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Tiivistelmä 

Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan alakouluikäisiä lapsia 
animaatioelokuvan vastaanottajina. Tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako 
elokuvan erilainen käännösmetodi elokuvan vastaanottoon. Teoreettisena 
taustana tutkimuksella on lapsikäsitys ja sen vaikutus kääntäjän työhön, sekä 
lasten medialukutaito. Tutkimus toteutettiin kokoamalla pieni lapsiryhmä, jotka 
katselivat ensin animaatioelokuva Shrekin jälkiäänitetyn ja viisi päivää 
myöhemmin saman elokuvan tekstitetyn version. Molemmat katselukerrat 
tallennettiin ja myöhemmin tallenteista etsittiin erilaisia reaktioita elokuvan 
tapahtumiin. Tarkoituksena oli löytää mahdollisia eroavaisuuksia elokuvan 
vastaanotossa. Niitä ei kuitenkaan juuri ollut, yleensä ottaen lapset reagoivat 
melko maltillisesti molempiin elokuviin, ja vaikka tutkija nimenomaan toivoi 
että he olisivat kommentoineet elokuvan tapahtumia sekä jälkiäänitystä ja 
tekstitystä ääneen, lapset olivat vaiteliaita tai puhuivat enimmäkseen muista 
asioista kuin elokuvasta tai sen suomennoksista. Lapsille jaettiin myös 
kyselylomakkeet elokuvan katselun jälkeen ja heitä pyydettiin täyttämään ne 
yksin, ilman muiden apua. Näitä lomakkeita analysoitiin, jotta voitiin saada 
jotain käsitystä lasten katselukokemuksesta sekä siitä, oliko eri 
suomennosversioissa sanoja joita heidän oli vaikea ymmärtää.  
 
Analyysin aikana ilmeni selvää ristiriitaa yleisen oletuksen – jälkiäänitys 
lapsille, tekstitys aikuisille – suhteen. Elokuvien katselukokemukset sinänsä 
eivät juurikaan tuntuneet lapsista erilaisilta, vaikka he totesivatkin ”suomeksi 
puhutun” olevan parempi. Joitain eroja silti ilmeni ja kenties yllättäenkin 
tekstitetty suomennos vaikutti ”lapsiystävällisemmältä” kuin jälkiäänitetty 
suomennos. Tämä herätti ajatuksia siitä, pitääkö yleinen käsitys 
jälkiäänitettyjen käännösten kohderyhmistä paikkaansa. Yleensähän 
Suomessa ajatellaan, että jälkiäänitetyt elokuvat on suunnattu alle 
kymmenvuotiaille katsojille, ja tekstitetyt elokuvat vanhemmille katsojille. 
Tämän tutkimuksen perusteella näin ei kuitenkaan voida sanoa. Toisaalta 
kyse voi myös olla nykyajan lapsikäsityksestä ja yksittäisen kääntäjän 
lapsikuvasta, jotka vaikuttavat kääntäjän käännösstrategian valintaan ja 
muihin yksittäisiin ratkaisuihin. 
 
avainsanat: lapsille kääntäminen, audiovisuaalinen kääntäminen, tekstitys, 
jälkiäänitys, dubbaus, vastaanottotutkimus, medialukutaito  
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1 Johdanto  

1.1 Aiheen valinta 

Valitessani aihetta tutkielmaani elokuvat osoittautuivat melko luontevaksi 

vaihtoehdoksi, koska olen jo nuoresta asti itse katsellut niitä erittäin paljon ja 

olen edelleen niistä hyvin kiinnostunut. Myös erilaiset tekstitetyt 

elokuvakäännökset ovat aina kiehtoneet minua ja niihinkin olen vuosien 

varrella kiinnittänyt paljon huomiota. Usein huomiota ovat herättäneet 

tekstitykset, jotka eivät syystä tai toisesta ole tuntuneet toimivilta, mutta joskus 

myös upeat käännösratkaisut vaikeissa paikoissa ovat saaneet minut 

ihastelemaan kääntäjän taitoja ja kekseliäisyyttä. 

 

Oma perheeni koostuu eri-ikäisistä lapsista ja heidän myötään olen tutustunut 

enemmän myös jälkiäänitettyihin elokuvakäännöksiin. On ollut kiehtovaa 

huomata kuinka erilaisia nämä kaksi käännösmetodia ovat, ja kuinka erilaisiin 

käännösratkaisuihin voidaan päätyä riippuen siitä, onko suomennos 

tarkoitettu luettavaksi vai kuunneltavaksi.  

 

Jälkiäänitetyt suomennokset löytyvät usein materiaalista joka on suunnattu 

lapsikatselijoille, esimerkiksi erilaisista animaatio- tai piirrossarjoista tai 

elokuvista. Aikuisyleisölle suunnatuissa suomennoksissa puolestaan 

käytetään Suomessa yleisemmin tekstitystä käännösmetodina. Lapsille 

suunnatuissa suomennoksissa on luonnollista käyttää jälkiäänitystä 

(dubbausta) käännösmetodina, koska koko yleisö ei todennäköisesti osaa 

vielä lukea itse. Jälkiäänitettyä, puhuttua suomennosta voivat lukutaidottomat 

lapsetkin helposti seurata. Aikuisyleisölle suunnatun tekstityksen suosiminen 

dubbauksen sijasta on Suomessa yleinen käytäntö, päinvastoin kuin 

suurimmassa osassa Eurooppaa ja muutakin maailmaa: tähän on olemassa 

useampia syitä, joista tärkeimpiä lienevät tottumus- ja kustannuskysymykset. 

 

Joissain tapauksissa olen syystä tai toisesta tullut katsoneeksi samasta 

elokuvasta sekä tekstitetyn että dubatun käännösversion, ja havainnut niissä 
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monia mielenkiintoisia eroja. Osa niistä johtuu luonnollisesti käännösmetodien 

erilaisuudesta – tekstitetyssä versiossa on mahdotonta saada yhtä paljon 

asiaa ruudulle kuin puhutussa versiossa, ja ruudulle tulevaan tekstiin on 

muutenkin kiinnitettävä enemmän huomiota kuin puhuttuun tekstiin – luettu 

teksti jäänee paremmin mieleen ja esimerkiksi ruudulla näkyvät kirosanat 

herättävät varmasti enemmän huomiota kuin puheessa ”puolihuolimattomasti” 

heitetyt ilmaisut. Tekstitettyä versiota katsovat varmasti useammin myös 

henkilöt, jotka ymmärtävät myös alkuperäistä kieltä jonkin verran tai hyvin, ja 

tällaiset henkilöt voivat verrata suomennosta ja alkuperäistä dialogia toisiinsa. 

Tällöin on ehkä aiheellistakin kiinnittää enemmän huomiota dialogien 

vastaavuuteen, ettei suuri poikkeama sisällössä herätä turhaa hämmennystä 

ja kummastusta.  Tietysti myös jokainen kääntäjä on oma persoonansa ja 

erilaiset käännösratkaisut johtuvat osittain myös ihmisten erilaisuudesta, 

erilaisesta kokemustaustasta. Kaikki käännösten eroavaisuudet tuskin 

kuitenkaan johtuvat näistä syistä ja usein olenkin jäänyt miettimään 

huomattavan erilaisten käännösten taustaa – ehkä taustalta voisi löytyä myös 

käännösten erilainen kohdeyleisö, ja kääntäjän mielikuva kohderyhmästä, jota 

varten hän käännöstä tekee. 

 

Tällaisia kohderyhmiä voivat olla esimerkiksi lapset/aikuiset, miehet/naiset, 

pojat/tytöt, maalla asuvat/kaupunkilaiset. Oma mielenkiintoni kohdistuu 

erityisesti eroihin, joita voi olla lapsille tai aikuisille kohdistetuissa 

käännöksissä juuri siitä syystä, että itselläni on eri-ikäisiä lapsia ja 

lastenohjelmien jälkiäänitetyt suomennokset ovat usein herättäneet huomiota; 

usein ne vaikuttavat erittäin halvalla ja pikaisesti tehdyiltä. Tämä koskee usein 

televisiossa esitettäviä, viikoittaisia animaatiosarjoja. Toisaalta suurten 

elokuvayhtiöiden tuottamissa animaatioissa juuri dubatut käännösversiot ovat 

useimmiten todella laadukkaita ja vaikuttaa siltä, että niihin panostetaan 

huomattavasti enemmän kuin kyseisten elokuvien tekstitettyihin 

käännösversioihin. 

 

Tutkimukseni tarkoitus on eri selvittää (esimerkiksi eri suomennosversioita 

vertaamalla), miten nämä erilaiset kohderyhmät mahdollisesti käännöksissä 

näkyvät, vai näkyvätkö mitenkään. Samalla minua kiinnostaa myös lasten 



 3  

itsensä suhtautuminen erilaisiin käännösmetodeihin ja versioihin – onko 

todellakin aina välttämättä niin, että lapset automaattisesti ovat 

kiinnostuneempia dubatuista kuin tekstitetyistä elokuvista tai ohjelmista? 

Voisiko tekstitetyllä elokuvalla kuitenkin olla myös annettavaa lapsikatsojalle, 

pelkän ylimääräisen ”työn” lisäksi? Vai kokevatko lapset tekstityksen vain 

ylimääräisenä vaivana ja häiriönä ruudulla? Tarkoituksenani on selvittää miten 

lapset kokevat elokuvan erilaiset suomennosversiot, tuleeko niistä kenties 

jotenkin erilainen tunnelma ja vaikutelma, vai onko käännösmetodi loppujen 

lopuksi täysin yhdentekevä lasten itsensä kannalta? Luonnollisesti tässä 

tutkimuksessa kohteena ovat alakouluikäiset (9 12-vuotiaat) lapset, jotka jo 

itse osaavat lukea – lukutaidottomilla lapsilla ei tietenkään ole valinnanvaraa, 

jolleivät sitten vanhemmat tai joku muu lukutaitoinen henkilö lue heille 

tekstityksiä. Kenties näin pienille katsojille kuva onkin ääntä tärkeämpi jotain 

ohjelmaa televisiosta tai videolta seuratessa. 

 

1.2 Audiovisuaalisen kääntämisen tutkimus 

Díaz Cintasin (2003: 192) mukaan audiovisuaalisen alan tutkimus alkoi 

vähäisessä määrin 1950- ja 1960-luvuilla. 1970- ja 1980-luku olivat varsin 

hiljaisia, kunnes 1990-luvun alkupuolella tutkimus alkoi piristyä. Yves Gambier 

esittelee artikkelissaan (2007) audiovisuaalisen kääntämisen (av-

kääntämisen) tutkimuksen menneisyyttä ja nykyisiä tutkimussuuntia. Hän 

mainitsee vuoden 1995 vedenjakajana alan tutkimuksessa. Ennen tätä vuotta 

audiovisuaalista kääntämistä oli tutkittu vain satunnaisesti eivätkä monet 

näistäkään harvoista tutkimuksista (esimerkiksi akateemiset opinnäytteet) 

levinneet kovin suureen tietoisuuteen.  

 

Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana tilanne on kuitenkin merkittävästi 

muuttunut. Audiovisuaalista kääntämistä käsitteleviä konferensseja 

järjestetään paljon, ja av-kääntämistä koskevia opinnäytteitä tehdään yhä 

enemmän. Myös alan julkaisujen määrä on kasvanut huomattavasti. Díaz 

Cintas (2003: 192) kirjoittaakin alan julkaisujen määrän kasvaneen 

räjähdysmäisesti ja niiden joukossa olevan useita erittäin hyvin myyneitä 
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akateemisia teoksia. Myös audiovisuaalisen kääntämisen koulutus on 

lisääntynyt huomattavasti mm. yliopistoissa. 

 

1.3 Lapsille kääntämisen ja dubbauksen tutkimus Suomessa 

Lapsille kääntämistä on tutkittu verrattain vähän, useiden tutkijoiden mielestä 

siksi että lastenkirjallisuutta on pidetty jollain tavalla alempiarvoisena aikuisille 

suunnattuun kirjallisuuteen verrattuna (ks. esim. Puurtinen 1995: 17). Viime 

vuosina alue on kuitenkin herättänyt yhä enemmän mielenkiintoa tutkijoiden ja 

opiskelijoiden keskuudessa, ja myös lapsille suunnatun dubatun materiaalin 

tutkimus on selvästi lisääntynyt. Muun muassa elokuvan Shrek pohjalta 

valmistui vuonna 2006 kaksi pro gradu -työtä, jotka käsittelevät elokuvan 

suomennoksia jälkiäänitetyssä ja tekstitetyssä muodossa, Laura Nurmelan työ 

Tampereen yliopistossa ja Hanna Paakkisen pro gradu Joensuun 

yliopistossa.  

 

Vastaanottotutkimusta ei puolestaan ole kovin laajalti tehty, varsinkaan 

lapsille suunnattua audiovisuaalista materiaalia aineistona käyttäen (Hanna 

Paakkinen tarkastelee omassa pro gradu -työssään slangi-ilmausten 

ymmärrettävyyttä, tutkimusryhmänään joukko neljäsluokkalaisia lapsia ja 

tässä suhteessa hänen työnsä on pilottitutkimus). Artikkelissaan Riitta 

Jääskeläinen (2007) toteaakin, että av-kääntämistä ja varsinkin av-

käännösten vastaanottoa koskeva tutkimustieto on Suomessa valitettavan 

vähäistä, vaikkakin av-käännöksiä koskevia akateemisia opinnäytteitä on 

tehty entistä enemmän viime vuosien aikana. Jääskeläinen kirjoittaa myös, 

että av-kääntämistä kuitenkin kannattaa tutkia, onhan tämän lajin käännösten 

tarve ja määrä edelleen vain kasvamassa digiajan ja lisääntyvän 

audiovisuaalisen aineiston myötä. Ei ole yhdentekevää, miten vastaanottajat 

kokevat ruututekstit tai dubbauksen, vaan tässäkin kohtaa olisi pyrittävä 

mahdollisimman selkeään ja kohderyhmälle ymmärrettävään ilmaisuun (kuten 

yleensä muussakin kääntämisessä). 
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1.4 Tutkielman rakenne 

Tässä tutkielmassa esittelen ja tarkastelen ensin tekstitystä ja jälkiäänitystä 

käännösmetodeina luvussa kaksi. Seuraavassa luvussa pohdin lapsille 

kääntämistä, neljännessä luvussa tarkastelen lapsia kohdeyleisönä ja 

audiovisuaalisen materiaalin vastaanottajina. Erityisesti pohdin myös 

visuaalisen lukutaidon ja medialukutaidon käsitteitä, myös lasten kannalta. 

Viidennessä luvussa esittelen oman empiirisen tutkimukseni ja analysoin 

tuloksia, verraten niitä samalla myös tuloksiin joihin Hanna Paakkinen ja 

Laura Nurmela omissa töissään ovat päätyneet.  

 

Omassa tutkimuksessani aineistona on animaatioelokuva Shrek, ja erityisesti 

sen eri suomennosversiot, tekstitetty ja dubattu. Myös Hanna Paakkinen ja 

Laura Nurmela käyttävät omissa tutkimuksissaan samaa elokuvaa ja sen 

suomennoksia. Molemmat tutkielmat ovat valmistuneet samana vuonna 

(2006), jolloin itse aloitin oman tutkielmani tekemisen. En ollut tietoinen 

Paakkisen työstä ja Nurmelan tekeillä olevan työn tiesin koskevan samaa 

aineistoa, mutta kuitenkin eri näkökulmasta kuin omani; Nurmela tutkii 

omassa työssään stereotyyppistämistä elokuvan eri henkilöhahmojen puheen 

ja sen suomennosten kautta. Oma empiirinen tutkimukseni taas on 

vastaanottotutkimusta. Koska nämä kaksi tutkimusta kuitenkin käsittelevät 

samaa aineistoa ja nimenomaan lapsikatsojien kannalta (erityisesti Hanna 

Paakkisen tutkielma), ne tarjoavat hedelmällistä taustamateriaalia omalle 

tutkimukselleni ja myös lisää havaintomateriaalia. Tarkoituksenani onkin siis 

myös hyödyntää näiden kahden tutkielman havaintoja ja tuloksia omassa 

päättelyssäni. Kuudennessa eli viimeisessä luvussa esitän omia 

johtopäätöksiäni ja ajatuksiani, joihin olen päätynyt muun tutkimuksen, oman 

tutkimukseni ja kirjallisuuden pohjalta.  
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2 Tekstitys ja dubbaus 

2.1 Yleistä 

Tekstitys ja dubbaus ovat kaksi erilaista käännösmetodia (ks. esimerkiksi Betz 

2007). Jos esimerkiksi jokin elokuva suomennetaan tai käännetään jollekin 

muulle kielelle kirjoitetussa muodossa, elokuva tekstitetään ja tekstitykset 

näkyvät yleensä televisioruudun alareunassa. Tekstityksen paikka voi myös 

vaihdella kielestä tai tilanteesta riippuen; tarpeen vaatiessa tekstirivit voivat 

näkyä kuvan ylälaidassa (jos esimerkiksi ohjelman alkutekstit ja tekijätiedot 

näkyvät ruudun alalaidassa ohjelman dialogin jo alettua eikä niitä saa peittää 

käännösteksteillä) tai toisessa laidassa pystysuunnassa (esimerkiksi 

koreankieliset tekstitykset). Jos taas kyseinen elokuva tekstitetään esimerkiksi 

kuulovammaisia katselijoita varten, tekstityksen kieli on luonnollisesti sama 

kuin alkuperäisen ääniraidan. Kaksikielisissä maissa, kuten Belgiassa ja 

Suomessa, elokuvassa saattaa olla kaksi erikielistä tekstitystä näkyvissä 

samaan aikaan. Suomessa tämä käytäntö on yleinen 

elokuvateatterilevityksessä olevissa elokuvissa, tällöin elokuvien 

käännöstekstien kielet ovat yleensä suomi ja ruotsi. Erikieliset tekstitykset 

sijaitsevat kahdella eri rivillä valkokankaan alalaidassa. Tekstitykset ajoitetaan 

niin, että alkuperäinen puhuttu repliikki kuuluu samalla hetkellä kun kyseisen 

repliikin käännös näkyy tekstityksenä ruudulla. 

 

Dubbaus eli jälkiäänitys poikkeaa tekstityksestä useilla eri tavoilla. 

Dubbauksessa kohdekielinen käännös esitetään puhuttuna eikä alkuperäistä 

ääniraitaa ole lainkaan kuultavissa. Jälkiäänityksessä käytetään useita eri 

henkilöitä (Suomessa usein ammattinäyttelijöitä) esittämässä eri 

roolihahmojen repliikit. Jälkiäänitetyt repliikit esitetään luonnollisesti samaan 

aikaan kuin alkuperäisetkin repliikit esitettäisiin. Mahdollisimman luontevan ja 

”todenmukaiselta” tuntuvan dubbauksen aikaansaamiseksi käännöksessä on 

myös kiinnitettävä huomiota näyttelijöiden suun liikkeisiin ja repliikkien 

kestoon. Niiden olisi myös käännös-ääniraidalla vastattava mahdollisimman 

hyvin puhuttua tekstiä, jottei esitys vaikuttaisi epäluontevalta ja oudolta. Näin 
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on erityisesti näytelmäelokuvien, elokuvien joissa roolihahmoja esittävät myös 

kuvassa ihmiset, kohdalla. Animaatioissa suun liikkeet ovat eri hahmoilla 

yleensä ihmisten suun liikkeitä karkeampia, joten niiden vastaavuuden eli 

synkronisoinnin ei tarvitse olla aivan yhtä tarkkaa. Toki repliikkien pituuden 

täytyy olla tässäkin tapauksessa yhtä pitkiä sekä ruudulla että 

jälkiäänityksessä. Toisin kuin tekstitetyssä käännöksessä, alkuperäistä 

ääniraitaa ei siis voi dubatussa esityksessä verrata käännökseen. Jos elokuva 

tai ohjelma taas on tekstitetty, kielitaitoiset katsojat voivat seurata sekä 

alkuperäistä ääniraitaa että tekstitettyä käännöstä.  

 

Jälkiäänitetty käännös voidaan myös esittää ns. voice-over -tekniikalla, jossa 

yksi henkilö lukee koko käännöksen ja tänä ”yksinpuhelu” esitetään 

alkuperäisen ääniraidan kanssa yhtä aikaa. Alkuperäinen ääniraita siis kuuluu 

koko ajan yhtä aikaa käännöksen kanssa, häivytettynä taustalla eli 

hiljaisemmin kuin voice-over -käännös. Tämä tekniikka on erityisen suosittua 

Venäjällä ja Puolassa. Selostustekstiä käytetään puolestaan esimerkiksi 

luontodokumenteissa ja muissa dokumentin kaltaisissa ohjelmissa. Tällöin 

alkuperäinen ohjelman taustalla kuuluva selostus korvataan kohdekielisellä 

selostuksella (katso esim. Immonen 2007).  

 

2.2 Tekstityksen edut ja haitat 

Tekstityksellä ja dubbauksella on kummallakin vastaan- ja puolestapuhujia. 

Yves Gambier esittää artikkelissaan lukuisia eri syitä erilaisten 

käännösmetodien suosimiselle tai vieroksumiselle (Gambier 2007: 80 81). 

Tekstityksen eduiksi Gambier luettelee esimerkiksi seuraavat seikat: 

tekstittäminen on nopeaa ja siten dubbausta edullisempaa; sen käyttö on 

mahdollista kaikessa audiovisuaalisessa materiaalissa; alkuperäinen ääniraita 

voidaan säilyttää alkuperäisessä muodossaan ja tekstityksessä voidaan 

käyttää paitsi yhtä, myös kahta tai jopa kolmea kieltä. Tekstityksen voidaan 

myös katsoa edistävän kuultavan vieraan kielen oppimista, koska katsoja 

pääsee ikään kuin puolittaiseen kielikylpyyn ohjelmaa katsoessaan. 

Tekstityksellä on myös haittapuolensa. Heikkonäköisten ja lukuvaikeuksista 

kärsivien saattaa olla vaikea nähdä tai ehtiä lukea tekstityksiä ajoissa. 
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Tekstitys peittää osan kuvaruudusta, joka voi osasta katsojia tuntua 

häiritsevältä, samoin kuin se että ohjelmaa katsottaessa on pystyttävä 

keskittymään kolmeen mediaan samanaikaisesti: kuvaan, ääneen ja 

tekstitykseen. Kirjoitettu teksti lisäksi väkisinkin tiivistää dialogia, koska 

kaikkea sanottua ei millään voida ja ehditä esittää myös kirjoitetussa 

muodossa yhtäaikaisesti puhuttujen repliikkien kanssa.  

