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Abstrakti 

Tämä tutkielma on kokonaisvaltainen laatututkimus audiovisuaalisen kääntämisen alalla. 

Ensinnäkin laadun toteutumista tutkitaan käännösympäristössä, jolloin kiinnitetään huomiota 

kääntäjän työllistäneen tahon toimintaan sekä kääntäjän koulutus- ja työtaustaan ja 

periaatteisiin kääntämisestä. Näin saadaan selville, millaisissa olosuhteissa käännös on 

laadittu. Toiseksi tutkimme itse käännöksen laatua, jolloin mielenkiinnon kohteena on 

erityisesti käännöksen vastaanottaneen yleisön mielipide käännöksen toimivuudesta. 

Tutkimusaineistonamme on ohjaaja Sergej Mirošnitšenkon venäjänkielisen kaksiosaisen 

dokumenttielokuvan, Synnyin Neuvostoliitossa (ven. Рождённыe в СССР, Roždjonnyje v 

SSSR,), ensimmäinen osa ja sen suomenkieliset tekstitykset. Elokuva esitettiin Suomessa 

Yleisradion TV2-kanavalla 21. helmikuuta vuonna 2010. Aineistoomme kuuluu myös 

elokuvan kääntäneen suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltosen syvähaastattelu sekä Ylen 

suomentaja-toimittajien esimiehen, Marjaana Kuloveden sähköpostihaastattelu. Lisäksi hyvin 

tärkeä osa aineistoamme on tutkimamme elokuvan vastaanottotutkimus, joka suoritettiin 

helmikuussa 2011 Tampereen yhteiskoulun lukiossa. 

Valmiin lähdekirjallisuuteen perustuvan teorian lisäksi olemme laatineet oman teoriamallin 

kokonaisvaltaisen laadun tutkimiseen audiovisuaalisen kääntämisen alalle. 

Avainsanat: audiovisuaalinen kääntäminen, kokonaisvaltainen laatu, käännösympäristö, 

vastaanotto 
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JOHDANTO  

Median valta nyky-yhteiskunnassa on merkittävä, ja myös audiovisuaalisia teoksia kulutetaan yhä 

enemmän. Teknologian kehittyminen ja tietoyhteiskunnan laajeneminen on tuonut lisää paineita 

myös kääntämisen alalle. Etenkin audiovisuaalisen kääntämisen alalla median alati lisääntyvä 

voima on selvästi nähtävissä, sillä audiovisuaalisten teosten volyymin kasvaessa tarve myös niiden 

kääntämiselle lisääntyy. Etenkin tekstityskääntämisen tarve on Suomessa hyvin voimakkaasti 

kasvanut, mikä on ikävä kyllä osaltaan johtanut av-käännösalan eettisyyden rapistumiseen. 

Lisääntynyt kysyntä av-käännösalalla on tuonut markkinoille monikansallisia yrityksiä, jotka eivät 

tarjoa kääntäjille oikeudenmukaisia työoloja tai edes työn vaativuuden mukaista korvausta, mikä on 

osaltaan johtanut tekstityskäännösten laadun huonontumiseen. 

Av-käännösalalla on tehty runsaasti tutkimusta liittyen etenkin tekstityskäännösten sisältöön. Näissä 

tutkimuksissa vertaillaan lähinnä audiovisuaalisen teoksen sisältämän lähdekielisen puheen sekä 

kohdekielisten tekstitysten sisältöjen vastaavuutta. Koska av-kääntäjän työ on hyvin näkymätöntä, 

olisi av-kääntäjien statuksen nostamiseksi ja ammattiarvostuksen lisäämiseksi tärkeää tehdä myös 

sellaista tutkimusta, jossa av-kääntäjä pääsee itse ääneen. Kun kääntäjä saa itse kertoa työnsä 

vaatimuksista ja tekemistään käännösratkaisuista, tutkimus saa uuden ulottuvuuden. Mielestämme 

myös av-kääntäjää työllistävän organisaation toimintaa on syytä tutkia enemmän, sillä av-kääntäjä 

ei tee työtään tyhjiössä muiden vaikutuksen ulottumattomissa, vaan on altis etenkin työnantajansa 

toiminnan vaikutukselle. 

