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Tulkkaukseen valmistautuminen on osa tulkin ammattitaitoa ja velvollisuutta. Valmistautumista
pidetään yleisesti tulkille hyödyllisenä, vaikka sen vaikutuksista tulkkaussuoritukseen ei ole
yhtenäistä käsitystä. Valmistautumisella tarkoitetaan sitä pohjatyötä, jonka tulkki tekee ennen
varsinaista tulkkaussuoritusta. Valmistautuminen on monivaiheinen prosessi, jossa yhdistyy
tehokas tiedonhankinta, tiedon analysointi ja soveltaminen sekä tiedon muistiinpainaminen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tulkin valmistautumista ja informaation välittämistä
konsekutiivitulkkauksessa poistojen, lisäysten ja korvausten näkökulmasta. Tutkimuksessa
sovellettiin Henri C. Barikin tutkimusta simultaanitulkkauksen alalta. Tulkkaussuoritukseen
valmistautumista verrattiin tilanteeseen, jossa tulkkaus tapahtui ilman valmistautumista.
Tutkimusaineisto koostui kahdesta nauhoitetusta venäjänkielisestä puheesta ja niiden kuudesta
suomenkielisestä tulkkeesta. Aineistoa tarkasteltiin litteroituna tekstinä Corpus of Learner’s
Interpreting (CLI) -korpuksessa.

Tutkimus osoitti, että valmistautuminen vaikuttaa positiivisesti tulkkaussuoritukseen ja
informaation välittämiseen. Tulkkaus ilman riittävää valmistautumista aiheutti puutteita
informaation välittämisessä sekä epätarkkuutta ja virheitä. Tulkkien suoritus ilman
valmistautumista osoittautui onnistuneeksi siltä osin, kun tulkeilla oli aikaisempaa tietoa aiheesta,
esimerkiksi koulusivistyksensä pohjalta. Tulkkaukseen valmistautuminen mahdollisti
alkuperäisen puheen tulkkaamisen tarkempana viestin vastaanottajalle. Tulke oli jossain määrin
informatiivisempaa kuin alkuperäinen puhe.

Valmistautumisesta huolimatta tulkkeissa esiintyi kuitenkin sellaisia ongelmia, jotka eivät
vastanneet odotuksia. Ongelmat näkyivät muun muassa tulkkien puheiden katkonaisuutena,
alkuperäisen puheen arvottamisena sekä virheellisen tiedon lisäämisenä. Havainto todistaa sen,
että huolellinenkaan valmistautuminen ei välttämättä takaa täysin virheetöntä ja sujuvaa tulketta,
sillä tulkkauksessa saattaa tulla vastaan tilanteita, joihin on mahdotonta valmistautua etukäteen.

Avainsanat: informaation välittäminen, konsekutiivitulkkaus, tulkki, tulkkaus, valmistautuminen
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen lähtökohta ja tutkimusongelma

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten tulkkaussuoritukseen valmistautuminen, ja toisaalta se,

että suoritukseen ei ole valmistauduttu, vaikuttaa tulkkaussuoritukseen ja informaation

välittämiseen tulkilta viestin vastaanottajalle konsekutiivitulkkauksessa. Valmistautumisen

vaikutuksia ja informaation välittämistä tarkastellaan tulkin tekemien poistojen, lisäysten ja

korvausten näkökulmasta. Jaottelu pohjautuu Henri C. Barikin (2002: 79–91) tekemään

tutkimukseen, jossa tarkasteltiin alkuperäisen puheen suhdetta simultaanitulkkeeseen.

Valmistautumisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä pohjatyötä, jonka tulkki tekee ennen

varsinaista tulkkaussuoritusta. Tämä pohjatyö voi käsittää monia eri vaiheita, joista

esimerkkeinä mainittakoon tulkattavaan aiheeseen tutustuminen eri tietolähteitä käyttämällä ja

tulkkaustilanteessa mahdollisesti esiintyvien termien ja käsitteiden opettelu tulkattavalla

kieliparilla. Valmistautuminen tapahtuu jokaisen tulkin kohdalla yksilöllisesti riippuen aiheen

vieraudesta ja tulkin kokeneisuudesta. Valmistautumisella pyritään saavuttamaan aiheesta

tulkkaustilanteen vaatima tietotaso.

Kiinnostus valmistautumisen vaikutusten tutkimiseen heräsi käännöstieteen syventävien

opintojen tulkkauskursseilla, joissa useaan otteeseen painotettiin valmistautumisen tärkeyttä

tulkin ammatissa. Aiheen valintaan vaikuttivat lähinnä omat kokemukseni siitä, kuinka

tulkkaukseen valmistautuminen vaikuttaa varsinaiseen suoritukseen. Omakohtaisista

kokemuksistani oli hyötyä tutkimuskysymyksen hahmottamisessa ja aiheen rajaamisessa.

Tulkkaukseen valmistautumisen tutkiminen on tarpeellista, koska aiheesta on melko vähän

aikaisempaa tutkimusta. Koska valmistautumisella on oletettavasti suora yhteys

onnistuneeseen tulkkaukseen, se on osa tulkin ammattitaitoa ja velvollisuutta. Tästä on

maininta Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) laatimassa Tulkin ammattisäännöstössä

(SKTL 1994). Vaikka valmistautumista pidetään yleisesti tulkille hyödyllisenä,

valmistautumisesta ja sen vaikutuksista tulkkaussuoritukseen ei kuitenkaan ole selkeää

käsitystä. Tutkimalla tulkkeessa esiintyviä poistoja, lisäyksiä ja korvauksia suhteessa

alkuperäiseen puheeseen voidaan selvittää, miten suoritus, johon on valmistauduttu, eroaa
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suorituksesta, johon ei ole valmistauduttu. Tämän lisäksi voidaan selvittää, miten poistot,

lisäykset ja korvaukset vaikuttavat informaation välittämiseen molemmissa tilanteissa.

1.2 Tutkimuksen teoriaa ja taustaa

Tähän tutkimukseen sovelletaan kanadalaisen tutkijan Henri C. Barikin (2002: 79–91)

aiemmin tekemää tutkimusta, jossa tarkasteltiin simultaanitulkkauksessa esiintyviä poistoja,

lisäyksiä ja korvauksia suhteessa tulkattavaan puheeseen. Tutkimukseen osallistui kaksi

konferenssitulkkia, kaksi tulkkiopiskelijaa ja kaksi kahta eri kieltä sujuvasti puhuvaa

henkilöä. Jälkimmäisillä ei ollut aikaisempaa kokemusta tulkkauksesta. Henkilöitä pyydettiin

tulkkaamaan simultaanisesti useita puheita joko heidän A-työkielestään B- tai C-työkieleen tai

päinvastoin.

Barik määrittelee poistot (omission) sellaisiksi kohdiksi, jotka esiintyvät alkuperäisessä

puheessa, mutta jotka jäävät pois tulkkeesta. Barikin mukaan poistot saattavat johtua tulkin

ymmärtämisvaikeuksista tai siitä, että tulkki on jäänyt jälkeen puhujasta (huom.

simultaanitulkkauksessa), jolloin tulkki yrittää saada puhetta kiinni jättämällä joitain kohtia

tulkkaamatta. (Barik 2002: 79–91.)

Lisäyksiksi (addition) Barik määrittelee kohdat, joita ei ole alkuperäisessä puheessa, mutta

jotka tulkki lisää tulkkeeseen. Lisäykset voivat olla viestin vastaanottajan kannalta

tarpeellisia, jos ne selkeyttävät alkuperäistä viestiä. Toisaalta lisäykset voivat olla myös

turhia, jolloin ne saattavat jopa vaikeuttaa viestin välittymistä. (Barik 2002: 79–91.)

Korvauksilla (substitution) Barik viittaa sellaisiin puhujan puheessa esiintyviin kohtiin, jotka

tulkki korvaa esimerkiksi jollain toisella sanalla. Korvaus voi olla merkitystä eriasteisesti

muuttava. Tutkimuksessaan Barik nimittää korvauksia joissain tapauksissa virheiksi (error).

Korvauksen virheellisyyttä on arvioitava sen mukaan, voidaanko sanoma ymmärtää väärin

kohdekielellä. (Barik 2002: 79–91.)

Tulkin valmistautumista on aikaisemmin tutkinut muun muassa Saana Ala-Antti (2003) pro

gradu -tutkielmassaan Preparing for an interpreting assignment – an element of an

interpreter´s expertise. Tutkimuksessa tarkasteltiin toimeksiantoon valmistautumisen eri

vaiheita aineiston hankinnasta sen jäsenneltyyn prosessointiin. Ala-Antin tutkimus perustui
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Tony Buzanin kehittämään organic study method -opiskelumenetelmään, jonka

soveltuvuutta testattiin tulkin tekemään valmistautumistyöhön. Systemaattisen

valmistautumisen tärkeyttä osana tulkin ammattitaitoa perustellaan tutkimuksessa sillä, että

tulkki pystyy helpommin tunnistamaan varsinaisen tulkkaussuorituksen kannalta keskeiset

asiat ja ongelmakohdat.

1.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimuksessa käytettävä aineisto koostui venäjänkielisestä puheesta ja sen suomenkielisistä

konsekutiivisesti tulkatuista tulkkeista, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin tekstiksi.

Tutkimukseen osallistui yksi puhuja ja kolme tulkkiopiskelijaa.

Tulkkauskertoja järjestettiin kaksi, jotta saatiin vertailtava koeasetelma. Ensimmäisellä

tulkkauskerralla tulkit tulkkasivat puheen spontaanisti ilman valmistautumista ja toiselle

tulkkauskerralle tulkkeja pyydettiin valmistautumaan suoritukseen etukäteen.

Tulkkauskertojen aiheena oli Suomen, Ruotsin ja Venäjän historian rajakiistat ja

aluevalloitukset hieman eri näkökulmista tarkasteltuina alkaen 1100-luvulta päättyen 1600-

luvulle. Tulkattavat puheet sisälsivät erityisesti maantieteellisiä nimiä, ihmisten ja

tapahtumien nimiä sekä vuosilukuja. Tämän lisäksi puheissa esiintyi sodankäyntiin liittyvää

sanastoa.

Litteroituihin tulkkeisiin merkittiin poistot, lisäykset ja korvaukset sekä tauot. Aineisto

siirrettiin Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen venäjän käännöstieteen

mustikka-palvelimelle, Corpus of Learner’s Interpreting (CLI) -korpukseen. Korpus

mahdollisti aineiston tarkastelun laadullisesta ja määrällisestä näkökulmasta. Analyysissä

alkuperäistä venäjänkielistä puhetta verrattiin sen suomenkielisiin tulkkeisiin. Aineiston

käsittelyä ja koeasetelmaa esitellään tarkemmin luvuissa 5.1 ja 5.2.

1.4 Hypoteesit

Tässä tutkimuksessa esitän hypoteesit poistojen, lisäysten ja korvausten näkökulmasta.

Lisäksi esitän hypoteeseja koeasetelman mukaisesti siten, että ennustan tuloksia suorituksen

osalta, johon on valmistauduttu ja vastaavasti suorituksen osalta, johon ei ole valmistauduttu.
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Poistojen osalta esitän hypoteesiksi, että ilman valmistautumista tulkit poistavat tulkkeesta

sellaisia kohtia, joita he eivät ole ymmärtäneet. Tämä puolestaan aiheuttaa viestin

välittämisessä puutteita. Tulkki saattaa poistaa turhia toistoja ja täytesanoja, mutta on

mahdollista, että tulkin epävarmuus tulkattavasta aiheesta aiheuttaa sen, että tulkki lisää omia

turhia toistoja ja täytesanoja. Lisäksi esitän, että tulkkaukseen valmistautunut tulkki tekee

poistoja, mutta määrällisesti vähemmän. Tällöin poistot eivät johdu niinkään

ymmärtämisvaikeuksista, vaan muistiinpanotekniikan aiheuttamista ongelmista. Toisin

sanoen tulkki jää jälkeen puheesta keskittyessään liikaa muistiinpanojen tekemiseen. Koska

huolellisella valmistautumisella voidaan etukäteen varautua tulkkauksen mahdollisiin

ongelmakohtiin, tulkkeessa esiintyy oletettavasti vähemmän poistoja ja tulke on tarkempaa

suhteessa alkuperäiseen puheeseen.

Lisäysten osalta esitän hypoteesiksi, että tulkki, joka ei ole valmistautunut suoritukseen, tekee

tulkkeeseen lisäyksiä, jotka johtuvat ennen kaikkea siitä, että tulkki ei löydä vastinetta toisesta

kielestä jollekin ilmaisulle ja joutuu lisäämään tulkkeeseen selityksiä. Lisäksi tulkkeessa

saattaa esiintyä puheen korjauksia ja uudelleenaloituksia, mikä aiheuttaa turhia lisäyksiä. Sen

sijaan valmistautuneen tulkin osalta mahdolliset lisäykset ovat perusteltuja ja harkittuja

viestin vastaanottajan kannalta. Tulkattavaan aiheeseen tutustunut tulkki pystyy arvioimaan,

millaiset lisäykset ovat tarpeen puhujan sanoman ymmärtämiseksi. Puheen korjaukset ja

uudelleenaloitukset ovat oletettavasti valmistautuneen tulkin osalta vähäisiä.

Korvauksia esiintyy todennäköisesti molemmilla tulkkauskerroilla. Ero tulkkauskertojen

välillä korvausten osalta on oletettavasti se, että tulkki, joka ei ole valmistautunut

suoritukseen, käyttää korvauksia kiertääkseen tarkan käännösvastineen. Suoritukseen

valmistautunut tulkki puolestaan käyttää korvauksia selkeyttääkseen sanomaa eli toisin

sanoen käyttää sanoja, jotka ovat tutumpia viestin vastaanottajalle. Virheellisten korvausten

osalta oletan, että niitä voi esiintyä molemmilla tulkkauskerroilla. Tätä perustelen sillä, että

myös valmistautunut tulkki saattaa tulkatessaan muodostaa vääriä viittaussuhteita tai sekoittaa

sanoja keskenään.
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2. TULKKAUSVIESTINTÄ

Viestinnällä on eräitä perusedellytyksiä, joita ilman viestintää ei synny lainkaan: sanoman

lähettäjä, sanoman vastaanottaja, sanoma ja viestinnän kanava. Sanoman syntymiseen,

lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvitaan tarve ja kyky viestintään. Kun kyseessä on

ihmisten välinen tietojen vaihdanta, puhutaan inhimillisestä viestinnästä. (Wiio 1994: 67, 75,

78–79.)

Myös tulkkauksessa on kyse inhimillisestä viestinnästä. Tulkkauksen tarve syntyy silloin, kun

sanomien vaihtoon ei ole yhteistä kieltä. Hietanen (2004: 280) määrittelee tulkkauksen

viestintämuodoksi, jossa ulkopuolinen viestinnän ammattilainen eli tulkki välittää sanoman

kieli- ja kulttuurirajan yli kulloisenkin puhujan ajatuksia ja tarkoitusta mahdollisimmat

tarkasti vaalien. Tulkkaus perustuu puhujan sanoman tulkintaan, sillä sanat ja tekstit saavat

merkityksen vasta tulkinnan kautta. (Hietanen 2004: 280.)

Ihminen ilmaisee itseään parhaiten äidinkielellään, kun taas vieraalla kielellä vain sen, mitä

osaa. Todellisen ajatustenvaihdon ja vuoropuhelun edellytyksenä on oma äidinkieli (Hietanen

2004: 277). Tulkkausviestinnässä tämä näkyy tulkattavien oikeutena käyttää omaa

äidinkieltään, jolloin myös tasavertaisuuden luominen tulkattavien välille on mahdollista

(Leinonen 2004: 302).

Tulkkaus on tapana jakaa kahteen tulkkausmenetelmään: konsekutiivitulkkaukseen eli

peräkkäistulkkaukseen ja simultaanitulkkaukseen eli samanaikaistulkkaukseen.

Tulkkaus voidaan jakaa myös tulkkausviestintälajien mukaan asioimis-, oikeus- ja

konferenssitulkkaukseen. (SKTL 2010a.) Asioimistulkkaus on viranomaisen tai yksityisen

tahon ja asiakkaan välisen asioimisdialogin tulkkausta, joka yleensä tapahtuu

konsekutiivisesti. Asioimistulkkauksen päämääränä on asioiden selvittäminen, mikä johtaa

yleensä johonkin päätökseen tai toimenpiteeseen. Oikeustulkkaus on myös eräällä tapaa

asioimistulkkausta, sillä useimmiten tulkkaus toimitetaan viranomaisen eli tuomioistuimen ja

tulkattavan välillä. Konferenssitulkkauksessa on puolestaan kyse konferenssiviestinnän

tulkkauksesta eli erilaisten kokousten ja esitelmien tulkkauksesta. Konferenssitulkkauksen

päämääränä on tiedon välittäminen puhujalta yleisölle ja tämä tapahtuu ensisijaisesti

simultaanisesti, mutta myös konsekutiivitulkkaus on mahdollista. (Hietanen 2004: 288–290.)
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Tulkin työväline on jokin kieli tai kielet, joita hän käyttää tulkkaustehtävissä. Tulkkauksessa

on tapana puhua tulkin työkielistä eli niistä kielistä, joita tulkki pystyy käyttämään viestinnän

ammattilaisen tasolla. Työkielet jaetaan aktiivisiin työkieliin (A- ja B-työkieli) ja passiivisiin

työkieliin (C-työkieli). A-työkieli on useimmiten tulkin äidinkieli, jota hän osaa parhaiten ja

jota hän näin ollen pystyy käyttämään sekä lähde- että kohdekielenä. Yksi A-työkielen

määritelmä on se, että tulkki tuottaa kieliopillisesti oikeaa tekstiä kyseisen kielen kaikilla

rekistereillä. B-työkielellä tarkoitetaan puolestaan sellaista vierasta kieltä, jota tulkki pystyy

käyttämään lähde- ja kohdekielenä. Erona A-työkieleen on, että sävyjen välittäminen ja

idiomien käyttäminen saattaa olla lievästi puutteellista ja tämän lisäksi A-työkielen vaikutus

saattaa näkyä. C-työkieli on vieras kieli, jota tulkki käyttää vain lähdekielenä ja siksi siitä

käytetään nimitystä passiivinen työkieli. Tulkilla voi olla useita C-työkieliä, mutta niiden

vaatimustaso ei ole yhtä korkea kuin esimerkiksi A- ja B-työkielissä. C-työkielessä tulkilla on

selviä puutteita oikeakielisyydessä, idiomaattisuudessa ja ääntämyksessä. (Hietanen 2004:

282–284.)

Työkielten lisäksi tulkki saattaa osata joitakin muita kielipareja. Kieliparien taitotaso saattaa

olla hyvä, jopa erinomainen, mutta tulkki ei kuitenkaan pysty käyttämään niitä työkielinään,

koska hänellä ei ole kyseisistä kielistä riittävästi työkokemusta tai koulutusta. Tulkin työssä

näiden kielten merkitys ei ole mitätön, sillä ne saattavat auttaa esimerkiksi tiedonhankinnassa.

Hietasen (2004: 282) mukaan tulkit voivat käyttää kieliä yleissivistyksen tavoin.

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan tulkkausviestintää konsekutiivitulkkauksen

näkökulmasta B-työkielestä A-työkieleen kieliparilla venäjä-suomi. Jatkossa tarkastelun

kohteena on nimenomaan konsekutiivitulkkaus, vaikka viitteitä simultaanitulkkaukseen

saattaa esiintyä.

2.1 Tulkkausviestinnän osapuolet ja niiden roolit

Tulkkausviestintään osallistuvia osapuolia voidaan erottaa kolme: 1) tulkki, 2) tulkattava ja

3) viestin vastaanottaja. Vaikka jokaisella tulkkausviestintään osallistuvalla osapuolella on

oma roolinsa ja tehtävänsä, he ovat viestintätilanteessa jatkuvassa vuorovaikutuksessa

keskenään. Selkeimmin vuorovaikutus näkyy konsekutiivitulkkauksessa tulkin ja tulkattavan

välillä, mutta vuorovaikutusta voidaan havaita myös tulkin ja viestin vastaanottajan välillä.
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Konsekutiivitulkki pystyy yleensä välittömästi näkemään yleisönsä reaktioista, onko hänen

tulkkeensa ymmärretty (Siljola 1993: 28). Tulkattavan ja viestin vastaanottajan välillä

vuorovaikutus voi syntyä eleillä, ilmeillä ja äänenpainoilla, koska tulkattavalla ja viestin

vastaanottajalla ei yleensä tulkkaustilanteessa ole yhteistä kieltä. Seuraavaksi jokaisen

osapuolen roolia tarkastellaan erikseen.

2.1.1 Tulkki

Käännöstieteen painopisteen siirryttyä kielestä viestintään myös tulkkaus

vuorovaikutustilanteena ja sen myötä tulkin rooli ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi

(Leinonen 2004: 297). Koska tulkki välittää viestin kahden eri kielen ja kulttuurin välillä,

voidaan tulkkia oletettavasti pitää tulkkausviestinnän onnistumisen kannalta tärkeänä tekijänä.

Tämä väite puolestaan asettaa tulkin roolille ja ammattitaidolle tiettyjä vaatimuksia. Siljolan

(1993: 30) mukaan tulkin on oltava tietoinen omasta roolistaan ja tehtävästään kulloisessakin

viestintätilanteessa ja orientoiduttava niiden tekijöiden ja vaatimusten mukaisesti, jotka

vaikuttavat tulkkausviestinnän onnistumiseen.

Hietanen (2004: 277) toteaa, että hyvän tulkin ammattitaitovaatimusten lista on yhtä loputon

kuin hyvän viestijän taitojen luettelo, mutta nostaa tulkin tärkeimmäksi taidoksi suullisen

viestintätaidon, joka pitää sisällään muun muassa kuuntelemisen ja analysoimisen taidon sekä

tilannetajun. Näin ollen tulkista ei tee ammattitaitoista pelkkä vieraan kielen virheetön

osaaminen, vaan tulkkauksessa on otettava huomioon jokaisen tilanteen asettamat

vaatimukset kokonaisuudessaan.

Tulkki on puolueeton kulttuurienvälisen viestinnän ammattilainen, joka ei ota kantaa

tulkattaviensa sanomiin ja viesteihin eikä aja kummankaan tulkattavan asiaa.

Puolueettomuuden tärkeyttä voidaan perustella sillä, että muutoin alkuperäinen sanoma

saattaa vääristyä. (Leinonen 2004: 298.) Puolueettomuuden merkitys näkyy selkeimmin

sellaisissa tilanteissa, joissa tulkkauksen päämääränä on selvittää jokin tulkattavaa koskeva

asia. Puolueettomuuden käsitteeseen liittyy läheisesti myös tulkin jääviys. Tulkki ei saa ottaa

vastaan sellaista toimeksiantoa, jossa tämä on asianosaisuuden tai muun sellaisen syyn takia

estynyt toimimaan tilanteessa (SKTL 1994). Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voidaan
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mainita tuomioistuimen oikeuskäsittelyt, joissa tulkki ei voi tulkata, jos hän on muutoin kuin

tulkkina itse osallisena jutussa.

Tulkkaus on sekä fyysisesti että psyykkisesti kuormittavaa työtä. Matkustaminen sekä pitkät

työpäivät ja epäsäännölliset työajat vaativat hyvää fyysistä kuntoa. Julkinen esiintyminen,

keskittymiskyvyn ylläpito ja toimeksiantoon valmistautuminen puolestaan vaativat psyykkistä

kestävyyttä. Tulkin on myös pidettävä huolta äänestään, sillä se on tulkin työväline.  Kaikki

edellä mainitut tulkin ammattitaitoon ja osaamiseen tarvittavat taidot ja ominaisuudet eivät

synny itsestään, vaan siihen vaaditaan koulutusta ja kokemusta. Käännöstieteen alalta hankittu

koulutus ei kuitenkaan tee tulkista valmista, vaan ammatissa menestymisen edellytyksenä on

jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden opiskelu.

2.1.2 Tulkattava

Tulkattavan intressinä tulkkaustilanteessa on saada viesti toista kieltä ja kulttuuria edustavalle

viestin vastaanottajalle tulkin välityksellä. Tulkattavan on näin ollen pystyttävä luottamaan

tulkin ammattitaitoon ja siihen, että viesti välittyy vastaanottajalle merkitysten osalta

muuttumattomana.

Tulkkauksen käyttäminen apuna viestintätilanteessa saattaa olla joillekin tulkattaville uusi

asia, josta ei ole aikaisempaa kokemusta. Jotta tulkki ja tulkattava pystyvät toimimaan

mahdollisimman saumattomasti yhteistyössä, tulkattavan on tärkeää tiedostaa joitakin

tulkkaukseen ja tulkin työhön liittyviä perusseikkoja. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

(SKTL) on julkaissut nettisivuillaan ohjeita puhujille tulkkaustilannetta varten (SKTL 2010b).

Ohjeet on laadittu simultaanitulkkausta silmällä pitäen, mutta niitä voidaan monilta osin

soveltaa myös konsekutiivitulkkaukseen.

Tulkattavan on hyvä tietää, miten tulkkaus käytännössä tapahtuu eli toisin sanoen, mitä

tulkkausmenetelmää käytetään. Tällöin puhuja voi sovittaa puhenopeutensa ja puhejaksot

tulkille sopiviksi. Etenkin puhenopeuden pitäminen tasaisena koko puheen ajan on oleellista,

sillä nopeutettu puhe tai toisaalta myös liian hitaasti tuotettu puhe vaikuttavat tulkin

työskentelyyn. Lisäksi on huomioitava, että tulkattavat ovat erilaisia: puheen selkeys, viestin

sujuvuus ja asioiden esittämistapa vaihtelevat suuresti tulkattavien välillä.
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Yleensä tulkki ja tulkattava ovat yhteydessä toisiinsa jo ennen varsinaista tulkkaustilannetta,

jolloin sovitaan ja keskustellaan tarkemmin toimeksiannosta. Tulkattava voi toimittaa tulkille

etukäteen aihettaan koskevaa materiaalia, kuten esityksen rungon tai koko puheen, erilaisia

esityksen tueksi tarkoitettuja taulukoita, piirtoheitonkalvoja yms. (SKTL 2010b). Materiaalin

toimittaminen on suositeltavaa, koska näin tulkki pystyy valmistautumaan tulkkaukseen

paremmin.

Vaikka tulkattava viestii kuulijoille tulkin välityksellä ja tulkin ja tulkattavan vuorovaikutus

näkyy selkeästi, tulkattavan on tärkeää säilyttää kontakti myös viestin vastaanottajaan (SKTL

2010b). Käytännössä tämä tarkoittaa katsekontaktin säilyttämistä ja luontevaa esiintymistä,

sillä tulkattavan viesti on ensisijaisesti tarkoitettu tämän kuulijoille, eikä tulkille.

2.1.3 Viestin vastaanottaja

Tulkkausviestinnässä viestin vastaanottaja on se, jolle tulkattavan puhe on osoitettu. Puhe

välittyy vastaanottajalle tulkin kautta. Vastaanottajan intressinä on ymmärtää, mitä tulkattava

haluaa hänelle kertoa. Vastaanottajan aiempi tietopohja aiheesta kuitenkin vaikuttaa siihen,

kuinka hyvin puhujan viesti ymmärretään (Hietanen 2005: 52). Näin ollen viestin

vastaanottaminen ei ole yksin riippuvaista tulkin onnistumisesta.

Joissakin tapauksissa viestin vastaanottaja on myös tulkattava ja päinvastoin (esim.

asioimistulkkaus). Tällaisessa tilanteessa tulkin tekemät tulkintavirheet yleensä paljastuvat,

koska vuorovaikutus tulkattavan ja viestin vastaanottajan välillä on molemminpuolista

verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa viestin vastaanottaja ei osallistu keskusteluun.

Esimerkkinä tilanteesta, jossa viestin vastaanottaja ei osallistu tulkkaukseen, voidaan mainita

erilaisten puheiden ja esitelmien tulkkaukset joko konsekutiivisesti tai simultaanisesti.

Toisaalta tällaisissakin tapauksissa konsekutiivisesti tapahtuvaan esitelmän tulkkaukseen

viestin vastaanottajalla on mahdollisuus osallistua esimerkiksi esittämällä kysymyksiä

puhujalle.
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2.2 Tulkkausviestinnän erityispiirteitä ja ongelmia

Tulkkauksen luonteeseen ja erityispiirteeseen kuuluu se, että tulkkaus on aina ainutkertainen,

aikaan sidottu vuorovaikutustilanne. Tästä johtuu, että tulkkauksessa korostuu jatkuva

ongelmanratkaisukyky. Toisin kuin kääntäjän ammatissa, tulkilla ei ole käytettävissään

tulkkaustilanteessa hakuteoksia tai aikaa pohtia ratkaisujaan. Tulkin on pystyttävä välittämään

puhujan sanoma kohdekielellä heti puhujan puhejakson jälkeen konsekutiivisesti tai

samanaikaisesti puhujan kanssa simultaanisesti. (Siljola 1993: 6.) Tässä kohtaa on kuitenkin

huomioitava, että tulkki valmistautuu aina tulkkaussuoritukseen etukäteen.

Valmistautumisella pyritään ennakoimaan tulkkaustilanteessa esiintyviä ongelmakohtia ja

tutustumaan tulkattavaan aiheeseen. Tulkin valmistautumista käsitellään tarkemmin luvussa

kolme.

Kuten kaikessa viestinnässä, myös tulkkausviestinnässä erilaiset häiriöt ovat mahdollisia.

Häiriöt ovat viestintää kuulumattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat sanoman välittämiseen ja

tulkintaan. Inhimillisessä viestinnässä häiriöllä tarkoitetaan niitä lähettäjän ja vastaanottajan

sisäisiä (asenteet, mielipiteet, tunnetekijät) sekä kanavissa olevia ulkoisia tekijöitä (melu,

epäselvä puhe, epäselvä käsiala), jotka muuttavat sanomaa sen tarkoitetusta muodosta

aiheuttaen sanoman vääristymistä. (Wiio 1994: 80–81.)