 

2.3 Jälkiäänityksen edut ja haitat 

Jälkiäänityksen eduiksi Gambier luettelee seuraavia tekijöitä: katsojan ei 

tarvitse lukea tekstejä vaan kaikki repliikit tulevat puhuttuina, jolloin on kenties 

helpompi keskittyä ohjelmasta nauttimiseen ja eläytyä tarinaan. Jälkiäänitetty 

ohjelma on myös helpommin seurattava sellaisille henkilöille, joilla on 

lukuvaikeuksia tai jotka ovat täysin lukutaidottomia (esimerkiksi pienet lapset 

ja maahanmuuttajat). Dubbauksen huonoina puolina taas pidetään sen kalliita 

kustannuksia ja työläyttä sekä hitautta tekstitykseen verrattuna, dubbauksen 

tekeminen vaatii myös huomattavasti useamman henkilön työpanoksen kuin 

tekstitys (esim. ääninäyttelijät). Dubbausta tulisi (Gambierin mukaan) käyttää 

ainoastaan elokuvissa (todellisuudessahan sitä käytetään hyvin paljon myös 

esimerkiksi television päivittäisissä ”saippuaooppera”-sarjoissa). 

Jälkiäänitystä käytettäessä alkuperäistä ääniraitaa ei siis kuulla laisinkaan ja 

jäljelle jää vain kohdekielinen puhe jonka voidaan katsoa suosivan 

kotouttamista (ohjelman kohdeyleisölle mahdollisesti vieraan kulttuuri- ym. 

aineksen poistamista ja muuttamista kohdeyleisölle tutumpaan muotoon, 

alkuperäisen tekstin mukauttaminen kohdekulttuuriin niin ettei vieras aines 

häiritse tai muuten kiinnitä huomiota). Jälkiäänitystä käytettäessä on myös 

helpompaa manipuloida alkuperäisen teoksen kieltä eri syistä: tekstiä voidaan 

”siistiä” paremmin lapsille sopivaksi tai sitä voidaan muuttaa mm. poliittisista 

syistä, joitain kohtia voidaan jättää myös kokonaan kääntämättä. Usein myös 

samat ääninäyttelijät esiintyvät suurimmassa osassa jälkiäänitetyistä 

ohjelmista, joka saattaa joistain katsojista tuntua häiritsevältä (Gambier 2007). 

 

Gambier huomauttaa artikkelissaan (2007: 18), että näitä eri syitä ja 

argumentteja käytetään ahkerasti, kun käydään kiistaa siitä, kumpi 
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käännösmetodi on toista parempi tai huonompi, ja kun väitellään siitä tulisiko 

käyttää jälkiäänitystä vai tekstitystä. Kuitenkin näiden vahvojen väitteiden 

taustalle löytyy harvoin todellista tutkimustietoa ja tosiasioita. 

 

2.4 Tekstitys vai dubbaus 

Joissain maissa lähes kaikki vierasperäinen materiaali tv:ssä, elokuvissa ja 

erilaisilla tallenteilla jälkiäänitetään, toisissa maissa taas tekstitys on 

huomattavasti yleisempi käytäntö. Joskus tekstityksen valinta johtuu elokuvan 

arvostuksesta – todelliset taiteenystävät haluavat kokea alkuperäisen 

elämyksen. Toisille taas ruudun alareunassa vaihtuvat kirjaimet ja sanat ovat 

häiriötekijä, varsinkin jos kyseinen henkilö on tottumaton lukemaan 

tekstityksiä. Luonamme kesällä vierailleet saksalaiset olivat aivan 

kauhistuneita tekstityksistä, kun taas puolalaiset, voice-over -tekniikkaan 

tottuneet pitivät tekstityksistä enemmän (tämä voi tosin johtua myös kyseisten 

henkilöiden koulutustaustoista ym. tekijöistä kansallisuuden ja tottumusten 

lisäksi). Luultavasti tärkein syy yhden käännösmetodin suosimiselle kolmen 

erilaisen vaihtoehdon joukosta (tekstitys, jälkiäänitys, voice-over) onkin 

katsovan yleisön tottuminen johonkin näistä käännöstavoista. Suomessa 

yritettiin esitellä katsojille suositun Yhdysvaltalaisen saippuaoopperan ”Kauniit 

ja rohkeat” jälkiäänityksen mahdollisuutta marraskuussa 2001 (katso Sarkoja 

2004), mutta katsojat tyrmäsivät kokeilun täysin. Myös Puolassa kokeiltiin 

voice-over -kääntämisestä tekstitykseen siirtymistä 1990-luvun lopulla, mutta 

tämäkään ei onnistunut (ilmeisesti katsojien torjuvan reaktion vuoksi). 

Gambier (2007: 81) mainitsee myös tapauksesta, jossa Pariisissa ensi-iltaan 

tullut elokuva Malcolm x vuonna 1993 ensin tekstitettiin, mutta koska 

elokuvasta kiinnostunut yleisö ei ollut tottunut englannin kieleen tai 

tekstityksiin, tekstityksen tilalle tehtiin nopeasti jälkiäänitetty käännös elokuvan 

katsojalukujen parantamiseksi. Elokuvien levittäjät pystyvät siis reagoimaan 

hyvinkin nopeasti ja toteuttamaan katsojien toiveet ja tahdon, joka useimmiten 

perustuu totuttuun tapaan. Kokeilunhalu ja totuttujen tapojen muokkaaminen 

jäävät todennäköisesti useimmiten taka-alalle, kun on kyse teoksista joilla 

pyritään saavuttamaan mahdollisimman paljon taloudellista voittoa. 
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2.5 Tekstitys ja dubbaus Suomessa 

Äänielokuvan yleistyminen ja leviäminen eri puolille läntistä maailmaa asetti 

elokuvien levittäjät valinnan eteen. Elokuvissa puhutut repliikit oli saatava 

ymmärrettäviksi myös sellaisille katsojille, jotka eivät ymmärtäneet puhuttua 

kieltä. Tarjolle oli kaksi vaihtoehtoa, jälkiäänitys ja tekstitys. Monissa 

Euroopan maissa, joissa potentiaalisia katsojia on kymmeniä miljoonia 

(esimerkiksi Espanja, Italia, Saksa), käännösmetodiksi valittiin jälkiäänitys. 

Toisaalta taas sellaisissa maissa, joissa on suhteellisen vähän asukkaita ja 

joissa puhutaan verrattain harvinaista kieltä, oli kustannussyistä 

kannattavampaa valita tekstittäminen. Tekstittäminen otettiinkin käyttöön 

muun muassa kaikissa Pohjoismaissa, myös Suomessa (Hartama 2007). 

Vähitellen tekstitysten paikaksi valkokankaalla vakiintui alalaita, ja niiden 

esittäminen suurin piirtein yhtäaikaisesti alkuperäisten repliikkien kanssa. 

Näistä tekijöistä muodostui vähitellen suomalainen tekstityskulttuuri, jota on 

sovellettu myös tv-kääntämisessä, videokääntämisessä ja muussa mediassa.  

 

Suomalaiset television katselijat ovat siis tottuneet jo yli neljäkymmentä vuotta 

käytössä olleeseen ruututekstitykseen. Television ulkomaisesta 

ohjelmatarjonnasta yli 80 prosenttia käännetään tekstityksellä (Vertanen, 

2007: 149). Suomalaiset katsovat paljon televisiota ja samalla lukevat siis 

myös suuret määrät ruututekstejä, mikä luultavasti onkin yksi syy 

suomalaisten koululaisten verrattain hyvään sisälukutaitoon. Ei siis ole 

lainkaan yhdentekevää millaisia ruututekstit ovat laadullisesti, niin suuri osa 

suomalaisten lukemista teksteistä on juuri ruudulla.  

 

Suomessa jälkiäänitystä käytetäänkin lähinnä vain lapsille suunnattuja 

ohjelmia suomennettaessa. Vaikka jälkiäänitys onkin tekstitykseen verrattuna 

huomattavasti kalliimpaa, on se myös "lapsiystävällisempää" – myös 

lukutaidottomat ja pienet lapset voivat seurata ohjelman kulkua itsekseen, 

ilman että joku aikuinen tai lukutaitoinen vanhempi lapsi lukee heille 

tekstitykset ohjelman kuluessa. Dubbauksen käyttöä lastenohjelmissa puoltaa 

myös se, että kuvaruutua ei näin peitetä teksteillä eikä lasten tarvitse yhtä 

aikaa lukea ja katsoa ohjelman tapahtumia, mikä voi helpottaa katseluun 
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keskittymistä ja ohjelmaa eläytymistä (Heikkinen 2007: 237). Jääskeläisen 

(2007) mukaan Suomessa yleinen nyrkkisääntö on, että alle 10-vuotiaille 

suunnatut ohjelmat dubataan ja yli 10-vuotiaiden oletetaan pystyvän 

lukemaan ruututekstit. Heikkinen (2007: 241) puolestaan kirjoittaa 

dubbauksen yleistyneen alle 11-vuotiaille lapsille suunnattujen 

lastenohjelmien suomennoksissa viime vuosikymmenien aikana niin, että se 

on nykyisin niiden yleisin käännösmenetelmä. Hän huomauttaa myös, että 

myös aikuisille suunnattuja ohjelmia on kokeiltu jälkiäänittää (ks. Sarkoja 

2004), mutta menetelmän hitaus ja korkeammat kustannukset tekstitykseen 

verrattuna ovat pitäneet nämä kokeilut harvinaisina ja pienimuotoisina. 

Oletettavasti myös katsojien tottumuskysymykset vaikuttavat tähän 

huomattavasti. Heikkisen mukaan eräs syy dubbauksen käyttämiseen 

ainoastaan lastenohjelmissa on se, että animaatioissa on helpompi saavuttaa 

ns. "visuaalinen synkronia", koska animaatioissa hahmojen suun liikkeet ovat 

karkeampia ja pelkistetympiä kuin oikeiden näyttelijöiden. Lapset ovat aikuisia 

huonompia lukemaan huulilta (Heikkinen 2007: 239), eikä mahdollinen 

visuaalisen synkronian alhainen laatu häiritse heitä samassa määrin kuin 

mahdollisesti aikuisia katselijoita, joita kuitenkin myös animaatioilla on 

(esimerkiksi animaatioita katselevien lasten vanhempia). Synkroniaan on siis 

ehdottomasti kiinnitettävä huomiota myös lapsille suunnattuja ohjelmia 

jälkiäänitettäessä. 
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3 Lapsille (ja aikuisille) kääntäminen 

”Lapsille kääntämisen” alle mahtuu monenlaisten tekstien kääntämistä: 

lapsille suunnatuiksi teksteiksi voidaan luokitella (O’Connell 2003) muun 

muassa lastenlorut, laulut, runot, arvoitukset, sadut, kansantarinat, kuvakirjat, 

lastenkirjat (kuvitetut tai kuvittamattomat), lapsille kirjoitetut tarinat tai 

aikuisten teoksista lapsille muokatut versiot, novellit, romaanit, näytelmät ja 

sketsit, sarjakuvat, kasvattavat tai uskonnolliset teokset. On melko 

mahdotonta määritellä ”lastenkirjallisuutta” täsmällisesti, koska lapsilla on 

nykyisin pääsy käytännössä myös kaikkeen aikuisille suunnattuun materiaaliin 

ja esimerkiksi Oittinen (1993: 10) käsittääkin lastenkirjallisuudella kaiken 

materiaalin jota lapsi lukee tai kuuntelee.  

 

Myös erilaiset audiovisuaaliset tekstit kuten elokuvat, piirrosanimaatiot, 

videopelit ja televisiosarjat kuuluvat lapsille suunnattuun materiaaliin ja niiden 

kääntämiseen pätevät samat seikat kuin painetun lastenkirjallisuuden 

kääntämiseen. Eithne O’Connell (2003) luettelee neljä erilaista piirrettä, jotka 

kaikkien lapsille suunnattujen tekstien kääntäjien tulisi erityisesti ottaa 

huomioon. Ensinnäkin vaikka teksti olisi erityisesti suunnattu lapsiyleisölle, on 

sillä aina olemassa kaksi erilaista yleisöä – lapset ja aikuiset. Aikuiset 

kirjoittavat ja tuottavat suurimman osan lastenkirjallisuudesta ja 

audiovisuaalisesta materiaalista. Aikuiset valvovat mikä osa erilaisesta 

materiaalista päätyy millekin markkinoille ja aikuiset myös tekevät 

ostopäätökset. Aikuiset myös lukevat ja katselevat lapsille suunnattuja kirjoja 

ja ohjelmia joko yksin tai yhdessä lasten kanssa. Voidaankin sanoa, että 

aikuiset ovat huomattavasti vaikutusvaltaisempi kohderyhmä (vaikkakin 

lastenkirjallisuuden kohdalla näennäisesti toissijainen) kuin tekstien 

ensisijainen kohderyhmä (Puurtinen 1995: 19). Myös kääntäjän on työssään 

pakko huomioida molemmat kohderyhmät ja kenties erityisesti aikuiset, jotka 

ovat ”vallan kahvassa” sen suhteen millaista materiaalia lapset katselevat, 

kuuntelevat, lukevat ja ostavat. 
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Toisaalta lapsille suunnatut tekstit ovat usein ”ambivalentteja” (Shavit 1986: 

62 91, O’Connellin 2003 mukaan). Ambivalentti teksti vetoaa yleisöönsä 

monilla eri tasoilla. Aikuiselle tarina voi olla satiiri (esimerkiksi Jonathan 

Swiftin ”Gulliverin matkat”), mutta lapsi löytää siitä aidon seikkailun. Myös 

kuvakirjat voivat olla ambivalentteja, kun kuvat ja teksti on asetettu tarinaan 

rinnakkain (O’Connell 2003). Kuva ja teksti esiintyvät rinnakkain myös 

ohjelmissa ja elokuvissa, joten myös jälkiäänittäjien ja tekstittäjien on 

kiinnitettävä niiden väliseen suhteeseen erityistä huomiota. Yleensäkin 

kääntäjät muokkaavat usein tekstejä lapsille ”sopivammiksi”, poistaen tekstin 

monitasoisuutta, tahtoen (esimerkiksi toimeksiannon määrityksen johdosta) tai 

tahtomattaan. 

 

Kolmanneksi O´Connell (2003) kiinnittää huomiota kääntäjien ja 

kohdeyleisönä olevien lasten ikäeroon ja siihen että nämä kuuluvat eri 

sukupolviin. Kääntäjät ovat väistämättä aikuisia eivätkä enää itse kuulu 

käännöksensä kohderyhmään, joten heidän lienee vaikeampi asettua 

vastaanottajan rooliin kuin aikuisille käännettäessä. Lapsille kääntämistä 

myös opetetaan varsin vähän ja tämän johdosta harvoilla kääntäjillä on siitä 

varsinaista koulutusta käytännön kokemuksen ohella.  

 

Viimeisenä seikkana O’Connell (2003) mainitsee lapsille suunnattujen tekstien 

monet eri tarkoitukset. Päällisin puolin viihdyttäväksi tarkoitetut tekstit kuten 

sadut pitävät usein sisällään myös opetuksia ja elämänohjeita, jotka näin 

tuodaan osaksi lapsen kasvatusta hienovaraisesti ja viihdyttävästi, ilman että 

lapsi tätä välttämättä edes itse tiedostaa. Tekstit voivat myös opettaa lasta 

yhteiskunnasta ja vieraista maista sekä erilaisista kulttuureista, tuoda häntä 

osaksi omaa ympäristöään ja toisaalta kertoa siitä mikä ei ole lapsen itsensä 

ulottuvissa. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että lapset myös tiedostavat 

nämä monet eri tarkoitukset televisio-ohjelmia katsoessaan (Von Feilitzen 

1976: 90 155, O’Connellin 2003, mukaan). Kääntäjän on oltava tarkka 

työssään säilyttääkseen tasapainon viihdyttävyyden ja kasvatuksen 

tasapainon niin, että teksti käännetään myös ymmärrettävästi (O’Connell 

2003). Kaiken kaikkiaan O´Connell korostaa sitä, että dubbauksessa olisi 



 14  

tehtävä erityistä yhteistyötä jotta ajanvietetarkoitus yhdistyisi luontevasti 

kielenopetukselliseen ja muuhun opetukselliseen tarkoitukseen, erityisesti jos 

kyse on vähemmistökielestä kuten suomi tai irlanti.  

 

Jokaisella kääntäjällä on jonkinlainen mielikuva siitä kohdeyleisöstä jolle hän 

käännöstä tekee. Usein kohderyhmä selviää toimeksiannosta, usein kyseessä 

oleva teksti itsessään kertoo sen. Kun käännetään tekstiä lapsille, kääntäjä 

tekee työtään tietynlaiselle lapselle - omalle lapsikuvalleen (Oittinen 2000: 

53). Ei ole yhdentekevää, miten kukin yksilö lapsuuden ja lapset hahmottaa. 

Siinä missä joku näkee lapsissa loputtoman mielikuvituksen ja leikin lähteen, 

joku toinen voi kokea päätehtäväkseen oppimattoman sivistämisen eli lapsen 

kasvattamisen yhteiskuntakelpoiseksi kansalaiseksi. Toiset aikuisista 

muistavat yhä millaista lapsuus oli ja osaavat kenties asettua paremmin 

lapsen asemaan käännösstrategiaa ja yksittäisiä ratkaisuja miettiessään, kun 

taas toiset ovat saattaneet unohtaa lapsuusajan kokemukset ja tunteet. 

Lapsikäsitys ei ole ainoastaan jokaisen oma ja henkilökohtainen asia, vaan 

yhteiskunnassa vallitsee aina yleinen kuva ja ymmärrys siitä millainen on lapsi 

ja millaista on lapsuus. Käsitys ei ole staattinen ja pysyvä, vaan se muuttuu 

yhteiskunnan ja ajan mukana. Myös kulloinkin vallalla oleva yleinen 

lapsikäsitys vaikuttaa osaltaan kääntäjien lapsikuvaan ja tätä kautta 

käännöksiin (Oittinen 2000: 53).  

 

Lasten kokemusmaailma on aikuisten vastaavaa suppeampi vähäisempien 

elinvuosien vuoksi, eikä lapsi voi vielä hahmottaa asioita aikuisten tapaan. 

Usein ajatellaankin lapsen lukemisen olevan enemmän tunnetasolla kuin 

aikuisten (ks. esimerkiksi Oittinen 2000: 65), jotka suhtautuvat lukemaansa 

kriittisemmin ja ajattelevat lukemaansa suhteuttamalla sitä omiin 

kokemuksiinsa ja ympäröivään yhteiskuntaan. Lapsen mielenkiintoa ei saa 

hävittää tekstillä, joka menee heti yli ymmärryksen (Puurtinen 1998: 2), 

toisaalta sitä ei mielestäni saa myöskään yksinkertaistaa liikaa samasta 

syystä (riippuen luonnollisesti myös lapsen iästä).  
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3.1 Lapsikäsityksen muuttuminen 

Neil Postmanin (1985) mukaan lapsuuden käsite sellaisenaan on varsin tuore. 

Vasta 1500- ja 1600-lukujen jälkeen myönnettiin lapsuuden yleensä olevan 

olemassa luonnollisena asiana – annettiin periksi sille tosiasialle, että lapset 

ovat ihmisinä erilaisia kuin aikuiset ja että heitä tulee kohdella eri tavalla kuin 

aikuisia. Philippe Ariesin mukaan lapsuuden käsite nousi Euroopassa esille 

1600-luvulla, ja Suomessa, parempiosaisissa perheissä, lapset alettiin 

tunnustaa aikuisista erilaisiksi 1800-luvulla (Pirjo Hämäläinen-Forslund 

teoksessa Oittinen, 2000: 42). Lapset nähtiin kuitenkin kauan vain 

pienikokoisina aikuisina, eikä lapsuudelle kehitysvaiheena annettu arvoa – se 

oli vain pakollinen pienuuden ja voimattomuuden vaihe ennen tuottoisampaa 

aikuisikää. 

 

Postmanin mukaan varsinainen syy lapsuuden ”synnylle” oli lukutaidon 

kehittyminen ja leviäminen (Postman 1982: 44 45). Yhteiskunnassa, jossa 

lukutaitoa ei ollut ja tiedot ja taidot kulkivat suullisessa muodossa, kaikki elivät 

samanlaisessa tietoisuudessa elämän tosiasioista. Lapsetkin saivat tietää 

asiat (esimerkiksi seksielämästä) heti kun olivat riittävän kypsiä ymmärtämään 

mitä heidän ympärillään tapahtui. Kun painotuotteet yleistyivät ja lukutaito 

levisi, asiat alkoivat siirtyä kirjoitettuunkin muotoon ja vähitellen 

lukutaidottomat erkaantuivat omaksi ryhmäkseen, joka jäi tämä ”painetun 

tiedon” ulkopuolelle. Lapset kuuluivat tähän ryhmään, pitkän aikaa myös mm. 

köyhät aikuiset (maailmassa on toki edelleen myös paljon aikuisiakin, jotka 

eivät osaa lukea). Vähitellen lapsien arvostus sellaisenaan, ihmisinä joita tuli 

varjella ja suojella, korvasi käsityksen ja ajatuksen siitä, että lapset olivat 

vanhempiensa omaisuutta ja heidän arvonsa oli lähinnä siinä, miten paljon he 

saattoivat auttaa perhettään taloudellisesti töitä tekemällä. Ajateltiin, että lasta 

tulikin varjella elämän nurjalta puolelta ja tiedolta köyhyydestä, väkivallasta, 

turvattomuudesta – kussakin yhteiskuntaluokassa ja perheessä omien 

edellytystensä mukaisesti.  

 

Painetun sanan ”salaisuudet” aukesivat lapsille viimeistään koulussa ja 

kouluiästä ja lukutaidosta tulikin jonkinlainen ”raja” jolloin alkoi matka aikuisten 
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salaisuuksiin ja maailmaan. Tämä tilanne alkoi kuitenkin muuttua visuaalisten 

joukkoviestinten keksimisen ja yleistymisen myötä. 

 

Televisiovastaanotin kasvatti suosiotaan ja levinneisyyttään toisen 

maailmansodan jälkeen, ensin Yhdysvalloissa 1950-luvulla, ja Suomessa 

sekä useissa muissa Euroopan maissa 1960-luvulla (Hietala 2007: 17). 

Nykyisin televisio onkin suomalaisissa kodeissa osa normaalia kodinkoneistoa 

ja sen ääressä vietetään useimmissa perheissä suuri osa päivästä. Myös 

lapset katselevat televisiota erittäin paljon (Finnpanelin tv-mittaritutkimuksen 

mukaan vuonna 2007 10–14-vuotiaat katselivat televisiota keskimäärin 84 

minuuttia vuorokaudessa, tähän lukuun ei sisälly tallenteiden katselu), ja osa 

lapsista saa katsella televisiota niin paljon kuin haluaa, ilman vanhempien 

minkäänlaista valvontaa (katso mm. Kervinen 1994: 38).  