Av-käännöksen kohdeyleisö on audiovisuaalisen teoksen kohdekieliset käyttäjät. Jos kohdekielisiä 

katsojia ei olisi, myöskään tekstityksiä ei tarvittaisi. Koska av-kääntäjän työn edellytys on siis 

kohdekielisen yleisön olemassaolo, on vain luonnollista, että kohdeyleisön mielipide av-

käännöksestä otetaan tutkimuksessa huomioon. Av-käännöksen tarkoitus on vastata kohdeyleisön 

tarpeisiin, joten siihen liittyy vahva palvelunäkökulma. Mielestämme av-kääntämisen tulisikin olla 

luonteeltaan palveluorientoituneempaa kuin se nykyisin on. Tässä tutkielmassa kartoitamme av-

käännösalan laatua sekä toimintana että palveluna. Haluamme laatututkimuksen pohjautuvan 

todellisiin tekijöihin, kuten kääntäjän työoloihin ja käännösratkaisuihin vaikuttaneisiin seikkoihin 

käännösprosessissa. Emme siis rajoita tutkimustamme vain tekstityksiin, vaan kohdistamme 

katseemme laajemmin koko käännösprosessiin vaikuttaneeseen ympäristöön. Haluamme tuoda 

myös kohdeyleisön äänen kuuluviin laaduntutkimuksessa. Kaikkea tätä Total Quality Management 

eli kokonaisvaltainen laatujohtaminen tarkastelee, josta olemme kehittäneet oman 

tutkimuspalettimme av-käännösalan laatututkimusta varten. 
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Pro gradu -tutkielmamme on toteutettu kahden opiskelijan yhteistyönä. Työn suunnittelu ja aiheen 

työstäminen on tehty yhdessä, mutta työn toteutus on osittain tehty erikseen. Tutkielman teoriaosa 

jaettiin osiin, jolloin Mirka Jalasmäki kirjoitti ensimmäisen luvun; Hanna Seppälä toisen ja 

kolmannen luvun, ja neljäs luku laadittiin yhdessä. Viides ja kuudes luku laadittiin myös 

yhteistyönä, mutta tutkielman analyysiosan kirjoittaminen jaettiin osiin. Aineiston analyysi 

työstettiin yhdessä, mutta työskentelyn tehostamiseksi analyysiosan kirjoittamistyö jaettiin 

tekijöiden kesken niin, että molemmat kirjoittivat analyysiosaan niistä teemoista, jotka olivat 

esiintyneet erikseen kirjoitetuissa teoriaosissa. 



 3 

1 AUDIOVISUAALINEN  KÄÄNTÄMINEN 

Median kasvanut vaikutus yhteiskunnassamme on lisännyt audiovisuaalisen kääntämisen tarvetta ja 

samalla tutkimus av-kääntämisen alalla on lisääntynyt. Etenkin televisio on suuri ja mahtava media, 

jonka parissa niin nuoret kuin vanhemmatkin viettävät aikaansa. Työ- ja opiskeluelämän 

lisääntyneiden vaatimusten ja paineiden ristiaallokossa myös vapaa-ajan merkitys on kasvanut 

entisestään. Vapaa-ajan toimintana medioiden kulutus on lisääntynyt, ja näistä merkittävimpiä ovat 

sähköiset mediat. Tilastokeskuksen tutkimuksessa joukkoviestinten kulutusosuuksista sähköisten ja 

tallenneviestinten, eli television, radion ja Internetin osuus kokonaiskulutuksesta vuonna 2009 oli 

83 prosenttia, kun taas graafisten viestinten, eli lehtien ja kirjojen osuus puolestaan oli 17 prosenttia 

(Suomen virallinen tilasto 2010). Yhä enenevässä määrin audiovisuaaliset teokset tulevat osaksi 

arkeamme, jolloin myös tekstityksiä luetaan enemmän kuin ennen. 

Tekstitysten kulutus on volyymiltaan suurta tekstityksiä suosivissa maissa, kuten esimerkiksi 

Skandinavian alueella. Viestintäviraston tietojen mukaan suomalaisissa kotitalouksissa katsottiin 

vuonna 2010 televisiota noin kolme tuntia päivässä (Viestintävirasto 2011). Yleisradion 

julkaisemien tilastojen mukaan YLE:n kanavien ohjelmatarjonta koostui vuonna 2010 noin 20 140 

ohjelmatunnista, josta suomalaista alkuperää olevien ohjelmien osuus oli noin 8 920 tuntia. 