Tulkkausviestinnässä tyypillisiä häiriöitä aiheuttavia tekijöitä ovat taustamelu, puheen

epäselvyys ja viestin tulkintaerot. Häiriöitä voi syntyä ensinnäkin tulkattavan ja tulkin välille

ja edelleen tulkin ja viestin vastaanottajan välille. Tavallisessa kahdenkeskisessä viestinnässä,

jossa ei tarvita tulkkia, häiriötekijöistä johtuvat väärinymmärrykset ja tulkintaerot tulevat

yleensä esille palautteen muodossa. Palaute viestinnässä tarkoittaa sitä, että lähettäjä saa

vastakaikua sanomaansa, jolloin saadaan tietoa, onko sanoma ymmärretty (Wiio 1994: 81).

Ihmisten tarve kommunikoida yli kieli- ja kulttuurirajojen on kasvattanut ammattitaitoisen

tulkkien tarvetta ja oletettavasti myös kyseisen ammattikunnan arvostusta. Kansainvälinen

kaupankäynti ja Euroopan unioni ovat esimerkkejä merkittävistä tulkkien työllistäjistä.

Siljolan (1993: 5) mukaan tänä päivänä mikään suurempi kansainvälinen kokous tuskin olisi

mahdollinen tai yleensä toteutettavissa ilman ammattitaitoisia tulkkeja. Hän huomauttaa

kuitenkin, että tulkkaus ei ole itsetarkoitus, vaan apuväline tai tukitoimi, jolla mahdollistetaan

ja taataan tulkattavien osapuolten kommunikointi.
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Viime vuosina tulkkien ja yhtälailla kääntäjien ammatin vähäinen arvostus on puhuttanut

alalla toimijoita. Yksi syy arvostuksen vähäisyyteen saattaa olla se, että tulkin työtä ei ole

mielletty ammattimaiseksi toiminnaksi. Yleinen harhaluulo on, että kuka tahansa kieltä

sujuvasti puhuva pystyy toimimaan tulkkina. Ylen kotimaan uutisten nettisivuilla 16.

heinäkuuta 2009 julkaistussa jutussa ”Maahanmuuttajan sukulaisesta on harvoin tulkiksi”

haastateltiin Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen suunnittelijaa Janne Saloa (YLE

Uutiset 2009). Salon mukaan viranomaiset käyttävät tulkkeina maahanmuuttajien sukulaisia

tai ystäviä, ja myös monet maahanmuuttajat kuvittelevat soveltuvansa tulkiksi tai olevansa

tulkkeja, vaikka heillä ei mitään edellytyksiä siihen työhön välttämättä olisikaan. Salo lisää,

että tulkkina toimivat sukulaiset ja ystävät voivat muodostua asioimisen esteeksi silloin, kun

asioihin ei osata pitää riittävää etäisyyttä. Kielitaidottoman maahanmuuttajan ”tulkista”

tuleekin samalla hänen ”asianajajansa”.

Ammatissa toimiminen ja menestyminen edellyttävät vuosien koulutusta ja harjaantumista,

sillä sujuva kielitaito jollain kieliparilla on vain osa tulkin ammattiosaamista. Siljolan (1993:

7) mukaan tulkkauksessa on kyse korkeasta ammattitaidosta, osaamisesta ja

asiantuntijuudesta. Hietanen (Siljola 1993: 7) puolestaan tiivistää, että tulkin on oman alansa

asiantuntijana kyettävä hallitsemaan kielellinen, tiedollinen ja viestinnällinen osa-alue.

2.3 Konsekutiivitulkkaus

Tutkimuksen lähtökohtaa eli valmistautumisen merkitystä tulkkaussuoritukselle tarkastellaan

konsekutiivitulkkauksen valossa. Näin ollen myös kokeelliseen menetelmään perustuva

tutkimusaineisto on tuotettu konsekutiivisesti tulkkaamalla. Tässä luvussa tarkastellaan

konsekutiivitulkkausta ja siihen kiinteästi liittyen tulkin muistiinpanotekniikkaa sekä tulkin

muistitoimintoja.

Konsekutiivitulkkauksella eli niin kutsutulla peräkkäistulkkauksella tarkoitetaan tulkkauksen

lajia, jossa tulkkaus toiselle kielelle seuraa heti jokaista puhejaksoa. Konsekutiivitulkki ryhtyy

tulkkaamaan vasta, kun puhuja on lopettanut oman puhejaksonsa ja vastaavasti puhuja jatkaa

vasta, kun tulkki on lopettanut. Yleensä sama tulkki tulkkaa puhujan koko esityksen tai kaikki

eri puhujien puheenvuorot. (Saresvuo & Ojanen 1988: 21–29.)
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Puhejakson pituutta ei voida määritellä säännönmukaiseksi, koska se vaihtelee tilanteen ja

puhujan mukaan. Useimmiten puhuja pyrkii kuitenkin jaksottamaan puheensa tulkille sopiviin

ajatuskokonaisuuksiin (Saresvuo & Ojanen 1988: 21). Yleisesti luullaan, että puheen

pilkkominen lyhyisiin puhejaksoihin helpottaa tulkin työskentelyä, mutta Saresvuo ja Ojanen

(1988: 22) huomauttavat, että katkonaista puhetta on kuitenkin paljon hankalampi hahmottaa

ja seurata, koska ajatuskokonaisuus murenee. Myös Seleskovitch (1978: 31–32) painottaa,

että yksittäinen kontekstistaan irrotettu lause on harvoin selkeä ja siksi tulkkien tulisi pyytää

puhujia jakamaan puheensa selkeiksi kokonaisuuksiksi. Tätä hän perustelee sillä, että

puhejakson loppuosa useimmiten selkeyttää epäselväksi jäänyttä sanomaa.

Konsekutiivitulkkaus sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi

seminaareissa, neuvotteluissa, oikeuden istunnoissa ja yritysvierailuissa. Saresvuon ja Ojasen

(1988: 22) mukaan konsekutiivitulkkaus ei ole jäänyt simultaani- eli samanaikaistulkkauksen

jalkoihin, vaikka simultaanitulkkaus onkin yleistynyt kansainvälisissä kokouksissa ja

konferensseissa. Tätä he perustelevat sillä, että asioimistulkkauksen tarve on lisääntynyt.

2.3.1 Konsekutiivitulkkauksen vaiheet

Konsekutiivitulkkaus voidaan pääasiallisesti jakaa kolmeen vaiheeseen: 1) kuulohavaintoon,

2) sanoman siirtämiseen kielijärjestelmästä toiseen ja  3) koodaukseen eli kohdekielisen

ilmauksen tuottamiseen vastaanottajan kielijärjestelmän keinoin ilmaistuna (Saresvuo &

Ojanen 1988: 22–23). Käännöstieteessä konsekutiivitulkkauksen vaiheista on käytetty edellä

esitetyn jaottelun lisäksi sekä pelkistetympiä että monivaiheisempia jaotteluja (ks. esim. Gile

1995: 178; Min’jar-Beloru ev, R.K. 1969: 10).

Konsekutiivitulkkauksen ensimmäisessä vaiheessa tulkki kuuntelee puhujan puhetta ja tekee

samanaikaisesti tarvittavan määrän muistiinpanoja kuulemastaan. Toinen vaihe eli sanoman

siirtäminen toiseen kielijärjestelmään ei ole ulkoisesti havaittavissa, vaan tapahtuu tulkin pään

sisällä kuulohavainnon jälkeen. Seleskovitch (1978: 9) puhuu siirtämisen ja ymmärtämisen

yhteydessä sisäisestä aivotapahtumasta. Kolmannessa vaiheessa tulkki ryhtyy tulkkaamaan

puhetta kohdekielellä. Tiivistetysti konsekutiivitulkkauksessa on aina kyse kuullun

puhejakson tai puheen sisältöanalyysistä. Tulkki pyrkii ymmärtämään asian, pelkistää sen ja
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tarpeen tullen merkitsee muistiin. (Saresvuo & Ojanen 1988: 111.) Tämän jälkeen tulkki

tuottaa puheen merkityksen toisella kielellä tulkkeen vastaanottajalle.

Konsekutiivitulkkaus vaatii tulkilta hyvää keskittymiskykyä, jonka on kestettävä

tulkkaussuorituksen alusta loppuun asti. Etenkin ensimmäinen ja toinen vaihe kuormittavat

keskittymistä, koska ne ajoittuvat osittain päällekkäin. Liiallinen keskittyminen

muistiinpanojen tekemiseen saattaa aiheuttaa sen, että kuulohavainnointi unohtuu tai jää

vähemmälle. Tästä seuraa, että tulkkeesta tulee epätarkka ja turhat poistot lisääntyvät.

2.3.2 Tulkin muistiinpanotekniikka

Konsekutiivitulkkaus kuormittaa tulkin muistia. Tämä johtuu muun muassa siitä, että

tulkattavat puhejaksot saattavat olla kestoltaan pitkiä ja niihin saattaa sisältyä vuosilukuja,

nimiä ja muuta yksityiskohtaista tietoa. Muistin tueksi tulkeille on kehitetty erityinen

muistiinpanotekniikka, jonka tarkoituksena on helpottaa tulkattavien asioiden muistamista

siinä vaiheessa, kun puhujan puhetta ryhdytään tulkkaamaan.

Muistiin merkitseminen tapahtuu samaan aikaan, kun puhuja puhuu. Muistiinpanotekniikassa

käytössä olevat sanalyhenteet ja symbolit nopeuttavat muistiin merkitsemistä, koska sanoja ei

ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa kokonaisina. Tästä poikkeuksena voidaan mainita

erisnimet, jotka yleensä kirjoitetaan kokonaisina. Gile (1995: 181) huomauttaa, että

muistiinpanojen ei tarvitse noudattaa kieliopillisia sääntöjä, jolloin ne jättävät tekijälleen

liikkumavaraa. Saresvuon ja Ojasen (1988: 109–110) mukaan muistiinpanojen tulisi kuitenkin

olla helposti korjattavissa, täydennettävissä ja tiivistettävissä, jotta lukuvaiheessa tulkki

pystyisi hahmottamaan muistiinpanonsa lähes yhdellä silmäyksellä.

Muistiinpanot sijoitellaan paperille vertikaalisesti. Tämä edesauttaa asioiden loogista

ryhmittelyä ja sijoittelua. Muistiin kirjoitettujen asioiden määrä on olennainen asia

muistiinpanotekniikassa: liiallinen määrä tekee muistiinpanoista sekavia ja aiheuttaa ongelmia

lukuvaiheessa ja toisaalta, jos muistiinpanoja on liian vähän, voi muistaminen vaikeutua.

Puheesta on erotettava tärkeä informaatio ja tiivistettävä se järkevään muotoon. (Saresvuo &

Ojanen 1988: 111–113.)
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Tulkkien keskuudessa eriäviä mielipiteitä on herättänyt kysymys siitä, millä kielellä

muistiinpanot tulisi tehdä. Teoriassa muistiinpanojen kirjoittaminen kohdekielellä eli

tulkattavalla kielellä kuormittaa aivoja enemmän kuin lähdekielellä kirjoittaminen. Tämä

johtuu siitä, että tulkki joutuu kääntämään puhetta samanaikaisesti, kun kuuntelee puhujaa.

Gile (1995) puoltaa muistiinpanojen kirjoittamista kohdekielellä, koska tällöin tulkki säästyy

kääntämiseltä siinä vaiheessa, kun hän lukee muistiinpanojaan. (Gile 1995: 182–183.)

Min’jar-Beloru ev (Saresvuo & Ojanen 1988: 110) puolestaan kannattaa muistiinpanojen

kirjoittamista tulkin omalla äidinkielellä, koska sitä tulkki parhaiten osaa. Tämän lisäksi

muistiinpanojen kirjoittaminen ja assosiointi tapahtuvat omalla äidinkielellä luontevammin,

nopeammin ja virheettömämmin.

Tulkin muistiinpanojen erityislaatuisuutta kuvaa se, ettei tulkki pysty välttämättä tulkkaamaan

puhetta jälkikäteen pelkästään omien muistiinpanojensa avulla, kun aikaa

tulkkaussuorituksesta on kulunut esimerkiksi muutama päivä. Tämä huomio valottaa

muistiinpanojen tilannesidonnaisuutta ja sitä, että muistiinpanojen ensisijainen tehtävä on

toimia muistin aktivoijana. Vaikka muistiinpanot noudattavat tiettyjä yleisiä periaatteita, joita

ovat esimerkiksi vertikaalinen sijoittelu paperille ja symbolien käyttö, Saresvuo ja Ojanen

(1988: 110) toteavat kuitenkin, että viime kädessä jokaiselle tulkille muodostuu itselle sopiva

muistiinpanotekniikka.

2.3.3 Tulkin muisti ja sen toiminta

Muisti on yksi tulkin tärkeimmistä apuvälineistä kielitaidon ja tulkkaustekniikan ohella ja

siksi se on ollut myös käännöstieteessä mielenkiinnon kohteena. Tulkkaustilanteessa muisti

on aktiivisesti mukana ja siltä vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa

nopea muistiinpainaminen ja muistista palauttaminen. Seuraavaksi muistia tarkastellaan

yleisellä tasolla ihmisen yhtenä toimintona ja tulkin ammattiin liittyvänä apuvälineenä.

Muisti jaetaan kahteen perustyyppiin: lyhytaikaiseen muistiin eli aktiiviseen muistiin ja

pitkäaikaiseen muistiin eli passiiviseen muistiin. Lyhytaikaisesta muistista käytetään myös

nimitystä työmuisti ja pitkäaikaisesta muistista nimitystä säilömuisti (Terveyskirjasto 2008).

Lyhytaikaisen muistin kesto on ainoastaan minuuttiluokkaa, kun taas pitkäaikaisen muistin

kesto saattaa ulottua vuosien ja koko elämän yli. Ihmisellä on erittäin suuri muistikapasiteetti,
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mutta kaikki muistettava aines ei kuitenkaan mahdu ihmisen tietoiseen toimintaan eli

tietoiseen tajuntaan. Tämän johdosta tajunnan on aina muistamistoimintojen yhteydessä

suoritettava valintaa siihen tietoon nähden, joka halutaan poimia tajuntaan. Motivaatio,

mielenkiinto ja emotionaalinen tilanne ovat tässä valinnassa tärkeitä tekijöitä.

(Bergström1981: 47–49.)

Ihmisen muistin keskeinen erityispiirre on muistisisällön organisoituminen sisäisten

kytkentöjen avulla tietorakenteiksi. Tietorakenteiden organisointi muistissa on dynaamista ja

tämä piirre erottaa ihmismuistin eläinten ja erilaisten muistilaitteiden muistista. Mikkonen

(1981) listaa hyvän muistin ominaisuuksiksi tarkkuuden, palautuksen nopeuden, säilymisen

pitkäaikaisuuden, kapasiteetin rajattomuuden ja toiminnan automaattisuuden ilman tietoisia

ponnisteluja. (Mikkonen 1981: 75–78.)

Tulkkauksessa muisti ja ymmärtäminen liittyvät toisiinsa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että

jos tieto on merkitykseltään vähäistä, se on vaikea muistaa. (Seleskovitch 1978: 34–35.)

Mikkosen (1981: 73) mukaan muistamisessa on keskeistä mieleenpainettavan aineksen

liittäminen aikaisempaan tietopohjaan. Kytkentä aikaisempaan tietopohjaan puolestaan johtaa

yksilöllisiin tulkintoihin. Mikkonen (1981: 71) lisää, että sanoman yksilöllisestä tulkinnasta

johtuu, että muistamisen oikeellisuutta ja osuvuutta on vaikea arvioida ilman yhtäläisyyksiä

yksilöiden välillä. Tämä huomio voidaan yhdistää myös tulkin muistitoimintoihin, sillä

tulkkaus tapahtuu aina tulkinnan kautta ja näin ollen jokainen tulkinta on toisesta poikkeava.

Tulkki pystyy erottamaan merkityksen sanamuodosta. Tämä kyky on hyödyllinen

tulkkauksessa, koska kohdekielelle muotoiltu tulke ei perustu alkuperäisen puheen

sanamuotoon, vaan alkuperäisen puheen merkitykseen, sisältöön. Sisällön muistamisessa

irrottaudutaan esitystavasta ja muodostetaan semanttinen muistiedustus eli merkityksen koodi

(Mikkonen 1981: 70). Kun tulkki ymmärtää sanoman merkityksen, se siirtyy tulkin

lyhytaikaiseen muistiin. Tällöin alkuperäinen sanamuoto pysyy tulkin muistissa vain sen

aikaa, että tämä pystyy tunnistamaan tietyt sanat, jotka saattavat tulla esiin uudestaan jossain

vaiheessa puhujan puhetta. (Seleskovitch 1978: 36–37.)

Seleskovitch (1978) kuvailee konsekutiivitulkkausta jatkuvaksi tiedon siirtelyksi

lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen muistiin. Tulkeille muodostuu vuosien saatossa

valtava määrä sanastoa, mutta vain pieni osa siitä säilyy lyhytaikaisessa muistissa ja loppu
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varastoituu pitkäaikaiseen muistiin. Tieto säilyy kuitenkin pidempään pitkäaikaisessa

muistissa kuin lyhytaikaisessa ja sen takia pitkäaikaisen muistin aktivointi on yksi tulkin

tärkeimmistä taidoista. Tällä Seleskovitch tarkoittaa sitä, että tulkki ei voi halutessaan ottaa

käyttöönsä pitkäaikaiseen muistiin varastoitunutta tietoa, vaan siihen tarvitaan ulkopuolinen

ärsyke, aktivoija. Tulkkauksessa muistiinpanot toimivat nimenomaan pitkäaikaisen muistin

aktivoijina. (Seleskovitch 1978: 38–40.)

Nykypäivänä tulkki toimii uransa aikana monilla eri aloilla. Tästä johtuu, että tulkki oppii ja

opettelee jatkuvasti uusia asioita, joita hän painaa mieleensä toimeksiantojensa puitteissa.

Ericssonin ja Knitschin (Hiltunen 2005: 3) mukaan pitkäaikainen muisti voi rakentua vain

sellaisella aihealueella, jolla henkilöllä on kokemusta tai jota hän on harjoitellut. Aikaisempi

kokemus on tarpeen, jotta voidaan ennakoida tulevia tarpeita, painaa tietoa mieleen

valikoivasti ja muodostaa sopivia hakurakenteita (Hiltunen 2005: 3).

Tulkki on kulttuurienvälisen viestinnän ja tulkkauksen asiantuntija. Tulkki voi olla lisäksi

jonkin muun alan asiantuntija, mutta sitä ei vaadita. Toimeksiantoa varten tulkin on

tutustuttava aihealueeseen ja nostettava tietonsa tasoa. Tulkki pystyy varastoimaan

tulkkauksessa tarvittavaa tietoa pitkäaikaismuistiinsa ja rakentamaan sitä, etenkin jos tämä

tulkkaa samasta aihealueesta useita kertoja. Tiedon varastoiminen pitkäaikaismuistiin

tapahtuu tulkin kohdalla valmistautumisen yhteydessä. Valmistautumisen yhteydessä

pitkäaikaiseen muistiin varastoitunut tieto aktivoituu tulkkaustilanteessa, jossa ärsykkeenä voi

toimia tulkattava puhe tai tulkin omat muistiinpanot. Tästä johtuen muisti tukee

valmistautumisprosessia ja tulkkaussuoritusta.

Tässä kohtaa on syytä tehdä ero tulkin varastoiman tiedon ja asiantuntijan varastoiman tiedon

välille: tulkkien kohdalla pitkäaikaiseen muistiin varastoitu tieto on nimenomaan jokaista

tilannetta varten opeteltua ja harjoiteltua tietoa toisin kuin asiantuntijoiden useiden vuosien

tutkimuksista ja kirjallisuudesta hankittu tieto, joka on rakentunut systemaattisesti. Gilen

(1995: 152) mukaan tulkilla saattaa olla muistissaan viimeisintä tietoa esimerkiksi jostain

tutkimuksesta, mutta toisin kuin alan asiantuntijat, tulkki ei pysty käyttämään tätä tietoa

samalla tavalla. Tulkin kohdalla ei kuitenkaan ole olennaista hallita aihealuetta asiantuntijan

tavoin, vaan riittävästi, jotta viesti välittyy asianmukaisella tavalla tulkattavalta viestin

vastaanottajalle.
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2.4 Ammattitulkkaus vs. opiskelijatulkkaus

Tutkimuksesta saatavien tulosten käytäntöön soveltamisen kannalta on oleellista tehdä ero

ammatti- ja opiskelijatulkkauksen välille, koska tähän tutkimukseen osallistuvat

koehenkilöt edustavat tulkkiopiskelijoita. Rajanveto ammatti- ja opiskelijatulkkauksen välille

ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole yksinkertaista ja se riippuu paljon siitä, mitä ylipäänsä

pidetään ammattitulkkauksena.

Ennen tulkkikoulutuksen syntymistä, kielitaitoiset henkilöt sekä Suomessa että muualla

maailmassa, päätyivät tulkeiksi sattumalta, koska tulkkina toimimiseen ei ajateltu tarvittavan

erityistä koulutusta (Sunnari 2006: 149). Mikäli tulkkina toimimiseen riittäisi pelkkä

kielitaito, ei tarvittaisi käännöstieteellistä koulutusta tai ylipäänsä kääntäjäkoulutusta, vaan

korkeintaan kielialan koulutus. Useimmiten tulkin saama koulutus ei kuitenkaan tee tulkista

valmista ammattilaista, vaikka se antaa ammatissa toimimiseen hyvät lähtökohdat.

Ammattilaiseksi tuleminen edellyttää koulutuksen lisäksi jatkuvaa taitojen hiomista sekä

kokemusta erilaisista toimeksiannoista.

Edellä mainittujen ammattitulkkausta koskevien kriteereiden perusteella tutkimukseen

osallistuvia tulkkeja ei näin ollen voitaisi pitää ammattitulkkeina, vaan nimenomaan

opiskelijatulkkeina. Tässä yhteydessä ongelma liittyy enemmänkin siihen, kuinka lähelle

ammattilaisuuden tasoa käännöstieteen alan opiskelijat voidaan asettaa.

Opiskelijatulkkauksen käsitteen hahmottamiseksi on syytä tarkastella tulkkikoulutuksen

historiaa ja nykypäivää Suomessa. Tulkkauksen tarve syntyi sodanjälkeisessä Suomessa,

jolloin oltiin kiinnostuneita kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä. Suomessa

ensimmäiset alalla toimivat tulkit oppivat tulkkauksen käytännön kautta, koska varsinaista

koulutusta ei vielä ollut olemassa. (Sunnari 2006: 149.)

Vuosina 1966–68 perustetut neljä kieli-instituuttia tarjosivat lähinnä vain kääntäjäkoulutusta,

mutta kansainvälisen yhteistyön lisäännyttyä myös tulkkaus alkoi saada jalansijaa

koulutuksessa. Tämän johdosta järjestelmällinen tulkkikoulutus alkoi kieli-instituuteissa

1970-luvun alussa Turussa, Tampereella, Savonlinnassa ja Kouvolassa. Alussa tulkkikoulutus

oli kuitenkin vähäistä ja tulkkauskurssit olivat lähinnä vain kääntäjäkoulutuksen lisäkursseja,
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koska työllisyysmahdollisuuksien katsottiin olevan Suomessa vähäiset. (Sunnari 2006: 150–

151.)

Kääntäjäkoulutus ja tulkkikoulutus tämän osana liitettiin yliopistoihin 1980-luvulla, jolloin

ala alkoi laajentua ja vakiintua. Tulkkikoulutusta tarjosivat Turun ja Tampereen yliopistot

sekä Savonlinnassa toimiva Joensuun yliopiston yksikkö ja Kouvolassa toimiva Helsingin

yliopiston yksikkö. Nykyään kääntämistä ja tulkkausta voi Suomessa opiskella Tampereen,

Turun, Helsingin ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Savonlinnan ja Kouvolan yksiköiden

toiminta siirtyi sittemmin Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoihin. Koulutuksen tavoitteena on

antaa pätevyys kansainvälisen viestinnän tehtäviin, joissa tarvitaan korkeatasoista kieli-,

käännös- ja tulkkaustaitoa. (Sunnari 2006: 153.)

Sen lisäksi, että tulkkikoulutus valmistaa opiskelijoita kyseiseen ammattiin, opiskelijoilla

saattaa olla kokemusta todellisista tulkkaustilanteista, jota he ovat hankkineet jo

opiskeluaikanaan. Tähän tutkimukseen osallistuvat opiskelijat suorittavat viimeisiä

käännöstieteen syventävien opintojen kursseja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he ovat

saavuttaneet koulutuksessa sen tason, jota valmistuvilta opiskelijoilta vaaditaan. Selvää

kuitenkin lienee se, että kyseisiä opiskelijoita ei voida verrata useita vuosia tulkkauksen alalla

toimineisiin ja siksi myös tutkimuksen sovellettavuus rajoittuu opiskelijatulkkaukseen.

Ammatti- ja opiskelijatulkkien välisistä eroista on tehty jonkin verran käännöstieteellistä

tutkimusta. Jorma Tommolan (2006) mukaan tällainen vertaileva tutkimus tuo lisää tietoa

tulkkikoulutukseen. Aloittelevilla tulkeilla ongelmat liittyvät useimmiten ymmärtämis- ja

tuottamisprosesseihin, jotka ovat kontrolloituja ja siitä syystä hitaampia ja kuormittavampia

kuin ammattitulkeilla. Asiantuntijuuden kehittymisen myötä tulkeille kehittyy

automatisoituneet menettelytavat, jolloin viestien käsittely tehostuu ja virheitä pystytään

välttämään. Samalla kuormittavuus vähenee. (Tommola 2006: 183.)

3. VALMISTAUTUMINEN JA TIEDONHANKINTA

Tulkin työstä suuri osa ajasta kuluu erilaisiin tulkkaustoimeksiantoihin valmistautumiseen.

Valmistautumiseen saattaa kulua enemmän aikaa kuin itse tulkkaussuoritukseen.

Valmistautumiseen käytetty aika ja työtavat ovat kuitenkin yksilöllisiä ja riippuvat siitä, miten
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paljon tulkilla on aikaisempaa tietoa ja kokemusta tulkattavasta aiheesta. Tiivistäen voisi

sanoa, että mitä vieraampi aihe, sitä enemmän aikaa valmistautumiseen tulisi käyttää.

Valmistautumista pidetään yleisesti hyödyllisenä tulkkauksen onnistumisen kannalta, vaikka

tiettävästi sitä ei ole missään tähänastisissa tutkimuksissa todistettu. Käytäntö on kuitenkin

osoittanut valmistautumisen positiiviset vaikutukset kuten ongelmien paremman ennakoinnin

ja tulkkeen tarkkuuden suhteessa alkuperäiseen puheeseen.

Koska valmistautumisella on oletettavasti suora yhteys onnistuneeseen tulkkaukseen, se on

osa tulkin ammattitaitoa ja velvollisuutta. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) on

laatinut Tulkin ammattisäännöstön, jossa mainitaan tulkin velvollisuudesta valmistautua

toimeksiantoon. Ammattisäännöstön viidennessä artiklassa käytetään ilmaisua ’tulkki

valmistautuu huolellisesti tehtäväänsä’ (SKTL 1994). Ammattisäännöstössä ei ole tarkempaa

mainintaa siitä, mitä huolellinen valmistautuminen pitää sisällään. Tämä johtuu oletettavasti

siitä, että jokaista toimeksiantoa on tarkasteltava omana itsenäisenä tehtävänään, jolloin siihen

valmistautuminen riippuu sekä tehtävän luonteesta että siinä toimivasta tulkista.

Tulkkaukseen valmistautumisen yhteydessä on syytä puhua myös tiedonhankinnasta, koska

tiedonhankinta on tärkeä osa valmistautumisprosessia. Tiedonhankinta on saanut vähän

huomiota käännöstieteessä, vaikka se on tärkeä taito sekä kääntäjän että tulkin ammatissa.

3.1 Kielellinen tieto ja kielenulkoinen tieto

Gilen (1993: 69) mukaan ymmärtäminen edellyttää tulkilta kahdenlaista tietoa: kielellistä

tietoa ja kielenulkoista tietoa. Gilen mielestä kielenulkoisella tiedolla on mahdollista korvata

kielellistä tietoa eli toisin sanoen, mitä enemmän tulkilla on kielenulkoista tietoa, sitä

vähemmän hän tarvitsee kielellistä tietoa. Kielellisellä tiedolla tarkoitetaan yleisesti tietämystä

leksikosta, syntaksista, semantiikasta ja tekstin tuntemuksesta, kun taas kielenulkoisella

tiedolla viitataan muun muassa taustatietoon ja maailmantietoon (Vilokkinen 2002: 7).

Gilen väite siitä, että kielenulkoisella tiedolla voidaan korvata kielellistä tietoa, tuntuu hieman

karkealta yleistykseltä. Kielellinen tieto on välttämätöntä tulkkaustehtävän suorittamisen

kannalta, koska sen avulla tulkkeesta syntyy kohdekielen normien mukaista ja ymmärrettävää.

Näin ollen tulkilla on kielitaidon lisäksi joka tapauksessa oltava keskimääräistä enemmän
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myös teoreettista tietoa kielestä ja tämän tiedon tason tulee olla melko korkealla, jotta se olisi

riittävä viestintätilanteessa.

Tulkeilla on yleensä erittäin paljon kielenulkoista tietoa, vaikka se saattaakin olla melko

pinnallista (Gile 1993: 84). Ajan tasalla pysyminen, yleissivistyksen kartuttaminen ja jatkuva

uuden opettelu ovat tulkin arkipäivää. Vilokkisen (2002: 41) mukaan kaikki tieto on tässä

mielessä hyödyllistä, eikä tiedon kartuttamista pitäisi rajata vain sellaisiin asioihin tai

aiheisiin, joista itse on kiinnostunut. Hän korostaa, että vaikka tieto ei ole kovin syvällistä, se

auttaa asioiden taustojen hahmottamisessa ja tarkemman tiedon hankinnassa.