 

Television myötä lukutaidon osuus tiedonsaannissa onkin vähentynyt 

merkittävästi, ja Postmanin mukaan tämä on yksi syy siihen että lapsuus 

nykyaikaisena käsitteenä on katoamassa. Aikuisten salaisuudet eivät enää 

ole salaisuuksia, koska televisiossa käsitellään kaikenlaisia aiheita maan ja 

taivaan väliltä, joskus erittäin raakoja ja julmiakin tapahtumia, tosiasioita ja 

fiktiivisiä kertomuksia sekaisin, ohjelmasta toiseen lajia vaihdellen. Nämä 

kaikki tapahtumat ovat aivan samalla tavalla lapsien kuin aikuistenkin 

ulottuvilla – jo hyvin pienet lapset osaavat laittaa televisioon virran päälle ja 

käyttää kauko-ohjainta. Televisio ei itse osaa rajata katsojiaan tiettyyn 

ryhmään ja ajaa lapsia pois ääreltänsä vaikka lähetyksessä tulisi kuinka rajua 

väkivaltaa tai kauhua tahansa. Lasten televisionkatselua voivat rajata 

ainoastaan laitetta kontrolloivat aikuiset ja vanhemmat ihmiset, eivätkä kaikki 

aikuiset ja vanhemmat jaksa olla kiinnostuneita lastensa televisiokatselusta, 

syystä tai toisesta.  Osa vanhemmista voi olla aivan rehellisesti sitä mieltä, 

ettei televisionkatselusta ole heidän lapsilleen mitään haittaa ja että lapset 

osaavat itse valita itselleen sopivaa katseltavaa television laajasta 

tarjonnasta. Kenties näiden vanhempien lapsikäsitys on erilainen kuin omani 

– mutta omani edustaakin ehkä nykyisin häviämässä olevaa mielipidettä siitä, 

että lapsuus sinällään on arvokasta eikä ole mitään syytä kiirehtiä kasvamista 

osaksi nykyistä kulutusyhteiskuntaa.  
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Riitta Oittinen (2000) kertoo kirjassaan mielenkiintoisen esimerkin lapsikuvan 

muuttumisesta 1900-luvun Suomessa Lewis Carrollin ”Alice in Wonderland”-

teoksen kolmen eri suomennoksen pohjalta tulkittuna. Kirjan ensimmäinen 

suomennos ilmestyi vuonna 1906 ja tuolloin sen suomensi tunnettu kirjailija ja 

kääntäjä Anni Swan. Oittisen mukaan Swanin suomennoksessa näkyy kaksi 

erilaista lapsikuvaa: toinen kuvastaa oman aikakautensa yleistä lapsikäsitystä 

ja toinen Swanin omaa, henkilökohtaista lapsikuvaa. Swanin suomennoksen 

Liisa (Alice) on ”kiltti ja kohtelias”, 1900-luvulla eläneen pikkutytön kaltainen ja 

käyttäytyy kuin pieni kiltti tyttö, kiittää ja niiaa kohteliaasti. 

 

Teoksen toinen suomennos ilmestyi vuonna 1972 ja tällöin sen suomensivat 

Eeva-Liisa Manner ja Kirsi Kunnas. Kirsi Kunnaksen omin sanoin 1970-luvulla 

Suomessa ei juurikaan arvostettu fantasiaa ja mielikuvitusta, koska ne eivät 

kuvastaneet todellisuutta. Myös lasten tuli olla enemmän pienikokoisten 

aikuisten kaltaisia kuin lapsia, ja lastenohjelmien ja muun lapsille suunnatun 

materiaalin tuli olla tavalla tai toisella opettavaista – monet tuon ajan lapset 

varmasti muistavat muun muassa tv-kakkosen ”Pikku kakkosessa” esitetyn 

Heikki Partasen ”Käytöskukka”-sarjan (sarjaa kuvattiin vuosina 1966 – 1967), 

jossa kotiporsas Hinkun ja piikkiporsas Vinkun sekä kumppaneiden 

seikkailujen kautta opittiin monenlaista hyvistä käytöstavoista. 

 

Kirjassa käsitellyistä teoksen suomennoksista tuorein on vuodelta 1995 

(suomentajana Alice Martin), ja tällä kertaa käännös erottuu jo nimensä 

perusteella – nyt Alice on saanut pitää alkuperäisen nimensä Liisaksi 

muuttumisen sijasta. Muutenkin kirjan suomennos vie lukijaansa vieraaseen 

ympäristöön, sen sijaan että tekstiä olisi pyritty kotouttamaan eli sovittamaan 

kohdekielen kulttuuriin esimerkiksi poistamalla oudot ilmaisut tai viitteet jotka 

saattavat olla suomalaisille lukijoille vieraita. Oittinen (2000: 142) arvelee 

Martinin suomennoksen olevankin enemmän suunnattu varttuneemmille 

lukijoille kuin aivan pienimmille ja tämä voi hyvin pitääkin paikkansa, mutta 

toisaalta myös 1990-luvun lapsikäsitys on erilainen kuin 1900- tai 1970-luvun. 

Aivan kuten koko ”eurosuomi” (Suomihan liittyi Euroopan unioniin vuonna 

1995), myös lapset ovat enemmän ulkomaailmaan ja erityisesti läntiseen 
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Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuneita, ja tietävät huomattavasti 

enemmän muista maista kuin aikaisemmin eläneet lapset. 

Kansainvälistyminen koskee siis myös lapsia. Lasten ei ehkä oletettu 

kuitenkaan olevan kuin pieniä aikuisia, nuoruutta sen sijaan venytettiin jo 

paljonkin molemmista päistä. Ehkä myös suomentaja on kokenut ettei Alicea 

tarvitse tuoda erityisesti suomalaisten lasten ulottuville, vaan lasten (ja 

aikuisten) yleensä. Kenties tarina saa juuri osan viehätyksestään siitä että 

alkuperäinen ympäristö ja aikakausi on säilytetty suomennoksessa 

mahdollisimman alkuperäisessä asussaan. 

 

3.2 Nykyajan lapset 

Millaisia lapsia sitten ovat oman aikamme lapset, aikuisten ja itsensä 

silmissä? Ainakin he elävät lapsuuttaan kovin erilaisessa mediaympäristössä 

kuin vanhempansa vuosikymmeniä aiemmin. Ulla Matikkala ja Anja Riitta 

Lahikainen selvittivät omassa tutkimuksessaan tois- ja kolmasluokkalaisten 

lasten eli 8–10-vuotiaiden lasten uusien mediatekniikoiden käyttöä, sekä 

lapsia erottelevaa vaikutusta (Lapsuus mediamaailmassa, 2005: 92 109). 

Uusiin mediatekniikoihin he luokittelivat tietokoneen, kännykän ja pelikoneet 

(emt. 93). Tutkimuksessa mukana olleista lapsista televisiota, peli- tai 

tietokonetta ja kännykkää käyttää suurin osa ainakin joskus, neljä 

kymmenestä erittäin monin tavoin ja usein (emt. 94). Näiden lasten 

vanhempien ollessa yhtä nuoria, melko pieniä koululaisia, harvat jos ketkään 

pääsivät käyttämään tietokoneita tai kännyköitä. Sen sijaan televisiota hekin 

varmasti jo katselivat, kukin mahdollisuuksiensa mukaan. 

 

Vaikka tämän päivän lapsilla on siis paljon uusia ja erilaisia ajanvietto- ja 

käyttömahdollisuuksia kuin heidän vanhempiensa aikajakson lapsilla, tämä ei 

kuitenkaan tutkimuksen mukaan tarkoita sitä että ne olisivat täysin korvanneet 

perinteiset ajanvietteet tai muut harrastukset. Ääritapauksia (lapsia joiden 

vapaa-aikaan mahtuvat lähes ainoastaan pelikonsolit, kännykät ja/tai 

tietokoneet) löytyy varmasti aina, mutta myös lukeminen ja erilaiset 

liikuntaharrastukset ovat edelleen voimissaan (esim. Suoranta, Lehtimäki ja 

Hakulinen 2001, Martikkalan ja Lahikaisen 2005, mukaan). Uusien 
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mediatekniikoiden käyttö ei myöskään näyttäisi eristävän lapsia muiden lasten 

tai perheidensä seurasta, vaan he käyttävät niitä usein yhdessä muiden 

kanssa (emt. 107).  

 

Kirsi Lallukka (2003) tutkii väitöskirjassaan miten 6 12-vuotiaat lapset 

ymmärtävät ja hahmottavat ”lapsen”, ja miten he suhteuttavat lapsen 

”aikuiseen”, ”vauvaan” ym. muihin ikäkategorioihin. Hän selvitti myös, miten 

erilaiset ikäjaottelut lasten elämässä ja arjessa näkyvät, ja millaisena he 

kokevat oman ikänsä. Lallukka tuotti aineiston tutkimukseensa kahdella 

tavalla: teemahaastatteluilla ja kirjoitelmilla. Teemahaastatteluja oli 

kuusikymmentä, ja niitä tehtiin 6 12-vuotiaiden lasten kanssa. Kirjoitelmia oli 

aineistossa 211 kappaletta, ja ne olivat kolmas- ja kuudesluokkalaisten 

kirjoittamia. Kummassakin aineistotyypissä osallistuneista lapsista noin puolet 

oli tyttöjä, noin puolet poikia.  

 

Tutkimuksessaan Lallukka (2003: 94) havaitsi, että kirjoitelmissa esiintyneet 

toiveikämaininnat osoittivat suuren osan lapsista haluavan olla ikäänsä 

vanhempia: 65 % maininnoista toivoi korkeampaa ikää. 18 %:ssa esitettiin 

nykyisen iän olevan hyvä, ja omaa ikää nuorempaa toivottiin 17 %:ssa 

ikätoivemaininnoista. Yleensä omaa ikää alempia ikävuosia toivoneet 

ihannoivat ”alle kouluikää” ja mainitsevat syyksi vapauden koulutöistä sekä 

kotitöistä kuten siivoamisesta. Myös omaa vastuuta, velvollisuuksia ja 

päätöstentekoa pidettiin näissä kommenteissa raskaina ja toivottiin siksi 

paluuta ”huolettomiin” pikkulapsivuosiin (emt. 95). 

 

Niissä toiveikämaininnoissa, joissa oltiin tyytyväisiä omaan ikään, korostettiin 

hyvinä puolina harrastuksia ja kavereiden kanssa olemista. Näitä mainintoja 

oli siis kuitenkin huomattavasti vähemmän (18 %) kuin sellaisia, jossa lapset 

kertoivat haluavansa olla vanhempia kuin todellisuudessa ovat (65 %). 

Näistäkin yllättävän moni (40 %) osui hyvin kapeaan toiveikähaarukkaan, 18–

20 vuotta. Vain yhdeksän maininnoista ylitti tämän ikähaarukan. Yleinen syy 

toiveeseen olla omaa ikäänsä vanhempi oli lasten kirjoitelmissa halu päättää 

omista asioista ja olla vapaampi, pois vanhempien ja muiden auktoriteettien 
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käskyvallan alta (emt. 96). Tähän kuuluu myös pääsy pois pakollisen 

kouluvelvollisuuden piiristä ja mahdollisuus hankkia omia töitä. Lapset 

haluaisivat myös enemmän oman tilaa ja oman asunnon, ja odottavat 

tilaisuutta muuttaa pois vanhempiensa luota. Korkeamman iän eduiksi lapset 

mainitsivat myös suuremman vapauden ja itsenäisyyden liikkumisen ja 

matkustamisen suhteen, ja mahdollisuuden harrastaa enemmän ja useampia 

erilaisia harrastusmuotoja (emt. 97). Lapsetkin tuntuvat siis katsovan omaa 

ikäluokkaansa ja kasvunsa vaihetta ikään kuin jonkinlaisena pakollisena 

välimuotona, ”kehitysvaiheena” kohti täydellisempää ihmistä eli aikuista 

jollaiseksi jokaista länsimaissa kasvavaa lasta kasvatetaan omien 

edellytystensä mukaisesti. Osaavatko siis lapset edes itse arvostaa lapsuutta 

sellaisenaan, ohi menevänä ja ainutlaatuisena jaksona elämässä? 

 

Lallukka (2003: 98 99) selvitti myös sanan ”lapsi” esiintymisen lasten 

kirjoitelmissa, sekä myös sanan ”aikuinen”, ja nähden kahden sanan 

suhteutumisen toisiinsa lasten kirjoituksissa. 211 kirjoituksessa sana ”lapsi” tai 

sen johdannaiset olivat harvinainen löytö; niitä löytyi yhteensä vain 25 

kappaletta. Näistä 19 löytyi kuudesluokkalaisten tyttöjen teksteistä, loput viisi 

poikien – kahden kuudesluokkalaisen ja kolmen kolmasluokkalaisen -

kirjoituksista. Näitä 25:ttä mainintaa analysoitaessa tärkeä havainto on, että 

vain kaksi kirjoittajaa mainitsee ”lapsen” itsestään kirjoittaessa.  Kymmenessä 

viittauksessa ”lasta” kuvattiin kohteena ja tavanomaisesta aikuismaisesta 

näkökulmasta: ”hankittavina”, ”omistettavina”, ”saatavina” (emt. 100). 

Yhdessä kirjoitelmassa nostettiin myös esille ulkonäkö ja vaatteiden 

ostaminen, kuudesluokkalainen tyttö iloitse siitä että hänen ulkonäkönsä 

muuttuu aikuisemmaksi ja hänenkin kokoiselleen löytyy ”hyvän näköisiä” 

vaatteita, joita äiti antaa ostaa. 

 

Enemmän kuin viittauksia ”lapseen”, tutkimusaineiston kirjoitelmista löytyikin 

viittauksia ”aikuisiin” (42 kappaletta viittauksia ”aikuiseen” tai sen 

johdannaisiin) (Lallukka 2003: 101). Kirjoituksista oli nähtävissä lasten kaipuu 

itsenäisyyteen ja suurempaan päätäntävaltaan omista asioistaan – tätä halua 

kuvasi 13 mainintaa. Lapset liittivät aikuisuuteen erilaisia asioita, joita lapset 
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eivät joko voi tai saa tehdä ollenkaan tai huomattavasti vähemmän kuin 

aikuiset: omista asioista päättäminen, rahojen vapaa käyttö, työn ja ammatin 

omistaminen, perheen perustaminen, ”koulupakottomuus”, tavaroiden 

hankkimisen ja liikkumisen suurempi vapaus, ajokortin hankkiminen, myöhään 

valvominen. Yleensä ottaen aikuisuus siis nähtiin mahdollisuuksien aikana, 

vaikka myös joissain kirjoituksissa mainittiin aikuisuuteen liittyvät huolet ja 

lapsia suurempi vastuu asioista. Mielenkiintoista oli myös yhdessä 

kirjoituksessa mainittu ”ikäraja” aikuisuuden alkamiselle – 10 vuotta (emt. 

103). Ehkä tähän liittyy myös perinteinen tapa pitää lapselle viimeiset ns. isot 

kaverikutsut 10-vuotissyntymäpäivillä. 

 

Siinä missä useissa lapsia koskevissa maininnoissa kirjoittajat siis kokivat 

lapsen usein ”kohteena”, aikuisuuteen liitettiin selvästi enemmän 

dynaamisuutta ja toimintaa, myös omistamista. ”Aikuisuus” nähtiin myös 

tavoitteena, päämääränä jota kohden lapsuus ja nuoruus vääjäämättä vievät, 

ja jota ainakin osa lapsista kovasti toivoo ja odottaa. Ainoa kritisoitava piirre 

”aikuisissa” oli näiden kirjoitusten mukaan aliarvioiva suhtautuminen 

kirjoitelmien laatijoihin ja näiden ikätovereihin. Kaiken kaikkiaan lasten 

kirjoituksissa asetettiin usein aikuisuus ja lapsuus vastakkain – lapset ja 

aikuiset nähtiin hyvinkin selvästi toistensa vastakohtina (Lallukka 2003: 104). 

Lapset tuntuvat itsekin olevan hyvin perillä yhteiskunnassa vallitsevasta 

ikäjaottelusta ja sen mukaisista oletuksista siitä, millainen tietyn ikäinen 

ihminen on, mitä hän osaa ja mitä hän pystyy tekemään. Ilmeisesti nämä 

”arvotukset” imeytyvät niin hyvin kulttuurimme kautta jo pieniin lapsiin, että he 

oppivat ajattelemaan itsestään vähemmän tietävinä ja osaavina, 

”epätäydellisinä” yksilöinä. Tämä ajattelu- ja arvostustapahan ei kuitenkaan 

ole neutraali, vaan kulttuurinen, luotu arvojärjestelmä – osa länsimaista 

lapsikäsitystä. 

 

Vaikka lapset kenties tuntisivatkin itsensä jossakin määrin voimattomiksi ja 

aliarvostetuiksi yhteiskunnan jäseniksi omien ”puutteidensa” vuoksi (jotka siis 

ilmenevät kun lapsia ja heidän taitojaan verrataan aikuisiin), tätä he eivät 

suinkaan ole, varsinkaan markkinatalouden ja mainostajien näkökulmasta. Jo 

hyvinkin pienissä lapsissa piilee ostajapotentiaalia. Vaikka pienet lapset eivät 
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yleensä tee itse ostospäätöksiä, heidän vanhempansa hankkivat heille ja 

heidän vuokseen kaikenlaista tarpeellista ja tarpeetonta hyödykettä, ja näihin 

ostospäätöksiin voi olla suuri vaikutus pienen lapsen haluilla. Jokainen pienen 

lapsen vanhempi varmasti kuulee näitä ostostoiveita lapsen nähtyä jollain 

ystävällä mieluisan lelun, tai televisiossa mainoksen joka houkuttelee lasta 

monin eri tavoin (Buckingham 2000: 147). Markkinoijat ovatkin parin-kolmen 

viime vuosikymmenen aikana kehitelleet mitä moninaisempia keinoja tehdä 

myös lapsista, nuorten lisäksi, oma kohderyhmänsä. Kuten Buckingham 

(2000: 148) kirjoittaa, kaikki ”mediatekstit alkavat nykypäivänä muistuttaa 

mainoksia toisista mediateksteistä”.  Esimerkiksi ”product placement” toimii 

tässä tarkoituksessa, elokuviin voidaan sijoittaa tiettyjä tuotteita näkyvälle 

paikalle näennäisen satunnaisesti, mutta todellisuudessa hyvinkin harkitusti ja 

niin näkyvästi että kaikki elokuvan katselijat varmasti havaitsevat tarinan 

sankarin käyttävän juuri tietyn merkkistä matkapuhelinta toisen tilalta – ja 

matkapuhelimen valmistaja maksaa elokuvan tuottajille tästä ”mainostilasta”. 

Katsojalle ei kuitenkaan välttämättä ole selvää että kyseessä on mainos, vaan 

viesti voi välittyä myös täysin alitajuisesti. Elokuvissa ja muissa teksteissä 

voidaan viitata myös suoraan toisiin teoksiin; kirjoihin, elokuviin, tv-sarjoihin 

sisällyttämällä kohtauksiin materiaalia toisista tarinoista.  

 

Buckinghamin (2000: 152) mukaan kahdeksasta kymmeneen vanhat lapset 

tunnistavat mainokset yllättävänkin hyvin ja tietävät niiden tarkoitusperän ja 

motiivit niiden esittämiselle. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että 

keskiluokkaiset lapset tuntuvat olevan paremmin ”mainostietoisia” kuin 

työväenluokkaan kuuluvat lapset (emt. 153). Buckingham itse huomauttaakin, 

että lapset saattoivat lähestyä tutkimustilannetta erityisesti siellä asenteella, 

että he ”osoittavat” olevansa tietoisia kuluttajia jotka eivät anna mainosten 

vaikuttaa omiin päätöksiinsä. Hän huomauttaa myös, etteivät lapset 

välttämättä havaitse muuta ”piilomainontaa” samalla tavalla (emt. 155), koska 

tätä ei ole selvitetty samalla tavalla kuin lasten suhtautumista mainoksiin. 

Buckinghamin mukaan sekä lapsuus että aikuisuus ovat molemmat nykyisin 

väkisinkin osa kulutuskulttuuria (emt. 166) (ainakin länsimaisessa 

kulttuurissa), ja myös lasten kulttuuriset ja sosiaaliset tarpeet rakentuvat 

osittain mediatekstien kautta. Lapsia (sen paremmin kuin nuoria tai 
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aikuisiakaan) on turha yrittää eristää kulutusyhteiskunnasta, sen sijaan 

Buckingham esittää toisenlaista toimintamallia (2003: 167). Ensinnäkin lapsia 

tulisi opettaa pienestä lähtien ymmärtämään kulutuskulttuuria ja niitä 

taloudellisia periaatteita, joiden varassa se toimii. Toiseksi, lasten oikeudet 

kuluttajina olisi tunnustettava laillisesti niin että heillä olisi mahdollisuus saada 

oikeaa ja ajankohtaista tietoa sekä neuvoja, ja oikeudenmukaista kohtelua. 

Yhtiöiden olisi myös kannettava oma vastuunsa kaupoista.  Kolmanneksi olisi 

tutkittava tarkemmin mitä lasten kulttuuriset tarpeet todella ovat, ja miten 

media pystyy niitä täyttämään. Lasten halut olisi erotettava heidän 

tarpeistaan, koska lapset eivät itse välttämättä aina tiedosta omia tarpeitaan.  
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4 Lapset audiovisuaalisen materiaalin kohderyhmänä 

Audiovisuaalista materiaalia voidaan katsella ja kuunnella useissa eri 

tarkoituksissa. Sen avulla voidaan opetella uusia asioita ja laajentaa 

tietämystä maailmasta, mutta usein esimerkiksi elokuvien katselun ainoa 

tarkoitus on viihdyttää ja kuluttaa aikaa mieluisalla tavalla. Alakouluikäisistä 

lapsistakin suuri osa katselee televisiota ja erilaisia audiovisuaalisia tallenteita 

keskimäärin useita tunteja vuorokaudessa. Millaisia katsojia ja kuuntelijoita 

lapset ovat? Millaisia elämyksiä he hakevat esimerkiksi elokuvia 

katsellessaan? Löytävätkö ja pyrkivätkö he hakemaan materiaalista muutakin 

kuin viihdykettä ja löytävätkö he elokuvista niiden (kenties kätkettyjä) 

merkityksiä? 