Eurooppalaisen ohjelman osuus kaikista tv-tunneista sen sijaan oli 84 %. Vuonna 2010 YLE:n 

kanavilla esitettiin suomalaisen tuotannon lisäksi eniten ohjelmia Britanniasta, 3 112 tuntia, ja 

Yhdysvalloista, 1 613 tuntia. (YLE 2010.) Suomessa toimii Yleisradion rinnalla lukuisia kaupallisia 

kanavia, joita vuonna 2009 oli yhteensä 20 (Rotko 2010). Kun otetaan huomioon ulkomaisten 

ohjelmien merkittävä osuus näilläkin tv-kanavilla, on selvää, että myös tekstitysten kulutus on 

television kulutuksen myötä suuressa kasvussa. 

Ulkomaisten ohjelmien kasvava osuus televisiolähetyksien annista johtaa valtavaan määrään 

tekstitettyä puhetta. Erään arvion mukaan yhden tv-ohjelman tai elokuvan tekstitykset vastaavat 

vähintään 30 sivua kirjoitettua tekstiä (Ivarsson 1992: 9). Arvio ei kuitenkaan pidä täysin 

paikkaansa, sillä jos yhden sivun arvioidaan sisältävän noin 300 sanaa, tällöin tämän tutkielman 

aineistona toimineen elokuvan tekstitykset muodostavat yhteensä vain hieman yli 20 sivua 

kirjoitettua tekstiä, vaikka elokuva sisälsikin paljon puhetta. Näiden arvioiden valossa on kuitenkin 

helppo ymmärtää, miten suuri vaikutus televisiolla on kansaan suosikkimediana. Tekstitykset voivat 

osaltaan vaikuttaa jopa kielen hallintaan ja oikeakielisyyteen. Tämä on otettu huomioon myös 

tutkimuskentällä, jossa uusimmissa tutkimusprojekteissa tarkastellaan tekstitysten vaikutusta 
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vieraan kielen oppimisessa. Audiovisuaalinen kääntäminen on siis erittäin vahvasti läsnä 

arkielämässä, mikä tekee sen tutkimisesta tärkeää. 

Audiovisuaalisen kääntämisen haasteet ja sille asetetut rajoitteet ovat erilaisia kuin muissa 

kääntämisen lajeissa, ja tämä täytyy ottaa huomioon tutkittaessa audiovisuaalista aineistoa. Monet 

kääntämisen periaatteet ja yleisesti hyväksytyt säännöt eivät toimi av-kääntämisessä samoin kuin 

muissa kääntämisen lajeissa, vaan audiovisuaaliseen käännökseen vaikuttavat lukuisat muuttujat, 

joita ei ole muilla kääntämisen aloilla. Tässä luvussa tarkastellaan ensin eri audiovisuaalisen 

kääntämisen lajeja ja niiden eroja lyhyesti sekä audiovisuaalisen kääntämisen kenttää yleisemmin. 

Tämän jälkeen huomio kohdistetaan ennen kaikkea tekstittämiseen ja sen erilaisiin haasteisiin ja 

konventioihin, jotka ovat tämän tutkielman yhtenä tutkimusaiheena. 

1.1 Audiovisuaalisen kääntämisen lajit 

Av-kääntäminen jakautuu useisiin lajeihin: tekstitykseen, dubbaukseen eli jälkiäänitykseen, 

tulkkaukseen, voice-over -käännökseen sekä selostukseen (Gambier 2007: 89). Sen alueelle 

lasketaan kuuluvaksi kaikki kääntäminen, jossa on sanallista tekstiä sekä visuaalisia ja auditiivisia 

elementtejä, eli kuvaa ja ääntä (Oittinen & Tuominen 2007: 11). Yleensä tunnetuimpia ja 

käytetyimpiä av-kääntämisen muotoja ovat dubbaus ja tekstittäminen, joiden osalta mieltymykset 

jakautuvat kahteen koulukuntaan. Usein puhutaan jaosta dubbausta suosiviin ja tekstitystä suosiviin 

maihin, joista molemmat osapuolet puolustavat kiivaasti omaa valintaansa. Tässä kappaleessa 

perehdytään tarkemmin dubbaus-, tekstitys- ja voice-over-kääntämisen periaatteisiin ja eroihin, sillä 

tämän tutkielman aineistona käytetty elokuva sisälsi näitä av-kääntämisen muotoja. Lisäksi tässä 

kappaleessa sivutaan muita av-kääntämisen muotoja. 