Oletettavasti käännöstieteen alalla toimiminen opettaa kääntäjiä ja tulkkeja havainnoimaan

ympäristöään ja kiinnittämään huomiota sellaisiin asioihin, joista saattaa olla heille

myöhemmin hyötyä. Havainnointi on erityisen tärkeää vieraan kulttuurin tuntemuksen

kannalta ja se voi tapahtua esimerkiksi arkipäivän tilanteissa televisiota katsellessa tai

tulkkaustehtävää suorittaessa. Tällainen tiedonhankinta on enemmän oppimista ja

valmistautumista tulevia tehtäviä varten kuin faktojen mieleen painamista. (Vilokkinen 2002:

43–44.)

3.2 Valmistautumisen tavoitteet ja merkitys

Tulkki kantaa vastuun huolellisesta valmistautumisestaan tulkkaukseen. Tämä tarkoittaa sitä,

että tulkki opettelee sanastoa tulkattavalla kieliparilla ja tutustuu itsenäisesti tulkattavaan

aiheeseen etsimällä taustatietoa eri lähteistä jne. Tämän lisäksi on mahdollista, että

toimeksiantaja toimittaa tulkille hyödyllistä lisämateriaalia koskien tulevaa tehtävää. Tässä

suhteessa tulkin kannattaa olla oma-aloitteinen ja tiedustella toimeksiantajalta mahdollista

lisämateriaalia. Ala-Antti (2003: 22) huomauttaa kuitenkin, että toimeksiantajilta saatu

materiaali ei aina välttämättä ole riittävää lisäämään tulkin tietopohjaa aiheesta ja siksi

itsenäinen tiedonhaku on yleensä tarpeen.

Yksi valmistautumisen tavoitteista on se, että tulkki pyrkii ennakoimaan tulevaa

tulkkaustilannetta ja siinä mahdollisesti esiintyviä ongelmakohtia. Näitä ongelmakohtia voivat

tulkin kannalta olla esimerkiksi kulttuurisidonnaiset reaaliat ja erityisalojen termien
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vastaavuuksiin liittyvät kohdat. Valmistautumiseen liittyy käsityksen luominen puhujasta,

kuulijasta ja tulkattavasta aiheesta (Saresvuo & Ojanen 1988: 80).

Aikaa valmistautumiseen ei ole aina loputtomasti käytettävissä ja joskus jopa erittäin vähän.

Tästä johtuen tulkin täytyy pystyä valikoimaan, millainen tieto ja tietolähteet ovat kuhunkin

tilanteeseen relevantteja. Käytettävissä olevan ajan määrä ohjaa tulkin valmistautumista ja

saattaa aiheuttaa sen, että kaikkien ongelmakohtien perinpohjaiseen ratkaisemiseen ei jää

riittävästi aikaa. Tässä kohtaa on huomioitava, että perusteellisellakaan valmistautumisella

tulkki ei välttämättä pysty valmistautumaan kaikkiin tulkkauksessa esiintyviin

ongelmakohtiin, sillä tulkkaukseen liittyy aina mahdollisuus yllättäviin tilanteisiin. Tämä

johtuu siitä, että tulkattavat saattavat ryhtyä puhumaan jostain aiheen ulkopuolisesta asiasta,

johon tulkki ei ole varautunut tai puheessa esiintyy jokin muu tulkille vieras asia. Tällaiset

tilanteet vaativat tulkilta nopeaa ongelmanratkaisukykyä ja tiedon analysoinnin taitoa.

Konsekutiivitulkkauksen etuna on se, että tulkki voi halutessaan kysyä puhujalta selitystä tai

tarkennusta epäselväksi jääneeseen asiaan ja jatkaa tämän jälkeen tulkkausta. Toisaalta tulkki

voi hyödyntää tulkattavan puheessa esiintyviä uusia sanoja ja ilmauksia esimerkiksi

kirjoittamalla niitä itselleen muistiin. Seleskovitchin (1978: 66) mukaan jokainen puheessa

esiintyvä ilmaus voi olla hyödyllinen tiedonlähde, jolloin tiedon analysointiin harjaantunut

tulkki pystyy käyttämään sen hyödykseen. Tähän liittyen Saresvuo ja Ojanen (1988: 80)

toteavat, että tulkilla täytyy olla valmius analysoida kuulemaansa ja kyky jäsentää se niin, että

sitä voi käyttää tulkkauksen lähtökohtana, vaikka tulkki ei olekaan tulkattavan aiheen

asiantuntija.

Kuten edellä on mainittu, tulkkaukseen valmistautuminen tapahtuu jokaisen tulkin kohdalla

yksilöllisesti ja sellaisia keinoja käyttäen, jotka tulkki on itselleen havainnut toimiviksi.

Valmistautumiseen käytetty aika ja tietolähteet ovat myös yksilöllisiä. Esimerkiksi tulkki,

joka tulkkaa samantyyppisiä toimeksiantoja vuodesta toiseen, ei välttämättä tarvitse yhtä

perusteellista valmistautumista kuin aiheesta ensimmäistä kertaa tulkkaava. Aikaisemmalla

kokemuksella ja tietopohjalla on siis merkitystä valmistautumisessa. Olennaista on tunnistaa

oman tietonsa määrä ja riittävyys jokaista tulkkaustilannetta varten. Saresvuon ja Ojasen

(1988: 80) mukaan pitkän tähtäyksen valmistautumiseen kuuluu muun muassa se, että tulkki

ryhtyy jo uransa alkuvaiheessa keräämään järjestelmällisesti termejä ja fraaseja. Tällainen
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käytäntö on hyödyllinen, koska se nopeuttaa valmistautumista tuleviin saman aihepiirin

toimeksiantoihin.

Aiheeseen tutustumisen ja tiedonhankinnan lisäksi valmistautumiseen kuuluu olennaisena

osana myös tulkin henkinen valmistautuminen. Tällä tarkoitetaan julkiseen esiintymiseen

kohdistuvaa pelon torjuntaa sekä stressin- ja paineensietokyvyn vahvistamista ja

harjoittamista (Siljola 1993: 30). Tulkkaustilanteen luonteesta riippuen yleisön määrä

vaihtelee yhdestä ihmisestä satoihin ihmisiin. Konsekutiivitulkkauksessa julkiseen

esiintymiseen valmistautuminen korostuu, koska tulkki tulkkaa puhetta puhujan vieressä tai

muutoin yleisöön päin asettautuneena.

Valmistautuminen on monivaiheinen prosessi, jossa on otettava huomioon monia eri tekijöitä.

Valmistautuminen ei ole pelkästään sanojen opettelua tulkattavalla kieliparilla, vaan siinä on

huomioitava ajankäyttö, tiedonhankinta ja tietolähteet sekä riittävä fyysinen ja psyykkinen

valmistautuminen. Huolellisella valmistautumisella voidaan vaikuttaa viestintätilanteen

onnistumiseen ja jossain määrin ennakoida tulevaa. Toisaalta puutteellisella

valmistautumisella on myös vaikutusta viestintätilanteeseen. Jos tulkilla ei ole tarpeeksi tietoa

tulkattavasta aiheesta, tulke saattaa olla katkonaista ja jopa virheellistä. Tällöin tulkattaville

saattaa syntyä vaikutelma tulkin heikosta ammattitaidosta ja epäluotettavuudesta.

3.3 Tiedonhankinnan prosessi ja tietolähteet

Tiedonhankinta on olennainen osa tulkin työtä, koska sen avulla tulkki pystyy ratkaisemaan

useimmat tulkkauksessa vastaan tulevat ongelmat ja kartuttamaan tietämystään aiheesta.

Vilokkisen (2002: 6) mukaan käännöstiede on kiinnostunut kääntäjän päänsisäisestä

tietämyksestä ja sitä tutkittaessa useimmiten unohdetaan, että nimenomaan informaation

saatavuus tuottaa pahimpia ongelmia. Vilokkinen puhuu ongelmasta lähinnä kääntäjän

näkökulmasta, mutta sama näkökulma voidaan yhtälailla liittää myös tulkin toimintaan.

Tiedonhankinnan tapojen tunteminen on myös tulkin työssä ensisijaisen tärkeässä roolissa,

koska tulkki ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija.

Tiedonhankinnassa voidaan erottaa kaksi lajia: praktisen tiedon ja orientoivan tiedon

hankinta. Praktinen tiedonhankinta pyrkii yksittäisen ongelman ratkaisemiseen, kun taas
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orientoivan tiedon hankinnassa tietoa etsitään yleisellä tasolla esimerkiksi ajan tasalla

pysymistä silmällä pitäen. (Savolainen 2000: 78.) Tulkin toiminnasta voidaan erottaa sekä

praktisen että orientoivan tiedon hankinta. Toimeksiantoon valmistautuminen tähtää yleensä

yksittäisten ongelmien ratkaisemiseen. Tästä huolimatta orientoivan tiedon hankinnan

merkitystä ei voida sivuuttaa, sillä se saattaa täydentää ja auttaa praktisen tiedon hankinnassa

esimerkiksi ohjaamalla relevanttien tietolähteiden luo. Tulkki ei yleensä paina mieleensä

orientoivaa tietoa samalla tavalla kuin praktista tietoa, jos sille ei tiedonhankintahetkellä ole

vielä käyttötarkoitusta. Orientoiva tieto saattaa kuitenkin muistua mieleen jossakin muussa

asiayhteydessä, jolloin sitä voidaan hyödyntää.

Savolainen (1993) puhuu tiedonhankinnasta yksilön näkökulmasta, jolloin subjektiivinen

arvio ratkaistavasta ongelmasta ja toiminnasta, johon kyseisen ongelman ratkaisemiseksi on

ryhdyttävä, ovat keskeistä. Subjektiivisen arvion lisäksi tiedonhankintaa määrittää usein myös

niin kutsuttu vähimmän vaivan periaate, jonka mukaan tiedonhankinnassa käännytään

helpoimmin käsillä olevien lähteiden puoleen, vaikka ne eivät olisikaan parhaita mahdollisia.

Eri tiedonlähteiden ja kanavien relevanssia punnitaan ensisijaisesti sen pohjalta, miten tutuiksi

ne ovat tulleet tähänastisten kokemusten pohjalta ja kuinka toimiviksi ne on havaittu

tyypillisissä ongelmatilanteissa. (Savolainen 1993: 23, 34, 125.)

Edellä esitetty pätee osittain myös tulkin kohdalla. Tulkki on ammattinsa puolesta

harjaantunut tiedonhankkija ja pystyy useimmiten tunnistamaan käsillä olevan ongelman ja

puutteet tietämyksessään. Vähimmän vaivan periaate ohjaa jossain määrin myös tulkin

tiedonhankintaa muun muassa ajan puutteen takia, jolloin tulkin on tyydyttävä ongelman

osittaiseen ratkaisuun, jos ongelman kokonaisvaltainen ratkaiseminen ei jostain syystä ole

mahdollista. Toisaalta tulkin kohdalla tyytyminen helpoimmin saatavilla olevaan lähteeseen ja

ensimmäiseen ratkaisuun ei saisi kuitenkaan olla ensisijainen toimintatapa. Myöskään

käytettävissä olevia lähteitä ei pitäisi täysin asettaa sellaiseen tärkeysjärjestykseen, johon ne

ovat tulkin henkilökohtaisten kokemusten perusteella sijoittuneet, sillä etsitty tieto voi löytyä

joskus yllättävästä lähteestä ja sattumanvaraisesti. Tämä koskee ennen kaikkea sellaisten

aihealueiden tiedonhankintaa, jotka ovat tulkille vieraita. Tutuista aihepiireistä sen sijaan

tulkilla on yleensä olemassa käsitys hyödyllisistä tietolähteistä, jolloin muistikuvat

vastaavanlaisista ongelmatilanteista ohjaavat tiedonhankintaa.
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Valmistautuminen tulkkaukseen alkaa yleensä aiheeseen liittyvän tiedon hankinnalla.

Nykypäivänä tietoa aiheesta kuin aiheesta löytyy runsaasti eri tietolähteistä, kuten kirjoista,

lehdistä, artikkeleista ja ennen kaikkea maailmanlaajuisesta tietoverkosta, internetistä. Vaikka

tietoa on paljon ja helposti saatavilla, on otettava huomioon, että kaikki tieto ei välttämättä ole

todenmukaista ja luotettavaa. Tästä johtuu, että tulkin on tietoa etsiessään säilytettävä

tietynlainen lähdekritiikki.

Seuraavaksi tarkastellaan joitakin yleisimpiä tulkille hyödyllisiä tiedonhankinnan lähteitä.

Tarkoituksena on valottaa lähteiden monimuotoisuutta ja sitä, että käytettävän lähteen valinta

on yhtälailla osa tiedonhankintaa ja tulkin ammattitaitoa. Useimmiten tiedonhankinta ei

rajoitu vain yhden lähteen käyttöön, vaan yleensä on tarpeen käyttää useampia lähteitä

esimerkiksi tiedon paikkansapitävyyden tarkistamiseksi.

3.3.1 Internet

Ala-Antti (2003) käsittelee pro gradu -tutkielmassaan internetiä tietolähteenä tulkin

valmistautumisessa. Ala-Antin mukaan internet on etenkin tulkeille hyödyllinen tapa etsiä

tietoa, koska se on nopea, edullinen ja melkein aina käden ulottuvilla kotona, työmatkalla tai

toimistossa. Tämän lisäksi internet on monikielinen ja sieltä löytyy autenttista ja ajantasaista

tietoa. (Ala-Antti 2003: 23–26.)

Tulkin kannalta etenkin tiedonhaun nopeus on etu, koska valmistautumiseen ei aina ole paljon

aikaa käytettävissä ja näin tulkki voi säästää aikaa. Internetissä tapa etsiä tietoa poikkeaa

merkittävästi verrattuna tavasta, jolla esimerkiksi kirjoista etsitään tietoa. Tietoa etsitään

verkossa silmäilemällä tekstiä ja jos haluttua tietoa ei löydy riittävän nopeasti, siirrytään

helposti seuraavalle nettisivulle tai vaihdetaan hakusanaa. Vaikka kirjoistakin on mahdollista

etsiä tietoa silmäilemällä, useimmiten painettua tekstiä jäädään kuitenkin lukemaan

maltillisemmin ja useampia virkkeitä kerrallaan. Mahdollisesti juuri internetin nopeus on

luonut tällaisen tyylin etsiä tietoa.

Internetin monikielisyys tarjoaa mahdollisuuden etsiä esimerkiksi termien vastineita

tulkattavalla kieliparilla joko tarjolla olevista sanakirjoista tai käyttämällä erilaisia

hakukoneita. Useimmiten termeille löytyy myös määritelmät ja konteksti, jossa niitä
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käytetään. Käyttökonteksti auttaa tulkkia ymmärtämään termin tai ilmaisun merkityksen ja

käyttämään sitä oikein tulkkaustilanteessa.

Internetin kohdalla tiedon luotettavuus ja todenmukaisuus asettavat haasteen

tiedonhankinnalle ja sen käytölle. Koska internet on kaikille avoin ilmaisuväline, kuka

tahansa voi julkaista ja levittää siellä haluamaansa materiaalia ilman kenenkään valvontaa

(Ala-Antti 2003: 26). Esimerkkinä voidaan mainita vapaa tietosanakirja Wikipedia

(www.wikipedia.org), jonka sisältöä kuka tahansa voi muokata lisäämällä oman artikkelinsa

tai vaihtoehtoisesti täydentämällä jo olemassa olevia artikkeleita. Tästä johtuen internetissä

liikkuu myös paljon väärää ja epäluotettavaa tietoa oikean ja luotettavan tiedon joukossa.

Myös tiedon paljous saattaa joskus muodostua ongelmaksi, sillä usein samasta aiheesta löytyy

tuhansia hakuosumia.

Oikean ja luotettavan tiedon tunnistamiseen internetistä on olemassa tiettyjä perussääntöjä.

Ala-Antin (2003: 26) mukaan ei ole syytä kyseenalaistaa tietoa, joka on julkaistu yhtiöiden,

organisaatioiden ja julkisten laitosten virallisilla sivuilla. Sen sijaan yksittäisten ihmisten

julkaisemaan tietoon tulisi suhtautua varauksellisesti, jos viitteitä käytettyihin lähteisiin, josta

tiedon paikkansapitävyyden voisi tarkistaa, ei ole kerrottu. Kuitenkin väärää tietoa voi löytyä

kaikkialta ja myös sivujen laatijan näkökulmalla voi olla vaikutusta. Esimerkiksi jonkin alan

yhtiö mahdollisesti pyrkii kehumaan omaa toimintaansa ja arvostelemaan kilpailijoitaan.

Kaiken kaikkiaan internet on oikein käytettynä tehokas apuväline tulkille, vaikka sisällön

luotettavuuden kannalta kokenutkin käyttäjä joutuu olemaan varovainen. On kuitenkin hyvä

muistaa, että internet ei ole ainoa tietolähde, vaikka se onkin nopea ja kattava.

3.3.2 Kirjalliset tietolähteet

Vaikka monia painetussa muodossa julkaistuja lähteitä voi nykyään lukea myös sähköisesti

internetistä, kirjallisten tietolähteiden merkitys kääntäjien ja tulkkien työssä ei ole jäänyt

täysin internetin jalkoihin. Kattavia sanakirjoja, sekä perinteisiä yksi- ja kaksikielisiä että

erikoisalojen sanakirjoja, on edelleen painetussa muodossa. Tulkit ja kääntäjät eivät

todennäköisesti pysty täysin työskentelemään sähköisten lähteiden varassa kaikissa

toimeksiannoissaan. Tämä riippuu kuitenkin tiedon tarpeesta ja siitä, mistä tarvittava tieto

kulloiseenkin tilanteeseen löytyy.

http://www.wikipedia.org
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Vilokkinen (2002) listaa pro gradu -tutkielmassaan kirjallisiksi lähteiksi muun muassa

käännösten lähdetekstit, sanakirjat, hakuteokset, rinnakkaistekstit ja taustakirjallisuuden. Lista

on koottu kääntäjien käyttämien kirjallisten lähteiden perusteella, mutta suurin osa lähteistä

on käyttökelpoisia myös tulkeille. Painetussa muodossa olevien lähteiden ongelma on tiedon

vanhentuneisuus, mikä on erityisesti nopeasti kehittyviltä aloilta julkaistun kirjallisuuden

ongelma. (Vilokkinen 2002: 51–58.)

3.3.3 Henkilölähteet

Yhden tärkeän tietolähteen tulkille muodostavat niin kutsutut henkilölähteet. Henkilölähteitä

ovat muun muassa kollegat, eri alojen asiantuntijat, maallikot, syntyperäiset kielenpuhujat ja

toimeksiantajat. Henkilölähteiden hyödyntäminen on viestintävälineiden monimuotoisuuden

takia helppoa ja melko vaivatonta. Tämän lisäksi ihmiset ovat yleisesti helpommin ja

nopeammin tavoitettavissa kuin ennen.

Vilokkinen (2002) luettelee henkilölähteiden käytön eduiksi muun muassa niiden

joustavuuden, tehokkuuden ja vuorovaikutusmahdollisuuden. Tämän lisäksi henkilölähteistä

saadut tiedot voivat olla ajantasaisempia kuin painetuissa lähteissä. Henkilölähteiden

hyödyntämisen kannalta kaikenlainen sosiaalinen verkostoituminen ja kontaktien luominen on

tulkeille ensiarvoisen tärkeää. (Vilokkinen 2002: 59.)

4. INFORMAATION VÄLITTÄMINEN

Kuten aikaisemmin on todettu, tulkkauksessa on yksinkertaistetusti kyse puhutun tekstin

siirtämisestä kohdekielelle tulkin välityksellä. Tästä johtuen on syytä tarkastella myös sitä,

mitä siirrettävä informaatio eli asiasisältö tulkkausviestinnässä on, sekä sitä, millainen rooli

viestin merkityssisällöllä, tarkkuudella ja luotettavuudella on tässä prosessissa.

Informaation olennaisia piirteitä ovat yllätyksellisyys ja uutuus. Sen voidaan katsoa

vähentävän epätietoisuutta ja tuovan järjestystä epäjärjestykseen. Informaatio on aina

sidoksissa vastaanottajaan, mikä merkitsee sitä, että ilman vastaanottajaa informaatiota ei

oikeastaan ole olemassa. Jotta ihminen tajuaisi informaatiota, se on käsiteltävä ihmisen

aivoissa ja hermostossa. Informaatio syntyy vasta, kun jokin ärsyke on tajuttu eli tiedostettu.
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Informaation määrä jossain asiassa riippuu sen uutuudesta: mitä useammin jokin asia toistuu,

sitä vähemmän siinä on informaatiota. (Wiio 1994: 58, 61–63.)

Hietasen mukaan ihminen ei ole passiivinen edes informaatiota vastaanottaessaan, sillä

informaation havaitsemisen yhteydessä tapahtuu aina valikointia ja tulkintaa. Havainnoissa

tapahtuvaa valikointia ohjaavat odotukset, ennakkokäsitykset ja maailmankuvat. Tulkinta

tapahtuu vanhan, jo olemassa olevan informaation pohjalta. Sanoman välittymisen kannalta

on tärkeää, että sen lähettäjällä ja vastaanottajalla on riittävä yhteinen tietoperusta ja että he

ymmärtävät toistensa tavoitteita. (Hietanen 2005: 52.)

4.1 Informaatiotasot

Min’jar-Beloru ev (1996) puhuu teksteistä ja niiden informatiivisuudesta tulkkauksessa.

Hänen mukaansa tekstin käsite voidaan laajentaa myös puheeseen. Tekstillä on erilaisia

ominaisuuksia, joista se voidaan tunnistaa tekstiksi. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa

tekstin yhtenäisyys ja tekstiin sisältyvä informaatio. (Min’jar-Beloru ev, R.K. 1996: 58–59.)

Min’jar-Beloru evin mukaan informaation arvo tekstissä vaihtelee. Tämä johtuu siitä, että

jotkin osat tekstissä toistavat jo kerran mainittua asiaa, jolloin toistot eivät ole informaation

kannalta yhtä arvokkaita kuin ensimmäisen kerran mainitut. Informaation arvoa on kuitenkin

arvioitava sen mukaan, kuka on konkreettinen tai potentiaalinen viestin vastaanottaja. Puheen

informatiivisuutta voidaan tarkastella jakamalla puhe järkeviin ajatusjaksoihin (

). Jos kaksi eri ajatusjaksoa sisältää informaatiota yhtäaikaisesti kahdesta eri asiasta,

yleensä toinen niistä on oleellisempi kuin toinen. Tulkit arvottavat puhetta jatkuvasti

tulkatessaan. He valitsevat puheesta sellaisia leksikaalisia yksiköitä, joilla on suuri merkitys

tulkkeen kannalta. Valikointia tapahtuu esimerkiksi muistiinpanoja tehdessä ja puhetta

mieleen painettaessa. Vaikka valikoinnin johdosta informaatiota tippuu pois, se ei häiritse

tulkkauksen tavoitetta eli viestin välittämistä.  (Min’jar-Beloru ev, R.K. 1996: 62, 66–67.)

Min’jar-Beloru ev (1996: 71) jakaa informaation viiteen tasoon, joista jokainen taso kuvaa

informaation arvoa tekstissä: 1) ainutlaatuinen tai avainasemassa oleva informaatio

( ), 2) täydentävä informaatio (

), 3) tarkentava informaatio ( ), 4) toistuva
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informaatio ( )  ja  5) nollainformaatio ( ).

Näiden tasojen esiintymistä voidaan tarkastella esimerkiksi leksikaalisissa yksiköissä.

Seuraavaksi jokaista tasoa käsitellään erikseen.

Ainutlaatuinen tai avainasemassa oleva informaatio on Min’jar-Beloru evin (1996: 69)

mukaan sellaista, jota ei pysty päättelemään tilanteesta tai kontekstista muutoin.

Tulkkauksessa tällaista informaatiota sisältävien leksikaalisten yksiköiden tulkkaaminen on

viestin välittymisen edellytys. Voidaankin ajatella, että muut informaatiotasot ovat alisteisia

ainutlaatuiselle informaatiolle eli toisin sanoen ainutlaatuista informaatiota täydennetään,

tarkennetaan ja toistetaan.

Täydentävä informaatio on pidettävä erillään tarkentavasta informaatiosta. Tarkentava

informaatio muodostuu osista, joita esiintyy jo muissa tekstin yksiköissä. Tarkentava

informaatio ei ole merkityksetöntä, vaikka informaatio onkin sellaista, joka tarkentaa

pelkästään ilmeistä, jo tunnettua seikkaa. Jos täydentävää informaatiota sisältävät leksikaaliset

yksiköt sisältävät jotain uutta tietoa sellaiselle viestin vastaanottajalle, joka tuntee käsiteltävän

aiheen huonosti, niin tällöin tarkentavaa tietoa sisältävät leksikaaliset yksiköt eivät pysty

tarjoamaan kyseiselle vastaanottajalle mitään uutta. (Min’jar-Beloru ev, R.K. 1996: 70.)

Tekstin leksikaaliset yksiköt voivat sisältää sellaista tietoa, joka on sisällöltään täysin sama

kuin jokin aikaisemmin mainittu. Tällöin puhutaan toistuvasta informaatiosta. Min’jar-

Beloru ev (1996: 70) esittää tilanteesta esimerkkilauseen (toisto on kursivoitu esimerkkiin):

, , 
, ».

Nollainformaatiosta on kyse silloin, kun tekstin sanat tai puheen jaksot eivät sisällä

semanttista informaatiota. Nollainformaatiota voivat olla esimerkiksi erilaiset puheen

korjaukset ja toisaalta niin kutsutut ”tyhjät” sanat, neutraali puhe ja erilaiset puheen

”parasiitit”, kuten ’no’, ’tuota’, ’elikkä’ jne. Min’jar-Beloru evin mukaan nollainformaatio ei

kuitenkaan merkitse viestijän huonoja kommunikointitaitoja, vaan etenkin neutraalilla

puheella ja ”tyhjillä” sanoilla on puheessa rakenteellinen merkitys. Niiden avulla puhuja saa

itselleen lisää aikaa puheensa muotoilemiseen. (Min’jar-Beloru ev, R.K. 1996: 71.)
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4.2 Viestin merkityssisältö, tarkkuus ja luotettavuus

Tulkkauksessa merkityssisällön välittymisellä ja tarkkuudella viestin lähettäjältä viestin

vastaanottajalle on keskeinen rooli. Tulkki voidaan nähdä tässä viestintäketjussa sekä viestin

vastaanottajana että lähettäjänä. Tommolan (2004: 11) mukaan merkityssisällön välittymiselle

ei kuitenkaan ole annettu tarkkaa määritelmää ja siitä puhutaan yleensä melko epämääräisesti

ja yleisluontoisesti.

Puheena olevan asian hahmottaminen ja sen välittäminen viestin vastaanottajalle kohdekielen

ilmaisukeinoja oikein käyttämällä on perusseikka, jolle kaikki muu on alisteista. Kielellisen

viestin merkityksen muodostaminen on subjektiivinen, konstruktiivinen prosessi ja siksi ei ole

varmaa, että lähdetekstin lukijana tai kuulijana toimiva kääntäjä tai tulkki hahmottaa

merkityksen samoin, kuin viestin kirjoittaja tai puhuja. (Tommola 2004: 10–11.) Puhujalla on

omat tietorakenteensa ja tavoitteensa, ja niin myös kuulijalla, joka tulkitsee sanoman omien

tietorakenteidensa ja tavoitteidensa mukaan (Tiittula 1992: 30).

Tässä yhteydessä Tommola (2004) puhuu merkitysrepresentaatioiden ymmärtämisestä

tulkkauksessa. Representaatioita ei ole tekstissä itsessään, vaan jokainen tulkki muodostaa sen

erikseen. Erityisesti konsekutiivitulkkauksessa mahdollisimman kattavan representaation

muodostaminen on oleellista, koska ymmärtämisen lisäksi asiakokonaisuus on omaksuttava ja

painettava mieleen kohdekielisen tulkkeen tuottamista varten. (Tommola 2004: 16–17.)

Representaatiot koostuvat propositioista, jotka ovat eräänlaisia ydinlauseita eli ne käsittävät

verbin ja yhden tai useampia nomineja. Tiittula (1992) puhuu tässä yhteydessä verbeistä ja

nomineista, vaikka kyseessä on kielentämätön ”merkitysrakenne”. Propositioiden merkitys

tulee erityisesti esiin muistamisessa. Sanoman muistamista tutkittaessa on nimittäin todettu,

että myöhemmin palautetaan mieliin nimenomaan propositioita eikä niinkään sanatarkkoja

lauseita. (Tiittula 1992: 33.)

Edellä esitetty malli kuvastaa ideaalitilannetta tulkkauksessa. Todellisessa tilanteessa

merkitysrepresentaatioiden ja propositioiden muodostaminen saattaa jäädä vajaaksi tai

puuttua kokonaan, jolloin tulke kuulostaa epäluontevalta. Tämä voi johtua useista seikoista,

kuten riittämättömästä valmistautumisesta, puutteellisesta muistiinpanotekniikasta tai

tilanteen henkisestä kuormittavuudesta. Tommolan (2004: 18) mukaan erityisesti aloitteleville
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tulkeille on tyypillistä lähdetekstin pintarakenteiden ja sen kielellisten muotojen tarkka

seuraaminen, jolloin täsmällistä merkitystä ei välttämättä synny lainkaan.

Kuten Tommolan toteamuksesta ilmenee, tarkkuus tulkkauksessa ei tarkoita sanojen tarkkaa

toistamista, vaan alkuperäisen puheen asiasisällön merkitysten välittämistä muuttumattomina.

Uferin (2008: 16, tiivistelmässä) mukaan tulketta voidaan pitää tarkkana, jos se on kattava,

terminologisesti oikea sekä argumentatiivisesti yhdenmukainen alkuperäisen puheen kanssa.

Tarkkuutta määriteltäessä on kuitenkin huomioitava tulkkaustilanteiden erilaisuus. Se,

millaista tarkkuutta pidetään yhdessä tilanteessa riittävänä, voidaan toisessa tilanteessa pitää

puutteellisena. Esimerkiksi poliisikuulustelussa mahdollisimman tarkka tulkattavan henkilön

puheen vivahteiden välittäminen voi olla perusteltua tilanteen kokonaiskäsityksen saamiseksi,

kun taas arkikeskustelua tulkatessa tarkkuudelle ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yhtä

tiukkoja vaatimuksia.