 

4.1 Visuaalinen lukutaito 

Teoksessaan ”Katseen Voima” (2006: 148) Janne Seppänen määrittelee 

visuaalisen lukutaidon ”kyvyksi ymmärtää visuaalisten järjestysten kulttuurisia 

merkityksiä” (sivu 148), ja jatkaa ”visuaalinen lukutaito on myös visuaalisten 

järjestysten historiallisuuden, niihin liittyvien valtaprosessien tajuamista ja 

vaihtoehtoisten järjestysten hahmottamista”. Esimerkkinä Seppänen esittelee 

mainoskuvan, jossa yksi henkilöistä ei ulkonäkönsä perusteella heti hahmotu 

mieheksi tai naiseksi, mutta jonka voidaan kuvan asetelman perusteella 

olevan perheen isä eli mies. Periaatteessa kuvassa olevalla lapsella voi 

kuitenkin olla myös kaksi äitiä, kaksi naispuolista vanhempaa, vaikka tämä 

sotiikin perinteistä perhekäsitystä ja ”kuvanlukua” vastaan. Tämän kuvan 

hahmottaminen ”epätavallisena”, perinteisen perhekäsityksen vastaisena 

vaatii visuaalista lukutaitoa, jota ei pienillä lapsilla vielä välttämättä ole, he 

kenties näkevät kuvassa vain kolme ihmistä; yhden lapsen ja kaksi aikuista. 

Yli kymmenvuotiaat saattavat kuitenkin huomata kuvan ”haasteen” nähdä 

perhe erilaisena kuin yleensä; he ovat jo nähneet ja mielessään tulkinneet 

kuvia perinteisistä perheistä, ja heillä voi olla kokemusta myös toisenlaisesta 

kokonaisuudesta. Vastaavia merkityksiä vilisee myös audiovisuaalisessa 
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materiaalissa, erilaisia ”kulttuurisia järjestyksiä” joita katsojat joko osaavat 

tarinan lomasta tunnistaa tai eivät.  

 

Sekä Seppänen teoksessaan että Riitta Oittinen (2007) artikkelissaan 

viittaavat lukemisentaidon tutkijan Richard Sinatran esittämään jakoon 

neljästä lukutaidosta. Sinatra pohjaa oman jakonsa sveitsiläisen 

kehityspsykologin Jean Piagetin (1896–1980) tutkimuksiin. Kaksi näistä 

lukutaidoista on visuaalisia. Aivan ensimmäinen lukutaito on Sinatran 

(Seppäsen, 2001: 143, mukaan) mukaan sitä, kun pieni lapsi oppii ja 

hahmottaa ympäristöään näköaistinsa, näkemiensä ja kokemiensa erilaisten 

ärsykkeiden kautta, esimerkiksi seuraamalla oman äitinsä touhuilua kotona ja 

erilaisista reaktioista, joita hänen omat toimensa (nauraminen, itkeminen) 

ympäröivissä ihmisissä saavat aikaan. Tässä vaiheessa, jossa lapsi ei vielä 

osaa puhua, hän ei myöskään siis vielä opi tai kehity puhutun tai kirjoitetun 

kielen kautta, vaan kokeilemalla ja katsomalla. Tätä vaihetta Sinatra kutsuu 

primaariksi visuaaliseksi lukutaidoksi, ja tämä kyky ja taito säilyy ihmisellä 

myös aikuisena. Viestien ei tarvitse tällöinkään olla verbaalisia, vaan myös 

aikuiset tulkitsevat toisten ihmisten reaktiota, ilmeitä ym. omalla tavallaan.  

 

Sinatran mukaan toinen lukutaito tulee ihmisen elämään siinä vaiheessa, kun 

hän pystyy käyttämään ja ymmärtämään puhuttua kieltä. ”Kielestä kasvaa 

symbolisen ajattelun luonnollinen jatke” (Sinatra teoksessa Seppänen 2001: 

143) eli lapsi oppii ajattelemaan ja osoittamaan jotain objektia, esimerkiksi 

jotain esinettä tietyn sanan avulla. Lapsi oppii yhdistämään tietyn sanan 

tiettyyn asiaan, eli jonkin merkitsijän (esimerkiksi sanan koira) johonkin 

merkittyyn (koiriin, eikä esimerkiksi kissoihin), hänellä on mielikuva sanasta 

”koira”. Sinatran mukaan oppimistilanteissa vallitsevat tunteet kuten ilo tai 

suru vaikuttavat siihen, kuinka voimakkaasti asiat hänen mieleensä painuvat 

ja millaisia muistikuvia ja tunteita asioiden ajatteleminen ja kohtaaminen 

myöhemmin elämässä lapsessa (ja aikuisessa) herättää. Tätä toista 

lukutaitoa Sinatra nimittää oraaliseksi lukutaidoksi. 

 

Kolmas lukutaito on Sinatran mukaan yhtä kuin kirjallinen lukutaito, eli sitä 

mitä yleensä pidetään lukemisena ja kirjoittamisena, ja neljäs lukutaito on 
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toinen visuaalisen lukutaidon muoto, kommunikaatio representaatioilla. Tätä 

lukutaitoa ”luonnehtivat kuvittelukyky, tuottaminen ja esteettinen arvottaminen 

ja sitoutuminen” (Sinatra teoksessa Seppänen, 2001: 145). Neljännen 

lukutaidon myötä henkilö oppii ilmaisemaan itseään esimerkiksi kuvataiteen 

avulla, ja myös tulkitsemaan erilaisia visuaalisia viestejä, kuten valokuvia, 

myös pintaa syvemmältä. Kuvillahan voi olla monenlaisia merkityksiä, suoria 

tai kätkettyjä, ja henkilön on tiedettävä kaikenlaista maailmasta ja 

ympäröivästä yhteiskunnasta jotta näitä kätkettyjä viestejä pystyisi 

tulkitsemaan. Visuaaliseen lukutaitoon kuuluu Seppäsen mukaan myös se, 

että osaa kyseenalaistaa median antamia viestejä ja tulkita niiden taustalla 

vaikuttavat tekijät, voimat ja erityisesti motiivit, eikä ota kaikkea annettuna. 

Tarkemmin ottaen Seppäsen mukaan varsinainen visuaalinen lukutaito on 

vasta tätä taitoa, taitoa nähdä pintaa syvemmälle ja tunnistaa erilaiset 

valtarakenteet ja motivaatiot kaikenlaisessa mediassa, taitoa kyseenalaistaa 

itsestäänselvyydet joita ihmisille mediassa jatkuvasti tarjotaan (Seppänen 

2001: 192 193). 

 

Ensimmäinen visuaalinen lukutaito ei vaadi erillistä opettelua tai opiskelua, 

vaan se tapahtuu lapsella luonnostaan ympäristöä havainnoimalla tai 

imemällä vaikutelmia ja vaikutuksia läheisiltä ihmisiltä. Tämä oppiminen on 

nopeaa ja huomaamatonta, erilaisiin ”itsestäänselvyyksiin” vain kasvetaan 

sisälle. Myöskään television katseluun tai kuunteluun ei tarvitse lapsia 

kurssittaa, vaan tämä taito opitaan jo hyvinkin nuorina ikään kuin itsestään. 

Sen sijaan neljäs lukutaito ei synny itsestään, kuten Seppänen toteaakin 

omasta teoksestaan ”Katseen voima” – jos visuaalinen lukutaito loppuisi 

siihen, että television osaa laittaa päälle ja ohjelmia katsella, ”tällaisia kirjoja ei 

tarvitsisi kirjoittaa” (Seppänen 2001: 192). Millaista opastusta lapset siis 

tarvitsevat oppiakseen tulkitsemaan mediassa annettuja viestejä myös 

kriittisesti? Onko näitä taitoja mahdollista opettaa? Missä iässä on mahdollista 

oppia todellista visuaalista lukutaitoa? Voidaanko alakouluikäisten lasten 

olettaa olevan jo neljännen visuaalisen lukutaidon hallitsevia yksilöitä, 

osaavatko lapset tulkita kuvallisen materiaalin taustalla vaikuttavia tekijöitä ja 

rakenteita? 
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4.2 Medialukutaito 

Visuaalinen lukutaito kuuluu osana laajempaan medialukutaidon käsitteeseen. 

Medialukutaito on nyky-yhteiskunnassa erittäin tarpeellista, koska median 

merkitys ihmisten arkielämässä on todella suuri ja sen vaikutus yhteiskuntaan 

ja sen rakenteisiin erittäin merkittävä. Myös lapset ja nuoret ovat erittäin alttiita 

ja median vaikutuksen alaisia päivittäin. Kaikenlainen informaatio on helposti 

myös nuorten ja lasten ulottuvilla, ei ainoastaan aikuisten. Tämän hetkisessä 

tilanteessa onkin mahdotonta sulkea lasta pois informaatiotarjonnasta tai 

yrittää rajoittaa hänen saatavillaan olevaa tarjontaa, vaikka läheskään kaikki 

materiaali ei ole lapsille tai nuorille tarkoitettu. Ainoa keino auttaa lasta 

selviämään mediaviidakossa on opettaa hänelle kriittistä medialukutaitoa, 

jotta lapsi oppii itse seulomaan olennaisen epäolennaisesta ja oppii myös 

havaitsemaan erilaiset taustavaikuttajat, motiivit kaikenlaiselle 

mediatarjonnalle. 

 

Teoksessaan ”Kasvatus mediakulttuurissa” (2003: 60) Juha Suoranta jakaa 

kriittisen medialukutaidon kolmeen ulottuvuuteen Petersin ja Lankshearin 

mukaisesti. Ensimmäinen ulottuvuus käsittää kielen epäneutraalina ilmiönä. 

Koska kieltä käytetään aina jossain tarkoituksessa, yleensä niin että halutaan 

saada kuulijassa tai lukijassa aikaan tietynlainen reaktio, valitut sanat ja 

käsitteet eivät suinkaan ole neutraaleja ja sattumanvaraisia, vaan hyvinkin 

tarkkaan harkittuja. Kaikki käsitteet ja ilmaisut kuljettavat mukanaan tiettyjä 

arvoja ja järjestyksiä. Jokaisella sanalla on oma tunnelatauksensa, joka tuo 

mieleen, tajuntaan tai alitajuntaan, myös erilaisia mielleyhtymiä. Kieli on 

vallankäytön väline, ja siihen on myös hyvä suhtautua kriittisesti. 

 

Toisaalta kriittinen medialukutaito on tietoista vuoropuhelua tietyn tekstin, 

kuvan tai äänen kanssa (Peters & Lankshear Suorannan, 2003: 60, mukaan). 

Tekstiä voidaan purkaa osiin ja tutkia lähemmin; miettiä, miksi tämä teksti on 

rakennettu juuri tällä tavalla, ketä se pyrkii puhuttelemaan, minkä vuoksi? 

Mihin tämä teksti pyrkii, kertooko se kaiken tarpeellisen tai mahdollisen? Jos 

ei, mitä on jätetty kertomatta ja miksi?  
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Kolmanneksi tekstistä voidaan hakea kriittisellä silmällä sitä, millaista 

elämäntapaa ja yhteiskuntaa, kanssakäymisen muotoa ja arvoja se esittää ja 

tuo esille normaalina ja hyväksyttävänä (Peters & Lankshear Suorannan, 

2003: 60, mukaan). Toisaalta teksteissä voidaan myös kyseenalaista tietyt 

elämäntavat ja antaa ymmärtää, ettei näitä tulisi hyväksyä, myös tällaisen 

asennoitumisen taustatekijät olisi hyvä havaita ja tiedostaa. Millaisia intressejä 

näillä valinnoilla halutaan edistää? 

 

4.3 Lapset median lukijoina 

Säännöllisesti ja aktiivisesti median parissa touhuavat ja erilaisia 

audiovisuaalisia materiaaleja katselevat lapset saattavat kehittyä hyvinkin 

taitaviksi esimerkiksi tietokoneen käytössä. He saattavat olla, tai ainakin 

kokea olevansa, jopa vanhempiansa taitavampia tietokoneen käyttäjiä 

(Matikkala & Lahikainen, 2005: 99). Mutta vaikka olisi kuinka taitava 

tietokoneen tai DVD-elokuvien, matkapuhelimen tai television käyttäjä, tämä 

ei tarkoita automaattisesti sitä että lapsella olisi hyvä medialukutaito, vaan 

ainoastaan laitteen hyvää teknistä hallintaa. Sen sijaan jos esimerkiksi lapsi 

vaeltelee internetissä sivustolta toiselle, hän ei välttämättä ymmärrä 

läheskään kaikkea näkemäänsä tai osaa valikoida valtavasta määrästä 

aineistoa sitä osaa, joka on luotettavinta ja olennaisinta lapsen tarpeisiin.  

 

Lapsille olisikin tärkeää opettaa medialukutaitoa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa (Matikkala & Lahikainen, 2005: 99). Aikuisilla ihmisillä on 

pidempi kokemus elämästä ja vuosien aikana kehittynyt taito nähdä median 

kuva – ja tekstitarjonta pintaa syvemmältä, ja myös tunnistaa erilaisten 

tekstien taustoilla piileviä motiiveja. He voivat jakaa omat kokemuksensa 

lasten kautta ja auttaa heitä myös oppimaan tunnistamaan näitä tekijöitä, 

esimerkiksi kyselemällä sopivia kysymyksiä sopivissa kohdissa niin että myös 

lapset oppivat niitä kysymään – myös itsekseen audiovisuaalista materiaalia 

katsellessaan. Vanhempien ei siis tarvitse sen kummemmin ”opettaa” lapsia 

mediakriittisyyteen – riittää kun viettää lasten kanssa aikaa mediassa ja 

keskustelee siitä ja sen sisällöstä lasten kanssa. Tämä avartaa lasten 
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näkökulmaa ”joka paikkaan tunkevaan” mediaan ja antaa kenties myös 

vanhemmille itsellensä uusia näkökulmia, aivan yhtä lailla kuin lapsillekin.  
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5 Tutkimusaineisto ja tutkimuksen kulku 

Vastaanottotutkimusta ei ole siis Suomessa juurikaan tehty, mutta esimerkiksi 

Tiina Tuominen (2002) on tutkinut alluusioiden kääntämistä ja niiden 

vastaanottoa pro gradu -työssään (parhaillaan Tuominen valmistelee 

väitöskirjatutkimusta alluusioiden vastaanotosta). Artikkelissaan (2007: 

296 297) Tuominen toteaa vastaanottotutkimuksen olevan tärkeää muun 

muassa siksi, ettei käytännön käännöstyötä tekevillä henkilöille voi muuten 

muodostua todellisuuteen perustuvaa kuvaa siitä, millaisia heidän 

kohderyhmänsä ovat ja mitä he käännöksiltä odottavat, toimivatko erilaiset 

käännösratkaisut ja millaisissa tilanteissa ne toimivat/eivät toimi. Jos 

vastaanottotutkimuksella selvitetään näitä seikkoja, ei kääntäjien tarvitse enää 

pohjata pelkkiin mielikuviin ja arvauksiin kohdeyleisöstä ja sen tarpeista 

käännöstyötä tehdessään.  

 

Vastaanottotutkimuksen tekeminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista 

(ehkä tämä on yksi syy tutkimuksen vähäisyydelle). Aikaisemman tutkimuksen 

puutteessa voi olla vaikeaa löytää omalle tutkimussuunnitelmalle sopivaa 

taustamateriaalia, aikaisempia tutkimuksia joiden metodeille ja tuloksille omaa 

tutkimusta voisi lähteä rakentamaan. Lisäksi vastaanottotutkimuksessa on 

aina mukana ryhmä ihmisiä tavalla tai toisella, ja jokainen heistä on oma 

yksilönsä. Ryhmän käyttäytymistä on mahdoton etukäteen ennustaa ja 

tutkimusmateriaalia (esimerkiksi haastattelua tai kyselyitä) voi olla haastavaa 

tulkita, juuri ihmisten erilaisuuden vuoksi. Vastaukset voivat olla hyvinkin 

erilaisia, joten jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä harkita tarkkaan 

miten asioita pyrkii selvittämään ja suunnitella esimerkiksi 

haastattelukysymykset niin, että yhtenäisiä johtopäätelmiä olisi helpompi 

tehdä. 

 

Tutkimustani varten kokosin pienen ryhmän alakoulu-ikäisiä lapsia, jotka olivat 

halukkaita katselemaan saman elokuvan kaksi kertaa, ensimmäisellä kertaa 

suomeksi dubattuna ja toisella kertaa suomeksi tekstitettynä. Elokuvat 

katseltiin kahdella eri kerralla ja kokoontumiset videoitiin. Lisäksi tein pienen 
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kyselylomakkeen, jonka pyysin lapsia täyttämään katselun jälkeen täysin itse, 

kyselemättä kenenkään muun mielipiteitä tai neuvoja. Tarkoituksenani oli 

alkujaan myös toteuttaa ns. fokusryhmä-tutkimus eli ryhmäkeskustelu, johon 

olisi kuulunut tärkeänä osana lasten yhteishaastattelu ja keskustelu toisen 

katselukerran jälkeen (fokusryhmätutkimuksesta tarkemmin esimerkiksi ”What 

are focus Groups?” 1997; Valtonen 2005). Tämä ei kuitenkaan toteutunut 

toivomallani tavalla. 

 

5.1 Tutkimusryhmä 

Tutkimusryhmään kuului kolme tyttöä ja kolme poikaa, iältään lapset olivat 9–

12-vuotiaita. Kaikki lapset osaavat lukea vaikeuksitta ja ovat myös hyvin 

tottuneita television ja elokuvien katselijoita. Halusin ryhmään sekä tyttöjä että 

poikia, jotta mahdollisia sukupuolten välisiä eroja elokuvasuomennosten 

vastaanotossa olisi myös mahdollista tarkastella.  

 

5.2 Kuvauspaikka ja -tilanne 

Kuvauspaikkaa valitessani mietin sellaista ympäristöä, jossa kaikki 

tutkimukseen osallistuvat lapset voisivat tuntea olonsa vapaaksi ja kotoisaksi, 

ja jossa he mahdollisimman estottomasti voisivat esittää erilaisia kommentteja 

elokuvan kulusta ja suomennoksesta. Näistä syistä päädyin ehdottamaan 

kuvauspaikaksi tuttavaperheeni kotia. Kaksi tutkimukseen osallistuneista 

lapsista (12-vuotias poika ja 10-vuotias tyttö) ovat kyseisen perheen lapsia, ja 

muut osallistujat näiden lasten ystäviä, jotka ovat viettäneet paljonkin aikaa 

kyseisen perheen kotona. Paikka on siis kaikille näille hyvinkin tuttu, samoin 

myös muut paikalla olleet aikuiset itseäni ja videokuvaajaa lukuun ottamatta. 

Kyseisellä perheellä on myös ns. videotykki, joten elokuvaa oli helppo seurata 

suurelta kankaalta. Sain heiltä myös käyttööni videokameran, jota käyttämään 

sain ulkopuolisen henkilön. Itse seurasin kuvausta sivusta, joskus 

kommentoiden ja kysymyksiä välillä esittäen. Enimmäkseen tein kuitenkin 

muistiinpanoja ja annoin lasten keskittyä elokuvan katsomiseen. (Tosin välillä 

tuntui, että katsojat keskittyivät enemmänkin naposteltavaan, jota olin 

varannut elokuvan ajaksi.) Molemmat katselukerrat olivat samalla viikolla, 
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viiden päivän välein. Kummallakin kerralla annoin lapsille istunnon jälkeen 

palkkioksi makeisia ja kyselylomakkeen täytettäväksi. 

 

5.3 Elokuva 

Tutkimuksen aineistoksi oli löydettävä jokin sopiva elokuva, josta olisi 

saatavilla sekä suomeksi tekstitetty että suomeksi dubattu käännösversio. 

Lisäksi elokuvan olisi oltava lapsiyleisölle suunnattu, ei ihan pienille vaan noin 

kouluikäisille jo lukutaitoisillekin lapsille. Haittaa ei myöskään olisi, jos elokuva 

olisi niin sanotusti ”koko perheen” elokuva. 

 

Nämä vaatimukset täyttävä elokuva löytyi lopulta hyvin helposti, omasta 

hyllystä. Shrek-elokuvan ”Special Edition” –julkaisu sisältää useita erikielisiä 

jälkiäänitys- ja tekstitysversioita, myös suomenkieliset. Elokuva sopii 

sisällöltään hyvin eri-ikäisille katsojille; pohjimmiltaan se on kaunis satu ja 

opettavainenkin rakkaustarina, joka ohjaa etsimään kauneutta sisimmästä 

ulkokuoren sijasta. Sanoma on puettu osittain hyvinkin humoristisiin ja 

toiminnallisiin kohtauksiin, joita voivat seurata hyvillä mielin sekä aikuiset että 

lapset.  

 

Tarinassa on neljä keskeistä hahmoa: elokuvan sankari Shrek, 

hyväntahtoinen ja pohjimmiltaan herkkä ja hyväntahtoinen jätti (hirviö), joka 

on kuitenkin eristäytynyt ihmisistä ja muista satuolennoista monenlaisten 

ennakkoluulojen ja pahojen oletusten vuoksi. Sankarittaren osaa esittää 

Prinsessa Fiona, hyvin itsellinen ja itsenäinen moderni sankaritar, joka osaa 

tiukan paikan tullen pitää itsestään hyvin huolen mutta on kuitenkin myös 

romantiikan ystävä ja kantaa synkkää salaisuutta. Elokuvan ”huuliveikko” on 

Aasi, josta tulee Shrekin uskollinen kumppani ja jatkuvasti äänessä oleva 

papupata; Aasikin on luonteeltaan ystävällinen ja uskollinen toveri, joskin 

hieman arka. Elokuvan paha hahmo on kuninkaaksi pyrkivä Lordi Farquaad, 

jonka tavoite pelastaa ja naida pulassa oleva Prinsessa Fiona johtuu 

ainoastaan ahneudesta ja itsekkäästä vallantavoittelusta. Farquaad on hyvin 

häikäilemätön ja tunteeton hahmo. Lisäksi elokuvassa on mukana monia 

erilaisia satuhahmoja, joista osa on hyvin tunnettuja vanhoista saduista ja 
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tarinoista, osa tuntemattomampia. Asetelmaltaan tarina on siis hyvinkin 

klassinen satu, vaikka siihen onkin ujutettu mukaan paljon viittauksia 

nykyiseen populaarikulttuuriin ja nykyaikaisiin ilmiöihin. 

 

Ääniraidalla on myös paljon musiikkia, joka on tunnelmaltaan ja 

sanoituksiltaan sovitettu tarkasti elokuvan eri kohtauksiin ja juonenkulkuun 

sopivaksi, ja onkin yksi elokuvan kantavista tekijöistä, ainakin osalle 

aikuiskatsojia olennainen osa tarinaa. Esimerkiksi aivan ensimmäinen 

kappale, Smash Mouth –yhtyeen esittämä ”All Star” alkaa seuraavilla sanoilla: 

 

”Somebody once told me 

The world is gonna roll me 

I ain’t the sharpest toll in the shed 

She was looking kind of dumb 

With her finger and her thumb 

In the shape of an L 

On her forehead” 

 

Kappale alkaa soida kun Shrek astuu ulos ulkohuussista ja ryhtyy muihin 

aamutoimiinsa. Sanoitus tuntuu sopivan Shrekin luonteeseen ja elämän 

asenteeseen kuin nenä päähän, samoin kuin musiikin rock-tyyli. Englantia 

ymmärtävät saavat kyseisestä kappaleesta samoin kuin muustakin elokuvan 

musiikista ja sen sanoituksista vahvistusta juonenkulkuun ja tunnelmiin.1 

Mietinkin olisiko ollut aiheellista suomentaa myös elokuvan musiikin 

sanoitukset, näin myös henkilöt jotka eivät taida englantia riittävän hyvin 

ymmärtääkseen sanoitukset (kuten lapset) pääsisivät osalliseksi niiden 

sanomasta.  Kummassakaan suomennoksessa ei kuitenkaan ole käännetty 

musiikkikappaleiden sanoituksia.  