1.1.1 Dubbaus 

Dubbauksessa kaikki tai ainakin suurin osa lähdekielisestä puheesta alkuperäisellä ääniraidalla 

korvataan kohdekielisellä puheella. Erityisenä haasteena on suunliikkeiden jäljitteleminen ja puheen 

synkronisointi, joiden tarkoituksena on luoda katsojalle illuusio, että kohdekielinen ääni todella 

kuuluu ruudulla näkyvien lähdeteoksen näyttelijöiden suusta. (Kilborn 1993: 642–643.) Dubatun 

puheen tulisi alkaa silloin kun puhuja avaa suunsa ja loppua myös puhujan päättäessä lauseensa. 

Sanojen valintaan vaikuttavat puheen tempo ja alkuperäisessä puheessa käytetyt sanat, joiden 

lausuntaa kohdekieliset sanat jäljittelevät suunliikkeiden synkronoinnin vuoksi. (Koolstra ym. 2002: 

337.) Tässä tulevat esille lähde- ja kohdekielen yhteensopivuuden haasteet: jos esimerkiksi ilmaisu 
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on kohdekielellä lyhyempi kuin lähdekielellä, ilmaisua on pidennettävä, jotta se vastaisi puhujan 

suunliikkeitä (Koolstra ym. 2002: 329). Dubbaus on pitkälti tiimityötä, sillä se käsittää monia 

vaiheita ennen lopullista käännöstä: alkuperäisen dialogin foneettinen arviointi, kohdekielisen 

tekstin tuottaminen, käännöksen tarkistustestit, uuden kohdekielisen dialogin nauhoitus ja 

ääninauhan miksaus (Delabastita 1989: 202). Dubbaus on tarkkuutta vaativa ja hyvin aikaa vievä 

av-kääntämisen muoto, joten dubbauskäännöksen tuottaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin 

tekstityskäännöksen: arvioiden mukaan dubatun version tuottaminen elokuvasta maksaa noin 10–15 

kertaa enemmän kuin tekstitetyn version tuottaminen (Kilborn 1993: 646). 

1.1.2 Tekstitys 

Tekstityksissä alkuperäisestä äänestä tehdään kirjallinen kohdekielinen käännös tiivistämällä 

lähdekielinen dialogi (Kilborn 1993: 643). Tekstityksen käyttöä on perusteltu ennen kaikkea sillä, 

että sen avulla alkuperäisen teoksen autenttisuus säilyy. Lisäksi tekstitysten on sanottu parantavan 

vieraan kielen oppimista, sillä kieli on mahdollista sekä kuulla ääninauhalta että ymmärtää 

tekstitysten avulla. Usein oletetaankin, että tekstitystä suosivissa maissa asuvat osaavat paremmin 

englantia kuin dubbausta suosivissa maissa asuvat. (Díaz Cintas 2003: 202.) Euroopassa tekstityksiä 

tehdään paljon etenkin Belgiassa, Portugalissa, Tanskassa; Suomessa ja Kreikassa (Koolstra ym. 

2002: 326). Tekstitykset kuitenkin sulkevat ulkopuolelle monia katsojaryhmiä, jotka eivät syystä tai 

toisesta pysty lukemaan tai osaa lukea. Suomalaisille katsojille tekstitykset ovat arkipäivää, sillä 

suurin osa maahan tuoduista ulkomaisista ohjelmista tekstitetään, sillä se on dubbausta 

huomattavasti halvempaa ja myös nopeampaa. Kuitenkin säästäminen tekstitysten tuottamisessa on 

johtanut myös negatiivisiin seurauksiin, sillä tekstittäjien palkkataso on alhainen ja usein lähellä 

riistohintoja. Tekstitysten luominen vaatii suurta ammattitaitoa ja se on omalla tavallaan käsityötä. 

Tässä luvussa tarkastelemme tekstittämiseen yleisimmin liittyviä tekijöitä, ja käsittelemme 

tarkemmin tekstitysten luomiseen liittyviä käytännön asioita sekä konventioita luvussa 1.5. 

1.1.2.1 Tekstityskääntämisen eri lajit 

Tekstitykset jaetaan interlinguaalisiin ja intralinguaalisiin tekstityksiin. Interlinguaalisissa 

tekstityksissä lähdekieli käännetään kohdekielisiksi tekstityksiksi, mikä on tavallinen ja kaikille 

tuttu tekstitysmuoto. Intralinguaalisissa tekstityksissä sen sijaan kieli ei muutu, vaan näyttelijöiden 

lähdekielisestä puheesta laaditaan kirjalliset tekstitykset. (Díaz Cintas 2003: 199.) Tämä 

tekstitysmuoto on tuttu television tekstitv:n kautta, jossa valitsemalla tietyn sivun esiin tulevat 
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lähdekieliset tekstitykset. Intralinguaaliset tekstitykset on tarkoitettu kuulovammaisille, sillä 