Tulkkeen tarkkuus puolestaan heijastaa sen luotettavuutta eli toisin sanoen, voiko viestiin

luottaa. Luotettavuuden yhteydessä voidaan puhua myös tulkkeen vakuuttavuudesta.

Vakuuttavuudella tarkoitetaan sellaista vaikutelmaa, että tulkkeessa on välittynyt lähdetekstin

merkityssisältö luotettavasti ja virheettömästi. Mikäli kohdekielellä tulkattu puhe koostuu

ymmärrettävistä ja loppuun asti viedyistä ajatuksista, saatetaan tulkkausta pitää vakuuttavana.

Sen sijaan keskeneräisiksi jääneiltä tuntuvat ajatukset voivat heikentää tunnetta tulkkauksen

vakuuttavuudesta, mutta ne saattavat olla seurausta myös lähdekielestä tai tavasta esittää sitä.

(Tanhuamäki 2008: 60.)

4.3 Poistot, lisäykset ja korvaukset Henri C. Barikin määritteleminä

Tässä tutkimuksessa tulkin valmistautumisen vaikutuksia konsekutiivitulkkaukseen

tarkastellaan poistojen, lisäysten ja korvausten (virheiden) valossa. Jaottelu on peräisin

kanadalaisen tutkijan Henri C. Barikin (2002: 79–91) tekemästä tutkimuksesta, jossa hän

tarkasteli alkuperäisen puheen suhdetta simultaanitulkkaukseen poistojen (omission),
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lisäysten (addition), korvausten (substitution) ja virheiden (error)1 osalta. Tutkimukseen

osallistui kaksi konferenssitulkkia, kaksi tulkkiopiskelijaa ja kaksi muuta kahta eri kieltä

sujuvasti puhuvaa henkilöä. Jälkimmäisillä ei ollut aikaisempaa kokemusta tulkkauksesta.

Koehenkilöitä pyydettiin tulkkaamaan simultaanisesti useita tekstejä joko heidän A-

työkielestään B- tai C-työkieleen tai päinvastoin. (Barik 2002: 79–91.)

Barik määrittelee poistot sellaisiksi kohdiksi, jotka esiintyvät alkuperäisessä puheessa, mutta

jotka jäävät pois tulkkeesta. Tässä tapauksessa poistot ovat siis aina tulkin tekemiä. Poistoina

voidaan pitää kontekstin kannalta epäolennaisia toistoja, täytesanoja ja puhujan tekemiä

väärinmuotoiltuja virkkeen aloituksia puheessa. Tällaiset poistot ovat yleensä harkittuja ja

niillä pyritään tekemään tulkkeesta sujuvampaa suhteessa alkuperäiseen puheeseen. Toisaalta

Barikin mukaan poistot voivat johtua tulkin ymmärtämisvaikeuksista (comprehension

omission) tai siitä, että tulkki on jäänyt jälkeen puhujan puheesta ja yrittää saada puhetta

kiinni jättämällä joitain kohtia tulkkaamatta (delay omission). Ymmärtämisvaikeuksista

johtuvat poistot haittaavat enemmän simultaanitulkkausta kuin konsekutiivitulkkausta. Tämä

johtuu siitä, että konsekutiiivitulkki voi tulkkaustilanteessa kysyä tarkennusta puhujalta

epäselväksi jääneeseen asiaan ja näin ollen pyrkiä välttämään turhat poistot, kun taas

simultaanitulkkauksessa tällainen menettely ei yleensä ole mahdollista. (Barik 2002: 80–81.)

Myös puhujan puheesta jälkeen jääminen koskee lähinnä simultaanitulkkausta, jossa tulkkaus

tapahtuu samanaikaisesti puhujan puheen kanssa. Tilanne on kuitenkin mahdollinen myös

konsekutiivitulkkauksessa. Tulkki saattaa jäädä jälkeen puhujan puheesta esimerkiksi

keskittymällä liikaa edellisen ajatuskokonaisuuden muistiin merkitsemiseen, jolloin seuraava

ajatuskokonaisuus jää tulkilta huomioimatta. Vastaavan esimerkin antaa Min’jar-Beloru evin

(Saresvuo & Ojanen 1988: 147) tekemä kokeellinen tutkimus, joka osoitti, että tulkit jättivät

harvoin pois heikosti hallitsemiaan kohtia, mutta keskittyessään liikaa ongelmakohtiin niiden

jälkeinen tärkeäkin jakso saattoi mennä ohi korvien ja jäädä tulkkaamatta. Tämäntyyppiset

poistot eivät sen sijaan ole harkittuja, eivätkä tulkit tee niitä tietoisesti, vaan ne syntyvät

tulkkaustilanteessa yleensä ennakoimatta. Viimeiseksi Barik (2002: 81) mainitsee poistot,

1 Kaikki suomenkieliset käännökset Barikin käyttämille termeille ovat kirjoittajan omia.
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jotka syntyvät, kun tulkki yhdistää kaksi lausetta (compounding omission). Yhdistämisestä

johtuen alkuperäisen lauseen merkitys muuttuu tulkkeessa.

Lisäyksiksi Barik määrittelee kohdat, joita ei ole alkuperäisessä puheessa, mutta jotka tulkki

lisää tulkkeeseen. Barik jaottelee lisäykset neljään ryhmään: 1) määreet (qualifier addition),

2) yksityiskohtaiset, mutta epäolennaiset lisäykset (elaboration addition), 3) kahden

lauseen yhdistävän sanan lisäykset (relationship addition) ja 4) lauseen päättävät

lisäykset, jotka eivät muuta merkitystä olennaisesti (closure addition). (Barik 2002: 81–82.)

Jaottelu osoittaa, että lisäykset voivat olla tulkkeen vastaanottajan kannalta joko oleellisia tai

epäolennaisia. Lisäystä voidaan pitää oleellisena, jos se selkeyttää puhujan tarkoittamaa

viestiä. Tulkki voi esimerkiksi lisätä selityksen jollekin puhujan esittämälle asialle tai

yksittäiselle termille. Tällaisten lisäysten tekeminen on täysin tulkin harkinnan varassa.

Yleensä aiheeseen tutustunut tulkki pystyy arvioimaan, millaiset lisäykset ovat

tarkoituksenmukaisia puhujan sanoman ymmärtämiseksi. Epäolennaiset lisäykset eivät

puolestaan tuo puheeseen viestin vastaanottajan kannalta mitään uutta tai tarpeellista.

Epäolennainen lisäys voi olla esimerkiksi jokin virke tulkkeessa, jonka tulkki toistaa kahteen

kertaan peräkkäin hieman eri tavalla muotoiltuna, mutta kuitenkaan virkkeiden keskinäistä

merkitystä muuttamatta.

Poistojen osalta todettiin, että ne voivat olla alkuperäistä puhetta selkeyttäviä. Lisäysten osalta

voidaan puolestaan todeta, että niillä saattaa joissakin tapauksissa olla päinvastainen vaikutus.

Tulke saattaa nimittäin olla katkonaisempi ja epäselvempi alkuperäiseen puheeseen

verrattuna, jos tulkki tekee paljon toistoja, muotoilee aloittamaansa virkettä useaan otteeseen

tai joutuu selittämään sanan, jolle ei tulkkaustilanteessa löydä kohdekielistä vastinetta. Tässä

kohtaa on huomioitava, että tulkkaus tapahtuu aina reaaliajassa, jolloin tällaiset lisäykset ovat

aina mahdollisia. Tulkkausta voisi tilanteena verrata television suoraan lähetykseen, jossa

pieleen menneitä asioita ei voi leikata lähetyksestä pois, vaan tilannetta on jatkettava

eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.

Toisaalta sanojen toistaminen ym. viestii siitä ajatustyöstä, jota tulkki joutuu tekemään

tulkatessaan. Toisin sanoen ylimääräisten toistojen aikana tulkki hakee mielessään jo

seuraavaa ilmaisua ja toistaminen on tapa saada siihen lisäaikaa viestin vastaanottajalta.

Tiittulan (1992: 19) mukaan puhe on siinä mielessä nopeaa, että suunnittelun ja tuottamisen
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välinen aika on hyvin lyhyt tai usein olematon, mistä johtuu, että puhuja on ikään kuin

jatkuvan aikapaineen alaisena, jossa hänen on koko ajan tarkkailtava, ohjattava ja korjattava

puhettaan. Min’jar-Beloru ev – samaan tapaan kuin Tiittula – on sitä mieltä, että lisäykset

ovat seurausta ajatusten edelleen kehittämisestä. Min’jar-Beloru evin mukaan toistoilla ja

turhilla sanoilla on positiivinen tehtävänsä, sillä siten esityksestä tulee yhtenäinen ja

puherytmi säilyy tasaisena ilman taukoja, mikä luo kuulijassa vaikutelman asiansa osaavasta

tulkista (Saresvuo & Ojanen 1988: 147). Tämän lisäksi ylimääräisillä toistoilla (redundanssi)

voidaan varmistaa viestin kulku ja ymmärtäminen.

Korvauksilla Barik viitta sellaisiin puhujan puheessa esiintyviin kohtiin, jotka tulkki korvaa

jollain toisella sanalla, ilmaisulla tai virkkeellä. Barik nimittää korvauksia myös joissain

tapauksissa virheiksi. Korvauksen virheellisyyttä on näin ollen arvioitava sen mukaan, kuinka

paljon korvaus muuttaa merkitystä ja voidaanko sanoma ymmärtää väärin kohdekielellä.

Tyypillinen korvauksesta johtuva virhe syntyy silloin, kun jokin sana sekoittuu johonkin

toiseen sanaan esimerkiksi samankaltaisen ääntämisen johdosta. Toisaalta korvaus voi olla

sellainen, että se ei täysin vastaa aiottua sanomaa, mutta merkitys ei kuitenkaan sekaannu.

Tällöin korvausta ei voida pitää suoranaisesti virheenä. (Barik 2002: 82.)

Barik jakaa korvaukset (virheet) viiteen ryhmään: 1) lievä semanttinen virhe (mild semantic

error), joka johtuu epätarkkuudesta ja vääristää aiottua sanomaa vain vähän, 2) merkittävä

semanttinen virhe (gross semantic error), joka muuttaa oleellisesti merkitystä, 3) lievä

rakenteen muutos (mild phrasing change), joka ei täysin vastaa puhetta, mutta asian ydin ei

sekaannu, 4) oleellinen rakenteen muutos (substantial phrasing change), joka johtaa eri

merkitykseen, mutta asian ydin ei kokonaisuudessaan häiriinny liikaa sekä 5) merkittävä

rakenteen muutos (gross phrasing change), joka johtaa erheelliseen käännökseen ja

merkityksen muuttumiseen. (Barik 2002: 82–85.)

Useat tutkijat ovat kyseenalaistaneet Barikin yksityiskohtaisen mallin. Sitä on pidetty liian

subjektiivisena ja mahdottomana toistaa. Tämän tutkimuksen kohdalla esimerkiksi

rakennemuutoksia on melko mahdotonta käsitellä Barikin jaottelun mukaan venäjä-suomi-

aineistolla. Tämä johtuu siitä, että molemmissa kielissä on rikas morfologia ja toisen kielen

rakenteille ei välttämättä löydy suoraan vastineita. Pöchhackerin (2004) mukaan Barikin

jaottelu on kuitenkin ollut tärkeässä roolissa myöhempien kokeellisten tutkimustulosten

käsittelyssä ja hän huomauttaa, että koska useat tutkijat ovat tehneet omia versioitaan Barikin
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jaottelusta, niitä on olemassa yhtä monta kuin on lähde- ja kohdekielen vastaavuuksia tutkivia

empiirisiä tutkimuksia. (Pöchhacker 2004: 142–143.)

5. TULKKAUSSUORITUSTEN TARKASTELUA

Tutkimuksessa selvitetään, miten tulkin valmistautuminen tai toisaalta riittävän

valmistautumisen puuttuminen vaikuttaa konsekutiivitulkkaukseen. Tutkimusaineisto on

tuotettu Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Aineiston

hankintavaiheessa lähdettiin liikkeelle koeasetelmasta, jossa tuotetaan spontaania tulkkausta

ilman valmistautumista ja vastaavasti tulkkausta, johon on valmistauduttu etukäteen.

Aineiston analyysin pohjana toimii tutkijan Henri C. Barikin laatima ja tutkimuksessaan

käyttämä jaottelu, jossa tulketta verrataan alkuperäiseen puheeseen poistojen, lisäysten ja

korvausten valossa. Jaottelua on esitelty tarkemmin luvussa 4.3. Poistot, lisäykset ja

korvaukset heijastavat informaation välittämistä tulkkeessa. Näin ollen tutkimuksessa voidaan

ottaa kantaa siihen, miten valmistautuminen ja toisaalta se, että tulkki ei ole valmistautunut,

vaikuttaa informaation välittämiseen. Toisaalta on mahdollista tutkia, onko informaation

välittämisen tarkkuudella ja tulkkaukseen valmistautumisella keskinäistä yhteyttä ja tätä

kautta arvioida tulkkeen sujuvuutta ja laatua. Tässä tutkimuksessa laadun arviointi ei

kuitenkaan ole keskeisessä roolissa.

Aineistoa tarkastellaan pääosin laadullisesta näkökulmasta, mutta käytetty tietokanta

mahdollistaa myös määrällisten tulosten esittämisen ja analysoinnin. Aluksi esitellään

aineiston hankintaprosessia ja käsittelyä sekä kuvataan koeasetelmaa. Tämän jälkeen aineistoa

analysoidaan poistojen, lisäysten, korvausten ja taukojen osalta siten, että molempia

tulkkauskertojen tulkkeita verrataan keskenään edellä lueteltujen näkökulmien valossa. Sen

lisäksi, että tulkkaussuorituksia verrataan tulkkien kesken, voidaan vertailla myös saman

tulkin kahta eri tulketta.
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5.1 Aineiston käsittelystä ja litteroinnista

Alkuperäinen puhe ja tulkkeet tallennettiin mp3-tiedostoiksi. Tutkimuksessa ei ole tallennettu

kuvaa, joten analysoinnin kohteena on pelkästään kuultu puhe. Tallennettujen äänitiedostojen

kuuntelemisessa ja litteroinnissa käytettiin apuna Audacity-äänieditointiohjelmaa.

Tallennetut puheet ja tulkkeet litteroitiin tekstiksi. Koska tutkimuksessa keskeisenä

tarkastelun kohteena on informaation välittäminen, tekstiin merkittiin vain tämän tutkimuksen

kannalta oleelliset litterointimerkinnät. Litteroinnissa käytettiin isoja alkukirjaimia erisnimien

kohdalla ja uuden repliikin alussa. Välimerkeistä merkittiin ainoastaan kysymysmerkki

erottamaan puheesta kysymyslause. Puhujan ja tulkkien puheen taukojen merkitsemisessä

käytettiin kolmiportaista asteikkoa: 1) lyhyt, puheen normaalin tauottamisen kannalta

olennainen tauko (.) 2) keskipitkä, puheen selvästi katkaiseva tauko (..) ja 3) pitkä, puheen

häiritsevästi katkaiseva tauko (… ). Tauot ovat joko hiljaisia tai vokaalilla tai konsonantilla

täytettyjä. Taukojen lisäksi merkittiin keskeytetyt sanat (esim. san-).

Litteroinnin jälkeen teksti jaettiin pienempiin ajatuskokonaisuuksiin siten, että jokaista

puhujan ajatuskokonaisuutta seurasi sitä vastaava tulke. Tulkkien suoritusten erottamiseksi

toisistaan tulkeista käytetään jatkossa merkintöjä T1, T2 ja T3 ja puhujasta vastaavasti

merkintää P. Teksti muutettiin vastaamaan xml-formaattia. Siihen merkittiin poistot, lisäykset

ja korvaukset tageina, jotta aineisto voidaan siirtää tietokantaan ja tehdä hakuja. Alla on

esimerkki xml-formaatissa olevasta tekstistä.

Eli <add>tänään</add> aion <add>kysy-</add> (.) puhua <add>sitten</add> siitä (.)

miten <change type="m">Suomen imperiumiin</change> on ollut kiinnostusta (.)

<add>eri aikoina (.) ja erityisesti tulen (.) tai</add> miten Suomeen on ollut <add>eri-

eri</add> imperiumin puolelta kiinnostusta (.) <delete>@alueriidat</delete>

<change>ja näistä aluekysymyksistä ja erilaisista ongelmista (.)</change>

Aineisto ladattiin venäjän käännöstieteen mustikka-palvelimelle tätä tutkimusta varten

luotuun Corpus of Learner’s interpreting -korpukseen (mustikka.uta.fi/spoken, pääsy

käyttäjätunnuksella). Aineistosta tehtiin hakuja wordlist- ja concordance-toimintojen avulla.

Tekstiin poimittuja esimerkkejä varten poistoja, lisäyksiä ja korvauksia vastaamaan keksittiin

seuraavat merkinnät, jotta tagit (delete, add ja change) eivät häiritsisi lukemista: 1) poisto: -
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[@sana], 2) lisäys: +[sana] ja 3) korvaus: *[sana]. Poistoista on huomioitava, että @-merkin

jälkeen esiintyvä sana, ilmaisu tai lause ei esiinny tulkin puheessa. Alla olevaan taulukkoon

on koottu kaikki tämän tutkimuksen litteroinnissa ja esimerkeissä käytetyt merkinnät

selityksineen.

Litterointimerkinnät

(.) lyhyt tauko
(..) keskipitkä tauko
(… ) pitkä tauko
san- keskeytetty sana
? kysymyslause
Esimerkeissä käytetyt merkinnät

-[@sana]
tulkin poisto @-merkin jälkeen;
poisto ei esiinny tulkin puheessa

+[sana] tulkin lisäys
*[sana] tulkin korvaus

 <… >
esimerkkiin tulkkeesta/puheesta
poistettu kohta

Tulkeista ja puhujista käytetyt merkinnät

T1 Tulkki 1
T2 Tulkki 2
T3 Tulkki 3
P Puhuja

Taulukko 1. Litteroinnissa ja esimerkeissä käytetyt merkinnät ja selitykset

5.2 Koeasetelman kuvaus

Tutkimusaineisto koostuu nauhoitetuista tulkkeista, jotka on tuotettu kokeellisesti.

Tutkimukseen pyydettiin osallistumaan kolmea Tampereen yliopiston kieli- ja

käännöstieteiden laitoksen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman

opiskelijaa, joiden pääaineena on käännöstiede (venäjä). Kaikki koehenkilöt suorittavat

pääaineensa syventäviä opintoja ja ovat äidinkieleltään suomenkielisiä. Tulkeista kaksi on

naispuolisia ja yksi miespuolinen. Puhuja on miespuolinen ja äidinkieleltään venäjänkielinen.

Tulkkausmenetelmänä käytettiin konsekutiivitulkkausta venäjästä suomeen. Näin ollen tulkit

tulkkasivat B-työkielestään A-työkieleensä. Molemmilla kerroilla puhe oli jaettu neljään noin

viiden minuutin pituiseen puhejaksoon, jolloin yhden tulkattavan puheen kokonaispituudeksi

tuli noin 20 minuuttia. Jokaista puhujan lopettamaa puhejaksoa seurasi välittömästi tulkkaus.

Koe suoritettiin Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tulkkausstudiossa.
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Tulkit tulkkasivat tulkkikopeissa, jolloin kaikkien koehenkilöiden tulke saatiin nauhoitettua

samanaikaisesti. Koska tulkkaus tapahtui samanaikaisesti kopeissa, tulkeilla ei ollut

mahdollisuutta kysyä puhujalta tarkennuksia epäselviin kohtiin. Konsekutiivitulkkauksessa

tällainen mahdollisuus on yleensä olemassa. Tulkit saivat halutessaan tehdä molemmilla

tulkkauskerroilla muistiinpanoja muistinsa tueksi.

Alun perin tulkkaukset suunniteltiin nauhoitettaviksi kahdessa osassa siten, että jokaiselta

koehenkilöltä tallennettaisiin yksi spontaani tulkkaus ja yksi valmisteltu tulkkaus. Teknisten

ongelmien takia toinen tulkkauskerta jouduttiin kuitenkin järjestämään uudelleen, koska yksi

nauhureista ei nauhoittanut tulketta. Uudelleennauhoitus tehtiin sen takia, että kaikilta

tulkeilta saataisiin lähtökohtaisesti samantasoinen suoritus. Toisin sanoen pelkästään yhden

tulkin suorituksen uudelleennauhoitus olisi saattanut vaikuttaa siten, että se ei olisi ollut

verrattavissa kahden muun tulkin suorituksiin. Tulkattava puhe oli toisella ja kolmannella

kerralla sama joitakin pieniä puhujan tekemiä rakenteellisia eroja lukuun ottamatta. Tässä

tutkimuksessa tarkastellaan vain ensimmäistä ja kolmatta tulkkauskertaa suhteessa

alkuperäiseen puheeseen. Tulkkeita on näin ollen yhteensä kuusi, kaksi jokaiselta tulkilta.

Jatkossa käytetään tulkkauskertojen keskinäiseen järjestykseen viitattaessa ilmaisuja

ensimmäinen ja toinen tulkkauskerta, jossa toisella tulkkauskerralla tarkoitetaan nimenomaan

viimeisintä eli kolmatta kertaan.

Ensimmäinen tulkkauskerta järjestettiin tammikuussa 2010, jolloin koehenkilöt tulkkasivat

spontaanisti ilman valmistautumista siten, että tulkkauksen aihe ja toimintatavat kerrottiin

vasta hetki ennen suoritusta. Tulkkauskerran aiheena oli

’Suomi imperiumien kiinnostuksen kohteena’. Alkuperäisen

venäjänkielisen puheen kestoksi mitattiin 15 minuuttia 20 sekuntia. Suomenkielisten

tulkkeiden kestot olivat tulkeilla vastaavasti seuraavat: T1 (11 minuuttia 12 sekuntia), T2 (10

minuuttia 34 sekuntia) ja T3 (10 minuuttia 9 sekuntia).

Toinen tulkkauskerta järjestettiin noin kuukauden kuluttua ensimmäisestä eli helmikuun

puolessa välissä 2010. Tällöin tulkkauskerran aiheena oli

’Moskovan valtakunnan sodat’. Ennen toista tulkkauskertaa tulkkeja pyydettiin

valmistautumaan tulkkaukseen. Aikaa valmistautumiseen oli yhteensä kaksi viikkoa.

Omatoimisen valmistautumisen lisäksi tulkeille annettiin tueksi aihetta käsittelevää

materiaalia. Materiaali sisälsi puhujan puheen rungon. Alkuperäisen puheen kokonaiskestoksi
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mitattiin 20 minuuttia 48 sekuntia. Tulkkeiden kestoiksi mitattiin vastaavasti seuraavat ajat:

T1 (14 minuuttia 51 sekuntia), T2 (16 minuuttia 44 sekuntia) ja T3 (19 minuuttia 7 sekuntia).

Koska toinen tulkkauskerta järjestettiin kaksi kertaa teknisten ongelmien takia, uusinnalla

saattaa olla jossain määrin vaikutuksia suorituksiin.

Sekä spontaanin että valmistellun tulkkauskerran jälkeen tulkeille esitettiin noin 5–7

haastattelukysymystä, joihin he vastasivat kirjallisesti. Kysymykset käsittelivät muun muassa

tulkkauksen aihepiirin haasteellisuutta, tulkkeen ongelmakohtia, valmistautumista ja

muistiinpanotekniikkaa. Kyselyn vastauksia käsitellään jäljempänä luvussa 5.7.

5.3 Poistot

Barikin määritelmän mukaisesti poistoina pidetään tässä tutkimuksessa sellaisia kohtia, jotka

esiintyvät alkuperäisessä puheessa, mutta jotka jäävät pois tulkkeesta. Poistot ovat näin ollen

aina tulkin tekemiä. Barikin mukaan poistot voivat johtua muun muassa

ymmärtämisvaikeuksista.

Määrällisesti tarkasteltuna poistoja esiintyy tulkeilla seuraavasti:

Tulkkaus I Tulkkaus II
T1 56 44
T2 65 60
T3 50 29

Taulukko 2. Poistojen lukumäärät ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla.

Tässä kohtaa on otettava huomioon, että poistot voivat edustaa yksittäisiä sanoja, ilmaisuja tai

kokonaisia virkkeitä. Taulukosta nähdään, että tulkilla T2 on eniten poistoja sekä

ensimmäisellä että toisella tulkkauskerralla. Myös tulkin T1 ja T3 sijoittuvat samalla tavalla

poistojen määrien osalta kummallakin tulkkauskerralla. Yhteisesti voidaan todeta, että kaikilla

tulkeilla poistojen määrä on vähentynyt toisella tulkkauskerralla. Tulkeilla T1 ja T2 poistojen

lukumäärä suoritusten välillä on melko sama: tulkilla T1 on kaksitoista poistettua kohtaa

vähemmän ja tulkilla T2 viisi poistettua kohtaa vähemmän kuin ensimmäisellä

tulkkauskerralla. Sen sijaan tulkilla T3 ero on huomattavampi: 21 poistettua kohtaa

vähemmän. Toisella tulkkauskerralla tulkattava puhe on sanamäärältään pidempi kuin
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ensimmäisellä kerralla. Poistojen suhteuttaminen puheiden alkuperäisiin sanamääriin

selventää eroja (ks. puheen ja tulkkeiden sanamääristä taulukko 3).

Näin ollen näyttäisi siltä, että valmistautuminen vähentää poistojen määrää tulkkeissa. Se, että

tulkilla T2 on eniten poistoja molemmilla tulkkauskerroilla, ja että myös tulkit T1 ja T3

sijoittuvat vertailussa toisella tulkkauskerralla samalla tavalla, voi olla selitettävissä kunkin

tulkin tulkkaustyylillä. Mahdollisesti tulkki T2 pyrkii tulkkaamaan suuria linjoja ja

asiakokonaisuuksia jättäen yksityiskohdat tulkkaamatta. Sen sijaan tulkki T3, jolla on vähiten

poistoja, saattaa pyrkiä tulkkaamaan viestin mahdollisimman tarkasti. Tulkkaustyylejä

tarkastellaan jäljempänä luvussa 5.6.

Kun tarkastellaan tulkkeiden ajallisia kestoja suhteessa alkuperäisen puheen kestoon,

havaitaan, että kaikki tulkkeet molemmilla tulkkauskerroilla ovat lyhyempiä kuin

alkuperäinen puhe. Ensimmäisellä tulkkauskerralla tulkkeet ovat keskimäärin viisi minuuttia

lyhyempiä, kun taas toisella tulkkauskerralla erot ovat pienempiä, poikkeuksena kuitenkin

tulkin T1 toisen tulkkauskerran tulkkeen kesto, joka on lyhyempi kuin ensimmäisellä

tulkkauskerralla verrattuna alkuperäiseen puheeseen. Tulkkien tekemät poistot vaikuttavat

ajalliseen kestoon lyhentävästi. Toisin sanoen osan informaatiosta jäädessä tulkkeesta pois

tulkkaukseen ei kulu yhtä paljon aikaa. Lisäksi on huomioitava, että tulkeilla on vähemmän

aikaa muotoilla puhettaan kuin puhujalla. Puhenopeus tulisi pitää riittävän nopeana ja

alkuperäistä puhetta voi joutua tiivistämään, jotta tulkkaukseen ei kuluisi liikaa aikaa.

Havaintoa voidaan tarkastella myös sanojen kokonaislukumäärien valossa. Tässä kohtaa on

kuitenkin huomattava, että eri kielissä saman viestin sanamäärät eivät aina vastaa toisiaan.

Jopa sanatarkassa suomennoksessa saattaa olla vähemmän sanoja kuin alkuperäisessä

venäjänkielisessä tekstissä. Ensimmäisen tulkkauskerran alkuperäisessä puheessa on yhteensä

1307 sanaa. Poistoja laskettiin määrällisesti eniten tulkille T2 (65) ja sanojen lukumäärät

tulkkien kohdalla osoittavat, että tulkilla T2 on myös vähiten sanoja suhteessa alkuperäiseen

puheeseen (706). Ajallisen keston osalta tulkin T2 suoritus ei kuitenkaan ole lyhin (10

minuuttia 34 sekuntia), vaikka poistoja on eniten ja sanoja suhteessa alkuperäiseen puheeseen

vähiten. Tulkin T3 suoritus on ajallisesti mitattuna lyhin (10 minuuttia 9 sekuntia). Tämä voi

olla tulkin T2 osalta selitettävissä taukojen lukumäärällä ja kestolla. Tulkkeiden taukoja

käsitellään jäljempänä luvussa 5.7.



40

Sen sijaan tulkin T1 suoritus ensimmäisellä tulkkauskerralla yltää sekä ajallinen kesto (11

minuuttia 12 sekuntia) että sanojen kokonaislukumäärä (1281) huomioon ottaen lähimmäksi

alkuperäistä puhetta. Mainittujen seikkojen osalta voitaisiin karkeasti olettaa, että tulkin T1

suoritus on tarkkuudeltaan lähimpänä alkuperäistä puhetta ja tulkin T2 suoritus puolestaan

puutteellisin. Tämä ei kuitenkaan ole suoraan sanamääristä ja kestosta tulkittavissa, sillä tulke

sisältää myös tulkkien tekemiä lisäyksiä, jotka voivat olla viestin välittymisen kannalta

epäolennaisia. Tällöin lisäykset nostavat sanamääriä ja tulkkeen kestoa, vaikka oleellista

informaatiota jäisi pois.

