osaa sanoa 

 



 

    

3.9 Millaisiin asioihin liittyviä eettisiä ongelmia olet itse kohdannut työssäsi? Valitse enintään 

kolme. 

epäeettinen lähtöteksti 

salassapitovelvollisuus 

kääntäjän uskollisuus eri tahoille (esim. lähtötekstin kirjoittaja tai ammattikunta) 

palkkio 

työsopimus 

käännöstöiden palautusten takarajat 

tekijänoikeuskysymykset 

muu, mikä? 

 

3.10 Millaisiin asioihin liittyviä eettisiä ongelmia kääntäjien koulutuksessa tulisi käsitellä? Valitse 

enintään kolme. 

epäeettinen lähtöteksti 

salassapitovelvollisuus 

kääntäjän uskollisuus eri tahoille (esim. lähtötekstin kirjoittaja tai ammattikunta) 

palkkio 

työsopimus 

käännöstöiden palautusten takarajat 

tekijänoikeuskysymykset 

muu, mikä? 

 

3.11 Annettiinko koulutuksessa realistinen kuva kääntäjän vastuusta ja etiikasta? 

kyllä 

ei 

en osaa sanoa 

 

3.12 Jos vastasit ei, niin miksi? 

 

3.13 Millaiset valmiudet käännöstieteen englannin koulutus antoi työelämää varten? 

erittäin hyvät 

hyvät 

keskinkertaiset 

huonot 



 

    

erittäin huonot 

en osaa sanoa 

 

3.14 Kirjoita tähän pääasiallinen kääntämisen alasi tällä hetkellä (esim. kaunokirjallisuus, av-

kääntäminen, tekninen kääntäminen). Voit myös kirjoittaa tähän kommenttisi kääntäjien 

koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta tai tästä kyselystä. 

 

3.15 Jos haluat osallistua mahdolliseen jatkohaastatteluun, kirjoita sähköpostiosoitteesi alla olevaan 

tekstikenttään. 

 

Kiitos ajastasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

English Abstract 

 

Finnish work life and society have gone through major changes in the past decade. Due to the 

recession in the early 1990s, the balance of the labour market has been shaken in almost all 

professional and educational fields. (Naumanen & Silvennoinen 1996, 14; Tynjälä & Nuutinen 

1997, 182.) The aim of this study is to chart the connection between translator training and work 

life. This is done from the viewpoint of vocational growth process as outlined by Räty (1987, 121–

123). The process includes professional ethics, professional identity and professional socialization. 

 

The equivalence between translator training and work life has been studied before. European POSI 

project was established, for example, to describe translator and interpreter training and to improve 

its interaction with trade and industry. National committees were set up afterwards. Their aim was 

to inform the POSI steering committee about the present situation in their respective countries. 

They were supposed to chart which sectors of trade and industry employ language graduates and 

what do trade and industry demand from translators. (The POSI Project 1999, 6-8) 

 

This thesis is multidisciplinary. It draws from sociology of education and educational research. 

Researchers in the sociology of education have examined work life, educational needs and the 

connection between training and work life. Educational research has focused on expertise and its 

development. 

 

This is a case study as it has only one subject. Its aim is not to make any general conclusions but to 

construct versatile and extensive information about the subject which in this case is the English 

Section of Translation Studies at the University of Tampere. One part of the research methodology 

is curriculum studies which explored social and ideological values behind the curricula (Salminen 

2006, 7). 

 

The study is based on an Internet survey which was carried out in the spring of 2006. The idea was 

to examine the opinions of translators who had studied English at the Department of Translation 

Studies at the University of Tampere and who had graduated or finished their studies after the year 

2000. The survey was divided into three categories: background information, translator training and 

work life. 

 



 

    

The sample consists of translators who majored in translation studies in the English Section of the 

University of Tampere. The sample size was twenty-one translators out which sixteen were women 

and four men. One respondent did not answer this question. Twelve respondents had finished their 

studies after the year 2000 and five before that. Three respondents did not answer and one is going 

to graduate in the year 2007. 

 

In addition to my own survey, a frame of reference is the international POSI project. The Finnish 

POSI Committee has studied translator training in Finland and my research draws from the 

outcomes of its assessment. The committee has made recommendations for training institutions and 

I intend to explore, whether those improvement proposals have been acted upon. 