tekstityksiin sisällytetään myös paratekstuaalinen informaatio, kuten esimerkiksi oveen 

koputtamisesta lähtevä ääni, jota kuulovammaiset henkilöt eivät muuten kuulisi. Intralinguaalisten 

tekstitysten ongelma on kuitenkin niiden yksipuolisuus, sillä niiden avulla kuulovammaiset henkilöt 

pystyvät seuraamaan vain omalla lähdekielellään tuotettuja ohjelmia, vaikka he varmasti seuraavat 

myös vieraskielisiä ohjelmia. Näiden ohjelmien kohdalla he joutuvat turvautumaan tavallisiin 

interlinguaalisiin tekstityksiin, jotka eivät vastaa heidän tarpeitaan. (Díaz Cintas 2003: 199–200.) 

Kuitenkin nykyään tähän epäkohtaan on kiinnitetty enemmän huomiota, ja joitakin ulkomaisia 

elokuvia on jo tarjolla kohdekielisillä tekstityksillä, joihin sisältyy myös ääniraitaan liittyviä 

lisähuomautuksia, jotka on räätälöity kuulovammaisten tarpeisiin. 

Yksi tekstityslaji on myös oopperan tekstittäminen. Tekniikkaa voidaan käyttää oopperanäytösten 

lisäksi näytelmissä, puheissa ja konferensseissa, ja siinä tekstitys näytetään erillisellä ruudulla 

(Ivarsson 1992: 35). Oopperan tekstittämisessä lähdekielinen teos esitetään lavalla ja siitä laaditaan 

kohdekielinen, esitystekstin pohjalta tehty ja reaaliajassa julkaistava tekstilaitekäännös, joka on 

yleisön luettavissa näyttämön yläpuolella sijaitsevalta tekstitaululta tai penkkien käsinojiin 

asennetuista tekstiruuduista. Tekstilaitekäännös koostuu yksi- tai kaksirivisistä, korkeintaan 80 

kirjoitusmerkin pituisista repliikeistä, ja sen tarkoitus on helpottaa oopperaesityksen tulkitsemista. 

Käännöksen haasteena on oopperaesityksen multimodaalisessa ympäristössä toimiminen: 

tekstitysrepliikin on oltava sidoksissa musiikkiin ja näyttämötoiminnan asettamiin aikarajoihin sekä 

mukailtava näyttämötulkinnan sisältöä. (Virkkunen 2007: 244–246.) 

1.1.2.2 Tekstitysten seuraaminen 

Yleisesti luullaan, että tekstitetyn ohjelman katsominen vaatisi enemmän ajatustyötä kuin dubatun 

ohjelman katsominen, sillä tekstityksiä seuratessa katsojan on kiinnitettävä huomiota kuvaan, 

ääneen ja tekstiin samanaikaisesti (Koolstra ym. 2002: 332). Muun muassa silmänliiketutkimukset 

kuitenkin osoittavat, että tekstitysten seuraaminen on hyvin tehokasta toimintaa. Erään tekstitysten 

seuraamista kartoittavan silmänliiketutkimuksen toteuttivat Géry d'Ydewalle ja hänen kollegansa, ja 

tutkimuksen tulosten mukaan itse asiassa verbaalisen viestin lukeminen ruudulta tekstitysten avulla 

on nopeampaa kuin viestin kuunteleminen, sillä tekstityksissä katsoja voi halutessaan palata 

sanoissa takaisin ja lukea näkyvissä olevan tekstikohdan uudestaan, jolloin katsojalla on enemmän 

mahdollisuuksia tarkastella viestiä ilman, että se kuormittaisi muistia (d'Ydewalle, Praet, Verfaillie 

& Van Rensbergen 1991: 651). Tutkimuksessa kartoitettiin katsojan silmänliikkeitä kuvan ja tekstin 

välillä, jolloin pystyttiin näkemään, miten katsoja todellisuudessa jakaa huomionsa ohjelmassa 
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vaikuttavien eri elementtien kesken. Tutkimuksessa esitettiin katkelma englanniksi tekstitettyä 

amerikkalaista elokuvaa amerikkalaisille katsojille ja lisäksi hollantilaisille katsojille näytettiin 

katkelma hollantilaista elokuvaa, joka oli myös tekstitetty hollanniksi. Katkelma esitettiin eri 

koehenkilöille ääninauhan kanssa ja ilman. (d'Ydewalle ym. 1991: 651–652.) 