Toisella tulkkauskerralla alkuperäisen puheen sanamääräksi saatiin 1637 sanaa eli 330 sanaa

enemmän kuin ensimmäisellä tulkkauskerralla. Myös toisella tulkkauskerralla tulkilla T2 on

vähiten sanoja suhteessa alkuperäiseen puheeseen (1136), mutta tulkkeen kesto ei kuitenkaan

ole lyhin (16 minuuttia 44 sekuntia). Toisin kuin ensimmäisellä tulkkauskerralla, lyhin tulke

ajallisesti mitattuna on tulkilla T1 (14 minuuttia 51 sekuntia), vaikka tulkilla on eniten sanoja

suhteessa alkuperäiseen puheeseen (1587). Tämä voi johtua siitä, että tulkki puhuu nopeasti ja

lisää vähän pitkiä taukoja puheeseensa. Tulkin T3 tulke on ajallisesti pisin ja lähinnä

alkuperäisen puheen kestoa (19 minuuttia 7 sekuntia), kun taas ensimmäisellä

tulkkauskerralla samalla tulkilla oli kestoltaan lyhin tulke. Tämä voi johtua siitä, että

kyseisellä tulkilla on vähiten poistoja toisella tulkkauskerralla (29). Jos ei oteta huomioon

lisäysten vaikutusta kestoon ja sanamääriin, voitaisiin olettaa, että toisella tulkkauskerralla

tulkin T3 tulke olisi tarkin suhteessa alkuperäiseen.

Alla olevassa taulukossa (3) on esitetty kootusti alkuperäisen puheen ja tulkkeiden

kokonaiskestot sekä sanojen määrät ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla.

Tulkkaus I Tulkkaus II

Sanat Kesto (min:s) Sanat Kesto (min:s)
P 1307 15:20 1637 20:48
T1 1281 11:12 1587 14:51
T2 706 10:34 1136 16:44
T3 870 10:09 1471 19:07

Taulukko 3. Sanat ja kesto ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla.

Tässä kohtaa määrällisen tarkastelun lisäksi poistoja on tarkasteltava laadullisesta

näkökulmasta. Tulkkeiden ajallisten kestojen tarkastelu siis osoitti, että kaikki tulkkeet ovat
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lyhyempiä kuin alkuperäinen puhe. Seuraavaksi tarkastellaan sitä, millaista tulkkeista

poisjätetty informaatio on ja miten se vaikuttaa viestin välittymiseen.

Ensimmäisen tulkkauskerran osalta voidaan nimetä joitakin pääryhmiä, joissa tulkit ovat

tehneet poistoja. Näitä ryhmiä ovat muun muassa vuosiluvut, paikannimet (Käkisalmi,

Suomenlahti, Itämeri), muut erisnimet (Kalmarin unioni, ritarikuntien nimet) ja valtion

hallintoon liittyvät sanat (kuningaskunta, tasavalta, päätöksenteko- ja täytäntöönpanovalta).

Poistot ovat osittain kaikille tulkeille yhteisiä ja toisaalta sellaisia, joita vain yksi tai kaksi

tulkeista on tehnyt.

Vuosilukujen ja muiden lukusanojen tulkkaaminen edellyttää tulkilta joko tehokasta

muistiinpanotekniikkaa tai hyvää muistia. Yleensä muistiin merkitäänkin nimenomaan aikaa

osoittavia tai määrää ilmaisevia lukusanoja. Myös tulkin aikaisemmalla tiedolla on tässä

kohtaa merkitystä, sillä virheitä lukusanojen osalta syntyy yleensä taustatiedon puuttumisen

johdosta. Tulkki T1 on poistanut ainoastaan yhden vuosiluvun, kun taas tulkilla T2 niitä on

kaksi ja tulkilla T3 neljä. Ensimmäisellä tulkkauskerralla alkuperäisessä puheessa vuosilukuja

esiintyy yhteensä 16. Aineistosta nähdään, että vaikka kyseiset vuosiluvut on jätetty pois

tulkkeesta, niihin liittyvä asiayhteys on kuitenkin osassa tapauksista mainittu. Toisaalta

etenkin tulkin T3 kohdalla vuosilukujen tulkkaamatta jättäminen on myös vaikuttanut

asiayhteyden poistoon, jolloin informaatiota jää välittämättä ja tulke ei vastaa tarkkuudeltaan

alkuperäistä. Tässä kohtaa on huomioitava, että vuosilukuja ei ole ainoastaan poistettu, vaan

niitä on myös korvattu muilla ajanmääreillä tai ne esiintyvät virheellisinä. Ajanmääreitä

tulkkeissa käsitellään jäljempänä korvausten yhteydessä (ks. luku 5.5).

Ensimmäisen tulkkauskerran tulkkeista ilmenee, että poistoja on tehty paikannimien kohdalla.

Paikannimien osalta poistojen yleisyyttä voidaan ainakin osittain perustella sillä, että eräät

paikannimet esiintyivät puheessa eri aikakausista puhuttaessa erinimisinä. Esimerkiksi

Käkisalmi esiintyy ensimmäisellä tulkkauskerralla venäjänkielisessä puheessa historiallisella

nimellä  (Korela), kun siitä nykyisin käytetään venäjän kielessä nimitystä

(Priozersk). Tulkeista T2 ja T3 ovat jättäneet paikan kokonaan mainitsematta, kun taas tulkki

T1 käyttää paikasta nimeä Korela ja tarkentavasti nimeä Käkisalmi. Tulkkauksen jälkeen

tulkeille teetetystä kyselystä ilmenee, että tulkki T1 on ollut aikaisemmin harjoittelussa

Karjalan kannaksella Käkisalmen linnan museossa ja näin ollen tunsi paikan historiaa

entuudestaan.
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Toisaalta paikannimien poistoja ei voida täysin perustella sillä, että paikannimet ovat

muuttuneet historian kuluessa ja näin ollen ovat tuntemattomia. Tulkit ovat tehneet poistoja

ensimmäisellä tulkkauskerralla myös yleisesti tunnettujen paikannimien osalta, kuten Itämeri

’ ja Suomenlahti ’, jotka molemmat ovat maantieteellisiä

nimiä. Suomenlahti esiintyy itse asiassa kahdessa kohtaa alkuperäistä puhetta: ensimmäisen

kerran mainittuna aivan puheen alussa ja myöhemmin yhdessä Itämeren kanssa saman

ajatuskokonaisuuden lopussa. Kaikki tulkit ovat poistaneet nämä kohdat. Kyseisille poistoille

on vaikea löytää yksiselitteistä perustelua. Syynä voi olla se, että tulkit tulkkaavat

ensimmäistä viiden minuutin osiota ensimmäisestä tulkkauskerrasta, jolloin tilanteessa on

mukana jonkinlaista hermostuneisuutta ja jännitystä. Toisaalta he ovat saattaneet keskittyä

saman ajatuskokonaisuuden muiden osien tulkitsemiseen ja muistiinpanojen tekemiseen.

Paikannimien lisäksi ensimmäisen tulkkauskerran puheessa esiintyy myös joitakin muita

erisnimiä. Näitä ovat esimerkiksi skandinaavinen valtioliitto Kalmarin unioni

’ sekä ritarikunnat Liivinmaan ritarikunta ’ ’ ja Saksalainen ritarikunta

’. Tulkit mainitsevat Kalmarin unionin, mutta ritarikuntien kohdalla

syntyy hajontaa. Kuten alla olevasta esimerkistä (1) nähdään, kukaan tulkeista ei mainitse

ritarikuntia nimeltä, mutta tulkit T2 ja T3 viittaavat niihin yleisesti.

(1) P: <… >  (.)  (.)  (.)  (.)
 (.)  (.) 

 (.)  (.)  (.) 
(.)

T1: <… > oli -[ @paljon ] +[ vain ] -[ @saksalaisia ] ruhtinaskuntia -[ @kooltaan ] (.)

T2: <… > oli -[ @paljon ] erilaisia -[ @saksalaisia ] -[ @kooltaan ] *[ ritarikuntia ] -[
@ritarikunnat ] jotka tekivät (.) ristiretkiä -[ @pyhä ] (.)

T3: -[ @saksalaiset ruhtinaskunnat ] *[ oli eräänlainen ritarikunta ] (..) +[ joka oli (.)
muodostunut sille alueelle ] (.) ritari (.) kuntien johdolla tehtiin (.) ristiretkiä -[ @pyhä
]

Itse asiassa tulkki T2 sekoittaa tulkkeessaan puhujan mainitsemat saksalaiset ruhtinaskunnat

saksalaisiin ritarikuntiin. Erisnimien kohdalla syntyneet poistot osoittavat tulkin

yleissivistyksen merkitystä. Kalmarin unioni on todennäköisesti kaikilla tulkeilla mainittuna

sen takia, että se on tuttu käsite koulun historiasta. Sen sijaan ritarikuntien nimet ovat

oletettavasti vieraampia.
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Tulkit ovat lisäksi poistaneet valtion hallintoon liittyviä sanoja. Näitä ovat ensinnäkin

hallitusmuotojen nimet ’kuningaskunta’ ja  ’tasavalta’.

Asiayhteydet, joissa kyseiset poistot on tehty, ovat seuraavat:

(2) P: . (Mutta palaamme kuitenkin
takaisin Ruotsin kuningaskuntaan).2

(3) P:  (.) . (Novgorod oli tasavalta).

Esimerkit (2) ja (3) eroavat informaation välittämisen kannalta siinä mielessä, että

ensimmäisessä virkkeessä kuningaskunta on tarkentavana informaationa, jolloin sen

poisjättäminen ei vaikuta merkittävästi viestin välittymiseen. Olennaistahan kyseisessä

virkkeessä on se, että puhuja kertoo kuulijoille palaavansa takaisin käsittelemään Ruotsin

silloisia tapahtumia kerrottuaan välissä Kalmarin unionista. Tulkkeista ilmenee, että kaikki

tulkit ovat tehneet saman poiston. Jälkimmäisessä virkkeessä puhuja puolestaan haluaa kertoa

kuulijoille nimenomaisesti Novgorodin olevan tasavalta, toisin kuin nykyään, jolloin tiedon

poisjättäminen aiheuttaa informaation välittämisessä puutteita. Novgorod nimittäin saattaa

olla viestin vastaanottajalle tutumpi nykyisenä Venäjän kaupunkina kuin entisenä tasavaltana.

Tulkeista T1 ja T3 ovat jättäneet virkkeen kokonaan pois ja ainoastaan T2 mainitsee asian.

Kyseiset hallitusmuodot esiintyvät eri maiden yhteyksissä myös myöhemmin alkuperäisessä

puheessa. Niitä on osittain jätetty pois ja osittain käännetty.

Valtion hallintoon liittyen ensimmäisen tulkkauskerran alkuperäisessä puheessa käsitellään

sitä, miten muinaisessa Novgorodissa tehtiin päätöksiä ja kenelle kuului täytäntöönpanovalta.

Puheessa asiaa on selvitetty kertomalla, että päätösvaltaa käytti eräänlainen kansankokous,

kaupunkilaisten kokous ( , ) ja täytäntöönpanovalta kuului

käskynhaltijalle ( ). Tässä kohtaa tulkit T1 ja T3 eivät mainitse näitä asioita

tulkkeissaan lainkaan, jolloin tieto jää välittymättä. Tulkki T2 viittaa kohtaan esimerkissä (4)

hieman kiertäen nimittämällä kaupunkilaisten kokousta ”tämmöseksi” kansankokoukseksi.

Ilmaisu ”tämmönen” antaa asiasta epämääräisen kuvan. Tulkki ei kuitenkaan mainitse

täytäntöönpanovaltaa käyttävästä käskynhaltijasta.

2 Esimerkeissä (2) ja (3) suluissa oleva suomennos on kirjoittajan suora käännös.



44

(4) P: <… >  (.)  (.)  (.) 
 (.)  (.)  (.)  (.)

 (.)  (.)

T2: <… > sitä hallitsi +[ tämmönen ] kansalaisten (.) kokous (.) joka päätti sen
asioista -[ @täytäntöönpano ]

Oletettavasti täytäntöönpanovallasta ei ole tulkkeissa mainintaa, koska käsite , joka

liittyy muinaisen Venäjän historiaan, on tulkeille vieras. Päätösvallasta puhuttaessa

puolestaan käsite  on myös historiallinen sana, eikä näin ollen luultavasti ole tuttu.

Tällöin poistot johtuvat ymmärtämisvaikeuksista, joista myös Barik puhuu.

Puhuja on lisännyt ensimmäisen tulkkauskerran puheensa perusrunkoon joitakin sellaisia

kohtia, joiden avulla tämä siirtyy omin sanoin asiasta seuraavaan tai tiivistää edellä sanottua.

Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa seuraavat:  ’lyhyesti sanottuna’,

 ’niin tällaisia kummallisia asioita’,

 ’josta juuri puhuin’ ja ’mutta palaamme kuitenkin takaisin’.

Näitä kohtia tulkit ovat jättäneet pois melko säännönmukaisesti. Periaatteessa

tämäntyyppisten poistojen tekeminen ei suoranaisesti haittaa informaation välittämistä, mutta

niiden olemassaolo tulkkeessa selventää kuulijalle, mihin suuntaan puhuja puheessaan on

menossa ja tuo puheeseen yhtenäisyyttä.

Myös toisen tulkkauskerran kohdalla voidaan mainita joitakin yhteisiä ryhmiä, joissa poistoja

esiintyy. Näitä ovat vuosiluvut, paikannimet ja muut erisnimet. Lisäksi havaitaan, että

tapahtumia, tilanteita, aikakausia yms. kuvaavia sanoja ja ilmauksia on yleisesti poistettu.

Tämä ilmiö esiintyi jossain määrin myös ensimmäisessä tulkkaussuorituksessa, mutta ei niin

selkeästi, koska poistoja on tehty enemmän muissa kohdissa.

Tapahtumia, tilanteita ja aikakausia kuvaavia sanoja ja ilmaisuja voidaan tarkastella

vertailemalla alkuperäistä puhetta tulkkeeseen seuraavassa poiminnassa:

(5) P: <… >  (.)  (.) 
 (.)

T1: <… > puolalaisia oli +[ silloin sitten ] *[ Venäjällä ] (.) -[ @tyytymättömyys ] -[
@sekasorto ]

T2: kuviossa oli muun muassa puolalaiset mukana ] (.) -[ @tyytymättömyys ] *[
sellainen (.) hyvin sekasortoinen edelleen ]
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T3: *[ Moskovan Venäjällä ] olivat vallassa puolalaiset (.) -[ @tyytymättömyys ] +[
ja lopulta tämä koko sekasorto päättyikin ] Vale-Dimitrin (.) *[ salamurhaan ]

Yllä olevasta esimerkistä (5) huomataan, että puhuja viittaa aikakaudella sekä

tyytymättömyyteen että uuteen sekasortoon. Kukaan tulkeista ei mainitse tyytymättömyyttä.

Sekasortoon viittaavat sen sijaan tulkit T2 ja T3. Muita tällaisia kohtia ovat sellaiset poistot,

jotka kuvaava asioiden jatkuvuutta, vakautta tai tärkeyttä. Perusteluja tällaiselle ilmiölle

voidaan löytää tarkastelemalla koeasetelmaa.

Ensinnäkin valmistautuminen mahdollistaa nimien yms. tarkkojen yksityiskohtien

tulkkaamisen, johon tulkit ovat mahdollisesti pyrkineet ja jolloin poistoja ei synny näissä

kohdissa yhtä paljon. Puolestaan tulkkaus, johon ei ole valmistauduttu aiheuttaa selkeämmin

nimien yms. yksityiskohtien poistoja, kuten edellä on havaittu. Tällöin tulkit pyrkivät

todennäköisesti laajojen asiakokonaisuuksien tulkkaamiseen, mikä puolestaan tapahtuu muun

muassa tapahtumia, tilanteita ja aikakausia kuvaamalla.

Vuosilukujen, paikannimien ja muiden erisnimien osalta voidaan yleisesti todeta, että niissä

esiintyvät poistot eivät ole yhtä yleisiä toisella tulkkauskerralla, vaikka niitä esiintyykin.

Toisen tulkkauskerran alkuperäisessä puheessa mainittiin useita tsaarien ja hallitsijoiden

nimiä sekä vuosilukuja. Poistojen vähäisyyttä voidaan selittää valmistautumisella, sillä

tulkeilla oli mahdollisuus tutustua aiheeseen ja itse puheeseen heille etukäteen annetun

materiaalin avulla ja näin ollen opetella nimiä ja vuosilukuja. Toisaalta ei voida puhua täysin

ulkoa opetellusta tiedosta, sillä kuten todellisissa tulkkaustilanteissa, myös tässä

tulkkauksessa tulkeilla oli mahdollisuus pitää materiaalia mukanaan tulkkikopissa.

Erona ensimmäiseen tulkkauskertaan, puhuja käyttää toisella tulkkauskerralla puheessaan

joitakin sellaisia sanoja, joita voidaan pitää informaation välittämisen kannalta

epäolennaisina: , , jne. Etenkin kaksi ensimmäistä toistuvat toisella

tulkkauskerralla suhteellisen useasti. Edellä on käsitelty lähinnä sellaisia tulkkien tekemiä

poistoja, jotka vaikuttavat informaation välittämiseen haitallisesti. Barikin mukaan poistot

voivat jossain määrin olla myös alkuperäistä puhetta selkeyttäviä. Tulkit ovat poistaneet näitä

mainittuja sanoja, jolloin voidaan puhua alkuperäisen puheen selkeyttämisestä. Tässä

yhteydessä poistot vaikuttavat puheen selkeyteen kuitenkin vain vähäisesti, koska tulkit

tekevät omia ”turhia” lisäyksiään.
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Poistot jakautuvat tulkkeissa molemmilla kerroilla melko tasaisesti koko matkalle. Näin ollen

ei voida sanoa, että poistoja olisi määrällisesti kasautunut enemmän joko tulkkeen alku- tai

loppupäähän. Vaikka tulkit ovat tehneet osittain samoja poistoja, poistetut kohdat myös

vaihtelevat tulkkien välillä.

5.4 Lisäykset

Tulkkaukselle tyypillinen piirre on se, että tulkki useimmiten lisää tulkkeeseen kohtia, joita ei

esiinny alkuperäisessä puheessa. Lisäykset voidaan karkeasti jakaa kahteen tyyppiin:

sellaisiin, jotka eivät tuo tulkkeeseen välitettävän viestin kannalta mitään uutta informaatiota

ja toisaalta sellaisiin, jotka tarkentavat ja selventävät puhujan viestiä kuulijalle ja näin ollen

välittävät uutta informaatiota. Edellisiä voidaan pitää jossain määrin ”turhina” ja jopa viestin

välittymistä häiritsevänä, kun taas jälkimmäisten kohdalla lisäykset voivat päinvastoin

selkeyttää alkuperäistä viestiä.

Tulkkaus I Tulkkaus II
T1 115 128
T2 52 80
T3 70 113

Taulukko 4. Lisäykset ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla.

Aineiston tarkastelu osoittaa, että kaikki tutkimukseen osallistuneet tulkit ovat tehneet

lisäyksiä ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla. Kuten edellä käsiteltyjen poistojen

kohdalla, myös tässä kohtaa lisäykset edustavat joko yksittäisiä sanoja, ilmaisuja tai virkkeitä.

Taulukossa (4) lukumäärät osoittavat, kuinka monta erilaista lisäystä kukin tulkki on tehnyt

tulkkauskerralla. Näin ollen lisäyksiä on jokaisen tulkin kohdalla jonkin verran enemmän,

sillä osa lisäyksistä toistuu tulkkeessa.

Taulukosta (4) nähdään, että lisäysten määrä on jonkin verran suurempi toisella

tulkkauskerralla. Tämä voi johtua siitä, että toisen tulkkauskerran puhe oli sanamäärältään ja

kestoltaan ensimmäistä tulkkauskertaa pidempi. Lukumäärät osoittavat lisäksi, että samalla

tulkilla, tässä tapauksessa tulkilla T1, on eniten lisäyksiä molemmilla kerroilla. Vastaavasti

vähiten lisäyksiä on tehnyt tulkki T2 molemmilla kerroilla.
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Kuten edellä todettiin, lisäykset saattavat toistua saman suorituksen aikana. Useimmin

toistuvia lisäyksiä voidaan kuvata frekvenssillä. Alla on listattu taulukoihin (5) ja (6)

jokaiselta tulkita kaikki ne lisäykset, joiden frekvenssi on enemmän kuin yksi. Ensimmäinen

luku kertoo kyseisen lisäyksen frekvenssin ja jälkimmäinen suhteellisen frekvenssin per 1000

sanetta.

T1 T2 T3
Sana Frek-

venss
i

Suhteellinen
frekvenssi

Sana Frek-
venssi

Suhteellinen
frekvenssi

Sana Frek-
venssi

Suhteellin
en

frekvenssi
sitten 19 1,52 ja 3 0,24 ja 5 0,40
niin 7 0,56 tämä 2 0,16 sitten 3 0,24
eli 5 0,40 joka 2 0,16 silloinen 2 0,16
ja 4 0,32 aina 2 0,16
taas 4 0,32 varsinaisesti 2 0,16
tavallaan 3 0,24 esimerkiksi 2 0,16
siis 3 0,24 oikeastaan 2 0,16
vain 2 0,16
sinne 2 0,16
mutta 2 0,16
siellä 2 0,16

Taulukko 5. Lisäysten frekvenssit ja suhteelliset frekvenssit ensimmäisellä
tulkkauskerralla.

T1 T2 T3
Sana Frek-

venssi
Suhteellin

en
frekvenssi

Sana Frek-
venssi

Suhteelline
n frekvenssi

Sana Frek-
venssi

Suhte
elline

n
frekv
enssi

sitten 23 1,84 ja 7 0,56 oikeastaan 3 0,24
ja 18 1,44 sitten 4 0,32 sitten 2 0,16
eli 9 0,72 sotapäällikkö 2 0,16 itse asiassa 2 0,16

siis 4 0,32 luonnollisesti 2 0,16 kuitenkin 2 0,16
nimenomaan 2 0,16 kovin 2 0,16
semmonen 2 0,16 siis 2 0,16
kuitenkaan 2 0,16
samaan
aikaan

2 0,16

puolestaan 2 0,16
myös 2 0,16
mutta 2 0,16
nyt 2 0,16
siis myös 2 0,16
muun muassa 2 0,16
oikeastaan 2 0,16

Taulukko 6. Lisäysten frekvenssit ja suhteelliset frekvenssit toisella tulkkauskerralla.
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Taulukoista (5) ja (6) nähdään, että tulkki T1 on tehnyt ensimmäisellä ja toisella

tulkkauskerralla eniten, sellaisia lisäyksiä, joiden frekvenssi on enemmän kuin yksi.

Molemmilla kerroilla korkein frekvenssi on sanalla sitten. Samalla tulkilla on myös

lukumääräisesti eniten erilaisia lisäyksiä: ensimmäisellä tulkkauskerralla 115 ja toisella

tulkkauskerralla 128. Lisäysten määrä verrattuna toisiin tulkkeihin saattaisi osaltaan selittää

myös sen, miksi tulkilla T1 on molemmilla kerroilla nauhoitetussa tulkkeessaan eniten

tulkattuja sanoja.

Tulkilla T2 on puolestaan sekä ensimmäisellä että toisella tulkkauskerralla yhteismäärältään

vähiten erilaisia lisäyksiä samoin kuin lisäyksiä, joiden frekvenssin on enemmän kuin yksi.

Korkein frekvenssi tulkilla T2 on sanalla ja. Edellä todettiin, että tulkki T2 on tehnyt eniten

poistoja tulkkauskerroilla. Poistojen suurin määrä ja toisaalta lisäysten pienin määrä suhteessa

muihin tulkkeihin saattaa selittää tulkin T2 pienimmän kokonaissanamäärän tulkkeissa.

Tulkki T3 sijoittuu edellä arvioitujen perusteiden osalta tulkkien T1 ja T2 väliin. Tulkilla T3

on yhteensä seitsemän sellaista lisäystä ensimmäisellä tulkkauskerralla ja kuusi toisella

tulkkauskerralla, joiden frekvenssi on enemmän kuin yksi. Korkein frekvenssi ensimmäisellä

kerralla on sanalla ja ja toisella kerralla sanalla oikeastaan.

Jotta tulkkauskerroilla tehdyistä lisäyksistä saataisiin tarkempi kokonaiskuva, pelkkä

tilastollinen analysointi ei ole riittävä. Näin ollen lisäyksiä tarkastellaan seuraavaksi

laadullisesta näkökulmasta. Tarkastelun pohjaksi lisäykset jaetaan seuraaviin kategorioihin: 1)

tarkentava lisäys (määre, selitys, toisto tms.), 2) lauseita yhdistävä lisäys, 3) epäolennainen

lisäys (”turha” sana, toisto) 4) lauseen tai sanan uudelleenaloitus/korjaus ja 5) harhaanjohtava

tai viestiä vääristävä lisäys. Jaottelussa käytetään pohjana osittain Barikin laatimaa jaottelua

lisäysten osalta (ks. luku 4.3).

Kaikista tarkasteltavista tulkkeista voidaan löytää lisäyksiä, jotka ovat tarkentavia.

Tarkentavat lisäykset ovat tässä tapauksessa sellaisia, jotka määrittelevät tai selittävät

tarkemmin puhujan puheen sisältöä ja näin ollen niiden tarkoituksena on selkeyttää viestin

vastaanottajalle puhetta. Tarkentavien lisäysten tekeminen on tulkin harkinnan varassa, jolloin

tulkin on pysyttävä arvioimaan, onko puhujan sanoma sellaisenaan viestin vastaanottajan

ymmärrettävissä vai onko sitä tarpeen tarkentaa.
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Esimerkkeinä tarkentavista lisäyksistä ensimmäiseltä tulkkauskerralta on alla esitetty sellaisia

kohtia, jotka tarkentavat paikannimeä suomenkielisellä vastineella tai tarkentavat paikan

sijaintia. Tällaisia tarkennuksia ovat tehneet tulkit T1 ja T3 esimerkeissä (6) ja (7).

(6) P:  (.)  (.)  (.)

T1: +[ Ja ] *[ se ] +[ siis ] (.) kirjoitettiin (.) +[ siellä ] (.) Orešekissa +[ eli (.)
Pähkinäsaaressa suomeksi ]

T3: *[ Rauhansopimus (.) tehtiin (.) Pähkinäsaaren linnassa ] (.) +[ joka oli siis
kaupunki (.) Venäjän silloisen Novgorodin ja (.) Ruotsin rajamaastossa (.)
Venäjäksi Orešek ]

(7) P: <… >  (.)  (.)  (.)  (.)
 -[  ]  (.)  (.) 

(.)

T1: <… > ja tämän sopimuksen mukaan +[ niin ] Novgorod sai +[ sitten ] -[
@pohjoinen ] Korelan kaupungin (.) +[ eli ny- (.) siis suomeksi tämä Korela on siis
Käkisalmi (.) ja sitten taas ]

Tarkentavien lisäysten tekeminen tässä yhteydessä on tarpeen, koska kyseisillä paikoilla on

suomen kielessä vakiintuneet nimet. Venäjänkielisten nimien käyttäminen saattaisi jättää

kuulijalle epäselväksi, mitä puhuja tarkoittaa. Esimerkeistä (6) ja (7) huomataan, että tulkit

käyttävät suomenkielisen nimen rinnalla myös venäjänkielistä nimeä. Tällaisten tarkentavien

lisäysten tekeminen tulkkauskerralla, johon tulkit eivät ole valmistautuneet etukäteen, on

mahdollisia, jos tulkilla on riittävästi aikaisempaa tietoa aiheesta.

Tarkentavien lisäysten osalta voidaan mainita myös sellaiset lisäykset, jotka ikään kuin

tiivistävät ja toistavat sen, mitä puhuja on sanonut. Tällaiset lisäykset ovat tulkkeissa

tyypillisiä sellaisissa kohdissa, joissa puheessa luetellaan asioita. Asiaa havainnollistaa alla

oleva esimerkki (8), joka on poimittu ensimmäisen tulkkauskerran aineistosta.

(8) P: <… >  (.)  (.)  (.)  (.) 
(.)  <… > (.)  (.)  (.)

 (.)

T1: +[ ja tämä on tietenkin hyvin pitkien aikojen kuluessa muodostunut kysymys
(.) eli (.) ] tämä ongelma ei ole +[ vaan ] -[ @yhtäkkiä ] eilen tai toissapäivänä -[
@500 ] saanut alkunsa (.) vaan +[ monien ] *[ vuosikymmenien ] saatossa (.)

T2: <… > puhumme ongelmista (.) jotka (.) +[ jotka ovat olleet jo pitkään ] (.) ne
eivät ole syntyneet (.) +[ aivan ] (.) -[ @yhtäkkiä ] eilen tai (.) *[ tai (.) mu- muun
lyhyen ajan kuluessa ] -[ @ongelma ] vaan (.) +[ vaan todellakin ] *[ pitkien aikojen
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(.) saatossa ]

T3: <… > +[ kysymys ei ole tällä hetkellä ] asioista jotka olisivat tapahtuneet -[
@yhtäkkiä ] eilen (.) +[ ei asioista ] jotka olisivat tapahtuneet toissapäivänä (.) +[ tai
viikko sitten ] (.) -[ @500 ] -[ @ongelma ] nyt kyse on asioista (.) jotka ovat
tapahtuneet aikaan (.) jolloin Suomea ei *[ nykymuodossaan ] edes ollut

Toisen tulkkauskerran tarkentavien lisäysten osalta huomataan, että osa tulkeista on tehnyt

jossain määrin sellaisia lisäyksiä, jotka välittävät viestin vastaanottajalle enemmän

informaatiota kuin alkuperäisessä puheessa esiintyy. Tässä kohtaa lisätyllä informaatiolla ei

tarkoiteta selitystä tai toistoa, vaan sellaisen asiayhteyteen liittyvän tosiasian lisäämistä, josta

puhuja ei alkuperäisessä puheessa mainitse mitään. Tämä ilmiö näkyy etenkin tarkkojen

vuosilukujen lisäyksinä joihinkin asiayhteyksiin (esimerkit 9 ja 10).

(9) P: <… > 
 (.)

T1: +[ Vuonna 1656 ] (.) venäläinen *[ joukko-osasto ] (.) Potjomkinin johdolla (.)
piiritti (.) *[ Pähkinälinnan ] (.) ja valtasi (.) *[ Nevanlinnan ] (.)

T3: +[ Vuonna 1656 ] (.) venäläinen sotajoukko (.) Potjomkinin johdolla *[ otti
valtaansa ] (.) *[ Pähkinälinnan kaupungin ] (..) ja *[ Väinänlinnan ] (.)

(10) P: <… >  (.)  (.)  (.) 
 (.)  (.) 

(.)