 

Graduates of degree programmes in Finland are equipped to work as professional translators and 

interpreters and to carry out post-graduate research. Translation and interpreting is taught at four 

universities: Department of Translation Studies (Helsinki), Savonlinna School of Translation 

Studies (Joensuu), School of Modern Languages and Translation Studies (Tampere) and 

Department of Translation Studies (Turku). The curriculum structure is quite similar at them, but 

there are some differences. (Mackenzie 1998.)  

 

Students who graduate from the Translation Department in Tampere are experts of intercultural 

communication. According to the Translation Department’s website, the students can specialize in 

the following subjects: interpreting, audiovisual translation, literary translation and technical 

communications. (Käännöstieteen englanti 2006.) 

 

The structure in all of the above-mentioned translation departments is that basic studies provide 

students with language skills and knowledge of the cultures in question. There is some discussion 

about translation theory and the first steps in practical translation are taken. In intermediate studies, 

students are introduced to practical translation skills more thoroughly and to supporting subjects 

such as translation theory, terminology and special fields. In advanced studies, practical and 

theoretical knowledge of translation is improved and students can focus more on special fields. 

Some researchers have criticised this kind of curriculum structure, because it keeps theoretical and 

practical skills separate and thus university studies do not always meet the demands of work life 

(Tynjälä 1999, 172). 

 



 

    

Profession includes know-how, status and authority (Airaksinen 1991, 25). The public judges the 

profession according to the norms and status it has acquired (Sager 1987, 89). Professional identity 

includes the qualifications, features and signs which express identification to a certain profession. 

Translators do not have the kinds of external signs that many other professions do, such as doctors’ 

white coats or officers’ insignias. The name of the profession is, however, one of the most 

important external signs. (Räty 1987, 132.) The occupational title of translators is not protected in 

Finland; therefore anyone can call themselves translators (Jänis 2004, 77). Translators have to 

express their professional role through internal signs which are part of professional ethics, public or 

private principles and norms. Thus professional identity and ethics are difficult to separate from one 

another. (Räty 1987, 132.) Professional identity also gives a sense of accomplishment. This, 

however, requires adequate skills, motivation and respect (Räty 1987, 128–129.) 

 

Metaphors for translators and translation reflect implicitly images of translators throughout the 

ages. They also affect translators’ perceptions of themselves. According to Chesterman (2002, 13-

20), translators have been compared to builders who pull down buildings, take the bricks to a new 

location and build a new house from the old bricks. Translating has also been seen as copying. This 

idea has its origins in the translation of the Bible. Translators were not allowed to make any 

changes, because the source text was holy. Hermans (1985, 103) points out that translation and 

imitation were associated together in the Renaissance period. However, translation was considered 

to be poorer of the two. This idea of translators as servants reverberates to some extent even today. 

Nowadays translators are seen as transmitters and experts of communication (Cronin 2003, 65). 

What kind of picture of translators does the training institution construct?  

 

Translators’ rights are often spoken about in silence. Instead, translation literature concentrates on 

duties and obligations. A document called Nairobi Recommendation was drawn up in 1976. It was 

intended to provide proposals for the legal protection for translators and translations and to improve 

the status of translators. It does not, however, clearly state what kind of rights translators have, 

except that they are entitled to “an equitable remuneration” and they should have “a reasonable 

period of time to accomplish their work”. This is can be interpreted in various ways, and not always 

for the translator’s benefit. (IFT 2006.) 

 

Discussions about translation ethics have been characterised by translator’s duties, i.e. notions of 

fidelity, responsibility and trust. The object of fidelity is an age-old battle. According to Nida (1982, 

12-14), fidelity means dynamic equivalence when translating the Bible. Oittinen (1995, 31) believes 



 

    

that this obliges translators to be invisible and loyal to the source text. Newmark (1998, 204) states 

that translators should be accountable to the truth, when it is under attack. He believes that 

translators are entitled to improve the text if it is not valid and breaks any of the following rules: 

logic, facts, ethics, elegance and pure language. 

 

Pym (1992, 166) states that translators should be faithful to their profession. Weston (2003, 147) 

thinks that translators have to respect the purpose of the message, i.e. both the text and the reader. 

He goes on to claim that translating is a neutral activity. Oittinen (1995, 89) says that translators 

cannot be neutral. They have to value their own reading experience and produce a target text based 

on that experience. 