Tutkimus tuotti erittäin mielenkiintoisia tuloksia, jotka antavat tärkeää tietoa siitä, miten tekstityksiä 

todellisuudessa seurataan. Tulosten mukaan niin amerikkalaiset kuin hollantilaisetkin koehenkilöt 

kuluttivat paljon aikaa katsoen tekstityksiä, vaikka sama tieto välittyi heille myös ääninauhalta 

heidän omalla äidinkielellään (d'Ydewalle ym. 1991: 656). Tulokset osoittivat myös, että enemmän 

aikaa käytettiin kaksirivisten tekstitysten katsomiseen kuin yksirivisten. Tutkijat arvelivat tämän 

johtuvan siitä, että jos kaksirivinen ruututeksti on näkyvissä kuuden sekunnin ajan, mikä on yleinen 

suositus, kaksiriviset ruututekstit ovat näkyvissä verrattain kauemmin kuin yksiriviset. Koehenkilöt 

siis todennäköisesti katsoivat kaksirivisiä ruututekstejä kauemmin yksinkertaisesti siitä syystä, että 

se oli mahdollista, eivätkä siksi, että se olisi tarpeen. (d'Ydewalle ym. 1991: 657.) Koehenkilöt 

hyppäsivät hyvin nopeasti kuvasta katsomaan tekstityksiä, kun kyseessä oli yksirivinen ruututeksti, 

ja palasivat välittömästi takaisin kuvaan, sillä he todennäköisesti tiesivät, että tekstirivi on näkyvissä 

vain vähän aikaa. Kaksirivisten ruututekstien kohdalla he sen sijaan kuluttivat enemmän aikaa sekä 

kuvan että ruututekstin katsomiseen, ja he myös katsoivat kuvaa ja tekstityksiä vuorotellen. 

(d'Ydewalle ym. 1991: 662.) Katsomisaikojen eroon voi olla monia syitä: usein kaksirivisten 

ruututekstien kohdalla puhetta on enemmän, jolloin kuvassa tapahtuu vähemmän, mikä jättää 

katsojalle enemmän aikaa seurata tekstityksiä. Lisäksi kaksiriviset ruututekstit yleensä sisältävät 

monimutkaisempia virkemuotoja, mikä vaatii enemmän ajatustyötä katsojalta. (d'Ydewalle ym. 

1991: 664.) 

Tutkijoiden ennakko-odotusten mukaan amerikkalaiset koehenkilöt olisivat kuluttaneet vähemmän 

aikaa tekstityksiä seuraten, koska heille ei ole muotoutunut rutiininomaista tapaa seurata tekstityksiä 

aina kun ne näkyvät ruudussa, sillä he seuraavat useimmiten omalla äidinkielellään tuotettuja 

ohjelmia. Yllättäen tulosten mukaan amerikkalaiset katsojat kuluttivat jopa enemmän aikaa 

tekstitysten lukemiseen kuin hollantilaiset koehenkilöt, joille tekstitysten seuraaminen on 

arkipäivää. (d'Ydewalle ym. 1991: 660.) Tutkijat myös olettivat, että ääninauhan poistaminen 

pakottaisi koehenkilöt katsomaan tekstityksiä enemmän, mutta vain pieniä eroja katsomisajoissa 

huomattiin. Näiden tulosten perusteella voidaan päätyä siihen lopputulokseen, että tekstitysten 

seuraaminen ei ole tottumuksen säätelemää toimintaa, vaan jos on mahdollista valita tiedon 

saamisen kanavaksi joko ääni tai teksti, katsoja valitsee tekstitysten lukemisen. Katsoja siis valitsee 
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mieluiten visuaalisen tiedonvälityskanavan, ja tämä mieltymys kattaa myös visuaalisessa muodossa 

olevat ruututekstit. (d'Ydewalle ym. 1991: 660–661.) 

Yllä kuvatut tutkimustulokset kertovat tekstitysten vaikutuksesta katsojaan. Tulosten mukaan 

tekstitysten katsomiseen kulutettu aika on suuri, jopa silloin kun lähdekieli on katsojan äidinkieli. 