T1: <… > Iivana Julman poika (.) *[ Fjodor I ] kävi +[ vähän ] menestyksekkäämpää
sotaa +[ sitten ] (.) *[ Ruotsin ] kanssa +[ sota alkoi (.) 1590 (.)

T3: Fjodor Iannovitšin (.) aikaan <… > +[ vuonna 1590 ] (.) alkoi taas (.) sota
ruotsalaisten kanssa (.) tällä kertaa kuitenkin paljon onnistuneempi (.) kuin (.) sitä
edeltänyt (.)

Faktatietojen lisääminen tulkkeeseen osoittaa tulkkien perehtyneisyyttä ja valmistautumista

aiheeseen ja suoritukseen. Vaikka tulkkien tulisi välttää turhien lisäysten tekoa, myös

liiallisten faktatietojen osalta, voidaan edellä esiteltyjä lisäyksiä pitää onnistuneina, koska

viestin vastaanottajalle syntyy käsitys puheena olevan asian ajankohdasta. Faktojen

lisääminen edellyttää kuitenkin tulkilta sitä, että tiedot ovat oikein, jotta vastaanottajalle ei

välittyisi väärää informaatiota.

Tulkkeiden tarkastelu osoittaa, että tulkit yhdistelevät puhujan virkkeitä molemmilla

tulkkauskerroilla. Yhdistäminen tapahtuu konjunktioiden avulla, joista yleisimmät ovat ja, eli,
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niin, mutta. Virkkeiden ja asiakokonaisuuksien yhdistäminen tuo puheeseen jatkuvuutta ja

mahdollisesti selkeyttää asioiden yhteenkuuluvuutta. Puhujan virkkeiden yhdistäminen tulkin

toimesta on luonnollista sen takia, että tulkki muotoilee puhettaan reaaliaikaisesti, kun taas

puhuja on rakentanut puheensa ainakin suurimmaksi osaksi jo etukäteen ja voi halutessaan

lukea sen suoraan paperista. Tällöin myös virkkeet erottuvat toisistaan selkeämmin.

Yhdistävien sanojen käyttö voi olla seurasta tulkin ajattelutyöstä, jolloin tulkki lisää niitä

puheeseensa saadakseen lisäaikaa muotoilla sanottavaansa. Tämä on mahdollinen syy

yhdistävien lisäysten käyttöön ainakin sellaisten kohtien osalta, joissa yhdistävä konjunktio

toistuu peräkkäin kaksi kertaa. Tällaisissa tapauksissa tulkki lisää kuitenkin tulkkeeseen turhia

toistoja (esimerkit 11 ja 12).

(11) P:  (.)  (.) 
 (.)  1323  (.)

T1: -[ @konfliktit ] +[ Ja tästä seurasi tietenkin se että koko ajan käytiin sotia ] (.) ei
+[ oikeastaan ] ollut minkäänlaista rauhan jaksoa +[ tässä missään välissä koska ] (.)
ensimmäinen rauhahan saatiin aikaan vasta 1323 (.)

(12) P: <… >  (.)  (.)  (..) 
 (.) 

 (.)

T2: +[ Ja ] (.) *[ Fjodor Ivanovitšin aikana käytiin siis edelleen taistelua tästä (.)
Baltian (.) Baltian alueista ] (..) +[ ja (.) ja ja (.) Fj- Fj- ] -[ @hyvin ] +[ kun Fjodor
Ivanovitš (.) päätti hallintonsa ] alkoi sekasorron aika (.)

Epäolennaiset lisäykset voidaan määritellä sellaisiksi yksittäisiksi sanoiksi tai lauseiksi, jotka

eivät tuo tulkkeeseen uutta informaatiota. Tällöin ne eivät ole myöskään viestin vastaanottajan

kannalta välttämättömiä. Tulkkeissa näitä ovat esimerkiksi seuraavat: tavallaan, tässä sitten,

tämmönen, niin oikeastaan, todellakin, kenties. Jossain määrin luetellut epäolennaiset

lisäykset kuitenkin viestivät tulkkien epävarmuudesta puhuttavan asian suhteen. Lisäyksillä

ikään kuin lievennetään sanomaa, jolloin kuulijalle syntyy vaikutelma, että asia on puhujan

osalta ilmaistu epävarmana, vaikka todellisuudessa epävarmuus on tulkista johtuvaa

(esimerkit 13, 14 ja 15).

(13) P: <… >  (.)  (.)  12-  14-15-  (.)
 (.)  (.) 

 (.)

T1: <… > Ruotsista tuli jo kuningaskunta ] (.) ja +[ sitten tavallaan ] Pohjoismaat
yhdistyivät (.) *[ myöhemmin ] +[ sitten ] Kalmarin unionissa (.)
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(14) P: <… >  (.)  (.)  (.)
 (.)  (.)  (.)

T2: <… > Novgorod (.) oli tasavalta (.) ja (.) sitä hallitsi +[ tämmönen ] kansalaisten
(.) kokous (.)

(15) P: <… >  (.)  (.)  (.)

T3: <… > ja kuuluisin näistä *[ herttuoista ] on +[ kenties ] Aleksander Nevski (.) ja
hänestä puhumme myöhemmin.

Epäolennaisia lisäyksiä esiintyy myös toisessa tulkkaussuorituksessa ja ne ovat melko

samanlaisia kuin ensimmäisessä tulkkauksessa: näitä, oikeastaan, sitten tämä, tosin, siis.

Valmistautuminen ei tässä kohtaa näyttäisi merkittävästi vaikuttavan epäolennaisten lisäysten

esiintymiseen. Erona voidaan kuitenkin havaita, että lisäykset eivät toisen tulkkauskerran

kohdalla viesti niinkään tulkkien epävarmuudesta, kuten edellä todettiin epäolennaisista

lisäyksistä ensimmäisessä tulkkauksessa, vaan ne johtuvat todennäköisesti kunkin tulkin

puhetyylistä ja tavasta rakentaa puhetta (esimerkit 16, 17 ja 18). On kuitenkin otettava

huomioon, että tulkin tulisi tuottaa mahdollisimman puhdasta kirjakielistä puhetta.

(16) P: <… >  (.)  (.)  (.)
 (..)  (.)  (.) <… >

 (.)

T1: <… > *[ Vale-Dimitrin aika ei ollut sitten ollut mikään rauhallinen ] (.) tai tämä
vuosi jonka hän oli vallassa (.) koska puolalaisia oli +[ silloin sitten ] <… > +[ ja
lopulta sitten (.) tämä ] Vale-Dimitri tapettiinkin (.)

(17) P: <… >  (.)  (.)

T2: <… > sota <… > olikin +[ sitten vähän ] menestyksekkäämpi venäläisille (.) +[
venäläiset saavuttivat todellakin voittoja Ruotsista ]

(18) P: <… >  -[  ]  (.) -[ - ] 
 (.)  (.) <… > 
 (.)

T3: <… > ja siitä +[ oikeastaan ] alkaakin (..) *[ Moskovan Venäjän ] (.)
rauhallisemmat ajat historiassa (.) <… > tähän +[ oikeastaan ] lopetammekin (.) +[
tällä kertaa tämän ] *[ esityksen ]

Koska tulkkauksessa tulkille jää erittäin vähän aikaa muotoilla puhettaan, on luonnollista, että

tulkkeeseen syntyy puheen korjauksia, jotka ilmenevät lauseiden ja sanojen

uudelleenaloituksina ja korjauksina. Korjausten tekeminen on siinä mielessä välttämätöntä,

koska muutoin tulkin ajatus jäisi epäselväksi ja joissain tapauksissa myös virheelliseksi.
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Toisaalta korjausten myötä tulkin puhe saattaa olla katkonaista ja vaikuttaa näin ollen

tulkkeen sujuvuuteen. Tarkasteltavissa tulkkeissa mainittuja korjauksia esiintyy erityisesti

tulkeilla T1 ja T3, mutta jonkin verran myös tulkilla T2. Alla (esimerkit 19, 20 ja 21) on

esitetty jokaiselta tulkita tällaisia kohtia ensimmäisellä tulkkauskerralla.

(19) T1: <… > saatettiin myös *[ kaupata kauppiaita ] (.) +[ kaapata (.) siis ] kaapata
kauppiaita (.)

(20) T2: <… > tosin tuohon aikaan Suomea ei vielä ollut vaan Suomen alueella +[ eri- ] (.)
eli erinäisiä heimoja (.)

(21) T3: <..> +[ Ruotsin maalla jatkui (.) sattui siis jatkuvasti kaikenlaisia konflikteja ] (..)

Lauseen tai sanan uudelleenaloitusten tai korjausten kohdalla huomataan, että niitä esiintyy

määrällisesti enemmän kaikilla tulkeilla toisella tulkkauskerralla (esimerkit 22, 23 ja 24).

Tällaiset kohdat vaikuttavat luonnollisesti tulkkeen sujuvuuteen negatiivisesti.

Valmistautumisen voidaan olettaa vähentävän uudelleenaloitusten ja korjausten määrää, mutta

tässä tapauksessa asia on kuitenkin oletusten vastainen.

(22) T1: <… > +[ ja (.) sitten (...) hänen aikansa (...) niin (.) tapahtui tai samaan tai
tavallaan niinkun ] <… > *[ Ruotsi käytti sitten hyväksi tätä sitä että (.) oli tämä
sekasorron aika ]

(23) T2: *[ Fjodor Ivanovitšin aikana käytiin siis edelleen taistelua tästä (.) Baltian (.)
Baltian alueista ] (..) +[ ja (.) ja ja (.) Fj- Fj- ] <… >  +[ kun Fjodor Ivanovitš (.) päätti
hallintonsa ] alkoi sekasorron aika (.)

(24) T3: +[ tämän Fjodor Iannovitšin (.) niin anteeksi ] Mihail Fjodorovitšin (.) +[
ensimmäisen Romanovien suvun edustajan ] jälkeen *[ valtaan nousi ] (.) Aleksei
Mihailovitš (.)

Uudelleenaloitusten ja korjausten yleisyyttä toisella tulkkauskerralla voidaan mahdollisesti

selittää sillä, että alkuperäisessä puheessa esiintyi yksityiskohtaisempaa tietoa kuin edellisessä

puheessa. Kuten edellä olevasta esimerkistä (24) nähdään, tulkin T3 korjaus johtuu

nimenomaan siitä, että tämä sekoittaa henkilönnimet keskenään. Toisaalta tulkit saattavat

käyttää muistiinpanojaan ja muuta hankkimaansa valmistautumismateriaalia rinnakkain,

jolloin niiden selailu kesken tulkkauksen voi aiheuttaa uudelleenaloituksia ja korjauksia.

Myös muistiinpanojen tulkitsemiseen ja hahmottamiseen liittyvät ongelmat voi olla syynä.
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Viidentenä kategoriana mainittiin harhaanjohtavat tai viestiä vääristävät lisäykset. Tällaisiin

kohtiin ei käy täysin Barikin korvausten (virheiden) määritelmä, sillä korvaukset on tehty

muuttaen puhujan sanomaa, jolloin korvattu kohta tulkkeessa näkyy alkuperäisessä

muodossaan puhujan puheessa, kun taas harhaanjohtavat tai viestiä vääristävät lisäykset eivät

ilmene puhujan puheesta.

Vaikka harhaanjohtavia ja vääristäviä lisäyksiä esiintyy ensimmäisellä tulkkauskerralla

määrällisesti vähän verrattuna muihin lisäyksiin ja vain tulkkien T1 ja T2 osalta, niistä

seuraava viestin vääristyminen on kuitenkin merkittävä. Koska tulkkeen vastaanottaja ei

yleensä ymmärrä puhujan sanomaa muutoin kuin tulkin välityksellä, tämä ei pysty

arvioimaan, alkuperäisen sanoman sisältöä suhteessa tulkin välittämän sanoman sisältöön.

Tästä seuraa, että tulkeen vastaanottajalle välittyy sellaista informaatiota, jota puhuja ei ole

tarkoittanut välittää. Alla olevat esimerkit (25) ja (26) havainnollistavat kuvattua tilannetta.

(25) P: <… >  (.)  (.) .

T1: <… > ruotsalaiset eivät ole kirjoittaneet hänestä +[ ehkä heillä (.) heistä tai he
sitten vähän ] (.) *[ olivat ikävissään ] (.) +[ koska hän oli ei ollut kovin menestykäs
(.) menestyksekäs. ]

(26) P: <… >  (.)  (.)  (.)
 (.)  (.)  (.)  (.) 

 (.)  (.) 
 (.) 

T2: <… > ei ollut Saksaa (.) *[ mutta Saksan alueella ] oli -[ @paljon ] erilaisia -[
@saksalaisia ] -[ @kooltaan ] *[ ritarikuntia ] -[ @ritarikunnat ] jotka tekivät (.)
ristiretkiä -[ @pyhä ] (.) +[ ja sotivat muun muassa Liettuan (.) ja Liettuan ja
muun (.) Baltian alueella ]

Edellä on käsitelty tulkkien lisäämiä faktatietoja toisella tulkkauskerralla ja todettiin, että

tällaisten tietojen lisääminen edellyttää tulkilta tarkkuutta. Aineiston tarkastelu toisen

tulkkauskerran osalta osoittaa, että tulkit T2 ja T3 ovat tehneet lisäyksiä, jotka ovat

virheellisiä.

(27) P: <… >  (.)  1508  (.) 
 60  (..)

T2: <… > +[ Vasili III tuli valtaan vuonna 1508 ] (.) <… > silloin solmittiin Ruotsin
kanssa (.) rauha (.) joka kesti 60 vuotta (.)
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Yllä olevassa esimerkissä (27) alkuperäisessä puheessa puhuja viittaa vuosiluvulla Ruotsin

kanssa solmitun sopimuksen ajankohtaan. Tulkki T2 on puolestaan kääntänyt kohdan siten,

että hän viittaa samalla vuosiluvulla sekä sopimuksen solmimisen ajankohtaan että aikaan,

jolloin Vasili III tuli valtaan. Jälkimmäinen on tulkin tekemä lisäys, jota voidaan pitää

virheellisenä, sillä todellisuudessa Vasili III tuli valtaan jo vuonna 1505. Toisaalta on

mahdollista, että virhe johtuu alkuperäisen puheen väärinymmärryksestä eli toisin sanoen

tulkki on tulkinnut puhujan puheesta, että kyseinen ajankohta viittaa molempiin tapahtumiin.

Tällöin tulkki ei olisi tarkoittanut kohtaa lisäykseksi. Samassa esimerkissä tulkilla on myös

toinen virhe, joka liittyy venäjänkieliseen ilmaukseen  60 . Ilmaus tarkoittaa

sopimuksen voimassaoloaikaa, eikä kestoa, kuten tulkki on kohdan kääntänyt. Myöhemmin

puheessa ilmenee, että sopimusta ei noudatettu.

Tulkin T3 harhaanjohtava lisäys esimerkissä (28) liittyy sen sijaan paikannimen lisäykseen,

jota puhuja ei kuitenkaan mainitse kyseisessä asiayhteydessä.

(28) P: <… >  (.)  (.)  (.) 
 (..) .

T3: <… > Liivinmaalla ruotsalaiset ottivat valtaansa +[ Haapsalun ja ] Narvan (.)
josta hävitettiin myös koko sen venäläinen väestö (.) 7000 henkeä.

Viestiä vääristäviin ja harhaanjohtaviin lisäyksiin liittyen tulkkeista on havaittavissa sellaisia

lisäyksiä, joita voidaan pitää kantaaottavina. Kantaaottavat lisäykset vaikuttavat tulkin

puolueettomuuteen ja neutraaliuteen, koska kyseisillä lisäyksillä tulkki arvottaa puheessa

mainittuja asioita puhujasta riippumatta. Myös tässä tapauksessa tulkkeen vastaanottajalle

välittyy sellaista informaatiota, josta alkuperäisessä puheessa ei ole mainittu (esimerkit 29 ja

30).

(29) P: <… >  (.) <… > (.)  (.) <… > 
 (.)  (.)  (.)  (.) 

 (.) <… >  (.)  (.)  (.)

T1: Aleksander sai lisänimen Nevski (.) ja alkoi hänen (.) loistava uransa (.) *[
venäläisenä johtajana ] (.) +[ ja tämä ura oli jopa niin hyvä että ] hänestä tehtiin
myöhemmin +[ sitten ] pyhimys (.)

(30) P: <… >  (.)  (.)
 (.)  (.) .



56

T3: +[ sopimuksesta ei ollut paljonkaan apua ] (.) *[ kumpikin noudatti sitä (.)
kohta- kohtalaisen leväperäisesti ] (.)

Kantaaottavia lisäyksiä esiintyy myös toisella tulkkauskerralla (esimerkit 31 ja 32). Tulkin T2

kannanotto esimerkissä (32) on saattanut kuitenkin tapahtua vahingossa väärän viittauksen

johdosta. Alkuperäisen puheen mukaan kaikki energia kului Novgorodin valtaamiseen.

Puhuja lisää, että Novgorod ja muut alueet olivat Moskovalle tärkeitä. Tulkin T2 käännös

puolestaan välittää viestin, jonka mukaan kaiken energian kuluminen Novgorodin

valtaamiseen oli Moskovalle tärkeää.

(31) P: <… >  (..)

T1: <… > +[ mutta tietenkin tämä on sil- sillä tavalla hyvä että ] Venäjä laajentui

T3: <… > +[ ahneutta tai ei (.) tämä kuitenkin tarkoitti että Moskovan Venäjä
aikanaan nimenomaan Iivana Suuren toimesta kasvoi (...)

(32) P: <… > 
 (.)  (..)

T2: <… > *[ luultavasti suurin osa energiasta oli mennyt Novgorodin valtaamiseen
mikä oli erittäin tärkeä (.) asia Moskovan hallinnolle ]

Lawrence Venuti (1995: 5) kritisoi vaatimusta kääntäjän näkymättömyydestä. Usein

vaaditaan, että käännöksen tulisi olla sellainen, että sen lukija ei huomaa tekstin olevan

käännös. Kääntäjän näkymättömyyttä voidaan soveltaa myös tulkkaukseen, sillä tulkin

tehtävä on välittää tulkattavan viesti tulkkeen vastaanottajalle. Tulkki ei näin ollen saisi olla

tässä viestintäketjussa ”näkyvä” tuomalla henkilökohtaisia näkemyksiään ja kantojaan esille.

Tulkin ”näkyvyyden” ongelmaan liittyy myös se, että tulkkeen vastaanottaja ei huomaa, että

kannanotto asiaan on nimenomaan tulkin, eikä puhujan.

5.5 Korvaukset

Korvaukset määritellään alkuperäisessä puheessa esiintyviksi kohdiksi, jotka tulkki omassa

tulkkeessaan korvaa jollain toisella sanalla, ilmauksella tai virkkeellä. Korvaukset voidaan

myös joissain tapauksissa määritellä virheiksi. Korvauksen virheellisyys riippuu näin ollen

siitä, voidaanko korvaus tulkita väärin.

Korvauksia esiintyi ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla lukumääräisesti seuraavasti:
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Tulkkaus I Tulkkaus II
T1 80 96
T2 49 77
T3 48 103

Taulukko 7. Korvausten lukumäärät ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla.

Korvausten lukumääriin on laskettu mukaan sellaiset kohdat, joita voidaan pitää virheellisinä.

Lukumäärät osoittavat, että tulkki T1 on tehnyt lähes puolet enemmän korvauksia

ensimmäisellä tulkkauskerralla kuin tulkit T2 ja T3. Sen sijaan toisella tulkkauskerralla eniten

korvauksia on tehnyt tulkki T3. Kun lukumääriä tarkastellaan saman tulkin eri tulkkausten

välillä, huomataan, että tulkilla T1 korvausten määrä on pysynyt melko samana, kun taas

tulkilla T3 lukumäärien ero tulkkauskertojen välillä on yli kaksinkertainen. Erot saattavat

syntyä jo pelkästään alkuperäisen puheen sisällön eroista tulkkauskertojen välillä. Toisaalta

ensimmäisellä kerralla korvauksia voi olla vähemmän sen takia, että tulkit ovat tehneet

poistoja enemmän, kun taas toisella kerralla valmistautuminen on mahdollistanut korvausten

tekemisen ja poistojen vähentämisen.

Korvausten laadullisessa tarkastelussa käytetään seuraavaa luokittelua: 1) korvaus, joka ei

muuta merkitystä, 2) korvaus, joka muuttaa merkitystä lievästi, mutta ei vaikuta viestin

tulkintaan ja 3) korvaus, joka on virheellinen ja johtaa väärään käännökseen. Luokittelu

vastaa osittain Barikin viisiportaista luokittelua, josta on otettu mallia. Aineistosta poimitaan

tarkastelun kohteeksi joitakin korvauksia, jotka sijoitetaan edellä mainittuihin luokkiin.

Aineiston tarkastelu ensimmäisen tulkkauskerran osalta osoittaa, että ajanmääreiden

korvaaminen on yhteistä kaikille tulkeille. Ajan määreitä ovat tässä tapauksessa lähinnä

vuosiluvut. Korvaukset ovat tässä kohtaa joko merkitystä lievästi muuttavia tai virheellisiä.

Edelliseen ryhmään kuuluville ajanmääreiden korvauksille on yleistä, että tulkit ovat

pyrkineet yleistämään alkuperäisessä puheessa mainittua tarkkaa aikaa. Tulkit ovat käyttäneet

muun muassa seuraavia ilmauksia: myöhemmin, tällöin, silloin, tuohon aikaan, näihin

aikoihin, lyhyen ajan kuluessa. Korvausta voidaan pitää perusteltuna, jos kyseisellä

ilmauksella viitataan edellä mainittuun aikaan tai aikakauteen. Jos puolestaan ajanmäärettä

yleistävää korvausta käytetään ilman viittausta aikaisemmin mainittuun ajanmääreeseen,

asiayhteydet ja aikakaudet saattavat sekoittua (esimerkki 33).

(33) P: <… >  14–15-  (.)  (.)  (.) 
 (.) <… >  1160  (.) 
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 (.)  (.) 

T2: <… > 1300–1400-luvulla (.) syntyi (.) Kalmarin unioni (.) joka yhdisti (.) *[ lisää
näitä (.) valtioita ] <… > (..) Erik (.) Pyhän *[ aikana ] (.) alettiin tehdä ristiretkiä
Suomen alueelle (.)

Toisaalta ajanmääreiden korvaukset edustavat myös virheellisiä korvauksia. Tällaisissa

tapauksissa tulkit käyttävät tarkkaa vuosilukua, joka ei kuitenkaan vastaa alkuperäisessä

puheessa mainittua. Vuosiluku saattaa poiketa ajallisesti hyvinkin paljon alkuperäisestä, mutta

toisaalta on myös oikein tulkattuja vuosilukuja (esimerkit 34 ja 35).

(34) P:  (.)  (.)  1187  (.) 
 (.)  (.)  (.)

T1: Ja nyt (.) haluaisin sitten puhua näistä tai kertoa konflikteista (.) +[ eli jo ] *[
vuonna 1806 ] (.) +[ niin ] *[ novgorodilaiset ] hyökkäsivät +[ silloiseen ] Ruotsin
pääkaupunkiin +[ eli ] Tukholmaa ei vielä ollut olemassa vaan oli (.)

(35) P:  1348  (.)  20 (.) 25  (.)  (.)
 (.)  (.)  (.) 

 (.)

T1: +[ Eli ] vuonna 1348 (.) eli +[ kaks- ] *[ noin ] kaksikymmentä vuotta *[ rauhan ]
solmimisen jälkeen (.) +[ niin ] Magnus Eriksson +[ niminen ] Ruotsin kuningas (.) *[
hyökkäsi ]

Esimerkit osoittavat, että samalla tulkilla (T1) on sekä virheellisiä vuosilukuja että oikein

tulkattuja vuosilukuja samassa tulkkaussuorituksessa ensimmäisellä tulkkauskerralla. Ilmiö on

havaittavissa myös tulkkien T2 ja T3 kohdalla. Ajanmääreiden ja erityisesti vuosilukujen

tulkkaamiseen liittyvät ongelmat on todettu tässä tutkimuksessa aikaisemmin (ks. luku 2.3.2).

Tulkkeissa syntyneitä ajanmääreiden virheitä voidaan luonnollisesti perustella sillä, että tulkit

eivät ole valmistautuneet tulkkaukseen ja aihe on näin ollen jossain määrin vieras. Tällöin

tulkkauksen tarkkuudelle ei voida asettaa yhtä suuria vaatimuksia kuin jos tulkkausta olisi

edeltänyt asianmukainen valmistautuminen. Mahdollisesti oikein tulkattujen ajanmääreiden

taustalla on toimiva muistiinpanotekniikka, jonka merkitys korostuu erityisesti tällaisissa

tilanteissa.

Toisen tulkkauskerran suorituksista nähdään, että edellä kuvattua ajanmääreiden yleistämistä

eli tarkan ajan korvaamista jollain muulla ilmaisulla ei esiinny juuri lainkaan. Tämä ilmiö on

perusteltavissa valmistautumisen vaikutuksella, sillä tulkeilla on pohjatietoa aiheesta ja
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ajankohdista, jolloin yleistämisen sijaan voidaan käyttää tarkkoja ajanmääreitä. Lisäksi tulkit

saattavat käyttää apunaan annettua ennakkoaineistoa.

Vaikka toisella tulkkauskerralla ajanmääreiden korvaukset eivät ole yhtä yleisiä kuin

ensimmäisellä tulkkauskerralla, aineistosta on kuitenkin havaittavissa yksi selvästi

virheellinen korvaus.

(36) P: <… >  1478  (..) <… >  (.) <… > 
 (.)  (.)

T3: <… > vuonna *[ 1378 ] (.) Novgorod lakkasi olemasta (.) oma valtionsa (.) ja
siitä tuli +[ täydellisesti ] osa *[ Moskovan Venäjää ] (.)

Esimerkissä (36) tulkin T3 tulkkaaman ja puhujan mainitseman vuosiluvun välillä on eroa

tasan sata vuotta. Korvaus on selvästi virheellinen, mutta sen syntyminen on saattanut

tapahtua kahdella eri tavalla. Ensinnäkin tulkki on voinut kuulla vuosiluvun sellaisena kuin

tämä on sen tulkannut. Toinen vaihtoehto on se, että tulkki on ymmärtänyt vuosiluvun oikein,

mutta on merkinnyt muistiinpanoihinsa pelkästään kaksi viimeistä numeroa (78).

Tulkatessaan muistiinpanojensa varassa jälkeenpäin hän sijoittaa tapahtuman epähuomiossa

väärälle vuosisadalle. Jälkimmäistä vaihtoehtoa tukee se, että vuosiluvussa on ainoastaan yksi

numero väärin. Tämä väärä numero aiheuttaa kuitenkin virheen, joka välittyy viestin

vastaanottajalle.

Toisen tulkkauskerran tulkkeessa tulkeilla T1 ja T2 esiintyy korvaus, joka liittyy

venäjänkielisen ajanilmauksen  ’miltei vuosi’ tai ’melkein vuosi’ tulkkaamiseen.

Kohtaa ei voida pitää samalla tavalla virheellisenä kuin esimerkiksi edellä esiteltyä tarkan

vuosiluvun korvausta, sillä käännökset eivät muuta merkitystä lievästi enempää. Alla olevasta

esimerkistä (37) nähdään, että tulkin T3 käännös ’miltei vuosi’ vastaa lähimmin alkuperäistä

ilmausta. Alkuperäinen ilmaus  voidaan tulkita siten, että kokonainen vuosi ei ole

ehtinyt tulla täyteen. Tulkki T1 on kääntänyt kohdan ’kokonaiseksi vuodeksi’, jolloin syntyy

käsitys, että hallitsija on ollut vallassa tasan vuoden. Tulkin T2 käännös puolestaan johtaa

päinvastaiseen käsitykseen kuin alkuperäinen ilmaus eli hallitsija olisi ehtinyt olla vallassa

enemmän kuin vuoden. Kuten sanottu, kohta muuttaa merkitystä, mutta se ei vaikuta

oleellisesti alkuperäisen viestin vääristymiseen.
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(37) P: <… >  (.)  (.)  (.) 
.

T1: <… > *[ Vale-Dimitri pääsi valtaan kokonaiseksi vuodeksi. ]

T2: <… > ja hänen tilalleen tuli (.) *[ Vale-Dimitri ] (.) joka hallitsikin *[ reilun (.)
vuoden. ]

T3: Vale-Dimitrin onnistuikin päästä valtaan ja hallita miltei vuosi.

Ensimmäisellä tulkkauskerralla alkuperäisessä puheessa esiintyi joitakin ilmansuuntia. Alla

olevasta esimerkistä (38) nähdään, että tulkit ovat päätyneet tekemään korvauksia

ilmansuuntien kohdalla.

(38) P: <… >  (.)  (.)  (.)
 (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

T1: <… > -[ @luode ] *[ olivat ] ruotsalaiset ja +[ sitten olivat toisaalta ]
novgorodilaiset idässä (.) ja (.) +[ sitten ] (.) *[ eteläpuolella ] +[ taas ] *[ olivat ]
saksalaiset (.)

T2: <… > ruotsalaiset tulivat *[ lännestä ] (.) -[ @itä ] *[ Suomeen (.) tuli myös
Novgorodista väkeä ] (.) ja saksalaisia -[ @liettualaiset ] *[ etelästä ] (.)

T3: <… > *[ länsirannalta ] tulevat ruotsalaiset (.) idästä (.) tulevat novgorodilaiset (.)
*[ etelästä ] saksalaiset (.) +[ tai saksilaiset ]

Puhuja mainitsee puheessaan ilmansuunnat  ’luode’ ja  ’länsi’.