 

A profession can be altruistic or egoistic. Egotism refers to an autonomous and strong profession, 

whereas weak and altruistic professions may not be able to accept the business aspects of the work 

life. (Airaksinen 1991, 41.) Translation profession has many characteristics of an altruistic 

profession (Abdallah 2003, 57). 

 

In order to help newcomers to the profession and to clarify the current situation in the field, 

Abdallah has suggested a tool for defining translation quality. It is called minimal translation. 

Quality issues could be solved by providing translation services of different quality and price. This 

would define the responsibilities of all the actors in the translation process. (Abdallah 2003, 100-

101.) The implementation of this tool requires co-operation between training institutions, theorists, 

professional organisations, translators and translation customers.  

 

Research ethics have been a part of university curriculum for a long time. However, there is also a 

demand for professional ethics, because not all students are going to carry out post-graduate 

research. University graduates have to be able to discuss social issues which relate to profession, 

quality, consumers and work labour. (Lindfors 1999, 7–8.) 

 

People are guided by values which can consist of norms or personal principles. Professional ethics 

bind professionals (Räty 1987, 133). Ethical guidelines are made consciously; therefore they can be 

changed when necessary. They control professionals, maintain customers’ trust, improve 

profession’s cohesion and protect members of the profession. (Helkama & Myyry 1999, 54-56.) 

 



 

    

This thesis concentrates on the general ethical guidelines which affect translators’ responsibilities 

and rights, and not on translational norms which have to do with translation process as such. 

Translation theorists are usually considered to form the dominant section of the translation 

community; thereby they decide the content of the norms. (cf. Hermans 1996, 36).  Educational 

institutions, on the other hand, transfer these norms to students. 

 

Chesterman (1997, 175-186) discusses four norms: expectancy, relation, accountability and 

communication. They are all governed by different values. Clarity governs the expectancy norm, 

because clarity makes processing easier. Without clarity there would be no communication. 

Relation norm is the most controversial of them all, since it is directly related to translation. 

Originally it referred to fidelity to the source text; later fidelity was extended to the author’s 

intention. Chesterman would prefer to replace fidelity with truth. The object of truth should be the 

source text which can be translated truthfully in various ways depending on the situation. Trust 

governs the accountability norm. Translators have to trust authors, commissioners, readers and 

translation, but other parties have to trust translation, too. Translators also have to be accountable to 

their profession. Understanding is the main goal of communication. It also governs the 

communication norm. Instead of equivalence, translators should try to minimize the possibility of 

misunderstanding. 

 

Koskinen remarks that the discussions about fidelity are shifting towards loyalty, especially in the 

form of the Skopos theory. According to Reiss and Vermeer, a translation has to be cohesive and it 

should be treated as an independent work. (Koskinen 2000, 19-21.) Visibility is also an important 

topic nowadays (Chesterman 1997, 169). 

 

Professional ethics should be taught at universities, and it should be a conscious effort (Lindfors 

1999, 21). According to the responses of my survey, professional ethics are discussed to some 

extent in training, but not systematically. Students also need to be aware of the connection between 

studies and future work life, therefore more attention should be paid to the teaching of professional 

ethics at the English Section of the University of Tampere. 

  

Grace and Cohen (2005, 1) state that business ethics are not merely the ethics of one profession, but 

it covers all actions between businesses, individuals, industries, the society and the state. Fair 

treatment and care are difficult concepts in business life, because of its competitive nature and 

tendency to act for its own benefit. The primary goals of a company are, for example, big profits, 



 

    

low costs, high quality and good reputation. Secondary and tertiary goals are means to achieving the 

primary goals. These goals lead to obligations set to individuals, for example, self-discipline, easy 

management, sufficient amount of work and great skills. (Heiskanen 1991, 243-247.) 

 

Translators seem to have internalized these goals to some extent. Chesterman (2001, 147) and 

Robinson (2003, 24-25) believe that translators should not give up until they find a good solution to 

a translation problem. Robinson remarks that this has to be done outside working hours if 

necessary. Newmark (1998, 204) states that some texts should be improved if they are not valid. 

Translators are committed to the goals of business life: sufficient amount of work, high quality, low 

costs and self-discipline.  