On siis selvää, että lähdekieltä ymmärtämättömälle katsojalle tekstitysten merkitys on vielä 

suurempi, ja hän seuraa tekstityksiä vielä intensiivisemmin. Mielenkiintoinen tutkimustulos on 

myös se, että kaksirivistä ruututekstiä katsotaan kauemmin kuin yksirivistä. Oli syy tähän mikä 

tahansa, av-kääntäjän on syytä kiinnittää huomiota ruututekstirivien selkeyteen sekä sisällön 

kannalta että repliikkien jakamisen kannalta, sillä etenkin kaksirivisten ruututekstien lukemiseen 

käytetään paljon aikaa, kun taas yksiriviset tekstit on ymmärrettävä nopealla katseella. 

Tekstityksillä on todistetusti paljon valtaa ja ne ovat tahtomattaan tärkeä osa audiovisuaalisen 

teoksen visuaalista ilmettä. Tekstitysten tulisi olla mahdollisimman näkymättömiä, mutta kuten 

edellä mainitun tutkimuksen tuloksista huomaamme, tekstitykset ovat hyvin suuri osa 

audiovisuaalista teosta kohdekatsojalle, ja näin ollen myös yksi teoksen laatuun ja 

katselukokemukseen vaikuttava tekijä. 

1.1.3 Voice-over 

Voice-over-käännöksessä alkuperäistä lähdekielistä ääniraitaa hiljennetään, jotta kohdekielisen 

katsojan on mahdollista ymmärtää samaan aikaan kuuluva auditiivinen kohdekielinen käännös. 

Voice-over-käännöksessä on yleistä, että lähdekielinen ääniraita on kuultavissa muutaman 

ensimmäisen sekunnin ajan ennen kuin ääni hiljennetään ja päälle laitetaan kohdekielinen ääniraita. 

Käännöksessä ääniraidalla kuultava kohdekielinen puhe myös loppuu muutamaa sekuntia ennen 

repliikin loppua, jotta katsoja kuulee kuvassa näkyvän henkilön alkuperäistä puhetta normaalilla 

äänenvoimakkuudella. (Díaz Cintas 2003: 195.) Voice-over-kääntämistä käytetään usein 

haastatteluissa ja uutisissa, jotta käännös tuntuisi mahdollisimman aidolta ja illuusio siitä, että tulkki 

kääntää puheen, pystyttäisiin säilyttämään. Todellisuudessa voice-over-puheen äänenä toimii 

ääninäyttelijä tai televisiokuuluttaja. (Matamala 2009: 116.) Esimerkiksi haastateltavan 

lähdekielinen puhe sisältää usein epäröintiä ja muita spontaanin puheen piirteitä, joita ei välitetä 

voice-over-puheessa, jotta puhe olisi mahdollisimman selkeää ja tarpeeksi tiivistä. Myöskään 

lähdekielisen puheen sisältämää tunnelatausta tai kieliopillisia virheitä ei välitetä käännökseen. 

Näiden piirteiden välittäminen voisi kuitenkin olla tarpeellista esimerkiksi ohjelman henkilöhahmon 

uskottavuuden säilyttämiseksi. (Matamala 2009: 116.) Vaikka voice-over-käännöksiä tehdään 
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paljon etenkin uutisissa ja haastatteluohjelmissa, etenkin Venäjällä se on myös yleinen av-

kääntämisen muoto fiktiivisissä ohjelmissa ja elokuvissa. 

1.1.4 Selostus ja tulkkaus 

Tulkkausta käytetään usein tilanteissa, joissa alkuperäinen kerronta on pitkä monologi. 

Tulkkauksessa pyritään pysymään uskollisena lähdekieliselle puheelle sekä tuottamaan 

kohdekielinen tulkkauskäännös verrattain samanaikaisesti alkuperäisen puheen kanssa etenkin jos 

puhuja näkyy ruudulla. Se eroaa alkuperäisestä puheesta usein spontaniuuden vuoksi, sillä 

alkuperäinen puhe on yleensä tarkkaan harjoiteltu, mutta tulkkauskäännöksessä käytetyt kielen 

rakenteet ovat vapaampia. (Luyken ym. 1991: 80.) 

Selostus on itsessään alkuperäinen teos, sillä siinä ei pyritä välittämään lähdekieltä uskollisesti 

kohdekielelle, vaan sen sisältö eroaa suuresti alkuperäisen puheen sisällöstä, sillä selostus 

sovitetaan täysin kohdeyleisön tarpeisiin. Selostuksessa alkuperäinen puhe korvataan täysin, joten 

selostuksessa ajastaminen on huomattavasti muita käännösmuotoja helpompaa. 