 

Shrek puhuu elokuvan alkuperäisellä ääniraidalla skotlantilaisella murteella 

(äänenä näyttelijä Mike Myers), Aasi puolestaan mustaa amerikanenglantia 

(äänenä näyttelijä Eddie Murphy). Lordi Farquaad (äänenä näyttelijä John 

                                                           
1
 Narratiivinen ja ei-narratiivinen musiikki, ks. Bacon 2000: 239 240. 
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Lithgow) ja Prinsessa Fiona (äänenä näyttelijä Cameron Diaz) puhuvat 

puolestaan huolitellumpaa yleiskieltä. Suomenkielisellä ääniraidalla Shrekin 

äänenä toimii Samuli Edelmann, Aasille äänensä on lainannut Jukka Rasila. 

Prinsessa Fionana kuullaan Tiina Isohanni ja Lordi Farquaadina Eero 

Saarinen. 

 

Valitessani sopivaa elokuvaa katseltavaksi mietin myös kannattaisiko 

katseltavaksi valita elokuva jonka lapset ovat jo nähneet, vai elokuva joka olisi 

heille täysin uusi elämys. Päädyin lopulta kyseiseen elokuvaan koska ajattelin 

sen varmasti olevan kaikille tutkimukseen osallistuneille lapsille tuttu. Näin 

ollen lapset pystyisivät kenties keskittymään enemmän elokuvan kieleen 

(dubbaus tai tekstitys) kuin juonen ja tarinan seuraamiseen. Kaikki lapset 

olivatkin nähneet Shrek -elokuvan jo aiemmin, useat moneenkin kertaan. 

Kukaan heistä ei kuitenkaan varmasti muistanut nähneensä elokuvan 

suomeksi tekstitettyä versiota, vaan ainoastaan suomeksi jälkiäänitetyn 

elokuvan. 

 

5.4 Katselutilanteiden kulku 

5.4.1 Ensimmäinen Videointi 

Ensimmäisellä videointikerralla paikalla oli kolme tyttöä ja kolme poikaa, joista 

neljä oli minulle entuudestaan hyvin tuttuja. Kahta tytöistä en ollut tavannut 

koskaan aiemmin ja esittelin heille itseni, kerroin tutkimuksen taustasta ja 

tarkoituksesta. Yritin jutella ja kysellä heiltä erilaisia asioita jotta tytöille olisi 

tullut rentoutunut olo. Esittelin myös videokuvaajan ja kerroin lapsille että hän 

kuvaisi heitä elokuvan aikana, mutta että hänestä ei saisi välittää mitään. 

Kehotin lapsia myös kommentoimaan elokuvan tapahtumia täysin vapaasti ja 

kerroin että erilaiset huomautukset olisivat minulle hyödyllisiä tutkimuksessa. 

Laitoin tarjolle erilaista naposteltavaa ja juotavaa. 

 

Ensimmäisellä katselukerralla näytin lapsille elokuvan suomeksi dubatun 

version. Mietin katselujärjestystä kauan ja ensin olin ajatellut näyttää elokuvan 

suomeksi tekstitetyn version ensimmäisellä kerralla, mutta sitten muutin 
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mieltäni – kenties tuo ”tutumpi” versio olisi hyvä katsella ensin ja sitten vasta 

tekstitetty, englanniksi puhuttu elokuva. Ehkä lapset saisivat näin 

jälkimmäisestä katselukerrasta jotain ”uutta” katselukokemukseensa.  

 

Lapset katselivat elokuvaa varsin hiljaisina ja keskittyivätkin mielestäni lähes 

enemmän syömiseen kuin itse elokuvan katselemiseen. Varsinkin elokuvan 

rauhallisemmissa kohdissa erityisesti tytöt alkoivat puhua keskenään 

kaikenlaista muuta kuin elokuvaan liittyviä asioita, esimerkiksi 

ratsastusharrastuksestaan. Pojat tuntuivat keskittyvän elokuvaan enemmän, 

mutta hekään eivät varsinaisesti sitä kommentoineet – ehkä kommentoitavaa 

ei juuri ollut tai he ovat luonteeltaan hiljaisemman oloisia. Videokuvaajan 

läsnäolo ei tuntunut lapsia haittaavan, pikemminkin he tuntuivat pian 

unohtavan koko nauhoituksen. Itse seurasin kuvausta sivusta ja tein jotain 

muistiinpanoja, yritin myös havainnoida miten lapset suhtautuisivat joihinkin 

tiettyihin kohtiin joihin olin itse aiemmin jo kiinnittänyt erityistä huomiota 

erityisten käännösratkaisuiden tai vastaavien seikkojen vuoksi. Elokuvan 

aikana tapahtui harmillisia katkoja, koska DVD-levyssä oli sormenjälkiä eikä 

niitä saatu puhdistettua kunnolla. Lapsia tämä ei tosin tuntunut juuri 

häiritsevän vaan pikemminkin huvittavan. Heti elokuvan loputtua olisin 

halunnut kysellä lapsilta muutamia asioita, mutta heillä oli jo kova kiire 

muualle ja niin joukko hajosi ennen kuin ehdin oikein tehdä mitään. 

 

5.4.2 Toinen videointi 

Toinen videointi tapahtui viisi päivää edellisen jälkeen ja tällöin katseltiin 

elokuvan suomeksi tekstitetty versio alkuperäisellä englanninkielisellä 

ääniraidalla. Videokuvaaja oli jälleen sama ja asetelma muutenkin kuten 

ensimmäisellä kerralla, mutta yksi ensimmäisellä kerralla mukana ollut tyttö ei 

tullut paikalla ja pyysin hänen tilalleen paikalla sattumalta olleen pojan joka ei 

siis ollut mukana ensimmäisellä katselukerralla. Lisäksi paikalla olleet kaksi 

tyttöä poistuivat noin 20 - 30 minuuttia ennen elokuvan loppua. Tälläkään 

kertaa lapset eivät juuri kiinnittäneet huomiota kuvaajaan ja syömiset 

kiinnostivat kovasti, jälleen pojat tuntuivat keskittyvän elokuvan katseluun 

tyttöjä paremmin. Jälleen elokuva jäi jumiin muutaman kerran, koska DVD-
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levy oli liian tahrainen, mutta lapsia tämä ei tuntunut haittaavan nytkään. 

Elokuvan jälkeen yritin jälleen kysellä pojilta joitain kysymyksiä (jotain kysyin 

jo elokuvankin aikana) mutta heillä oli niin kiire muualle ettei aikeeni oikein 

onnistunut. Kaiken kaikkiaan tuntui siltä, etteivät kuvaussessiot oikein 

onnistuneet haluamallani tavalla, pikemmin päinvastoin, ja itselleni jäi 

tilanteista aika huono jälkimaku. Siirsin videoinnit myöhemmin videonauhalta 

DVD-levylle (ensimmäinen videointi) ja VHS-nauhalle (toinen videointi). 

 

5.5 Kysely 

Kyselylomakkeessa oli ensimmäisen katselukerran jälkeen kaksi osiota. 

Ensimmäisessä listasin dubatusta suomennosversiosta poimimiani ilmaisuja, 

ja pyysin lapsia kertomaan mitä ne heidän mielestään tarkoittivat. 

Enimmäkseen nämä sanat olivat puhekielisiä tai slangia. Toisessa osiossa 

pyysin lapsia kuvailemaan elokuvan päähahmojen luonnetta ja mielikuvaa 

mikä heille näistä tuli. 

 

Toisen katselukerran jälkeen annoin lapsille kolmiosaisen kaavakkeen. 

Ensimmäisessä osassa pyysin heitä jälleen kertomaan mitä listaamani 

ilmaisut tarkoittavat. Yritin poimia tekstitetystä versiosta vastineet 

jälkiäänitetystä suomennoksesta poimimilleni ilmaisuille, mutta aina niitä ei 

löytynyt ollenkaan (suomentaja oli ohittanut ko. kohdan tai ilmaisutapa oli 

tyystin erilainen) ja otin lopulta mukaan myös muita sanoja eri kohdista.  

Yleensä ottaen tekstitetystä versiosta otetut ilmaisut olivat huomattavasti 

yleiskielisempiä ja helpompia ymmärtää kaikenikäisille.  

 

Kyselyn toinen osio koski jälleen elokuvan henkilöhahmoja ja oli itse asiassa 

aivan samanlainen kuin ensimmäisessäkin kyselyssä. Halusin näin saada 

tietää tulisiko lapsille jotenkin erilainen mielikuva henkilöhahmoista riippuen 

siitä, katsoivatko he elokuvan tekstitettyä vai jälkiäänitettyä versiota. Kyselyn 

kolmannessa osiossa kysyin lopuksi lapsilta, oliko heidän omasta mielestään 

jotenkin erilaista katsella näitä erilaisia suomennosversiota, ja oliko heillä 

mahdollisesti ollut vaikeuksia ymmärtää tai lukea jotain tekstitetyssä 

versiossa.  
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Sain yhteensä 12:sta lapsille antamastani kyselylomakkeesta takaisin 

kymmenen kappaletta. Ainoastaan ensimmäisellä katselukerralla mukana 

ollut tyttö ei palauttanut lomaketta lainkaan, ja toinen tyttö palautti ainoastaan 

ensimmäisen lomakkeen. Kolme poikaa ja yksi tyttö palauttivat molemmat 

lomakkeet ja vain toisella katselukerralla mukana ollut poika palautti omansa.   
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6 Analyysi 

Kaiken kaikkiaan tämän lapsiryhmän kanssa työskentely oli mielenkiintoista ja 

hyvin opettavaista. En tiedä olivatko kyseiset lapset jotenkin tavanomaista 

hiljaisempia tai jo turhankin rutinoituneita television katselijoita, mutta 

elokuvien katselun aikana he eivät juuri esittäneet kommentteja itse elokuvista 

tai sen suomennoksesta. Joitain eroja ensimmäisen ja toisen katselukerran 

välillä mielestäni kuitenkin oli. En tiedä johtuiko tämä ero siitä, että paikalla ei 

ollut täysin sama lapsijoukko molemmilla kerroilla, vai oliko lapsista todellakin 

jollain tavalla erilaista seurata eri tavoin suomennettuja elokuvaversioita, 

mutta mielestäni lapset keskittyivät paremmin tekstitettyyn versioon ja lisäksi 

he nauroivat enemmän ääneen tekstitettyä versiota katsoessaan. Tämä voi 

tietysti johtua siitä, että paikalla ensimmäistä kertaa ollut poika tuntui nauttivan 

elokuvan katsomisesta selvästi muita enemmän – tai ainakin hän nauroi 

enemmän ääneen, ja tämä saattoi sitten tietysti tarttua myös muihin. Ero oli 

kuitenkin mielestäni huomattava ensimmäiseen katselukertaan verrattuna.  

 

Mielenkiintoista tämä oli mielestäni myös siksi, että kysyessäni lapsilta 

kummasta suomennosversiosta he pitivät enemmän, dubatusta vai 

tekstitetystä, kaikki vastasivat poikkeuksetta ”suomeksi puhutusta”. Kun yritin 

kysyä heiltä perustelua tähän mielipiteeseen (”miksi se oli parempi?”), kukaan 

lapsista ei osannut vastata tähän kysymykseen. Kun vielä kysyin saman 

kysymyksen jälkeenpäin omalta (nyt jo 13-vuotiaalta) pojaltani, hän vastasi 

jälkiäänitetyn elokuvan olevan jollain tavalla ”elävämpi”. Ehkä tässä näkyy 

lukemisen aiheuttama ”työ”; kenties lapsi kokee, ettei voi kokonaan heittäytyä 

elokuvan maailmaan ja katseluun, jos hän joutuu samalla lukemaan 

tekstitystä. Kenties lukeminen muistuttaa lasta kirjoista ja elämykseen tulee 

sivutuotteena ”paperin maku”. Toisaalta animaatioissa on aivan luontevaa, 

että hahmot puhuvat kohdeyleisön äidinkieltä, satuolennothan eivät elä 

missään tietyssä ja tunnetussa maassa tai maanosassa, ja siksi lasten on 

kenties helpompi eläytyä omalle kotikielelle dubattuun elokuvaan. 
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Joita kohtia kuitenkin nousi esiin ja osa niistä oli sellaisia joita olin tavallaan 

osannut odottaakin, kohtia joihin olin itse kiinnittänyt huomiota molempia 

elokuvan suomennusversioita katsellessani.  Esittelen seuraavassa näitä 

kohtia esimerkkeinä ja pohdin myös onko käännöksessä huomioita 

kohdeyleisöä (lapsia) millään tavalla. Mietin myös olisiko niitä voinut 

suomentaa jollain toisella, kenties ”lapsiystävällisemmällä” tavalla. (Olisiko 

kohderyhmän siis voinut huomioida toisinkin.) 

 

6.1 Videointien analysointi 

Esimerkki 1.  Elokuvan paha hahmo, ilkeä lordi Farquaad on päättänyt 

tyhjentää valtakuntansa satuhahmoista ja kuulustelee tämän vuoksi pientä 

piparkakkumiestä julmin keinoin. Farquaad kysyy piparkakkumieheltä, kuka 

oikein piilottelee satuolentoja: 

”Who’s hiding them?” 

Piparkakkumies vastaa Farquaadille englanninkielisen laululeikin sanoin: 

”Ok, I’ll tell you. Do you know the muffin man?” 

Farquaad vastaa: 

”Yes, I know the muffin man who lives on Drury lane” 

eli jatkaa edelleen laululeikin sanoin. 

 

Piparkakkumies jatkaa edelleen: 

”Well, she’s married to the muffin man” 

 

Suomentajat ovat tekstitetyssä suomennoksessa ja dubatussa käännöksessä 

lähestyneet lorua täysin eri tavoin. Tekstityksessä piparkakkumies vastaa  

”Hyvä on, minä kerron. Tunnetko muffinimiehen?” 

Tähän Farquaad vastaa: 

”Senkö muffinimiehen joka asuu Drury Lanellä?” 

Piparkakkumies sanoo: 

”Hän on naimisissa muffinimiehen kanssa.” 

Eli suomentaja on seurannut alkuperäistä ääniraitaa melko tarkasti.  

 

Jälkiäänitetyssä versiossa taas piparkakkumies vastaa suomeksi: 
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”Hyvä on, minä kerron. Tunnetko sen leipurin?” 

Farquaad kertoo jälleen tuntevansa kyseisen henkilön: 

”Niin, tunnen kyllä leipurin, tuo… tuo on pullapojan loru.” 

Tähän piparkakkumies toteaa: 

”Niin, on pulla poika leipurin.” 

 

Jälkiäänitetyssä versiossa suomentaja on tuonut tekstin lähemmäs yleisöään 

jättämällä pois viittaukset alkuperäiseen englanninkieliseen loruun ja 

vaihtamalla tilalle suomenkielisen lorun sanat. Tekstityksen suomennos 

herätti koeyleisössä ihmetystä ja jopa hilpeyttä, ”muffinimies” oli heille aivan 

outo ilmaisu. Muffinien sijaa suomeksi yleensä puhutaan ”muffinseista” ja 

muutenkin sanayhdistelmä vaikuttaa aivan vieraalta. Ainakaan tässä 

koeyleisössä ei herännyt tarpeeksi uteliaisuutta selvittämään mikä oikeasti on 

”muffinsimies”, jollaisia Iso-Britanniassa on oikeasti ollut (miehiä, jotka 

toimittivat uunituoreita muffinseja suoraan ihmisten koteihin). 

 

Jälkiäänitetty versio ei herättänyt lapsissa vastaavaa huomiota. Kuitenkin kun 

kysyin myöhemmin yhdeltä pojalta onko ”pullapojan loru” tuttu, tämä totesi 

ettei ole sellaista koskaan kuullut, eikä se itsellenikään ollut tuttu. En tiedä 

onko tällaista lorua oikeasti olemassa, vai onko koko suomennos kääntäjän 

omaa keksintöä.  

 

Mietin itse yksinkertaista keinoa, jolla kohta olisi saatu 

”lapsiystävällisemmäksi” ja mielestäni tässä kohtaa olisi vallan mainiosti voitu 

lainata sanoja suomenkielisestä lastenlaulusta ”Leipuri Hiiva”. Jatkossa olisi 

voitu mainita hänen asuvan Kumputiellä, edelleen laulun sanoitusta mukaillen. 

Olisi ollut mielenkiintoista nähdä olisivatko lapset huomanneet tämän 

viittauksen ja tuntuu suorastaan haaskuulta, ettei tätä mahdollisuutta ole 

käytetty, vaikka jälkiäänityksen käännösratkaisu sinänsä ihan toimiva onkin. 

(Tietysti tässä kohtaa mukaan tulee myös pipariukon suun liikkeiden 

synkronisointi kuuluvan repliikin kanssa, voi olla että ”leipuri Hiivaa” ei olisi 

saatu näyttämään aidolta leivonnaisen suussa.) Toisaalta tekstityksen 

vieraannuttava käännös ainakin herätti jonkinlaisen reaktion katselevissa 

lapsissa, kun taas jälkiäänitetyn elokuvan suomennos meni heiltä ohi ilman 
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että olisin huomannut heidän mitenkään erityisesti siihen reagoivan. Tämä ei 

mielestäni ole välttämättä ollenkaan huono asia, on hyvä että lapset 

havahtuvat edes johonkin katseluelämyksen aikana ja alkavat pohtia jotain 

asiaa, eivätkä ota kaikkea annettuna.  

 

Esimerkki 2. Nostan tämän kohdan esille osittain ”vastauksena” Laura 

Nurmelan pohdintaan omassa pro gradu työssään (2006: 107). Hän esittelee 

kohtauksen elokuvan alusta, jossa Shrek lukee käymälässä istuessaan 

satukirjaa. Shrekin mielestä satu ei ole kovin realistinen eikä hän juurikaan 

arvosta sitä. Sen hän myös toteaa ääneen huuhdellessaan wc:n, mutta 

kommentin loppuosa hukkuu ääniraidalla veden kohinaan. Alun perusteella on 

kuitenkin helppo päätellä, että kuulumattomiin jäävä sana olisi ollut ”crap”. 

Molemmissa suomennoksissa repliikki on kuitenkin käännetty niin, ettei sen 

loppua tarvitse arvailla tai pohtia. Shrek toteaa siis englanniksi: 

”What a load of –” 

Dubatussa versiossa Shrek tokaisee nauraen: 

”Varsinaista pas(kaa)! 

Tekstitetyssä versiossa ruudulla lukee: 

”Varsinaista pas…” 

 

Molemmissa suomennoksissa siis asia käy varsin selväksi ja suorasukaiseksi, 

sen sijaan että suomennoksissa olisi pyritty jotenkin huomioimaan 

lapsikatsojat.  Nurmela ehdottaisi tähän kohtaan mieluummin esimerkiksi 

ilmaisua ”sontaa”, en tiedä olisiko se juurikaan lapsille sopivampi. Itse olisin 

ehkä muuttanut koko ilmaisun tyyliin ”kaikenlaista kukkua”, olisi ollut 

mielenkiintoista nähdä olisiko tällainen hieman humoristisempi ilmaisu 

herättänyt lapsissa jonkinlaista reaktiota, vaikka se onkin kenties eri 

rekisteristä kuin elokuvan ääniraidan alkuperäinen tokaisu. Jos 

suomennoksen oletettaisiin kuitenkin olevan lapsille tarkoitettu, mielestäni 

tällaiselle suomennokselle ei pitäisi olla esteitä. Tietysti tässä kohtaa jäisi pois 

kohtauksen suora yhteys ulosteen ja vessan vetämisen välillä, mutta en tiedä 

kuinka suuri tämä menetys sitten olisi, vähentäisikö se merkittävästi 

kohtauksen humoristisuutta ja hauskaa vaikutelmaa. 
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Omassa tutkimusryhmässäni tämän repliikin suoran alatyylinen suomennos ei 

herättänyt juuri lainkaan huomiota kummassakaan käännösversiossa. 

Minkäänlaista ihmetystä tai ”paheksuntaa” lapset eivät ilmaisseet, ainoat 

reaktiot elokuvan kyseiseen kohtaan olivat hienoiset hymähdykset. Luulen 

että tämänikäiset lapset ovat jo nähneet ja kuulleet tämäntyylistä kieltä 

televisiossa ja elokuvissa niin paljon, ettei se hätkähdytä suuntaan tai toiseen. 

Myös arkisessa kielenkäytössä ”paskaa” lienee koululaisille hyvinkin tuttua jo 

alaluokilta asti. Tästäkin syystä olisi ollut mielenkiintoista nähdä/kuulla hieman 

erityylinen ilmaisu tässä kohtaa. Myös tämä esimerkki vahvistaa käsitystäni 

siitä, ettei suomeksi dubattu versio ole sen enempää lapsille suunnattu kuin 

suomenkielinen tekstityskään. Tai sitten suomentajan mielestä ”paskaa” on 

todellakin ilmaisu, joka on myös pienille lapsille arkipäivää – tämäkin valinta 

kuvastanee tavallaan nykypäivän lapsikuvaa.  

 

Esimerkki 3. Myös elokuvassa Shrek on kaikenlaisia viittauksia kulttuurisiin 

järjestyksiin ja yleisiin käsityksiin, yhtä lailla kuin erilaisiin populaarikulttuurin 

ilmiöihin. Muun muassa elokuvan Robin Hood-hahmo iloisine veikkoineen 

puhuu vahvalla ranskalaisella aksentilla ja puheen aiheetkin ovat melko lailla 

vihjailevia, hahmosta on siis ”luettavissa” stereotypia ranskalaisista miehistä 

elostelevina naistenmiehinä, jotka juoksevat jokaisen vilahtavan 

hameenhelman perässä.  Siis ainakin aikuiset katsojat, joiden kokemuspiiriin 

tällaiset mielikuvat ja –johteet jo kuuluvat, tunnistavat tämän hahmon ja siinä 

näkyvän stereotypian, mutta onko tämä ”lukukokemus” jo itsestään selvä 

myös alakouluikäisille lapsille, onko heidän ”visuaalinen” (tai 

audiovisuaalinen) lukutaitonsa jo riittävä, ja tieto ympäröivästä maailmasta 

riittävä siihen, että he pystyvät tunnistamaan aksentin ja osaavat yhdistää 

siihen mielikuvan ranskalaisesta naistennaurattajasta?  