 

A profession needs to have a value which governs its actions. The authority and justification of the 

profession are based on this value. (Airaksinen 1991, 27-28.) Translations are usually considered to 

have a special purpose: they improve intercultural relations (Pym 1992, 171; 2000). Cronin (2003, 

66) urges training institutions to tell students more explicitly about the purpose of translation and 

not just teach them the means to an end. 

 

The majority of respondents had joined a professional association or trade union after finishing their 

studies. Perhaps they did not consider it important during training. Students ought to be aware of 

the associations’ activities, because they help to defend one’s rights. 

 

Ethics can be divided into macro and micro ethics. In the case of translators, problems on the macro 

level consist of translators’ relationship to the world, for example, translators’ role and rights in the 

society, working conditions and the power relations between a translator and a customer. On the 

micro level, ethical considerations refer to the connection between a translator and the words on the 

paper. Macro and micro level issues might conflict with each other. If the translator regards trust to 

be the most important issue and the customer believes in the significance of productivity, their 

values could clash (Chesterman 1997, 183).   

 

Respondents were asked about ethical problems they are confronted with in their work. 

Remunerations (11 respondents out 21), loyalty to various parties (6) and copyright issues (5) were 

top of the list. In their opinion, there should be more discussion about remuneration (12 

respondents), copyright issues (11), work contracts (10) and loyalty (7) during translator training. 



 

    

These discussions are important, because they provide students with a strong professional identity 

and ethics in case of conflicts in work life. 

 

Remuneration, copyright and contract issues are closely linked to discussion about quality. 

Abdallah (2003, 35) believes that there is an imbalance between training and work life when 

considering these issues. She argues that translator training emphasizes high quality (2003, 37). 

Common guidelines would help in this difficult situation. Abdallah (2003, 100–101) has suggested 

an alternative translation strategy called minimal translation. 

 

Virtues are psychological qualities which make a person suited for their role. Professional virtues 

should promote the achievement of the profession’s value. (Airaksinen 1991, 46–47.) Traditionally 

it is considered that good translators have translation competence. Nowadays, translators also need 

to have commercial competence. 

 

Theorists and researchers have debated what qualities and skills translation competence contains. 

According to Pym (2002), it includes curiosity, meticulousness, and knowledge of languages, 

terminology, technology, translation tools, theories and strategies. His suggestion for a minimalist 

definition of translation competence is a two-fold functional competence: the ability to produce 

many viable target texts out of one source text and the ability to choose one target text quickly and 

with good confidence.  

 

Translation critique is partly comparing alternative target texts (Pym 1992, 177). The producer of 

the target text has to be told why one text better than the other (Fraser 2000, 59). There cannot be 

one perfect translation, but several interpretations (Chesterman 1997, 194). That is why students 

need to be aware of the criteria used in assessing their translations. According to the survey, fit-for-

purpose (16 respondents) was the most common assessment criterion, and correct word choices 

(13), correct interpretation of the text (13) and accurate grammar (12) were also used. Respondents 

were allowed to choose three criteria.  

 

These criteria are not compatible with Pym’s minimalist definition of translation competence. 

“Correct” words and interpretations are not objective. Pym (1992, 174) believes that theory should 

be used to show students alternative possibilities. Newmark (1998, 11) argues that many teachers 

see their own translations as the only true version of the source text. 



 

    

Finnish society and work life have changed dramatically in recent years. The biggest change has to 

do with the division of labour. Entrepreneurship, economic know-how and social skills are also 

appreciated in work life. (e.g. Tynjälä & Nuutinen 1997, 182.) To what extent does translator 

training prepare students for the work life which is changing at fast pace? Are they taught 

commercial competence? 

 

Finnish universities have a service function, which has increased the significance of work aspects in 

training (Vuorinen & Valkonen 2005, 107, 111). Before, translators learned the tricks of the trade at 

work, but university training has added an academic viewpoint to the profession in the form of 

translation theory (Fraser 1994, 131). Fraser remarks that these theories are not useful in 

commercial translation, because most of them were created for literary translation (1994, 131). The 

final report of the POSI Project (1999, 15) states that academic education could be adapted to the 

needs of the work life if basic competencies are redefined.   