Alkuperäisessä puheessa sanotaan, että ruotsalaiset tulevat luoteesta. Tulkit T2 ja T3 ovat

tulkanneet kohdan siten, että he viittaavat länteen ja tulkki T1 ei mainitse tässä kohtaa mitään

ilmansuuntaa. Kun alkuperäisessä puheessa sanotaan saksalaisten tulevan lännestä, kaikki

tulkit tulkkaavat ilmansuunnaksi etelän. Kysyttäessä kohdasta jälkikäteen tulkit T1 ja T2

sanoivat, että he korvasivat ilmansuunnat vastaamaan maiden sijainteja Suomesta katsottuna,

mutta eivät tehneet korvauksia tietoisesti ajatellen suomalaista vastaanottajaa. Korvauksia ei

voida pitää virheellisinä, koska tässä kohtaa kansojen sijoittaminen kartalle riippuu siitä,

mistä suunnasta sijainteja tarkastellaan. Esimerkiksi venäläisen näkökulmasta Saksa sijaitsee

lännessä, kun taas suomalaisen näkökulmasta Saksa on etelässä. Konsekutiivitulkkauksessa

tällaiseen viestin uudelleenmuotoiluun tulkilla on jonkin verran aikaa, kun taas

simultaanitulkkauksessa ilmansuunnat jäisivät todennäköisesti tulkkeeseen sellaisinaan.

Molemmilla tulkkauskerroilla esiintyy erisnimien (ihmiset, paikat jne.) korvauksia. Ihmisten

nimistä otetaan tarkastelun kohteeksi ensimmäisellä tulkkauskerralla puheessa esiintynyt nimi
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jaarli Birger ’. Tulkki T1 on kääntänyt nimen Berger jaarli, tulkki T2 jaarli

Berger ja  T3 jaarli Birger. Kohdan sijoittumista luokittelussa on arvioitava sen mukaan,

voidaanko nimi tulkkien T1 ja T2 kohdalla tulkita väärin.

Korvausta voidaan pitää merkitystä muuttamattomana tai lievästi muuttavana, jos tulkkeen

vastaanottaja kuitenkin pystyy päättelemään, että henkilöllä tarkoitetaan nimenomaan jaarli

Birgeriä. Tämä puolestaan edellyttää, että vastaanottajalla on aikaisempaa tietoa kyseisestä

henkilöstä. Toisaalta käännös voi muuttaa merkitystä niin paljon, että sitä voidaan pitää

virheellisenä, etenkin silloin, jos vastaanottajalle syntyy käsitys, että henkilö on joku muu

kuin puhujan tarkoittama jaarli Birger. Mahdollisesti nimi on ollut ennestään tuttu tulkille T3,

jolloin käännös välittyy virheettömänä. Sen sijaan tulkeille T1 ja T2 nimi on todennäköisesti

ollut vieras. Tulkit joutuvat vastaanottamaan uutta tietoa suorituksen aikana, jolloin myös

tulkintavirheiden mahdollisuus kasvaa.

Toisen tulkkauskerran puheelle on tyypillistä, kuten aikaisemmin on todettu, erisnimien,

etenkin henkilönnimien suuri määrä. Näin ollen verrattuna ensimmäiseen tulkkauskertaan

henkilönnimiin liittyviä korvauksia esiintyy enemmän toisella tulkkauskerralla.

Henkilönnimet edustavat tsaarien tai muiden hallitsijoiden nimiä, joista käytetään puheessa

joko virallista nimeä tai vakiintunutta ja ehkä joissain tapauksissa jopa tunnetumpaa nimeä

(esim. Iivana IV vrt. Iivana Julma).

Yleisesti voidaan todeta, että toisella tulkkauskerralla henkilönnimien korvauksia on tehty

tietoisemmin kuin ensimmäisellä tulkkauskerralla. Korvaukset ovat suurimmaksi osaksi

sellaisia, jotka eivät muuta merkitystä. Tämä johtuu nimenomaan siitä, että tulkit käyttävät

nimistä sellaisia versioita, jotka tunnetaan suomen kielessä. Tässä suhteessa korvaukset ovat

perusteltuja ja tarpeellisia. Esimerkkinä (39) voidaan tarkastella nimeä Iivana IV eli Iivana

Julma:

(39) P: <… >  (.)  (.)  (.) 
 (..)  (.)  <… > 

.

T1: <… > kun Iivana Julma <… > tuli valtaan +[ niin sitten ] (.) *[ nämä konfliktit
alkoivat taas lisääntyä maiden maiden välillä. ]

T2: <… > sitten tuli valtaan Iivana IV eli Iivana Julma (.) ja välit *[ Moskovan ] ja
Ruotsin välillä alkoivat taas kärjistyä.
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T3: <… > kun vallassa oli jo Iivana Julma <… >

Kun puhuja mainitsee ensimmäisen kerran nimen Iivana Julma, hän käyttää molempia

versioita nimestä lisäten toiseen myös isännimen. Tulkeista ainoastaan tulkki T2 käyttää

molempia versioita samassa yhteydessä, erona kuitenkin isännimen poisto. Sen sijaan tulkit

T1 ja T3 käyttävät pelkästään nimeä Iivana Julma. Mainittakoon lisäksi, että tulkki T1 viittaa

henkilöön jatkossa suurimmaksi osaksi pelkästään nimellä Iivana.

Toinen henkilönnimeen liittyvä korvaus on Fjodor Ivanovitš ’ eli Fjodor I

Nimen osalta voidaan todeta, että puhuja käyttää nimeä Fjodor Ivanovitš viitatessaan tähän

henkilöön. Tulkki T1 käyttää ainoana tulkeista pelkästään nimeä Fjodor I. Alkuperäisessä

puheessa kyseiseen henkilöön ei viitata missään vaiheessa nimellä Fjodor I. Tällöin voidaan

olettaa, että tieto on löydetty valmistautumisen yhteydessä.

Ensimmäisellä tulkkauskerralla esiintyneitä paikannimien korvauksia voidaan sijoittaa

kaikkiin edellä mainittuihin korvausten luokkiin. Ensinnäkin korvauksia, jotka eivät muuta

merkitystä, edustavat tulkkeissa sellaiset paikannimet, joilla on suomen kielessä vakiintunut

nimi. Näitä tapauksia käsiteltiin edellä myös poistojen osalta luvussa 5.3. Korvaaminen

voidaan tässä kohtaa nähdä välttämättömänä informaation välittämisen kannalta. Väitettä

selkeyttää tulkkien T2 ja T3 tulkkeiden vertailu:

(40) P: <… >  (.)  (.)
 (.)

T2: <… > Magnus Eriksson (.) lähti tekemään ristiretkeä <… > ja (.) valtasi *[
Pähkinäsaaren ]

T3: *[ ruotsalaiset ] tekivät ristiretken (.) Venäjälle (.) <… > ja valtasivat *[ Orešekin
kaupungin ]

Esimerkistä (40) nähdään, että tulkki T2 käyttää venäjänkielisestä nimestä suomenkielistä

vastinetta, kun taas tulkki T3 pelkästään venäjänkielistä nimeä. Tästä johtuu, että tulkin T3

tulkkeesta viesti välittyy vastaanottajalle eritavalla kuin tulkin T2 tulkkeesta. Venäjänkielisen

nimen käyttämistä tulkkeessa ei voida pitää täysin virheellisenä, mutta toisaalta ei täysin

merkitystä muuttamattomanakaan.
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Merkitystä muuttavia ja selvästi virheellisiä paikannimien korvauksia ensimmäisellä

tulkkauskerralla ovat sellaiset tapaukset, joissa paikannimen käännökseen on syntynyt virhe

sen johdosta, että nimi on tulkattu kuullun perusteella. Kohdat ovat verrattavissa edellä

käsiteltyyn jaarli Birger -tapaukseen, sillä myös tässä kohtaa nimet ovat tulkeille

todennäköisesti vieraita. Tämä käy ilmi alla olevasta esimerkistä (41).

(41) P: <… >  (.)  (.)
 (.)

T1: <… > *[ novgorodilaiset ] hyökkäsivät +[ silloiseen ] Ruotsin pääkaupunkiin +[ eli
] Tukholmaa ei vielä ollut olemassa vaan oli (.) kaupunki nimeltä *[ Stikkuuna ] (.)

T2: <… > *[ novgorodilaiset ] hyökkäsivät (.) Ruotsin <… > +[ silloiseen ]
pääkaupunkiin *[ Segunaan ]

T3: +[ Ruotsin maalla jatkui (.) sattui siis jatkuvasti kaikenlaisia konflikteja ] (..) *[
joista eräässä ] <… > Ruotsin +[ silloinen ] pääkaupunki tuli poltetuksi (.) *[ ei
kuitenkaan (.) nykyinen Tukholma ]

Puheessa esiintyy Ruotsin vanha pääkaupunki, josta puhja käyttää venäjänkielistä nimeä

Sigguna. Suomen ja ruotsin kielissä paikasta käytetään nimeä Sigtuna. Tulkki T3 jättää nimen

mainitsematta ja viittaa yleisesti paikkaan entisenä pääkaupunkina. Tulkit T1 ja T2 sen sijaan

tulkkaavat nimen kuulemansa perusteella: Stikkuuna ja Seguna. Lähtökohtaisesti korvaukset

ovat virheellisiä, mutta on mahdollista, että viestin vastaanottaja myös tässä tapauksessa voi

riittävän aikaisemman tietopohjansa perusteella tulkita kohdan puhujan tarkoittamalla tavalla.

Toisen tulkkauskerran paikannimiä on korvattu melko säännönmukaisesti niistä käytetyillä

suomenkielisillä vastineilla. Korvauksilla vältetään ylimääräisten selitysten lisääminen

tulkkeeseen. Ero on selkeä, kun verrataan korvauksia ensimmäiseen tulkkauskertaan. Toisen

tulkkauskerran paikannimien korvauksia ovat muun muassa Koknese ’ ’, Tarto

’, Käkisalmi ’ ’ ja Hämeenlinna ’ ’. Luettelosta huomataan, että

osa nimistä ei ole pääteltävissä suoraan venäjänkielisestä nimestä (esim. Koknese). Toisaalta

esimerkiksi Hämeenlinna on pääteltävissä, jos tuntee paikan ruotsinkielisen nimen

Tavastehus.

Valmistautumisen vaikutusta toisella tulkkauskerralla paikannimien korvauksissa voidaan

tarkastella paikannimen Käkisalmi kohdalla. Paikannimi esiintyy puheessa muinaisilla

venäjänkielisillä nimillä ja .
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(42) P: <… >  (.)  1580 -[ -
]  (..)  (.)

T1: <… > Korela (.) *[ eli nykyinen Käkisalmi ] (.) +[ tai Suomeksi Käkisalmi ] (.)
vallattiin marraskuussa 1580 (.) +[ ja ] kaikki sen venäläiset asukkaat (.) +[ noin ]
2000 asukasta *[ tapettiin ]

T2: <… > ruotsalaiset hyökkäsivät (.) *[ Korelaan (.) ja Inkerinmaalle ] (.) *[ ja (..)
Käkisalmeen ] <… > missä he tuhosivat <… > (.) 2000 venäläistä (.)

T3: <… > ottivat valtaansa (.) Käkisalmen (.) *[ ja (.) vuonna 1580 ] <… > (.)
hävittivät kaikki Käkisalmen +[ venäläis- ] venäläisasukkaat (.) yhteensä 2000 henkeä
(.)

Puhuja käyttää esimerkissä (42) paikasta molempia nimityksiä ( ja ).

Kaikki tulkit korvaavat nimen suomenkielen vastineella Käkisalmi. Tulkki T1 käyttää

suomenkielisen nimen yhteydessä tarkentavasti venäjänkielistä nimeä Korela ja tulkki T3

puolestaan pelkästään Käkisalmea viittaamatta venäjänkielisiin nimiin. Tulkin T2 kohdalla jää

kuitenkin epäselväksi, tarkoittaako myöhempi maininta Käkisalmesta Korelan suomenkielistä

vastinetta vai käsittääkö tulkki paikat eri paikoiksi.

Ensimmäisellä tulkkauskerralla tulkkeissa ilmenee sanojen sekoittumista toisiinsa. Sanojen

sekoittuminen näkyy etenkin arvonimien ruhtinas ’ ’keisari ’ ’  ja herttua

’ sekä sanojen ruhtinaskunta ’ ’  ja ritarikunta ’ ’ kohdalla.

Arvonimien osalta voidaan todeta, että puhuja ei käytä ensimmäisellä tulkkauskerralla

arvonimiä herttua ja keisari lainkaan. Sen sijaan esimerkiksi tulkilla T3 esiintyy tulkkeessaan

näitä kaikkia. Sama tulkki sekoittaa myös ruhtinaskunnan ja ritarikunnan keskenään. Toisen

tulkkauskerran osalta tällaisia sanojen sekoittumisesta johtuvia korvauksia ei ole havaittavissa

Ensimmäisen tulkkauskerran tulkkeissa esiintyy jonkin verran sellaisia kohtia, joissa sana

valtio ’ on korvattu jollain muulla sanalla. Korvaavina sanoina on käytetty muun

muassa yhteisö, hallintoyksikkö ja ruhtinaskunta, joista kaksi ensimmäistä ovat selvästi

neutraaleja eivätkä näin ollen asiayhteydessä muuta merkitystä. Ruhtinaskunta puolestaan

muuttaa merkitystä siinä mielessä, että se johtaa harhaan hallintomuodon suhteen, jos puhuja

ei nimenomaisesti puhu valtiosta ruhtinaskuntana.

Tähän liittyen korvauksia on tehty ensimmäisellä tulkkauskerralla myös sellaisissa

tapauksissa, kun puhuja puhuu ruhtinaasta ’ ’, kuninkaasta ’ ’ tai poliitikosta

’. Korvaus tapahtuu tulkeilla yleisesti sanoilla hallitsija tai johtaja. Toisella
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tulkkauskerralla puhuja käyttää suurimmaksi osaksi arvonimeä tsaari ’, joka mainitaan

yleensä erisnimen yhteydessä. Tulkit käyttävät vastaavaa suomenkielistä arvonimeä tai

korvaavat sen ilmaisulla nousi valtaan tai tuli valtaistuimelle. Kaikki mainitut tapaukset ovat

merkitystä lievästi muuttavia, mutta eivät vaikuta tulkintaan.

Ensimmäiselle ja toiselle tulkkauskerralle ovat yhteisiä sellaiset kohdat, joissa puhuja

mainitsee jonkin tietyn valtion nimeltä (esim. Ruotsi, Novgorod jne.), ja jonka tulkki tulkkaa

vastaavan maan kansalaisista käytetyillä nimillä (esim. ruotsalainen, novgorodilainen) tai

päinvastoin. Tässä kohtaa korvauksia ei voida pitää merkitystä muuttavina, koska tekijään

voidaan viitata joko siten, että viitataan maahan kokonaisuudessaan tai sen kansalaisiin

(esimerkit 43 ja 44).

(43) P:  (.)  (.)  (.)  30  (.)
 (.)

T2: Näin Ruotsin ja Novgorodin (.) välinen (.) kiista +[ ke- ] kesti lähes 30 vuotta

(44) P: <… >  (.) 
 (.) .

T1: <… > Moskovan alue kaksinkertaistui (.) ja *[ Moskovasta ] tuli +[ siis myös ] *[
Ruotsin ] (..) naapuri

T2: Moskova laajeni (.) kaksinkertaiseksi (.) *[ Moskovasta ] tuli (.) *[ Ruotsin ] (.)
naapuri.

T3: *[ Moskovan Venäjän ] alue kaksinkertaistui (..) ja +[ samalla ] *[ Moskovan
Venäjästä ] tuli +[ suoraan ] *[ Ruotsin ] naapuri.

Korvauksia on tehty sekä ensimmäisellä että toisella tulkkauskerralla joidenkin sellaisten

verbien osalta, jotka liittyvät sodankäyntiin (esimerkki 45). Verbien korvauksia voidaan pitää

lievästi merkitystä muuttavina, koska esimerkiksi hyökätä ei täysin vastaa merkitykseltään

verbiä piirittää. Idea kuitenkin säilyy, kun korvauksia käytetään asiayhteydessään.

(45) polttaa ( )  hävittää
piirittää ( )  hyökätä
autioittaa ( )  hävittää
tuhota ( )  tappaa, surmata

Toisella tulkkauskerralla tulkkeissa esiintyi virhe, joka liittyy kahden samalla tavalla ääntyvän

venäjänkielisen sanan sekoittamiseen. Tällaisista virheistä myös Barik puhuu.
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(46) P: <… > 

T1: <… > ruotsalaiset tunkeutuivat +[ sitten ] *[ karjalaisten ] ja inkerikkojen maille

T2: <… > ruotsalaiset hyökkäsivät (.) *[ Korelaan (.) ja Inkerinmaalle ] (.)

T3: <… > ruotsalaiset tunkeutuivat *[ Karjalan ] (.) ja *[ Inkerinmaalle ]

Venäjänkielisten sanojen ’karjalainen’ ja ’korelainen’ ääntyminen

lähes samalla tavalla aiheuttaa sen, että tulkin on vaikea erottaa puheesta, kumpaa sanaa

tarkoitetaan. Esimerkistä (46) huomataan, että tulkit T1 ja T3 sekoittavat sanat ja ainoastaan

tulkki T2 viittaa puhujan tarkoittamaan Korelaan. Tällaisia kohtia ei esiinny ensimmäisellä

tulkkauskerralla.

5.6 Tulkkaustyyleistä

Edellä on käsitelty tutkimusaineistossa esiintyneitä poistoja, lisäyksiä ja korvauksia.

Aineistosta voidaan havaita, että tulkkien tulkkaustyyleissä on eroja. Erot näkyvät

selkeimmin, kun poistoja, lisäyksiä ja korvauksia vertaillaan tulkkien kesken määrällisesti.

Alla olevissa diagrammeissa (1) ja (2) on esitetty poistojen, lisäysten ja korvausten

esiintyminen ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla.
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Diagrammi 1. Poistot, lisäykset ja korvaukset ensimmäisellä tulkkauskerralla.

Yllä olevasta diagrammista (1) nähdään, että tulkki T1 on tehnyt lisäyksiä ja korvauksia

runsaasti suhteessa poistoihin. Aikaisemmin on kuitenkin todettu, että kyseisen tulkin

kohdalla lisäykset ja korvaukset voivat olla turhia, jolloin tulketta ei voida suoraan

lukumäärien perusteella pitää muita tulkkeita informatiivisempana. Tätä väitettä tukee myös

se, että poistojen määrä verrattuna muihin tulkkeihin ei ole kovinkaan paljon pienempi.

Tulkilla T2 on puolestaan eniten poistoja suhteessa lisäyksiin ja korvauksiin. Ne ovat

kuitenkin jakautuneet melko samalla tavalla. Ero ei näin ollen ole yhtä huomattava kuin tulkin

T1 kohdalla verrattaessa lisäyksiä ja korvauksia poistoihin. Tulkin T3 kohdalla huomataan,

että lisäyksiä on eniten, mutta poistot ja korvaukset ovat jakautuneet lukumääräisesti melko

samalla tavalla.



68

0

20

40

60

80

100

120

140

T1 T2 T3

Poistot

Lisäykset

Korvaukset

Diagrammi 2. Poistot, lisäykset ja korvaukset toisella tulkkauskerralla.

Myös toisella tulkkauskerralla tulkilla T1 on runsaasti lisäyksiä ja korvauksia suhteessa

poistoihin (diagrammi 2). Poistojen määrä on lisäksi laskenut ensimmäiseltä kerralta. Tulkin

T1 tulkkaustyylistä voitaisiin näin ollen tehdä havainto, että tulkki tekee mielellään lisäyksiä

ja korvauksia tulkkeeseen. Mahdollisesti toisella tulkkauskerralla valmistautumisen johdosta

lisäykset ja korvaukset ovat harkitumpia.

Toisin kuin ensimmäisellä kerralla tulkilla T2 on toisella tulkkauskerralla enemmän lisäyksiä

ja korvauksia suhteessa poistoihin. Poistojen määrä on myös laskenut. Tästä voidaan päätellä,

että valmistautumisen ansiosta lisäysten ja korvausten tekeminen tulkkeeseen mahdollistuu ja

samalla poistojen määrä pienenee. Tulkilla T2 on kuitenkin eniten poistoja verrattuna kahteen

muuhun tulkkiin. Tämä osoittaa kyseisen tulkin tiivistävää tulkkaustyyliä. Tiivistäminen

saattaa kuitenkin haitata jossain määrin informaation välittämistä.

Tulkin T3 kohdalla on havaittavissa selkeimmin erot ensimmäisen ja toisen tulkkauskerran

välillä. Samalla kun poistojen määrä on laskenut ensimmäisestä tulkkauskerrasta, lisäysten ja
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korvausten määrä on noussut huomattavasti. Tulkin tulkkaustyyliä voisi luonnehtia

alkuperäistä puhetta muokkaavaksi ja myös tarkentavaksi.

Tulkkeiden poistot ja lisäykset jakautuvat tulkkien kesken samalla tavalla molemmilla

tulkkauskerroilla. Toisin sanoen tulkilla T2 on eniten poistoja molemmilla tulkkauskerroilla,

kun taas tulkilla T3 on vähiten poistoja. Tulkilla T1 on eniten lisäyksiä sekä ensimmäisellä

että toisella tulkkauskerralla. Vastaavasti tulkilla T2 on vähiten lisäyksiä molemmilla

tulkkauskerroilla. Korvaukset puolestaan eivät jakaudu tulkkauskerroilla samalla tavalla, sillä

korvauksia on ensimmäisellä tulkkauskerralla eniten tulkilla T1 ja toisella tulkkauskerralla

tulkilla T3.

Näyttäisi siltä, että tulkkaustyyli pysyy melko samanlaisena valmistautumisesta huolimatta.

Tämä on luonnollista, koska tulkit ovat omaksuneet itselleen sopivan tulkkaustyylin.

Esimerkiksi tulkin T2 kohdalla tiivistäminen näkyi poistojen runsaana määränä

valmistautumisesta huolimatta.

5.7 Tauot ja puhenopeus

Tuotettuun puheeseen liittyy luonnollisena osana puheen rytmittäminen tauoilla. Tauot

ilmaisevat lauseiden ja virkkeiden alkamista ja loppumista, sillä suullisesti tapahtuvassa

viestinnässä ei voida nähdä isoja alkukirjaimia ja välimerkkejä. Tauot viestivät myös puhujan

ajattelutyöstä, sillä useimmiten taukojen tarkoituksena on se, että puhuja saa lisää aikaa

rakentaa mielessään ajatusta, jonka hän haluaa ilmaista suullisesti. Tämä on etenkin

tulkkaukselle tyypillinen piirre. Tauot voivat olla joko niin kutsuttuja hiljaisia taukoja tai

vokaalilla tai konsonantilla täytettyjä.

Puheen ja tulkkeen sujuvuutta voidaan tarkastella taukojen ja puhenopeuden avulla. Sujuva

puhe voidaan määritellä sellaiseksi, jossa on vähän pitkiä, puhetta katkovia taukoja, ajatusten

uudelleenmuotoiluja sekä turhia sanoja ja toistoja. Vaikka kaikkien tulkkausviestintään

osallistuvien tulisi pyrkiä ilmaisemaan itseään mahdollisimman selkeästi ja sujuvasti, näiltä

häiriötekijöiltä voidaan kuitenkin harvoin välttyä. Tässä suhteessa tulkkausviestinnän

osapuolet ovat kuitenkin eri asemassa, sillä puhuja eli tulkattava voi useimmissa tilanteissa
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käyttää apunaan valmiiksi kirjoitettua tekstiä, kun taas tulkin täytyy muotoilla alkuperäinen

puhe lopullisesti vasta kuultuaan alkuperäisen viestin.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltaviin litteroituihin puheisiin ja tulkkeisiin merkittiin tauot.

Tauot luokiteltiin ja merkittiin seuraavasti: 1) lyhyt, puheen normaalin tauottamisen kannalta

olennainen tauko (.) 2) keskipitkä, puheen selvästi katkaiseva tauko (..) ja 3) pitkä, puheen

häiritsevästi katkaiseva tauko (… ). Tauot ovat joko hiljaisia tai vokaalilla tai konsonantilla

täytettyjä. Seuraavaksi taukoja ja puhenopeutta tarkastellaan ensimmäisen ja toisen

tulkkauskerran osalta. Taulukossa (8) puhenopeuden sarakkeessa ensimmäinen luku on saatu

jakamalla puheen kesto sanamäärällä. Puheen kestoon on laskettu tauot mukaan. Toisessa

luvussa tauot on vähennetty puheen kestosta, jonka jälkeen kesto on jaettu sanamäärällä.

Tulkkaus I Tulkkaus II

Tauot/kesto (s) Puhenopeus (sanaa/s) Tauot/kesto (s) Puhenopeus (sanaa/s)
P 479 / 47.9 s. 1.42/1.50 367 / 36.7 s. 1.31/1.35
T1 244 / 24.4 s. 1.91/1.98 272 / 27.2 s. 1.78/1.84
T2 240 / 24 s. 1.11/1.16 303 / 30.3 s. 1.13/1.17
T3 244 / 24.4 s. 1.43/1.49 387 / 38.7 s. 1.28/1.33

Taulukko 8. Puheen tauot ja puhenopeus ensimmäisellä ja toisella tulkkauskerralla.

Kun verrataan puhujan taukojen määrää tulkkien taukojen määrään ensimmäisellä

tulkkauskerralla, huomataan, että kaikilla tulkeilla on määrällisesti vähemmän taukoja kuin

puhujalla, jota tulkataan. Luonnollisesti tämä ero syntyy siitä, että kaikilla tulkeilla tulke on

lyhyempi ajalliselta kestoltaan kuin alkuperäinen puhe. Mielenkiintoista on myös se, että

tulkeilla ei ole taukojen määrissä ensimmäisen tulkkauskerran osalta kovin huomattavia eroja.

Puhenopeuden tarkastelu ensimmäisen tulkkauskerran osalta puolestaan osoittaa, että tulkilla

T1 on suurin puhenopeus, jopa nopeampi kuin puhujalla. Sen sijaan tulkilla T2 puhenopeus

on hitain ja tulkilla T3 lähes sama kuin puhujalla. Puhenopeudesta ei voida yksiselitteisesti

tehdä päätelmiä tulkkeen sujuvuudesta. Hieman hitaampi puhenopeus saattaa olla joissain

tapauksissa sujuvuutta edistävää, koska silloin voidaan ehkäistä puheen korjauksia ja

lauseiden uudelleenmuotoiluja, jotka puolestaan katkovat puhetta ja aiheuttavat ylimääräisiä

taukoja. Tulkin tulisi kuitenkin sopeuttaa puhenopeutensa puhujan puhenopeuteen, jotta

tulkkaus ei veisi liikaa aikaa.
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Toisen tulkkauskerran taukojen tarkastelu osoittaa, että tulkeilla T1 ja T2 taukoja on

vähemmän kuin puhujalla. Tulkilla T3 taukoja on enemmän kuin puhujalla. Toisen

tulkkauskerran tulkkeille ja myös puhujalle on tyypillistä pitkät tauot, joita ei ensimmäisellä

tulkkauskerralla esiinny lainkaan. Todennäköisesti pitkät tauot ovat

valmistautumismateriaalin selailun vaikutusta. Tulkit saattavat etsiä jotain kohtaa

materiaalista, jonka puhuja on maininnut. Mahdollisesti puhuja saattaa puhua myös sellaisista

asioista, joita materiaaleista ei löydy.

On huomattava, että vaikka tulkeille toimitetaan taustamateriaalia, joka saattaa olla puhujan

esitelmän runko, tulkit eivät saa liikaa luottaa siihen, että puhuja puhuu samoista asioista tai

samassa järjestyksessä kuin paperille on kirjoitettu. Tällöin voidaan olettaa, että tulkit ovat

tuottaneet sujuvampaa tulketta ensimmäisellä, spontaanilla tulkkauskerralla, jos otetaan

huomioon vain taukojen kestot. Tulke ei kuitenkaan välttämättä ole tarkempaa kuin toisella

tulkkauskerralla.

Puhenopeuden osalta voidaan todeta, että sekä puhujan että tulkkien puhenopeus on jonkin

verran hitaampi verrattuna ensimmäiseen tulkkauskertaan. Tämä voi johtua siitä, että toisella

tulkkauskerralla puheessa esiintyi paljon yksityiskohtaista informaatiota, kuten hallitsijoiden

nimiä ja vuosilukuja.

5.8 Tulkkien näkemyksiä tulkkaussuorituksista

Molempien tulkkauskertojen jälkeen tulkeille lähetettiin kysely, jossa kysyttiin heidän

näkemyksiään suorituksesta, valmistautumisesta ja muistiinpanotekniikasta. Kaikki tulkit

totesivat, että ensimmäisen tulkkauskerran aihe oli jonkin verran tuttu lähinnä koulun

historian tunneilta. Ainostaan tulkki T1 oli aikaisemmin tulkannut samantyylisestä aiheesta

ollessaan harjoittelussa Karjalassa ja vaihdossa Kiovassa.

Yleisesti tulkit eivät olleet kovin tyytyväisiä omaan suoritukseensa ensimmäisellä

tulkkauskerralla, koska informaatiota jäi välittämättä. Erityisen vaikeiksi kohdiksi tulkit

mainitsivat paikkojen nimet ja vuosiluvut. Etenkin muinaisten nimien käännösvastineiden

tulkkaaminen tuotti vaikeuksia. Kuitenkin tulkki T1 totesi, että loppua kohden tulkkaus alkoi

sujua paremmin ja tulkin T2 mielestä suuret linjat oli kaikesta huolimatta mahdollista tulkata.
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Kaikki tulkit tekivät muistiinpanoja ensimmäisellä tulkkauskerralla. Osalla muistiinpanot oli

kirjoitettu pelkästään suomeksi ja osalla sekä suomeksi että venäjäksi. Venäjän kieltä

käytettiin muistiinpanoissa lähinnä sellaisissa tapauksissa, kun käännösvastine ei välittömästi

tullut mieleen. Tulkkien mukaan muistiinpanojen tekeminen oli välttämätöntä informaation

välittämisen kannalta, koska jaksot olivat suhteellisen pitkiä ja tulkkeeseen ei saanut

valmistautua. Kuitenkin tulkit T2 ja T3 havaitsivat, että muistiinpanoihin keskittyminen

saattoi myös vaikuttaa informaation välittämiseen haitallisesti ja puheeseen keskittyminen

häiriintyi. Tulkki T3 totesi lisäksi, että on aikaisemmin luottanut muistiinsa ja tehnyt vähän

muistiinpanoja, mutta tässä tapauksessa muistiinpanoihin oli turvauduttava enemmän.