 

Katsellessamme elokuvan dubattua versiota (ensimmäinen katselukerta) 

kysyinkin lapsilta tietävätkö nämä miksi Robin Hood miehineen puhui niin 

omituisesti murtaen. Lapsista kukaan ei tiennyt tämä puhuvan ranskalaisella 

aksentilla (eivätkä he kenties edes huomanneet ”omituista puhetta” lainkaan), 

vaikka heistä kaksi oli alle kouluikäisenä asunutkin Ranskassa kahden 

vuoden ajan. Arvattavaksi jää siis, ymmärsivätkö lapset siis millaista hahmoa 
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Robin Hoodista oli rakennettu tämän aksentin avulla. Toki on muutenkin 

kyseenalaista, ymmärtävätkö lapset millainen ”naistenmies” tai ”elostelija” on, 

ja millainen tarkoitus tämäntyyppisellä hahmolla on näennäisesti lapsille 

suunnatussa elokuvassa. Vaikuttaisi siltä, että tämäkin hahmo ja kohtaus 

(jossa Robin Hood miehineen yrittää ”pelastaa” prinsessa Fionan Shrekin ja 

Aasin seurasta) on enemmän, jollei täysin aikuisia ja nuoria varten elokuvan 

huvittavuutta lisäämässä. Toisaalta kohtaus vie myös tarinaa eteenpäin ja 

paljastaa prinsessa Fionasta uuden puolen, kun tämä käykin 

puolustautumaan metsämiehiä vastaan varsin tehokkaasti – avuttomasta 

uhrista paljastuu hyvin vauhdikas ja itsenäinen naishahmo. Tässä kohtaa 

elokuvassa tulee vastaan yksi suora viittaus populaarikulttuuriin, kun Fiona 

taistelee Robin Hoodin miehiä vastaan akrobaattisin, todellisuudessa 

mahdottomin liikkein jotka pysähtyvät ilmassa. Tämä kohtaus on kaikille 

elokuvan Matrix nähneille tuttu, ja kohdeyleisöstäkin se tunnistettiin, vaikka 

Matrix on elokuvana selkeästi vanhemmille henkilöille, aikuisille ja nuorille, 

suunnattu (elokuvateatterilevityksessä sille annettiin ikäraja K-15, eli alle 

viisitoistavuotiaat eivät päässeet sitä katsomaan, lukuun ottamatta yli 

kolmetoistavuotiaita aikuisen seurassa olleita nuoria). 

 

Esimerkki 4 käsittelee plansseja, eli elokuvassa tai ohjelmassa olevaa 

”ohjelman juonen kannalta keskeistä kirjoitettua tietoa kuten lehtiotsikoita, 

kylttejä, tienviittoja, paikannimiä tai päivämääriä” (Vertanen 2007: 155 156), 

jotka käännetään kuvaruudun alalaitaan keskitetysti. Shrek-elokuvassa ei 

kovin usein ole plansseille tarvetta, mutta kohtauksessa jossa Shrek ja Aasi 

saapuvat Dulocin kaupunkiin valittamaan Lordi Farquaadille Shrekin suon 

valtaamisesta satuolentojen uudelleensijoituspaikaksi. Kun kaverukset 

putkahtavat maissipellon keskeltä kaupungin laidalle, ensimmäisenä vastaan 

tulee pysäköintialue. Alueen reunassa on kyltti, jossa lukee englanniksi: 

”You are Parked in Lancelot” 

 

Se tekstitetyssä että jälkiäänitetyssä suomennoksessa lukee planssina  

”Pysäköitte Lancelotiin” 

ja jälkiäänityksessä Aasi lisäksi toteaa Shrekille: 
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”Kato nyt – Lancelotin parkkipaikka. Toi noin, tos noin, se on Duloc” 

 

Aasin alkuperäisessä repliikissä paikoitusalueesta ei kuitenkaan mainita 

mitään: 

”Dat’s it, dat’s it right dere, dat’s Duloc 

I told you I’d find it” 

 

Onkin mielenkiintoista, miksi jälkiäänityksen suomentaja on halunnut tuoda 

kohdan kahdesti esille, sekä planssina että puhuttuna repliikkinä. Kenties 

tässä on haluttu huomioida erityisesti katsojat jotka eivät osaa lukea planssia 

ja kertoa heillekin alueen tarkoitus – vaikka Dulocin sijainti kyllä selviää kyllä 

hyvin nopeasti seuraavissa kuvissa. Aasin tekstitetyssä repliikissä 

parkkipaikkaa ei mainita: 

”Tuo se on. Tuo on Duloc. Sanoin löytäväni sen” 

 

Seuraava mahdollinen planssin paikka tulee, kun Shrek ja Aasi marssivat 

portista sisäpihalle, jossa sijaitsee mm. matkamuistomyymälä. 

Näyteikkunassa näkyy ainoastaan erikokoisia nukkeja Lordi Farquaadista 

itsestään, ja kaupan ulkopuolella on kyltti jossa lukee vanhahtavalla 

englanninkielellä 

”Ye Olde Souvenir Shoppe” 

 

Tekstitetyssä suomennoksessa kylttiä ei ole huomioitu mitenkään, mutta 

jälkiäänitykseen on lisätty Aasin repliikki (jota ei siis alkuperäisellä ääniraidalla 

kuulla laisinkaan): 

”Tuliaispuoti – tylsä” 

 

Lisätyllä repliikillä on selvä selittävä tarkoitus. Sen lisäksi, että siinä kerrotaan 

kyltin tekstin sisältö, siinä myös tuodaan esille matkamuistovalikoiman 

yksipuolisuus ikään kuin katsojat eivät itse havaitsisi asiaa. Planssilla asia 

olisi varmasti tullut ihan yhtä selväksi, mutta repliikki tietysti istuu paremmin 

jälkiäänityksen linjaan ja näin kyltin teksti aukeaa myös lapsille. Aasihan 

nimittää matkamuistomyymälää vanhahtavasti ”tuliaispuodiksi”, joka sinänsä 

ei ehkä ole kaikista lapsiystävällisin vaihtoehto – varsinkin pienimmille 
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katsojille jo sana ”puoti” voi olla vieras. Jää hieman epäselväksi, kenelle tämä 

käännös on oikeastaan tarkoitettu, kaiken kaikkiaan kohtaus on erittäin lyhyt 

ja elokuvan juonen kannalta melko mitätön (vaikkakin korostaa Lordi 

Farquaadin pohjatonta itserakkautta). Tutkimusryhmäni lapsista kukaan ei 

kiinnittänyt tähän kohtaa erityistä huomiota. Toisaalta myöskään planssin 

puuttuminen tekstitetyssä versiossa ei heissä herättänyt ajatuksia tai 

huomiota, kenties juuri kohtauksen lyhyyden vuoksi tai sitten heille oli selvää 

millainen kauppa oli kyseessä. Koko lisätty repliikki on tavallaan hyvin 

huomaamaton, koska Aasia ei näy ruudulla sen aikana. 

 

Seuraavaksi Shrek ja Aasi saapuvat mekaanisen laitteen luo. Laitteessa ja 

sen kyljessä olevassa lipussa lukee 

”Information” ja ”Pull” 

 

Tässä kohdassa kummatkin kääntäjät ovat päätyneet käyttämään planssia, ja 

molemmat aivan samoilla sanoilla: 

”Tiedotus” ja ”Vedä tästä” 

 

Aasi innostuu laitteesta valtavasti ja suorastaan ryntää vetämään kahvasta. 

Mennessään Aasi hihkaisee Shrekille englanniksi: 

”Hey, look at dis” 

 

Tekstitetyssä elokuvassa Aasin repliikki kuuluu 

”Katso tuota” 

 

ja se näkyy ruudulla ennen planssia. Suomennos menee nopeasti ohi koska 

se on yhdistetty Shrekin aiemman repliikin kanssa samalle ruudulle, vaikka 

repliikeillä on pitkähkö väli alkuperäisellä ääniraidalla. Luultavasti tämä johtuu 

siitä, että myös planssin lukemiselle on pitänyt varata riittävästi aikaa. Lapset 

eivät kiinnittäneet tämän kohtaan erityistä huomiota. Sen sijaan 

jälkiäänityksen käännösratkaisu herätti nuorimmassa tytössä kummastusta.  

Kääntäjä antaa myös tässä kohden saman informaation kahdesti, ensinnäkin 

planssissa joka siis on aivan sama kuin tekstitetyssä suomennoksessa. Mutta 
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Aasi ei tällä kertaa tyydy vain herättämään Shrekin huomiota vaan koko 

repliikki kuuluu: 

”Hei kato tota. 

Infopiste – vedä, okei”  

 

Koska repliikki kuuluu lähes samaan aikaan kuin planssi ”Tiedotus” ”Vedä 

tästä” näkyy ruudulla, tyttö ymmärsi molemmat suomennoksiksi. Hän ihmetteli 

miksi ne olivat erilaisia, mutta muuten häntä ei tuntunut ihmetyttävän 

kaksinkertainen suomennos. Kääntäjä onkin jälleen lisännyt Aasin 

alkuperäiseen repliikkiin selittävän osion, jota alkuperäisessä ei ole. Muut 

lapset eivät tuntuneet kiinnittävän tähän päällekkäisyyteen huomiota ja 

tietenkään aivan pienimmät, lukutaidottomat lapset eivät tätä huomaisi – 

kenties tämä selittävä osuus on repliikissä juuri heitä varten. Sen verran 

lennokas suomennos kuitenkin on että pienet lapset eivät välttämättä 

ymmärrä sen merkitystä, esimerkiksi sanaa ”infopiste”. Mutta todennäköisesti 

tämä ei kuitenkaan haittaisi elokuvan juonen seuraamista. 

 

Kohtauksessa on vielä yksi kyltti, jota kumpikaan kääntäjistä ei ole huomioinut 

plansseina, eikä sitä ole myöskään selitetty lisätyllä repliikillä. Dulocin portin 

edessä on jonotusalue, joka on rajattu tolpin ja köysin. Alueen vieressä on 

kyltti, jossa lukee: 

”45 minute wait from here” 

 

Tämä tarkoittaa sitä, että jos jono yltää näin kauas, on jonotusaika ennen 

Dulociin pääsyä jopa 45 minuuttia. Jonossa ei ole ketään, koska kaikki ovat 

kiirehtineet katsomaan alkamassa olevia turnajaisia. Tätä kylttiä ei siis 

kuitenkaan ole kummassakaan suomennoksessa käännetty, todennäköisesti 

siksi että Shrek puhuu tilanteessa jossa kyltti näkyy. Planssia olisi ollut vaikea 

sovittaa tekstityksen lomaan, eikä luontevaa repliikkiäkään olisi ollut 

mahdollista tilanteeseen sovittaa.  
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6.2 Kyselyiden analysointi  

Laatiessani kyselyitä tein sen siinä toivossa, että saisin ”taustatukea” 

tutkimukselle ja ehkä lisänäkökulmaa tutkimuksen kysymyksiin. Halusin 

selvittää, ymmärtävätkö lapset puhekielisiä tai slangi-ilmaisuja kontekstistaan 

irrotettuna, sillä se mielestäni kertoo jotain siitä onko käännös osoitettu 

lapsikatsojille vai ei. Tietenkin yksittäinen sana on aina eri asia kuin 

kokonainen lause ja konteksti, jossa asia kyllä tulee selväksi vaikka jokin 

yksittäinen sana jäisikin ymmärtämättä, luultavasti suurin osa näistä 

mahdollisesti vaikeatajuisista sanoista menee lapsilta ohi ilman sen 

ihmeellisempää huomiota. Näin on ainakin jälkiäänitetyn suomennoksen 

kohdalla, tekstityksessä taas oudot ilmaisut ja sanat ovat selvemmin esillä ja 

herättävät varmemmin katsojien huomiota.  

 

Tutkimusryhmässäni oli siis yhteensä 7 kouluikäistä lasta, jotka 

kuvaushetkellä olivat 9–12-vuotiaita. (Yksi kolmesta tytöstä ei siis palauttanut 

omaa kaavakettaan lainkaan). Luettelin ensimmäisessä kyselykaavakkeessa 

puhekielisiä sekä slangi-ilmauksia, joita poimin elokuvan suomenkieliseltä 

ääniraidalta. Toisen kyselyn ilmaisut olivat peräisin tekstitetystä 

suomennoksesta, ja ne olivatkin useammin yleiskielisiä. Tulokset olivat 

toisaalta aika ennalta arvattavia, toisaalta olin hieman yllättynytkin siitä kuinka 

harva näistä ilmaisuista oli lapsille tuttuja. 

 

6.3 Jälkiäänityksen ilmaisut 

6.3.1 Kaikille tutut ilmaisut 

Ensimmäisen kyselylomakkeen palautti viisi lasta, kaksi tyttöä ja kolme 

poikaa. Ainoat ilmaisut, jotka olivat kaikille viidelle lapselle tuttuja, olivat Aasin 

puheessa esiintynyt slangisana ”frendi” (jonka kaikki lapset tunnistivat 

”ystäväksi”) sekä vanhahtava puhekielinen ”vartoa”, joka esiintyi Shrekin 

”maalaistunnelmaa” tavoitelleessa puheessa. Kaikki lapset tunnistivat sanan 

verbiksi ”odottaa”. Mielestäni tämä saattaa osittain johtua lasten 
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kotipaikkakunnan eli Tampereen murteesta, jossa vartoa-sana on varsin 

yleinen.  Toiseen kyselylomakkeeseen, jonka siis palautti kuusi lasta, en 

ottanut mukaan näiden sanojen vastineita tekstitetystä suomennoksesta, 

koska arvelin sanojen ”ystävä” ja ”odottaa” olevan joka tapauksessa tuttuja 

kouluikäisille lapsille. 

 

6.3.2 Osalle tutkimusryhmää tutut ilmaisut 

Ensimmäisen kyselykaavakkeen ensimmäinen sana oli ”döfätä”, jota Aasi 

käyttää puhuessaan Shrekille tämän pahanhajuisesta hengityksestä 

tarkoittaen haisemista. Lapsista ainoastaan yksi tiesi sanan tarkoituksen. 

Toiseen kyselyyn otin tekstityksestä samasta kohdasta elokuvaa sana 

”haista”. Liekö sana sitten ollut liiankin tuttu lapsille, mutta osa heistä jätti 

kohdan tyhjäksi. Toisaalta lapset eivät ehkä tienneet miten sanaa olisi toisin 

voinut kuvata. Yksi poika oli kirjoittanut tähän kohtaan ”ymmärrän”, toinen 

”lemuta”. ”Döfätä” on sanana selkeästi ”stadin slangia”, ja myös Nurmela 

(2006: 87) mainitsee tästä omassa pro gradussaan. Hänelle ilmaisun merkitys 

oli outo, ja sanana se saattaa hyvinkin olla vieras myös monelle muulle 

aikuiselle katsojalle, vaikka jälleen konteksti kyllä paljastaa sen merkityksen. 

Hanna Paakkisen tutkimuksessa taas näkyy selvästi kontekstin merkitys. 

Hänen tutkimusryhmästään peräti 89,5 prosenttia tiesi sanan merkityksen 

nähtyään kyseisen kohtauksen, jossa tilanne esitetään hyvin selvästi 

(Paakkinen 2006: 76). 

 

”Friikki” oli sanana tuttu ainakin kahdelle kyselyyn vastanneille pojille, jotka 

vastasivat sanan tarkoittavan ”outoa”. Kolmas poika vastasi tässä kohdassa 

”pelle”, joka ei mielestäni tarkoita aivan samaa asiaa. Voi tietysti olla, että 

poika tarkoittaa sanalla "pelle” jollain tavalla erikoista henkilöä. Kumpikaan 

tytöistä ei tunnistanut sanaa, toinen vastasi ”vitsi” ja toinen jätti kohdan 

tyhjäksi. Omassa tutkimuksessaan myös Hanna Paakkinen toteaa kyseisen 

slangi-ilmaisun olleen erityisen vaikea lasten ymmärtää.  Paakkisen 

tutkimuksessa ilmaisut esitettiin lapsille kontekstissaan, ja silti vain kolmessa 

lapsien antamissa yhdeksässätoista vastauksessa sanalle ”friikki” annettiin 

oikea merkitys (2006: 78). 
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Puhekielistä ilmaisua ”klyyvari” suurin osa lapsista ei tunnistanut ja he jättivät 

tämän kohdan tyhjäksi. Ainoastaan pojista vanhin, tuolloin 12-vuotias, tiesi 

sanan tarkoittavan ”nenää”. Itsellenikin sana ”klyyvari” oli vain hämärästi tuttu, 

mutta sen merkitys selvisi kyllä kontekstista elokuvaa seuratessa. Samoin 

myös Paakkisen tutkimuksessa ainoastaan yksi lapsi tiesi klyyvarin 

tarkoittavan nenää (2006: 81).  

 

”Viilata linssiin”-sanonta oli myös osalle lapsista tuttu. Toinen tytöistä tiesi sen 

tarkoittavan ”huijaamista”, toinen tyttö taas oli tässä kohden vastannut 

”loukata”. Pojista kaksi vastasi tähän ”huijata”, yksi ”valehdella”. ”Uida 

liiveihin” –kohdan oli jättänyt tyhjäksi kaksi poikaa. Toinen tytöistä ehdotti 

tässä kohden ”pelätä” ja toinen ”tulla lähelle”, joista jälkimmäinen onkin lähellä 

sanonnan merkitystä. Ehkä lähimmäksi sanonnan varsinaista merkitystä osui 

poika, joka oli kirjoittanut tähän kohtaan ”tulla mukaan joka paikkaan”. Itse 

ehkä pitäisin ”liiveihin uimista” ”mukaan tuppautumisena”. 

 

Verbiä ”vasikoida” Aasi käyttää jo elokuvan alkupuolella, kun sen omistaja on 

myymässä sitä Farquaadin miehille puhekykyisenä satuolentona. Tälle 

ilmaisulle olivat lapset kirjoittaneet hyvinkin erilaisia merkityksiä. Toinen 

tytöistä kirjoitti ”pilkata”, toinen ”kannella, eli kertoa jos joku on tehnyt jotain 

jota ei olisi saanut”, eli jälkimmäinen vastaus kertoi sanan merkityksen jopa 

kahdesti oikein. Yksi pojista oli myös tiennyt sanan merkityksen ”kannella”, 

yksi oli jättänyt kohdan tyhjäksi ja kolmas oli vastannut (varsin loogisesti) 

”tehdä lapsia”. Tämähän on myös täysin oikea vastaus, vaikkakaan 

elokuvassa kyse ei ollut nautaeläinten lisääntymisestä.  Tässä näkyy erityisen 

selvästi kontekstista irrottamisen aiheuttama vajavuus. Jos kuva olisi ollut 

mukana, poika olisi tuskin ajatellut lehmän poikimista ollenkaan tässä 

tilanteessa. Hanna Paakkisen (2006: 85 86) tutkimuksessa konteksti oli 

mukana, mutta sanan merkitys tuntui silti olevan erityisen vaikea lapsien 

hahmottaa. Lapsiryhmästä ainoastaan kahden vastauksen voitiin katsoa 

olevan oikea (molemmat antoivat sanan merkitykseksi ”petä”) kun taas 

seitsemäntoista lasta oli ehdottanut hyvin erilaisia merkityksiä (esim. ”jätä”, 
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”hylkää”, ”tapa”). Tässä tapauksessa ilmaisun esittäminen kontekstissaan ei 

siis juurikaan auttanut oikean merkityksen löytämistä.  

 

Viimeinen ensimmäisen kyselyn ilmaisu, joka oli ainakin osalle lapsista tuttu, 

on Farguaadin käyttämä ”miljöö”. Sana ei ole puhekielinen, muttei oikeastaan 

myöskään yleiskielinen ja se jäikin suurimmalle osalle lapsista vieraaksi. 

Kaikki muut lapset olivat jättäneet tämän kohdan tyhjäksi, mutta yksi poika oli 

kirjoittanut ”jonkinlainen alue” mikä on aivan oikea merkitys tälle sanalle. 

 

6.3.3 Kaikille vieraat ilmaisut 

”Orkesteri”-sanan puhekielistä vastinetta ”orkka” ei tunnistanut yksikään 

lapsista, eikä heistä kukaan ryhtynyt arvailemaan sanan merkitystä, vaan 

kaikki jättivät tämän kohdan tyhjäksi. Myös ilmaisu ”streitti” oli vieras kaikille 

tutkimusryhmän lapsille. Aasi käyttää sitä puheessaan tarkoittaen ”rehellistä” 

(ainoastaan yksi poika oli yrittänyt arvata tähän vastausta ”tie”, 

kysymysmerkein varustettuna, kenties hänelle on tullut sanasta mieleen 

englanninkielinen sana ”street” joka kuulostaa ja näyttää hieman samalta). 

Myös Paakkinen (2006: 76–77) oli valinnut tämän ilmaisun omaan 

tutkimukseensa ja myös tämän tutkimuksen lapsiryhmällä oli vaikeuksia 

ymmärtää sanan merkitystä. Ainostaan yksi lapsi oli antanut sille merkityksen 

”suorapuheinen”, mutta monet olivat silti yhdistäneet ominaisuuden 

ystävyyteen samassa lauseessa esiintyneen sanan ”tosiystävä” vuoksi. He 

olivat antaneet sanalle merkityksiä kuten ”ystävällinen” ja ”kiva”. Aikuisen 

käsitys kontekstistaan irrotetusta sanasta ”streitti” voi kuitenkin olla hyvin 

erimerkityksinen. Keskustellessani sanasta eräs aikuinen tuttavani sanoi sen 

tuovan mieleen pikemminkin ”heteroseksuaalin” kuin ”rehellisen”. Tämän 

merkityksen sanalle antaa myös Eeva-Kaisa Leinonen valtiotieteen pro gradu 

-työssään (2003: 41). Kenellekään ryhmän lapsista tämä merkitys ei 

kuitenkaan tullut mieleen ja se onkin todennäköisesti heille vieras.  

 

Muita kaikille lapsille vieraita ilmaisuja olivat ”humaani” (yksi poika oli arvannut 

tähän kohtaan ”jokin huumaava juttu”, varmaankin siksi että sanat kuulostavat 

sukulaisilta), ”parfait” (myös tämä kohta oli kaikilla tyhjä), ”catering” (tähän oli 
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yksi pojista kirjoittanut ”joku musiikki juttu”) sekä ”ajomies”, jonka kaikki lapset 

olivat jättäneet tyhjäksi. Myös Aasin käyttämä ilmaisu ”megeen” osoittautui 

haastavaksi. Tytöt ja yksi pojista olivat jättäneet tämän kohdan tyhjäksi, kaksi 

pojista oli vastannut mutta kummankaan vastaus ei ollut ihan sitä mitä sana 

oikeasti tarkoittaa (lähteä mukaan tai ottaa mukaan.) Toinen pojista oli 

kirjoittanut ”pois” ja toinen ”lähteä jonnekin”, joten jäljillä he selvästi tämän 

sanan suhteen olivat. Kuitenkin sanan varsinainen merkitys oli heille ilmeisesti 

vieras. 