 

Students should be introduced to a variety of subjects in translation courses (Rogers 2001, 18). In 

Finland, technology, medicine, advertising, marketing and manufacturing provide translators with 

work the most. According to the respondents, literary texts (14 respondents), documents (13), 

newspaper articles (13) and travel brochures (10) were the most popular texts in the English Section 

of the Translation Department. In their opinion, technology (12), commercial texts (9) and 

instruction manuals (9) should be used in translation courses. 

 

Gamal (1994, 97) says that the gap between academic and commercial competencies is so wide that 

students have to participate in practical training or learn the hard way. The POSI project (1999, 16) 

also emphasizes that practical training gives students an opportunity to get to know the reality of 

work life. The problem is that many training institutions do not have an organised training 

programme to help students find a training place.  

 

Eight respondents (38%) had participated in practical training and seventeen (81%) had done 

translation work during their studies. This is a relatively large proportion, but one reason might be 

that they are currently translators, because they had done translation work before entering work life. 

However, sixteen respondents (76%) had not received help from teachers or the department in 

finding a training or work place. 

 



 

    

Respondents were asked about various issues related to the connection between translator training 

and work life. Some of the questions are discussed here. Students need to learn how to define 

translation services early on. They have to able to ask customers the right questions and negotiate 

with them. Translation contract is an important tool in doing this, but according to the survey 

contract-making was hardly ever practiced in translator training. Remunerations or fees are not 

usually discussed in translation literature. Thirteen respondents (62%) announced that this subject 

came up seldom and six respondents (28,5%) said it was never discussed in training. This can lead 

students to selling their expertise at a low cost when entering work life. 

 

As it was stated before, entrepreneurship is becoming ever more common in work life (Tynjälä & 

Nuutinen 1997, 182). According to nine respondents (43%), matters related to entrepreneurship 

were discussed little and twelve respondents (57%) said not at all. Teamwork is also a growing 

trend in modern work life and translators cannot avoid it. Large international translation projects are 

quite common today. Four respondents (19%) stated that there were group projects often in courses, 

but fourteen respondents (67%) argued that they were part of the course work only sometimes. The 

Finnish POSI committee considered this to be a major disadvantage of translator training in general 

(Jänis 2004, 78). Translation technology is the translator’s best friend. Computers, software and 

translation tools are an essential part of translating (Cronin 2003, 46–47). However, nineteen 

respondents (90%) said information technology and related issues were concentrated on a little and 

two said not at all in training. 

 

Employers are concerned about the fact that university graduates lack social skills, basic and special 

professional skills and economic know-how. Many companies value the practicality of education 

and work experience of students. (Naumanen & Silvennoinen 1996, 102, 106.) Academic and 

commercial competencies should be integrated into each other more clearly in translator training, 

because they are both essential for translators. Graduates should be equipped with the skills and 

facilities that employers appreciate and expect.  

 

Nine respondents (43%) stated that they had acquired good facilities and nine had acquired medium 

facilities in training. Three respondents (14%) felt that their facilities had been poor. These results 

are somewhat inconsistent with the other results of the survey. In general, respondents had not been 

very satisfied with the content of courses in translator training in Tampere. Vaherva (1999, 100) 

points out that experts with a university degree tend to minimize the significance of formal training 

as time goes by and they start to value experiences gained in work life. 



 

    

 

Mentoring eases the transition from university to work life. Mentors offer valuable information and 

experiences to learn from, and they help students to find hidden resources within themselves (Lillia 

2000, 29–31). Guest lecturers are also a great way to integrate practical knowledge into academic 

studies. They can tell about the pressures of work, coping mechanisms, customer expectations and 

other secrets of the profession. (Rogers 2001, 19.) 

  

Main conclusions of the thesis were that translator training should pay more attention to the 

demands of the work life and employers. In general, respondents were quite satisfied with the 

qualifications they graduated with from the English Section of the Translation Department. They 

were not, however, completely satisfied with the courses of the English Section. In their opinion 

there should be more discussion about, for example, translation contracts, remunerations, translation 

technology and tools, entrepreneurship and working conditions. 

 

Translator training is focused on teaching the skills and knowledge related to academic competence, 

but it should pay more attention to the aspects of commercial competence. Today’s work life 

expects university graduates to have social and teamwork skills, knowledge of technology and 

economic know-how. If students lack these skills, they will encounter problems with professional 

ethics and identity. Training should include more discussion about professional ethics, as it will also 

help students to develop a strong professional identity before finishing studies and entering work 

life. 