Kyselyn vastauksista oli havaittavissa, että tulkit ovat harvemmin joutuneet tulkkaamaan

viiden minuutin pituisia puhejaksoja.

Tulkkien mielestä valmistautumattomuus näkyi lähinnä siinä, että asioista täytyi puhua

yleisellä tasolla ja jättää yksityiskohtia pois. Tulkkeesta tuli yleisesti epämääräistä.

Esimerkiksi tulkki T1 sanoi, että puheen kannalta tärkeät asiat jäivät tulkkaamatta. Asioiden

selventämiseen ei jäänyt aikaa. Tulkkien mielestä tulkkausrutiinin ylläpidolla ja tulkin

yleissivistyksellä on suuri merkitys tulkkeen onnistumiselle.

Toiselle tulkkauskerralle tulkkeja pyydettiin valmistautumaan etukäteen. Valmistautumisessa

apuna tulkit käyttivät heille ennakkoon jaettua materiaalia sekä internetiä ja erilaisia

hakuteoksia. Lisäksi osa tulkeista oli laatinut itselleen alustavat muistiinpanot esimerkiksi

hallitsijoiden nimistä ja vuosiluvuista. Tulkit totesivat asioiden kronologisen hahmottamisen

tärkeäksi valmistautumisprosessissa. Valmistautumiseen tulkit käyttivät aikaa keskimäärin 2–

4 tuntia.

Myös toisella tulkkauskerralla tulkit tekivät suorituksen aikana muistiinpanoja. Tulkit

arvioivat, että muistiinpanotekniikka oli yksinkertaistetumpaa symbolien käytön takia ja

laadullisesti parempaa kuin ensimmäisellä kerralla ilman valmistautumista. Tulkit havaitsivat

kuitenkin, että muistiinpanot olivat toisella kerralla myös hieman sekavia. Tulkki T1

huomautti, että merkitsi muistiin suurimmaksi osaksi sellaiset kohdat puheesta, joita

valmistautumismateriaalissa ei mainittu ja joutui näin ollen selaamaan muistiinpanojensa

rinnalla muuta materiaalia.
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Yleisesti tulkit totesivat, että valmistautuminen luo paremmat edellytykset tulkkauksen

onnistumiselle. Tulkkien mukaan valmistautuminen näkyi siinä, että tieto välittyi tarkemmin

ja ajankohtia ja tapahtumia oli helpompi hahmottaa. Lisäksi tulkkaus oli varmempaa ja

tulkkeeseen pystyi lisäämään selityksiä viestin vastaanottajalle.

Tulkit kommentoivat kyselyssä sitä, että toinen tulkkauskerta jouduttiin nauhoittamaan

kahteen kertaan. Tulkki T1 huomautti, että oli jo hieman väsynyt aiheeseen ja että

valmistautui uusintakertaan jopa hieman tavallista vähemmän, jotta koeasetelma ei muuttuisi

liikaa. Myös puhuja kommentoi uusinnan vaikutuksia omaan puheeseensa. Hän totesi, että

saman puheen uudelleen pitäminen osoittautui melko vaikeaksi, koska edellinen puhe oli jo

ehtinyt unohtua ja motivaatiota ei riittänyt samalla tavalla uusintakertaan. Lisäksi puheeseen

syntyi paljon taukoja ja jopa virheitä.

6 TULOKSET

Poistojen osalta todettiin, että niitä esiintyi molemmilla tulkkauskerroilla. Toisella

tulkkauskerralla poistoja oli kuitenkin kaikilla tulkeilla määrällisesti vähemmän. Lisäksi

havaittiin, että tulkkeiden kestot olivat molemmilla tulkkauskerroilla ajallisesti lyhempiä kuin

alkuperäinen puhe. Tätä perusteltiin sillä, että poistot vaikuttavat tulkkeen kestoon

lyhentävästi. Ero alkuperäisen puheen ja tulkkeen välillä ei toisella tulkkauskerralla

kuitenkaan ollut yhtä suuri kuin ensimmäisellä kerralla.

Poistojen yhteydessä tarkasteltiin alkuperäisen puheen ja tulkkeiden sanamääriä. Tässä

yhteydessä kuitenkin todettiin, että tulkkeen tarkkuutta ei voida mitata suoraan tulkkeen

ajallisen keston ja sanamäärien perusteella. Tämä johtui siitä, että esimerkiksi turhat lisäykset

nostavat tulkkeiden sanamääriä ja kestoa ja samalla oleellista informaatiota jää välittämättä.

Myös taukojen ja puhenopeuden vaikutukset tulkkeeseen todettiin tässä yhteydessä.

Poistoja tarkasteltiin myös laadullisesta näkökulmasta. Poistojen todettiin molemmilla

tulkkauskerroilla edustavan joiltain osin yhteisiä ryhmiä. Näitä olivat vuosiluvut, paikannimet

ja muut erisnimet. Lisäksi tulkkauskerroilla esiintyi sellaisia poistojen ryhmiä, joita havaittiin

vain jommallakummalla tulkkauskerralla. Näitä ryhmiä olivat ensimmäisellä tulkkauskerralla
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valtion hallintoon liittyvät sanat ja toisella tulkkauskerralla tapahtumien kuvailuun liittyvät

poistot.

Ensimmäisen tulkkauskerran vuosilukuihin liittyvistä poistoista havaittiin, että vaikka

vuosiluku oli poistettu tulkkeesta, siihen liittyvä asiayhteys oli osassa tapauksista mainittu.

Tämän todettiin kuitenkin vaikuttavat negatiivisesti informaation välittämiseen ja etenkin

tulkeen tarkkuuteen suhteessa alkuperäiseen puheeseen. Aineiston tarkastelu osoitti myös, että

poistojen lisäksi vuosilukuja oli korvattu muilla ajanilmauksilla tai ne esiintyivät virheellisinä.

Toisen tulkkauskerran vuosilukujen poistoista puolestaan havaittiin, että niitä esiintyi yleisesti

vähemmän. Tätä perusteltiin valmistautumisen vaikutuksilla.

Paikannimien poistoista todettiin ensimmäisellä tulkkauskerralla, että niitä esiintyi sekä

yleisesti tunnettujen että vieraiden nimien kohdalla. Vieraiden paikannimien poistoja voitiin

perustella sillä, että ne esiintyivät alkuperäisessä puheessa eri aikakausista puhuttaessa

erinimisinä, jolloin niiden tulkkaaminen olisi edellyttänyt valmistautumista. Tässä kohtaa

todettiin myös tulkin yleissivistyksen ja aikaisemman tietopohjan vaikutukset tulkkaukseen,

kun tulkki T1 tunsi ennestään Käkisalmen historiaa. Sen sijaan yleisesti tunnettujen

paikannimien poistoille ei löydetty yksiselitteistä vastausta. Poistoja oli tehty sellaisten

paikannimien kohdilla, joiden tulkkaaminen tulisi olla mahdollista ilman valmistautumistakin.

Syy tähän saattoi olla tulkkien hermostuneisuus tai keskittyminen muistiinpanojen

tekemiseen. Kuten vuosilukujen kohdalla todettiin, myös paikannimien poistot toisella

tulkkauskerralla eivät olleet yhtä yleisiä kuin ensimmäisellä tulkkauskerralla.

Muiden erisnimien poistoista ensimmäisellä tulkkauskerralla tehtiin sama havainto kuin

paikannimien kohdalla. Nimet, joita voidaan pitää tulkeille vieraina, oli poistettu, kun taas

esimerkiksi koulun historiasta tuttuja nimiä oli poistettu vähemmän.

Valtion hallintoon liittyvien sanojen poistaminen tulkkeesta havaittiin ilmiöksi, joka esiintyy

vain ensimmäisellä tulkkauskerralla. Tässä kohtaa todettiin, että poiston vaikutus

informaation välittämiseen riippuu siitä, onko sana asiayhteydessä uutta tietoa antava. Lisäksi

valtion hallintoon liittyvien sanojen poistoista todettiin, että ne johtuivat myös osittain sanojen

vieraudesta.
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Edellä mainittiin, että ensimmäisen ja toisen tulkkauskerran poistoja esiintyi samoissa

ryhmissä. Erona tulkkauskertojen välillä oli kuitenkin se, että toisella tulkkauskerralla poistot

eivät olleeet yhtä yleisiä. Sen sijaan toisella tulkkauskerralla havaittiin ilmiö, jota ei esiintynyt

ensimmäisellä tulkkauskerralla. Kyseessä olivat tapahtumien, tilanteiden ja aikakausien

kuvailuun liittyvien sanojen ja ilmaisujen poistot. Tätä perusteltiin sillä, että tulkit ovat

keskittyneet yksityiskohtaisen tiedon välittämiseen, jolloin yleiset tapahtumien kuvailut ym.

jäävät vähemmälle.

Tulkkeisiin tehtyjä lisäyksiä tarkasteltiin lukumääräisesti ja frekvenssien avulla. Tämän

lisäksi lisäykset jaettiin viiteen kategoriaan soveltaen Barikin mallia: 1) tarkentava lisäys

(määre, selitys, toisto tms.), 2) lauseita yhdistävä lisäys, 3) epäolennainen lisäys (”turha” sana,

toisto) 4) lauseen tai sanan uudelleenaloitus/korjaus ja 5) harhaanjohtava tai viestiä vääristävä

lisäys.

Lisäysten tarkastelu osoitti, että molemmilla tulkkauskerroilla tulkit olivat tehneet lisäyksiä.

Toisella tulkkauskerralla lisäyksiä oli kuitenkin määrällisesti enemmän. Korkeimmat

frekvenssit laskettiin sanoille ja, sitten, oikeastaan. Tarkasteluun otettiin mukaan ne sanat,

joiden frekvenssi oli enemmän kuin yksi.

Tarkentavien lisäysten tarkastelun osalta todettiin, että ne ovat alkuperäistä puhetta

selkeyttäviä ja niiden lisääminen tulkkeeseen on tulkin harkinnan varassa. Lisäykset

tarkensivat lähinnä jotain paikannimeä tai toistivat tiivistäen edellä sanottua. Paikannimien

tarkennukset edellyttivät ensimmäisellä tulkkauskerralla tulkilta aikaisempaa tietopohjaa

asiasta. Toisen tulkkauskerran tarkentavat lisäykset sen sijaan osoittivat, että ne välittävät

viestin vastaanottajalle faktatietoja eli sellaisia tosiasioita asiayhteyteen liittyen, joista puhuja

ei alkuperäisessä puheessaan mainitse mitään. Samassa yhteydessä todettiin, että faktatietojen

lisääminen osoittaa tulkin perehtyneisyyttä ja valmistautumista suoritukseen, mutta niiden

välittäminen edellyttää kuitenkin, että tiedot ovat oikein.

Molemmilla tulkkauskerroilla tulkit olivat yhdistäneet puhujan virkkeitä ja yhdistäminen

tapahtui lähinnä konjunktioiden avulla. Tässä yhteydessä todettiin yhdistämisen tuovan

tulkkeeseen jatkuvuutta ja selkeyttävän asiayhteyksien yhteenkuuluvuutta. Lisäksi

yhdistämisen todettiin olevan luonnollinen osa tulkin ajatustyötä, koska tulkki muotoilee
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puhettaan reaaliaikaisesti, jolloin virkkeiden rajat eivät välttämättä erotu yhtä selkeästi

toisistaan kuin puhujalla.

Epäolennaisten lisäysten tarkastelu osoitti, että ensimmäisen ja toisen tulkkauskerran lisäykset

olivat melko samoja. Erona havaittiin kuitenkin, että ensimmäisellä tulkkauskerralla

epäolennaiset lisäykset viestivät tulkkien epävarmuudesta puhuttavat asian suhteen, kun taas

toisella tulkkauskerralla kyse oli enemmänkin tulkkien puhetyylistä ja tavasta rakentaa

puhetta.

Puheen korjauksia ja uudelleenaloituksia esiintyi molemmilla tulkkauskerroilla ja tämä

todettiin luonnolliseksi osaksi tulkkausta, koska tulkilla on yleensä melko vähän aikaa

muotoilla puhettaan. Korjaukset vaikuttavat näin ollen tulkkeen sujuvuuteen, mutta niiden

tekeminen on välttämätöntä, jotta viesti ei välittyisi vääränä vastaanottajalle. Vastoin

odotuksia, korjauksia ja uudelleenaloituksia esiintyi enemmän toisella tulkkauskerralla.

Syyksi tähän esitettiin muun muassa, että tulkit saattoivat selailla valmistautumismateriaalia

ja muistiinpanoja, mistä aiheutui puheeseen katkoja ja korjauksia.

Omana kategorianaan tarkasteltiin harhaanjohtavia ja viestiä vääristäviä lisäyksiä. Samassa

yhteydessä tulkkeista havaittiin myös kantaaottavia lisäyksiä, joita voidaan pitää alkuperäistä

viestiä vääristävinä. Vaikka harhaanjohtavia ja viestiä vääristäviä kohtia esiintyi molemmilla

tulkkauskerroilla suhteellisen vähän verrattuna muihin lisäyksiin, niistä seuraavat

väärinkäsitykset todettiin kuitenkin merkittäviksi, koska viestiin syntyy sellaisia muutoksia,

jotka eivät vastaa alkuperäistä. Toisen tulkkauskerran osalta virheellisiä lisäyksiä havaittiin

myös sellaisten tietojen osalta, jotka voitaisiin luokitella edellä mainituiksi faktatiedoiksi.

Kantaaottavien lisäysten havaittiin vaikuttavan siten, että ne arvottavat puhujan mainitsemia

asioita ja horjuttavat tulkin puolueettomuutta ja neutraaliutta. Tällaisia lisäyksiä esiintyi

molemmilla tulkkauskerroilla. Ongelmaksi todettiin, että viestin vastaanottaja ei pysty

erottamaan, mikä on tulkin kannanotto, jolloin tämä pitää viestiä kokonaisuudessaan

alkuperäistä vastaavana.

Korvausten tarkastelussa käytettiin kolmiportaista jaottelua: 1) korvaus, joka ei muuta

merkitystä, 2) korvaus, joka muuttaa merkitystä lievästi, mutta ei vaikuta viestin tulkintaan ja

3) korvaus, joka on virheellinen ja johtaa väärään käännökseen. Aineistosta poimittiin
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tarkastelun kohteeksi ajanmääreiden, ilmansuuntien, erisnimien, paikannimien ja verbien

korvaukset. Korvausten määrä kasvoi toisella tulkkauskerralla kaikkien tulkkien kohdalla.

Ajanmääreiden korvauksia esiintyi sekä ensimmäisellä että toisella tulkkauskerralla.

Ajanmääreiden korvausten havaittiin olevan merkitystä lievästi muuttavia tai virheellisiä.

Aineistossa esiintyi kuitenkin myös oikein tulkattuja ajanmääreitä. Etenkin alkuperäisessä

puheessa mainittuja tarkkoja vuosilukuja tulkit olivat yleistäneet ensimmäisellä

tulkkauskerralla esimerkiksi ilmauksilla tuolloin ja näihin aikoihin. Toisella tulkkauskerralla

samanlaista yleistämistä ajanmääreiden osalta ei ollut havaittavissa juuri lainkaan.

Ensimmäisen tulkkauskerran osalta todettiin, että tulkit olivat korvanneet alkuperäisen puheen

ilmansuuntia. Korvauksia ei pidetty virheellisinä, koska puhujan näkökulmasta Saksa ja

Ruotsi sijaitsevat eri ilmansuunnissa kuin tulkkeen suomenkielisen vastaanottajan

näkökulmasta katsottuna. Vertailua ei voitu tehdä toisen tulkkauskerran osalta, koska

ilmansuuntia ei toisella kerralla esiintynyt lainkaan.

Molemmilla tulkkauskerroilla esiintyi erisnimien kuten henkilöiden ja paikkojen nimien

korvauksia. Ensimmäisen tulkkauskerran erisnimien osalta todettiin, että niissä ilmenneiden

korvausten virheellisyys riippuu siitä, miten paljon viestin vastaanottajalla on aikaisempaa

tietoa käsiteltävästä asiasta. Toisin sanoen pystyykö viestin vastaanottaja tulkitsemaan

korvauksen oikein, vaikka tulkki välittää sen merkitystä lievästi muuttavana tai virheellisenä.

Toisella tulkkauskerralla henkilöiden nimiä oli enemmän ja niitä oli korvattu tietoisemmin.

Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että tulkit osasivat käyttää nimistä suomenkielisiä versioita tai

jotain muuta henkilöstä yleisesti käytettyä nimeä, jota puhuja ei kuitenkaan käyttänyt. Sama

todettiin toisen tulkkauskerran paikannimien korvauksista.

Molemmille tulkkauskerroille oli yhteistä sellaiset korvaukset, joissa alkuperäisessä puheessa

mainittiin tekijäksi valtio, mutta tulkkeessa tekijäksi mainittiin puolestaan vastaavan maan

kansalaiset tai päinvastoin. Korvausten ei todettu muuttavan merkitystä kuin lievästi, koska

tekijään viittaus tässä kohtaa ei vaikuttanut viestin vääristymiseen. Toinen yhteinen

korvausten ryhmä olivat sodankäyntiin liittyvien verbien kuten hyökätä, piirittää jne.

korvaaminen jollain muulla sodankäyntiin liittyvällä verbillä.



78

Ensimmäisen tulkkauskerran osalta havaittiin korvauksia, jotka johtuivat arvonimiä ja

hallintomuotoja osoittavien sanojen sekoittumisesta. Toisella tulkkauskerralla samantyylinen

virhe syntyi kahden samalla tavalla ääntyvän sanan sekoittumisesta.

7 POHDINTAA

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten tulkkaussuoritukseen valmistautuminen, ja

toisaalta se, että suoritukseen ei ole valmistauduttu, vaikuttaa tulkkeeseen ja informaation

välittämiseen tulkilta viestin vastaanottajalle. Tulkkausmenetelmänä käytettiin

konsekutiivitulkkausta. Tutkimusaineistoa eli nauhoitettuja suomenkielisiä tulkkeita

tarkasteltiin suhteessa alkuperäiseen venäjänkieliseen puheeseen poistojen, lisäysten ja

korvausten näkökulmasta.

Ensimmäisen tulkkauskerran poistojen tarkastelu osoitti, että se, mikä tulkeille oli tuttua

koulusivistyksen tai muun yleistiedon pohjalta, oli useimmiten tulkattu, kun taas vieraat asiat

oli jätetty joko kokonaan pois tai niihin oli viitattu vain yleisellä tasolla. Useimmiten poistot

johtuivat siitä, että puhuttu asia oli tulkeille vieras. Hypoteesiksi esitin, että poistot ilman

valmistautumista johtuvat ymmärtämisvaikeuksista. Tulokset tukevat oletustani vain osittain,

sillä tulkkeesta oli poistettu myös sellaisia yleisesti tunnettuja paikannimiä, joiden

tulkkaaminen ei oletettavasti vaadi valmistautumista.

Toisella tulkkauskerralla esiintyi poistoja, mutta ne eivät olleet yhtä yleisiä, mikä johtui

todennäköisesti siitä, että valmistautumisella voitiin ennakoida puheen ongelmakohtia.

Tulkeille teetetyn kyselyn tarkastelu osoitti, että toisella tulkkauskerralla ongelmia aiheutui

muistiinpanojen sekavuudesta ja ennakkomateriaalin ja muistiinpanojen rinnakkaisesta

selailusta. Näin ollen esittämäni hypoteesi siitä, että poistot johtuvat toisella tulkkauskerralla

lähinnä muistiinpanotekniikan tuomista ongelmista, toteutui. Molemmilla tulkkauskerroilla

tulkit olivat poistaneet puhujan ylimääräisiä toistoja ja puheen korjauksia, mutta niiden

vaikutus tulkkeen sujuvuuteen todettiin vähäiseksi, koska tulkit tekivät omia ylimääräisiä

lisäyksiä ja toistoja.

Lisäysten osalta voidaan tiivistäen todeta, että ilman valmistautumista erilaisten lisäysten,

kuten selitysten ja tarkennusten lisääminen tulkkeeseen on mahdollista, jos tulkilla on
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riittävästi aikaisempaa tietoa aiheesta. Sen sijaan suoritukseen valmistautunut tulkki on

valmistautumisen yhteydessä laajentanut tietämystään aiheesta, jolloin lisäyksiä on

mahdollista tehdä enemmän. Valmistautumisen ansiosta lisäykset olivat jossain määrin myös

faktatietoa välittäviä. Toisin sanoen tulke oli informatiivisempi kuin alkuperäinen puhe.

Tähän liittyen on kuitenkin todettava, että toisella tulkkauskerralla virheelliset lisäykset

koskivat osittain virheellisten faktatietojen lisäämistä. Lisäksi molemmilla tulkkauskerroilla

esiintyi kantaaottavia lisäyksiä, joiden todettiin vaikuttavan tulkin puolueettomuuteen ja

viestin vääristymiseen. Näiltä osin valmistautuminen ei täysin tukenut esittämääni hypoteesia,

jonka mukaan suoritukseen valmistautuneen tulkin lisäykset ovat perusteltuja ja harkittuja.

Ensimmäisen tulkkauskerran lisäykset olivat jossain määrin virheellisiä, kuten hypoteesissa

oletin. Valmistautuminen ei myöskään vaikuttanut odotetulla tavalla turhien lisäysten

kohdalla, koska korjaukset ja uudelleenaloitukset olivat yleisempiä toisella tulkkauskerralla,

kun taas ensimmäisellä tulkkauskerralla tulkin puhe oli tältä osin tarkasteltuna sujuvampaa.

Ensimmäisellä tulkkauskerralla korvaukset olivat yleistäviä ja niillä pyrittiin kiertämään

tarkka vastine. Tällöin korvaukset todettiin merkitystä lievästi muuttaviksi ja osittain

virheellisiksi. Toisella tulkkauskerralla tulkit käyttivät muun muassa paikannimistä ja muista

erisnimistä sellaisia vastineita, jotka ovat yleisesti tunnettuja suomen kielessä. Tässä kohtaa

korvauksista voitiin havaita valmistautumisen positiiviset vaikutukset, koska korvauksia oli

tehty tietoisemmin kuin ensimmäisellä kerralla. Selvästi virheellisiä korvauksia esiintyi tästä

huolimatta molemmilla tulkkauskerroilla. Tulokset tukevat näin ollen korvauksista esittämiäni

hypoteeseja.

Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että valmistautuminen vaikuttaa

monilta osin positiivisesti tulkkaussuoritukseen ja informaation välittämiseen. Verrattuna

tulkkaussuoritukseen, johon tulkki ei ole valmistautunut, tulkkauksessa välittyy informaatiota

enemmän ja jossain määrin tarkemmin. Tämä näkyy muun muassa siinä, että poistettuja

kohtia on vähemmän ja korvaukset tarkoituksenmukaisempia. Tämän lisäksi tulkki pystyy

helpommin tarkentamaan ja selittämään alkuperäistä viestiä, koska valmistautumisen johdosta

tulkin tietämys tulkattavasta aiheesta on riittävällä tasolla.

Vaikka valmistautuminen näyttäisi edesauttavan tulkkauksesta suoriutumista, havaitsin

tutkimustuloksissa myös sellaisia asioita, jotka eivät valmistautumisesta huolimatta
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vaikuttaneet suoritukseen odotetulla tavalla. Suoritukseen valmistautuneiden tulkkien

tulkkeista havaitsin virheellisiä korvauksia ja lisäyksiä, mikä aiheutti viestin vääristymisen.

Tämän lisäksi tulkkeet olivat joissakin kohdissa kantaaottavia ja arvottavia. Korjausten ja

uudelleenaloitusten johdosta tulkkeen sujuvuus kärsi jopa enemmän kuin ensimmäisellä

tulkkauskerralla.

Edellä esittämistä päätelmistäni nähdään, että valmistautuminen vaikuttaa

konsekutiivitulkkaukseen positiivisesti, mutta tulokset osoittivat myös, että valmistautuminen

ei tässä tutkimuksessa poistanut kaikkia ongelmia. Valmistautumisen positiivisia vaikutuksia

voidaan kuitenkin pitää merkittävinä viestinnän onnistumiselle ongelmakohdista huolimatta.

Tulkkeiden ongelmakohtia toisella tulkkauskerralla voidaan selittää sillä, että

tulkkausviestintään osallistuvat osapuolet ovat ihmisiä, jolloin myös inhimillisten virheiden

mahdollisuus on aina olemassa. Tässä tutkimuksessa on aikaisemmin todettu, että

tulkkaustilanteessa voi esiintyä sellaisia yllättäviä asioita, joihin ei edes valmistautumisella

voida välttämättä varautua. Lisäksi on otettava huomioon, että tulkeilla ei ole rajattomasti

aikaa valmistautua tulkkaukseen. Tällöin aika on keskitettävä olennaisten asioiden

ratkaisemiseen.

Barkin (2002: 79–91) tutkimuksessa vertailtiin poistojen, lisäysten ja korvausten esiintymistä

simultaanitulkkauksessa ammattitulkkien, amatööritulkkien ja opiskelijatulkkien kesken.

Koehenkilöt tulkkasivat erilaisia tekstejä englannista ranskaan ja päinvastoin. Tulkit olivat

valmistautuneet osaan tulkattavista aiheista ja osaan ei. Barikin tutkimustulokset osoittivat,

että amatööri- ja opiskelijatulkit tekivät eniten poistoja verrattuna ammattitulkkeihin. Noin

puolet amatööri- ja opiskelijatulkkien poistoista olivat viestin välittymistä haittaavia. Sen

sijaan lisäyksiä oli kaikilla tarkasteltavilla koehenkilöillä vähän. Korvausten osalta Barik

havaitsi, että tulkit, joilla oli vähän kokemusta tulkkauksesta, pyrkivät ensisijaisesti

poistamaan kohtia tulkkeesta kuin tekemään korvauksia. Sen sijaan ammattitulkit yrittivät

kääntää kaiken mahdollisen silläkin riskillä, että tulkkeeseen syntyy virheitä.

Ala-Antin pro gradu -tutkielma käsitteli tulkin valmistautumista, jota tarkasteltiin organic

study method -opiskelumenetelmän pohjalta. Ala-Antti (2003: 76–77, tiivistelmässä) toteaa

johtopäätöksissään, että systemaattinen valmistautuminen auttaa tulkkia tunnistamaan

mahdolliset ongelmakohdat ja tehostaa ajankäyttöä. Lisäksi hän korostaa, että

valmistautumiseen liitetään tulkkien kohdalla useimmiten ajanpuute. Tämä ei saisi kuitenkaan
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Ala-Antin mielestä olla esteenä valmistautumiselle ainakaan siinä suhteessa, että

valmistautumisesta luovuttaisiin kokonaan.

Koska tähän tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt edustivat tulkkiopiskelijoita,

tutkimustulosten sovellettavuus rajautuu sen mukaisesti. Tutkimuksessa on aikaisemmin

käsitelty opiskelijatulkkauksen ja ammattitulkkauksen eroja. Opiskelijatulkkien suoritukset

eivät ole verrattavissa useita vuosia tulkkausta ammatikseen harjoittaneisiin, koska kokemus

ja harjaantuneisuus ovat merkittävässä roolissa tulkin ammatissa. Myöskään tulosten

sovellettavuus kaikkien tulkkiopiskelijoiden keskuuteen ei ole yksiselitteistä. Tämä johtuu

ensinnäkin siitä, että jo opiskeluvaiheessa opiskelijoilla saattaa olla erilainen taitotaso jopa

saman opiskeltavan kielen oppiaineessa puhumattakaan eri kielten opiskelijoiden eroista.

Lisäksi eri yliopistojen tulkkikoulutuksissa on mahdollisesti eroja. Tällöin toisessa

yliopistossa toteutettu vastaavanlainen tutkimus esimerkiksi venäjä-suomi-kieliparin osalta

saattaisi antaa erilaisia tuloksia.

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten ja päätelmien laajempi käyttö edellyttää

jatkotutkimusta. Jo pelkästään tulkkaussuunnan vaihtaminen suomesta venäjään, saattaa antaa

erilaisia tuloksia. Tulosten sovellettavuus opiskelijatulkkaukseen olisi mahdollista ratkaista

sillä, että tutkimus toteutettaisiin kaikissa tulkkikoulutusta tarjoavissa yliopistoissa.

Ammattitulkkien keskuudessa toteutettu tutkimus puolestaan osoittaisi, millaisia eroja

valmistautuminen tuo tulkkaukseen verrattuna opiskelijatulkkaukseen. Tämän lisäksi

erilliseksi tarkastelun näkökulmaksi olisi mahdollista ottaa tulkkeen vastaanottajat, jolloin

informaation välittämisestä saataisiin tarkempaa tietoa.

Tutkimuksesta saatujen tulosten luotettavuuteen vaikuttaa osaltaan se, että toinen

tulkkauskerta jouduttiin teknisten ongelmien takia uusimaan. Vaikka kyseessä oli tulkkaus,

johon tulkit saivat valmistautua, saattoi uusinta vaikuttaa tuloksiin. Tämä voi näkyä

esimerkiksi siinä, että tulokset valmistautumisen osalta ovat todellisuutta paremmat, kun puhe

on jo kerran aikaisemmin tulkattu. Toisaalta vaikutukset saattavat olla päinvastaisia. Kuten

yksi tutkimukseen osallistuneista tulkeista totesikin, uusintakertaan oli vaikeampi motivoitua

ja tulkki pyrki tietoisesti jäljittelemään edellisen kerran tulkkaustaan.

Vaikka tutkimus on sovellettavuudeltaan kapea-alainen, sillä voitiin kuitenkin osoittaa, että

valmistautuminen luo yleisesti ottaen paremmat edellytykset tulkkaussuorituksen
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onnistumiselle kuin vertailutilanne, jossa tulkkaus tapahtuu spontaanisti ilman

valmistautumista. Näin ollen valmistautumista voidaan pitää tärkeänä osana tulkin ammattia

ja ammattitaitoa. Lisäksi tutkimus avasi uusia jatkotutkimusmahdollisuuksia aihealueelle,

josta tutkimusta on ennestään olemassa hyvin vähän.
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