 

6.4 Tekstityksen ilmaisut 

Toiseen kyselyyn poimimani ilmaisut olivat peräisin elokuvan tekstitetystä 

suomennoksesta (toiseksi viimeistä sanaa lukuun ottamatta), ja tästä 

kaavakkeesta löytyi puolet enemmän lapsille tuttuja ilmaisuja kuin 

ensimmäisestä kyselystä. 

 

6.4.1 Kaikille tutut ilmaisut 

Sanoja, jonka kaikki tunnistivat ja joiden kohdalle kaikki lapset olivat 

kirjoittaneet jotain, oli neljä: ”kummajainen”, ”kallo”, ”orkesteri” sekä ”typy”. 

Kaikki lapset olivat selittäneet nämä kolme sanaa niin, että he selkeästi 

ymmärsivät niiden merkityksen (”outo olio”, ”pään suoja”, ”musikaalinen 

joukko”, ”tyttö” ym.). 

 

6.4.2 Osalle tutkimusryhmää tutut ilmaisut 

Elokuvan tekstitetyssä suomennoksessa Aasi ei puhu ”parfaitista”, vaan 

”jäädykkeestä” kertoillessaan Shrekille suurimmasta herkustaan. 

Tutkimusryhmäni lapsille kyseinen jälkiruoka ei ollut kovin tuttu, kolme poikaa 

oli jättänyt kohdan tyhjäksi ja yksi oli vastannut ”joku herkku”, eli vastannut 

poika tiesi sanan merkityksen. Tyttö oli tässä kohden vastannut ”jäätelö”, mikä 

on hieman eri asia kuin jäädyke mutta silti mielestäni melko lähellä oikeaa 

merkitystä. 
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Valitsin toiseen kyselyyn myös sanan ”metsästäjä”, jota Shrek käyttää 

”ajomiehen” tilalla elokuvan suomenkielisessä tekstityksessä kertoessaan 

Aasille tähdistöistä ja niiden merkityksestä suvulleen. Tämän kohdan oli yksi 

pojista jättänyt tyhjäksi, mikä oli mielestäni hieman yllättävää. Sama poika oli 

tosin jättänyt tyhjäksi myös kohdat ”haista” ja ”rehellinen”, joten ehkä sana oli 

turhankin tuttu hänen mielestään. Muut lapset olivat selittäneet kohdan 

jokainen omalla tavallaan mutta täysin ymmärrettävästi ja niin, että he selvästi 

tiesivät sanan merkityksen (”eläinten nappaaja ja tappaja”, ”tappaa riistaa”, 

”pyydystäjä joka tappaa esim. syödäkseen”, ”pyydystää eläimiä”). Ilmaisu siis 

oli selvästi tutumpi lapsille kuin ”ajomies”. Shrek ei puhu varsinaisesti oikeasta 

tähdistöstä ja alkuperäisessä tekstissä Shrek sanoo tässä kohden ”hunters”, 

mikä ei ole oikea tähdistön nimi (vrt. ”The Wagoneer”, ”The Charioteer”), joten 

on hieman epäselvää miksi juuri jälkiäänitettyyn versioon on valittu 

”Ajomiehen” kaltainen sana. Osalle aikuisista se tuo tietysti mieleen Ajomies-

tähdistön, varsinkin kun puhe on tähdistä. Lapsikatsojille tämä merkitys 

kuitenkin jäänee avautumatta, eivätkä kaikki aikuisetkaan sitä välttämättä 

ymmärrä. Ajomieshän voi ”kuskin” lisäksi tarkoittaa myös henkilöä, joka ajaa 

riistan piilostaan metsästäjien ulottuville, ja tämä on merkitys mitä 

todennäköisesti kyseisellä käännöksellä on haettu. 

 

Listan viimeinen sana, ”julkkisliitto”, oli suurimmalle osalle lapsista vieras. 

Neljä heistä oli jättänyt kohdan kokonaan tyhjäksi ja yksi poika oli vastannut 

”julkkikset ovat avioliitossa”, mikä on aivan oikea selitys sanalle. 

 

6.4.3 Kaikille vieraat ilmaisut 

Myös toisessa kyselyssä oli joitain ilmaisuja jotka olivat kaikille lapsille 

vieraita, vaikkakin selvästi vähemmän kuin ensimmäisessä kyselyssä.  

”Muffinimies” oli itsellenikin vieras ilmaisu, joka selvisi vasta kun aloin etsiä 

sanasta tietoa Internetistä ja löysin mm. lastenlaulun ”Muffin man”. Lapsista 

yksi oli jättänyt tämän kohdan täysin tyhjäksi, kolme oli kirjoittanut kohtaan 

”leipuri” ja yksi ”pullamies”. Kyseessähän ei ole varsinainen leipuri vaikka se 

melko lähellä sanan merkitystä onkin, ja lasten on varmasti helppo mieltää 
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”muffinimies” leipuriksi. Asiahan tässäkin kohtaa tulee täysin selväksi, koska 

”muffinimiehestä” puhuu julmasti painostettu piparkakku-ukko. 

 

Toinen kaikille lapsille vieraaksi jäänyt ilmaisu on ”Heimlichin ote”, kukaan ei 

ollut yrittänyt vastata tähän kohtaan mitenkään mikä ei ollut varsinainen 

yllätys. Luulen ettei tämä usein henkiä pelastava puristusote ole myöskään 

kaikille aikuisille tuttu käsitteenä. 

 

Yksi mielenkiintoisimmista sanoista luettelossa oli ”limanuljaska”, joka on 

peräisin dubatusta suomennoksesta, mutta mukana toisessa kyselyssä. Lordi 

Farquaad sanoo Shrekille, että tämä saa pitää suonsa ”limanuljaskoineen” 

päivineen jos onnistuu saamaan prinsessa Fionan pois lohikäärmeen 

vartioimasta tornista ja morsioksi lordi Farquaadille. Vaikka suo onkin 

hetkellisesti täynnä satuolentoja, joita Farquaad saattaisi nimitellä hyvinkin 

rumasti, epäilen suomentajan tässä kohtaa tarkoittaneen sientä nimeltä 

limanuljaska. ”Limanuljaskaa” käytetään kuitenkin myös ihmisen 

haukkumanimenä ja siinä tarkoituksessa lapset olivat sen ymmärtäneet. Yksi 

poika oli jättänyt kohdan kokonaan tyhjäksi, muut olivat vastanneet eri tavoin 

mutta niin että ”haukkumamerkitys” tuli selväksi (”haukkumanimi”, ”inhottava 

tyyppi”, ”haukkumasana”, ”valehtelija”). Kenties tässä kohtaa edes koko 

elokuvan esittäminen konteksteineen ei olisi muuttanut lasten vastauksia, voi 

todellakin olla ettei heistä suurin osa edes tiedä limanuljaskan olevan oikea 

sieni. He saattaisivat myös ajatella Farquaadin viittaavan sillä satuolentoihin, 

sillä tämä osoittaa hyvin selvästi halveksivansa niitä. 

 

6.5 Kyselyn toinen osio 

Kyselyn toisessa osiossa pyysin lapsia kuvailemaan elokuvan keskeisimpiä 

hahmoja, Shrekiä, Prinsessa Fionaa, Aasia ja Lordi Farquaadia. Tämän 

kyselyn osion lapset täyttivät molempien katselukertojen jälkeen, koska 

halusin tietää tulisiko heille jotenkin erilainen mielikuva ja käsitys hahmoista 

dubatusta ja tekstitetystä elokuvasta. 
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6.5.1 Shrek 

Ensimmäisen kyselyn, eli dubatun elokuvan katselun jälkeen lapset kuvailivat 

Shrekiä seuraavasti: ”hauska, ilkeä, tunteeton mut samalla herkkä ja 

tunteellinen”, ”aika outo ja joskus aika hauska”, ”vitsikäs ja helposti 

hermostuva”, ”ei ota mitään todesta”, ”iso, voimakas, ruma ja pelätty”. Toisen 

katselukerran eli tekstitetyn version katsomisen jälkeen paperista löytyi 

seuraavat arviot: ”aika hauska ja joskus vähän outo ja vähän ilkeä ja oma 

hyväinen”, ”herkkä, vahva ja ”melkein” kiltti”, ”iso, ruma, jätti kuitenkin 

ystävällinen”, ”vahva ja rohkea”, ”pienille katsojille ehkä vähän pelottava, 

minun mielestä Shrek on aika hauska”. 

 

Millainen elokuvan tärkein hahmo, dubatun version ”jätti” ja tekstitetyn version 

”hirviö”, oikein tutkimusryhmäni lasten silmissä siis oli – vastauksista päätellen 

yhtä aikaa hauska mutta myös ilkeä, tunteeton mutta kuitenkin myös 

tunteellinen; monikerroksinen kuten sipuli. Shrekin hahmon moniulotteisuus 

välittyi lapsille tarinasta riippumatta siitä, katselivatko he dubattua vai 

suomennettua versiota. Suuria eroja ei ilmennyt eri suomennosten 

katsomisen jälkeen, mutta adjektiivi ”vahva” esiintyi lasten vastauksissa vain 

jälkimmäisen katselukerran jälkeen. Yksi pojista oli myös miettinyt Shrekin 

hahmoa pienempien katsojien kannalta ja piti tätä kenties pelottavanakin 

hahmona pienimpien silmissä.  

 

6.5.2 Aasi 

Seuraavaksi kyselyssä pyydettiin lapsia kuvailemaan Aasia. Ensimmäisen 

kyselyn jälkeen lapset kirjoittivat: ”hauska ja huumorinen”, ”aika hauska”, 

”suupaltti”, ”ihan hauska”, ”huumorintajuinen, vikkelä, suupaltti”. Toisen 

katselukerran jälkeen Aasi oli lasten mielestä: ”aika hauska ja 

suoraanpuhuja”, ”välillä mustasukkainen”, ”humoristinen, hauska, itsenäinen”, 

”huumorintajuinen”, ”hauska”. 

 

Aasista siis tuntuu välittyvän melko yksipuolinen kuva molemmissa 

käännösversioissa. Yleisin adjektiivi, millä lapset hahmoa kuvailivat, oli 
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”hauska”, joka esiintyi kuudessa vastauksessa (kolme kertaa ensimmäisessä 

ja kolme kertaa toisessa kyselyssä). Suupaltiksi Aasi mainittiin ensimmäisen 

katselukerran jälkeen kahdessa vastauksessa, mutta toisen katselukerran 

jälkeen suupalttia ei löydy mistään vastauksesta, sen sijaan Aasi mainitaan 

”suoraanpuhujaksi”. Muutenkin toisen katselukerran eli tekstitetyn elokuvan 

katselun jälkeen Aasin puhetyyliin ei viitata vastauksissa, missä ehkä näkyy 

suomenkielisen puheen puute. Lapset lukivat Aasin puheen ruudulta jossa se 

on huomattavasti karsitumpaa ja vähemmän vuolasta, joten lapsille kenties 

tuli vähemmän puhelias mielikuva Aasista. Tutkimusryhmäni lapset olivat 

iältään niin nuoria, etteivät varmaan juurikaan pystyneet seuraamaan 

alkuperäisen ääniraidan puhetta, josta toki välittyy kieltä osaavalle ja 

kuuntelevalle henkilölle edelleen hyvinkin ”suupaltti” vaikutelma Shrekin 

aisaparista – Skrekin toteamus Aasin ”vaientamisen vaikeudesta” tuntuu 

osuvan hyvinkin kohdalleen.  

 

Omasta mielestäni Aasin hahmossa on kuitenkin myös muita puolia kuin 

pelkkä hauskuus ja jatkuva puhevirta, hahmolla tuodaan esille myös todellisen 

ystävyyden merkitystä ja olemusta. Shrek ei elokuvan alkupuolella ole 

lainkaan kiinnostunut luomaa ystävyyttä Aasin tai yleensä kenenkään muun 

kassa, koska on mitä ilmeisimmin saanut kokea monta pettymystä aiemmin ja 

todennut että erakoituminen on hänen ulkonäöllään parhain vaihtoehto. Aasi 

kuitenkin näkee pintaa syvemmälle eikä aina heti periksi – tämähän on yksi 

todellisen ystävyyden tunnusmerkkejä. Lapset eivät joko kiinnittäneet tähän 

puoleen huomiota, eivät havainneet sitä tai sitten heidän huomionsa 

herpaantui aina elokuvan ”hiljaisimmissa” hetkissä kun vauhti laantui. Yleensä 

tällaiset hahmojen herkemmät puolet käyvät esille juuri tällaisissa kohdissa, 

joissa myös on keskustelua ja puhetta enemmän kuin ”toimintakohtauksissa”. 

Oikeastaan ainoa Aasin ystävyyttä luotaava kommentti oli toisen 

katselukerran jälkeen ”välillä mustasukkainen”. Tässä kohtaa olisi ollut todella 

mielenkiintoista kysyä kyseiseltä lapselta missä kohtaa tuo mustasukkaisuus 

näkyy, koska itse en kovin helpolla osaa paikallistaa sitä. Olikin erittäin 

harmillista, että suunnittelemani ryhmäkeskustelu jäi toteutumatta, koska tätä 

olisi ollut mielenkiintoista kysyä suoraan kyseiseltä lapselta. Tässäkin kohtaa 

näkyy katsojien erilaisuus ja sen vaikutus katselukokemukseen ja elokuvan 
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tulkintaan, lapset katsovat elokuvia erilaisesta näkökulmasta ja aikuiset 

omastaan omaa taustaansa ja maailmankuvaansa vasten. 

 

6.5.3 Prinsessa Fiona 

Prinsessa Fiona puolestaan sai ensimmäisen katselukerran jälkeen seuraavat 

arviot: ”herkkä ja romanttinen mut myös tosi röyhkeä ja epäsiisti”, ”aika 

erillainen kuin muut”, ”herkkä”, ”yllättävä”, ”iloinen, ei kovin hyviä käytöstapoja 

ja helposti suuttuva, pelokas”. Katseltuaan elokuvan tekstitetyn version lapset 

kirjoittivat Prinsessa Fionasta seuraavasti: ”aika hauska vähän outo ja kiltti”, 

”suunnitteleva”, ”helposti suuttuva”, ”yllättävä”, ”nuori kaunis nainen”.  

 

Ensimmäisen katselukerran eli dubatun version jälkeen lasten kuvailuista 

nousee päällimmäiseksi tunteellisuus ja äkkipikainen temperamentti (”herkkä”, 

”pelokas”, ”helposti suuttuva” ym.), mutta myös puuttuviin käytöstapoihin 

lapset kiinnittivät huomiota. Ehkä juuri naispuolisessa ja kauniissa hahmossa 

tämä tuntui lapsista erikoiselta, kun taas maskuliinisen ja oudon näköisen 

Shrekin kohdalla käytöstapoja ei juuri jääty kaipailemaan. Toisen 

katselukerran jälkeen Fionan tunnepuoli on jäänyt vähemmälle huomiolle ja 

toiminnallisuus lasten kuvauksista löytyy enemmän toiminnallisuutta 

(”suunnitteleva” ja ”helposti suuttuva”, ”yllättävä”). En tiedä voiko elokuvan 

erilainen käännös vaikuttaa tähän millään tavalla, mutta mielestäni 

ääniraidoilla esiintyvien naisten äänensävy on toisistaan poikkeava. 

Suomalaisen näyttelijän ääni on pehmeämpi ja ystävällisempi kuin 

Yhdysvaltalaisen Cameron Diazin, joka on ehkä on pippurisemman ja 

kovemman kuuloinen. En tietenkään voi olla varma, mutta myös lasten arviot 

”suunnitteleva” ja ”helposti suuttuva” jälkimmäisen katselun jälkeen voisivat 

ainakin osittain johtua tästä.  Yksi pojista oli kirjoittanut molempien 

katselukertojen jälkeen Fionasta ytimekkäästi ”yllättävä”, ja varmasti tämän 

epätavanomaisuus välittyi molemmissa suomennoksissa, jo pelkästään 

elokuvan tapahtumienkin kautta.  
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6.5.4 Lordi Farquaad 

Viimeisenä, vaikkakaan ei vähäisimpänä kysymyksissä, oli arvioitavana Lordi 

Farquaad. Tätä elokuvan ainoata varsinaista ”pahista” lapset kuvailivat 

dubatun version jälkeen seuraavasti: ”omahyväinen, tunteeton ja röyhkeä”, 

”aika ilkeä ja hauskakin jos tarkasti ajattelee”, ”itsekäs ja julma”, ”kiristäjä”, 

”pieni, itserakas, vallanhimoinen”. Tekstitetyn version Lordi Farquaad taas oli 

lasten mielestä "aika hauska ja ilkeä", ”pieni ja itserakas”, ”tyhmä”, ”aika 

tyhmä”. Yksi pojista oli kirjoittanut tähän kohtaan ”en osaa sanoa”.   

 

Lasten arviot Lordi Farquaadista eivät vaikuta kovin imartelevilta, mutta jos 

ajatellaan elokuvan tekijöiden tarkoituksia, ovat he onnistuneet hyvin ainakin 

tämän lapsiryhmän kohdalla. Lordi Farquaad todellakin on itserakas, 

omahyväinen, vallanhimoinen ja tyhmä omassa lyhytnäköisyydessään. Mutta 

elokuvan kannalta tällainen hahmo on kovin tarpeellinen. Yhden tytön 

mielestä Farquaad on myös hauska – ja tämäkin on aivan totta. Vaikka 

Farquaadin hahmo ei sinällään ole huumorintajuinen tai pyri olemaan hauska, 

elokuvan katsojasta hänen toimensa ja olemuksensa ovat hölmöjä ja 

naurettavia kaikessa suuruudenhulluudessaan.  

 

Mielenkiintoista mielestäni on myös se, että yksi poika on molempien 

katselukertojen jälkeen kirjoittanut omaan kuvailuunsa Farquaadista ”pieni”, 

kun taas muut eivät ole kiinnittäneet Lordin kokoon huomiota vastauksissa. 

Sama poika oli myös kuvaillut Shrekiä molempien katselukertojen jälkeen 

isoksi, kun taas muut lapset eivät puuttuneet Shrekin kokoon mitenkään. 

Kyseinen poika on ikäisekseen pienikokoinen ja luulenkin että hän kiinnitti 

juuri tämän vuoksi erityistä huomiota animaatiohahmojen kokoon, tuskin 

kuitenkaan osasi yhdistää tätä yleisiin stereotypioihin ”pienestä ja ilkeästä, 

mutta älyllään pärjäävästä”, ja ”tyhmästä ja kiltistä, mutta koollaan 

pärjäävästä” hahmosta. Tämäkin kuitenkin tuo hyvin esille sitä, miten eri 

tavalla jokainen katsoja/lukija lähestyy teosta tai tekstiä, ja miten eri tavalla eri 

tekijät painottuvat vastaanottajan persoonasta ja kokemusmaailmasta 

riippuen.  
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6.6 Kyselyn kolmas osio 

Kyselyn kolmannessa pyrittiin tekemään jonkinlaista yhteenvetoa elokuvan 

kahdesta katselukerrasta kysymällä lasten omia mielipiteitä ja mietteitä 

elokuvien mahdollisesta erilaisuudesta. Tämä osio oli siis mukana vain toisen 

katselukerran jälkeen lapsille jaetussa kyselyssä.  

 

Ensimmäisessä kohdassa lapsilta kysyttiin, oliko elokuvan tekstitetyn ja 

dubatun version katseleminen heidän mielestään jotenkin erilaista, ja olivatko 

eri versiot jotenkin erilaisia.  Kovin monipuolisia tai pitkiä vastauksia lapset 

eivät olleet kirjoittaneet, vaan aika tiivistetysti muutamalla sanalla tai parilla 

lauseella. Vastauksista kävi kuitenkin esiin, ettei elokuvan eri 

suomennosversioiden katseleminen ollut lapsista kovin erilaista, pari poikaa 

vastasi ”suomeksi puhutun” olleen parempi ja yksi poika oli vastannut ”en 

osaa sanoa”.  

 

Seuraavassa kysymyksessä lapsilta tiedusteltiin, olivatko nämä ehtineet lukea 

kaikki tekstitykset ja tähän vastaus oli kaikilla yksiselitteinen ”kyllä” tai ”joo”. 

Kaikki lapset siis ehtivät lukea kaikki tekstitykset, tai jos jotain jäikin 

”puolitiehen”, lapset eivät välittäneet tai muistaneet kertoa siitä. 

Tutkimusryhmäni ikäluokan suomalaiset lapset toki osaavatkin yleensä jo 

lukea hyvin sujuvasti, joten mikään yllätys tämä sataprosenttinen 

kyselyvastaus ei ollut. 

 

Viimeisessä kohdassa annettiin vielä mahdollisuus kertoa, jos jokin kohta 

tekstityksessä tuntui kummalle tai ihmetyttävälle, mutta sellaisia kohtia eivät 

lapset maininneet. Useimmat vakuuttivat ymmärtäneensä kaiken, yksi lapsista 

vastasi ”kyllä, suurin piirtein” mutta ei erotellut tarkemmin mahdollisia hankalia 

paikkoja.  
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7 Lopuksi 

Pro gradu -työssään ”Naurettavat hahmot – murre stereotyyppistämisen 

välineenä animaatioelokuvassa Shrek” Laura Nurmela tutkii ja pohtii elokuvan 

eri suomennoksia stereotyyppistämisen välineinä, ja hän pohtii myös 

elokuvan kohdeyleisön vaikutusta eri käännösversioihin. Työn alussa Nurmela 

olettaa eri versioilla olevan kaksi eri kohderyhmää (yleisen käsityksen 

mukainen jako, jossa dubbauksen katsotaan olevan suunnattu erityisesti 

lapsikatselijoille, jotka eivät osaa itse lukea, ja tekstityksen puolestaan 

lukutaitoisille aikuisille jotka haluavat kuulla myös alkuperäisen ääniraidan). 

Hän päätyy tutkimuksessaan siihen lopputulokseen, että alkuperäinen 

hypoteesi kahdesta eri kohderyhmästä pitää paikkansa. Nurmela tuntuu 

arvostavan sitä, että dubattu suomennos ei aliarvosta tai pyri holhoamaan 

lapsikatsojia vaan on kielenkäytöltään välillä hyvinkin suorasukaista. Myös 

Hanna Paakkinen olettaa omassa työssään, että elokuvan jälkiäänitetty 

suomennos on ensisijaisesti suunnattu lapsiyleisölle. Erityisesti Aasin 

puheessa esiintyvän runsaan slangisanaston hän perustelee ns. 

karnivalistisella käännösstrategialla, jolloin kääntäjä on irrottautunut 

lähtötekstistä ja antanut tarinan viedä.  Paakkinen ei myöskään kyseenalaista 

käännöksen kohderyhmää missään vaiheessa, vaan pohtii ja selvittää 

slangisanojen ymmärrettävyyttä ja vaikutusta lapsikatsojien 

katsomiskokemukseen ja kielenkehitykseen.  

 

Itse olisin pikemmin taipuvainen uskomaan, ettei elokuvan suomentajilla ole 

ollut mitään erityistä kohderyhmää mielessä, vaan käännöstyön alla on ollut 

nimenomaan ”koko perheen” elokuva. Shrek ei sisällä mitään raakuuksia tai 

seksiä, tms. asioita tai kohtauksia joilta nykykäsityksen mukaan lapsia pitäisi 

erityisesti varjella, ja minusta käännöksissä onkin lähinnä pyritty 

noudattamaan alkuperäisen ääniaidan teemoja ja tunnelmia, erityisesti 

huumorin välittyminen on ollut tärkeää. Mielestäni niissäkään harvoissa 

kohdissa, joissa lapsiyleisö olisi erityisesti voitu suomennoksessa huomioida, 

näin ei yleensä ole tehty.  Päinvastoin kummastakin suomennoksesta löytyi 

runsaasti sanoja, jotka (kontekstista irrotettuina) olivat vieraita joko kaikille 
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lapsista tai osalle heistä, ja käännökset tuntuivatkin olevan enemmän 

aikuisille kuin lapsille suunnattuja.  

 

Jos näille kahdelle eri suomennokselle haluaa etsiä tarkoitukselliset eri 

kohderyhmät, mielestäni tekstitetty versio on suunnattu selkeämmin 

englanninkielentaitoisille henkilöille tai englanninkielisille natiiveille. Vaikuttaisi 

siltä, ettei tekstitykseen ole panostettu ollenkaan niin paljon kuin huolellisesti 

käsikirjoitettuun ja tehtyyn jälkiäänitykseen. Ehkäpä nykyisin oletetaan, että 

aikuisetkin katsovat mieluiten dubatun version elokuvasta ja menevät 

”matalimman aidan yli”. Puolestaan ne jotka haluavat katsoa tekstitetyn 

version, haluavat tehdä niin nimenomaan sen vuoksi että haluavat kuulla 

alkuperäisen ääniraidan. Tällöin suomennos todellakin toimii enemmän 

ymmärtämisen tukena kuin varsinaisena tarinankuljettajana. (Tietysti tässä 

jäävät huomioimatta mahdolliset kuulovammaiset kuulijat, jotka ovat täysin 

tekstityksen varassa.) Sen sijaan jakoa lapsiin ja aikuisiin suomennoksista on 

vaikeaa, jollei mahdotonta, havaita. Ainakaan kyselytutkimukseni perusteella 

on mahdotonta sanoa, että jälkiäänitetty suomennos olisi suunnattu lapsille, 

pikemminkin päinvastoin – kaavakkeisiin valikoituneista ilmaisuista suurempi 

osa oli tuttuja tutkimusryhmäni lapsille toisessa, tekstitykseen 

pohjautuneessa, kyselyssä.  

 

Toisaalta tämä dubbaus voi olla vain yksi merkki siitä, miten lapset 

nykyaikana nähdään – tasavertaisina aikuisten kanssa viihdykkeitä 

kuluttamassa. Jos tarkoitus on saada lapset mahdollisimman varhain mukaan 

”isojen maailmaan”, ei ole tarvetta kohdella heitä eri tavoin kuin aikuisia, ei 

myöskään av-materiaalia käännettäessä. Kääntäjällä voi olla hyvinkin 

aikuismainen (tai kenties pikemminkin nuoren aikuisen, noin 

kaksikymmenvuotiaan kaltainen) lapsikuva ja käsitys, ettei nykyajan lapsille 

tarvitse erityisesti tehdä ”myönnytyksiä” käännöstyötä tehdessä. Lapsethan 

ovat mukana kulutusyhteiskunnassa jo hyvin nuoresta ja usein omasta 

tahdostaan, joten erilaiset viittaukset populaarikulttuuriin ja muihin sen 

ilmiöihin ovat ”itsestään selvästi” heille tuttuja. 
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Nämä tulokset perustuvat kuitenkin vain suppeaan otokseen kouluikäisistä 

lapsista, eikä tutkimuksen kulku ollut aivan toivotunlainen. Kenties 

tutkimusryhmään olisi kannattanut valita nuorempia lapsia, joilla itsekontrolli ei 

ole vielä yhtä vahva kuin mukana olleilla lapsilla, ja kommentteja olisi tullut jo 

elokuvan aikana hieman enemmän. Nyt spontaaneja reaktioita oli mielestäni 

katselutilanteissa erittäin vähän – ainakaan sellaisia, jotka olisivat näkyneet tai 

kuuluneet lasten ajatuksia pidemmälle.  

 

Mietin myös pitkään mitä muuta olisin voinut tehdä toisin, jotta tilanne olisi 

kenties toiminut paremmin. Elokuvaa valitessa olisi ehkä kuitenkin 

kannattanut valita sellainen kappale, joka ei olisi ollut lapsille aivan ”puhki 

kuluneen” tuttu. Omat lapseni eivät olleet sitä katselleet kuin kolme – neljä 

kertaa, muista lapsista tuli sellainen olo että elokuva oli jo liiankin tuttu. 

Kyselin jossain vaiheessa yhdeltä pojista mikä elokuva häntä itseään olisi 

eniten kiinnostanut katsoa tutkimusta varten ja hän vastasi ”Taru sormusten 

herrasta”. Tässä kohtaa oli sitten vain todettava, ettei kyseistä elokuvaa ole 

taidettu dubata suomeksi – sinänsä se voisikin olla mielenkiintoinen kokemus. 

Tämä kertoo toisaalta siitä erosta, mikä minun ja lasten välillä oli ja edelleen 

sen suhteen, mitä pidämme lapsille sopivana katsottavana – joistain 

tutkimusryhmäni koululaisista Shrek saattoi olla jopa liian lapsellista 

katsottavaa. 

 

Lapsia olisi myös kenties kannattanut yrittää sitouttaa tutkimuksen 

tekemiseen paremmin, ehkä vanhempien kautta. Nyt lapset olivat ikäisilleen 

tyypillisellä tavalla ”heti menossa” kun tilaisuus koitti ja karkkisaalis oli 

hallussa. En ehkä myöskään osannut ”kovistella” heitä tarpeeksi (esimerkiksi 

sanomalla, ”ettei karkkeja tule ellette tee niin ja näin”) ja edellyttää että he 

toimivat sovitulla tavalla, eivätkä olisi esimerkiksi poistuneet kesken elokuvan 

(kuten kaksi tyttöä siis teki toisella katselukerralla). 

 

Kuvausympäristö saattoi toisaalta olla myös hieman liiankin tuttu suurelle 

osalle tutkimusryhmästä, tilaisuus olisi ehkä kannattanut kuitenkin järjestää 

esimerkiksi omassa kodissani tai jossain täysin vieraassa tilassa, esimerkiksi 

yliopistolla ryhmätyötiloissa. Ympäristö olisi näin ollut neutraalimpi useimmille 
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lapsille eikä joukko olisi pystynyt säntäämään pelaamaan heti elokuvan 

loputtua. Tietysti vieraammassa ympäristössä lapset olisivat saattaneet 

arastella enemmän, toisaalta he olisivat ehkä keskittyneet enemmän elokuvan 

katsomiseen kuin omien asioidensa puimiseen elokuvan aikana. Jos uusisin 

vastaavaa tutkimusta, tekisin sen kuitenkin muutaman seikan suhteen eri 

tavalla, ainakin sitä olisi mielenkiintoista kokeilla. 

 

Elokuvan, kuten muunkin multimediaalisen materiaalin katsomisessa on kyse 

muustakin kuin pelkän kuvan katsomisesta tai tekstitysten lukemisesta. Yhtä 

aikaa on joko luettava tekstityksiä ja katsottava tapahtumia ruudulta, tai 

seurattava ääniraitaa kuunnellen samalla kun katsoo elokuvaa. Alkuperäisen 

kielen taitajat voivat samanaikaisesti kuunnella, lukea tekstityksiä ja katsella 

ruudun tapahtumia. Tästä kaikesta muodostuu kokonaisuus, jotka jokainen 

katsoja tulkitsee omien edellytystensä mukaisesti. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani oli seurata lapsiryhmän elokuvan 

katselua ja verrata heidän suhtautumistaan kahteen eri käännösmetodiin. 

Tämä tutkimus oli erittäin suppea ja puutteellinen monessa suhteessa, mutta 

jotain johtopäätöksiä siitä on siltikin vedettävissä. Lapsille ei juuri tuntunut 

olevan merkitystä, katsoivatko he elokuvan tekstitettyä vai jälkiäänitettyä 

versiota, vaikka he kysyttäessä sanoivatkin pitäneensä enemmän 

jälkiäänitetystä, suomeksi puhutusta versiosta. Syytä tähän he eivät osanneet 

eritellä, kun teille suoran suullisen kysymyksen. Ehkä tarkemmilla 

kysymyksillä, suullisilla tai kirjallisilla, tätäkin olisi voitu paremmin selvittää. 

Kenelläkään lapsista ei ollut ongelmia tekstitysten lukemisen kanssa vaan 

kaikki ehtivät hyvin lukea ne, eivätkä he myöskään kokeneet että jotain olisi 

niistä jäänyt ymmärtämättä. Asioiden ilmaiseminen kontekstissa on aina eri 

asia kuin irrallisten sanojen ymmärtäminen, mutta toisaalta kyselykaavakkeet 

osoittivat että sekä dubatussa että tekstitetyssä versiossa oli paljon sanoja 

joiden merkitys oli osalle tai jopa kaikille lapsille vieras tai epäselvä. Mietin 

myös sitä mahdollisuutta, ettei kaiken tarvitse lapsille ollakaan täysin 

ymmärrettävää vaan tärkeintä on juonikuvion ymmärtäminen ja ”kärryillä 

pysyminen”, yksittäiset kohtauksen ja repliikit jotka jäävät ymmärtämättä eivät 

välttämättä estä kokonaisuuden seuraamista ja ymmärtämistä eivätkä lapset 
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edes kiinnitä niihin pahemmin huomiota, saati että jälkikäteen muistaisivat 

niitä. Toisaalta voi tietysti olla niin, että lapset ymmärsivät kaikki ilmaisut 

omissa konteksteissaan eikä yksittäisistä sanoista ollut mitään ongelmaa. 

 

Kenties digitaalisten julkaisujen aikakausi onkin mahdollistamassa ratkaisun 

myös ”kahden yleisön” ongelmaan, tilanteeseen jossa esimerkiksi Shrekin 

kaltainen ”koko perheen” animaatioelokuva on käännettävä kahdelle eri 

kohderyhmälle – lapsille ja aikuisille. DVD-julkaisuille voidaan liittää 

elokuvasta jopa kahdeksan erilaista jälkiäänitettyä versiota ja 32 eri 

tekstitysversiota (Diaz Cintas 2003: 198). Molempiin kohderyhmiin voitaisiin 

näin keskittyä erikseen, jos esimerkiksi DVD-julkaisuille liitettäisiin kaksi eri 

samankielistä käännösversiota – toinen olisi selvästi suunnattu lapsille ja 

toinen varttuneemmille katsojille, joko jälkiäänitettynä tai tekstitettynä. Myös 

televisiolähetysten digitalisoituminen mahdollistaa useamman erilaisen 

käännöksen lisäämisen lähetykseen eikä nähdäkseni ole mitään estettä sille, 

että eri käännökset voisivat olla samankielisiä, mutta eri kohderyhmille 

suunnattuja aivan kuten kuulovammaisille ja heikkokuuloisille tarkoitetut 

tekstitykset. Katsojat voisivat itse valita haluamansa käännöksen ohjelmaa 

katsottaessa, riippuen siitä ketkä perheenjäsenistä sitä katsovat. Lapsille 

suunnatussa käännöksessä olisi jo sanatason valinnoista lähtien mahdollista 

huomioida tämän kohderyhmän erikoistarpeet ja tehdä mahdollisimman 

ymmärrettävää tekstiä juuri heille, minkä ei tarvitse tarkoittaa elokuvan 

”siistimistä” tai lasten aliarviointia katsojina. Tietysti tämä maksaisi sekä aikaa 

että rahaa, joten kovin todennäköiselle vaihtoehdolle lasten todellinen 

huomioiminen ”kahden yleisön elokuvissa” ei nykypäivänä tunnu.   
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English Summary 

Schoolchildren as audience of film translations 
Minna Pihlajakoski 

 

While the world is becoming more unified in several ways (at least when it 

comes to the industrialised and wealthy countries), audiovisual material is 

also being spread over boundaries to different countries and even continents. 

This material includes feature films for cinema, different kinds of programs for 

television, DVD and video releases etc. In many cases this also requires 

audiovisual translation (or screen translation) to make the material 

understandable for foreign audiences as different languages are spoken in 

different countries. This has also lead audiovisual translation studies to grow 

into a major field of study within translation studies within the past fifteen – 

twenty years (Díaz Cintas 2003, Gambier 2007). This is a very welcome 

change, but for various reasons these studies have so far mainly 

concentrated on the different methods of audiovisual translating.  

 

These methods include subtitling, dubbing and voice-over translation. They 

each pose their own special limits and requirements for translating, and much 

of the study and discussion on audiovisual translation has concentrated on 

describing each method as well as defending the use of one method over the 

other.  Each country seems to have adopted their own favourite method of 

audiovisual translation, depending on several factors like the size of the 

population, language spoken in the country, location of the country and 

different historical factors. Usually the traditional method is held on to quite 

tightly, also because audiences find it hard to read subtitles after decades of 

listening to dubbed translations and vice versa. Although opinions preferring 

one method over the other within research and literature are very strong, they 

are more often based on ideas that have not actually been researched 

thoroughly and have no true scientific background (Gambier 2007: 80).  

 

In Finland it is a common practise to subtitle any audiovisual material aimed 

for an adult audience, and to dub material aimed at children less than ten 
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years of age (children who are not considered capable of reading subtitles by 

themselves or quickly enough). These include most of the foreign animated 

films and cartoons, different children’s programs and other such material. 

Some experiments were made in the past years to dub material for adult 

audiences as well, but these were strongly rejected by the public and 

subtitling was again quickly resumed. I look more closely into the different 

methods of audiovisual translation and the pros and cons of subtitling and 

dubbing, as well as the common practises of audiovisual translation in 

Finland, in chapter two.  

 

Personally I have always been interested in the cinema and as my family 

includes children of different ages, I have also watched a lot of animated films 

and other films aimed at children. Sometimes they have been translated with 

subtitles and sometimes they have been dubbed into Finnish, sometimes I 

have seen the same film with the subtitles and then also the dubbed version.  

These two methods of audiovisual translating are very different and it is has 

been fascinating to see how two different translators end up with different 

solutions for the same problems and other interesting points (naturally this 

also depends strongly on whether the translation is done with subtitles or 

dubbed Finnish). However, with time I have also began to wonder whether the 

”assumed” is true and that children always dubbed translations over subtitles. 

(Of course this question only concerns children who can read quickly enough 

by themselves to follow the subtitles, as well as the dubbed lines). While it 

might be easier to follow dubbed translations (as it does not involve reading, 

as well listening and watching), it also means being left out of the original 

voices and language. There have been very few studies with children on the 

reception of audiovisual translation, as there have for any reception of 

audiovisual translation for that matter, but somehow it seems to taken for 

granted that they prefer the dubbed translations.  

 

So, the purpose of this study was to find out whether children (aged 9…12 

years) find watching dubbed film translations somehow different from 

watching subtitled film translations. I wanted to look closer into the supposition 

of preference of dubbed material and to see what children themselves think 
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about translations.  It could be that they do not always automatically prefer 

dubbing to subtitling and that original soundtracks also have meaning to them 

in some ways.  

 

As the theoretical background for the study, I chose to have a brief look into 

media studies.  I was interested in ”media literacy” and especially in how 

literate children are considered to be with the media, and how literate they 

actually are with it.  As I also find the concept “child image” (the image each 

one of us individually has of childhood and children, as well as the child image 

prevailing in our society now and in the past) interesting. I believe it is of 

importance for translators (especially those that translate texts for children), 

and that it could strongly influence the strategies translators choose and the 

decisions they make while translating.  I give a brief overview of these two 

concepts in chapters three and four.   

 

To go ahead with the study, I asked a small group of children if they would be 

willing to watch the animated film Shrek twice, first with Finnish subtitles and 

five days later the dubbed version.  Altogether seven children took part in 

these two sessions, three girls and four boys.  First time we got together there 

were three boys and three girls, aged 9…12 years.  The children watched 

Shrek with the dubbed Finnish translation and the entire session was 

recorded with a digital videocamera, so that I could watch it over later for 

analysis.  The group got together again five days later to watch the subtitled 

version of Shrek with the original English soundtrack.  This time there were 

two girls and four boys present (one girl from the original group did not show 

up and a boy replaced her), but the girls left about twenty minutes before the 

film ended. Again, the session was recorded for later analysis.  I observed the 

children during the sessions and made notes of their reactions to the film.   

 

Also I handed out a questionnaire after both sessions to each child and asked 

the children to fill it out by themselves, with no help from parents, siblings or 

friends. On the questionnaire there was a list of words that were included in 

the subtitles/dubbed Finnish and I asked the children to explain what they 

thought these words meant.  On both questionnaires I also asked them a few 
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questions about the four main characters in the film, to see if the descriptions 

would somehow differ after watching the film with different translations.  At the 

end of the second questionnaire I also asked the children if they thought it 

was somehow different to watch the film with either subtitles or dubbed lines, 

and if they had had any problems in reading or understanding the subtitles.   

 

Originally I had also planned a short focus group sessions after the second 

viewing, where I had wanted to discuss the two different translations with the 

children, but unfortunately this did not work out as I had hoped it would. It 

would have been very interesting to ask the children questions face to face 

and to let them discuss the translations together, this way they could perhaps 

have given more detailed answers to specific questions and the children could 

have brought up points that I did not even notice. 

 

Before we started viewing the film, I specifically asked the children to 

comment (in a loud voice) on the translations and anything else in the films 

during the viewing sessions, but they were rather quiet. Perhaps Shrek was 

already a bit too familiar for them, as some of the children seemed to rather 

talk about something else while watching the film and hardly at all about the 

film itself. So unfortunately there was not much to analyse once the sessions 

were over and I started to work on the recordings.  However there were a 

couple of interesting things that caught the children’s attention, in both the 

subtitled and dubbed translations.  

 

The questionnaires raised other interesting questions. It seemed the children 

misunderstood (or did not understand at all) more words that were in the 

dubbed version than words that were in the subtitled one (the words were 

taken out of context, which might naturally influence the understandability of 

each individual word).  Is it then in fact true that the dubbed translations are 

always intended for a younger audience, or are they in fact targeted for a 

”mixed”, if not simply for adult audience?  This is an interesting question that 

influences the strategies the translators choose, and choices they make while 

translating.  In the case of Shrek it seems fairly obvious that the translator of 

the dubbed Finnish did not actually have children in mind while working on the 
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translation, at least not young children.   Especially one of the characters, 

Donkey, speaks in a very quick way and in the dubbed Finnish uses 

expressions which are typical of the slang of the Finnish capital Helsinki.  To 

an adult listening to the soundtrack this will prove to be no greater problem 

and also the children seemed to understand the dialogue without problems, 

but when taken out of context several of the expression were unknown to the 

children.  Surprisingly enough, the expressions chosen for the second 

questionnaire (taken from the subtitled translation of Shrek) seemed easier for 

the children to understand.  This seems contradictory with the common idea 

that subtitled translations are aimed at an older audience, where as dubbed 

translations are mainly targeted at child audiences. The subtitled translation 

seems much more neutral than the dubbed version; it does not seem to be 

translated with a particular audience in mind at all. In the dubbed translation 

there are also some quite straightforward expressions like “paskaa” (“shit”). In 

some studies (Nurmela 2006) this is seen as a sign of a non-patronizing 

attitude toward children and considered a positive feature; myself I would 

rather say it is just a sign of aiming the translation at an older audience. Then 

again, the translator may also have chosen the translation strategy according 

to her own child image – the child as an equal with adults, at least when it 

comes to reading mass media. 

 

The children seemed quite happy watching the film both translations, but 

when I asked them if the preferred one over the other they all liked the 

dubbed translation better. When I asked them why they liked it better, none of 

them could give me an answer. Later when I asked my son (then already 

thirteen years old) the same question, he answered the dubbed translation 

seemed more “alive”. He was not able to really define what he meant, but 

perhaps it really is easier for children to immerse themselves in the story if 

they hear it in their own native language and are not forced to read while 

watching and listening.  However, this study is very limited and only scratches 

the surface. More thorough and detailed research with methods like focus 

groups is needed to find out what children think and feel about the different 

translation modes, and why they feel the way they do. 
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Liite 1.1 
Kerro mitä seuraavat sanat mielestäsi tarkoittavat: 
 
 
Döfätä 
 
 
Megeen 
 
 
Streitti 
 
 
Friikki 
 
 
Humaani 
 
 
Viilata linssiin 
 
 
Uida liiveihin 
 
 
Vasikoida 
 
 
Parfait 
 
 
Miljöö 
 
 
Vartoa 
 
 
Klyyvari 
 
 
Frendi 
 
 
Catering 
 
 
Ajomies 
 
 
Orkka 
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Liite 1.2 
Kerro millainen hahmo Shrek mielestäsi on: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entä Aasi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lordi Farquaad? 
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Liite 2.1 
Kerro mitä seuraavat sanat mielestäsi tarkoittavat: 
 
 
Haista 
 
 
Rehellinen 
 
 
Kummajainen 
 
 
 
Jäädyke 
 
 
 
Kallo 
 
 
 
Metsästäjä 
 
 
 
Orkesteri 
 
 
 
Muffinimies 
 
 
 
Heimlichin ote 
 
 
 
Typy 
 
 
 
Limanuljaska 
 
 
 
Julkkisliitto 
 
 
 



 4  

Liite 2.2 
Kerro millainen hahmo Shrek mielestäsi on: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entä Aasi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lordi Farquaad? 
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Liite 2.3 
Oliko mielestäsi elokuva erilainen suomeksi puhuttuna ja suomeksi 
tekstitettynä? Oliko niitä jotenkin erilaista katsella? Oliko toinen esimerkiksi 
mielenkiintoisempi kuin toinen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehditkö lukea kaikki tekstitykset? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuntuiko joku kohta tekstityksessä oudolta, kummalliselta? Ymmärsitkö kaikki 
kohdat vai jäikö joku juttu ihmetyttämään? 
 