Selostuskääntäminen vaatii useimmiten melko paljon etukäteen tehtyä valmistelua ja tutkimustyötä 

ohjelman aiheesta. (Luyken ym. 1991: 82.) Käännetty selostus tehdään lähtökielisestä kirjallisesta 

käsikirjoituksesta ja luetusta selostuksesta. Näin saadun tuotoksen lukee puolestaan kohdekielinen 

ammattilukija kääntäjän ohjaamana. (Immonen 2007: 224.) Suomessa käännettyä selostusta 

käytetään määrällisesti eniten tv-dokumenteissa, sillä niissä kuva on tärkeä, ja selostuksella 

vältetään peittämästä kuvaa tekstityksillä. Selostuskäännös liitetään lähdeteoksen kuvien, 

äänitehosteiden ja musiikin lomaan lähtökielisen selostuksen päälle, joka häivytetään vastaanottajan 

kuulumattomiin. Av-kääntäjän tehtävänä on laatia selostuskäännös kuvan oheen kohdekulttuurin 

lingvistis-kulttuuriseen yhteisöön sopivaksi niin, että television katsoja vastaanottaa tekstin, ikään 

kuin se olisi tehty kohdekielellä alun perinkin. (Immonen 2007: 223.) 

1.2 Av-kääntämisen kentän uusia tuulia 

Medialla on valtava voima nyky-yhteiskunnassa ja myös audiovisuaalisella kääntämisellä on 

vaikutusta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Av-kääntäminen ei ole vain keino välittää 

informaatiota, vaan sen avulla voidaan välittää myös kulttuurissa vaikuttavia arvoja ja olettamuksia: 

elokuvat ja muut audiovisuaaliset teokset ovat yleisimpiä lähteitä, joiden kautta tietoa 

lähdekulttuurin arjesta, stereotypioista ja sosiaaliluokista välitetään toiseen kulttuuriin (Díaz Cintas 

2009: 8). Uuden digitaalisen teknologian tuoma valtava potentiaali vaikuttaa myös audiovisuaalisen 
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kääntämisen tuottamiseen sekä kuluttamiseen muun muassa uusien tallennusformaattien, kuten 

DVD- ja Blu-ray-levyjen valloittaessa audiovisuaalisten tuotteiden markkinoita (Díaz Cintas 2009: 

10). Lisäksi suuri osa DVD-levityksessä olevista elokuvista sekä dubataan että tekstitetään, jolloin 

katsojalla on entistä enemmän valinnanvaraa, ja av-käännösten markkinat ovat entistä suuremmat. 

Esimerkiksi Columbia Tristar -tuotantoyhtiön mukaan sen tuottamista elokuvista noin jopa 90–

95 % sekä dubataan että tekstitetään (Díaz Cintas 2003: 198). Teknologiasta puhuttaessa ei 

myöskään saa aliarvioida Internetin edelleen kasvavaa valtaa tai sen tuomia hyötyjä. Internet onkin 

tuonut monia uusia mahdollisuuksia etenkin tekstityskääntämisen alalle. Monet digitaaliset 

tekstitysohjelmat ovat nykyisin helposti saatavilla ilmaiseksi Internetistä, ja tämä on avannut 

markkinamahdollisuuden fansubeille eli fanien itse laatimille tekstityksille, joiden tarkoitus on 

tarjota ilmaisia tekstityksiä kaikille (Díaz Cintas 2009: 11). Fansubit ovat levinneet Internetin 

avustuksella erittäin laajalle, ja fansub on hyvin suosittu tekstittämisen kulutusmuoto, vaikka se 

eroaakin paljolti perinteisestä tekstityskääntämisestä. 

Yksi verrattain uusista av-kääntämisen alalle ilmestyneistä käännöslajeista on kuvailutulkkaus, joka 

on suunniteltu näkövammaisten tarpeisiin. Kuvailutulkkaus välittää näkövammaiselle esimerkiksi 

elokuvan ja teatteriesityksen kohdalla puheen muodossa kuvailtuna henkilöiden ulkonäön, 

sanattoman toiminnan ja maiseman tai lavastuksen (Näkövammaisten kulttuuripalvelu 2011). 

Kuvailutulkkauksessa korvataan visuaalinen viestintä erityisesti silloin, kun kuvakerrontaa ei voi 

päätellä äänikerronnan perusteella: esimerkiksi liikkeen suuntaa voidaan kuvailla tai puhuvan 

henkilön nimi mainitaan, ellei se tule muuten ilmi (Hirvonen 2009: 7). Kuvailutulkkaus on 

mahdollista valita esimerkiksi elokuvan DVD-versiossa eri kielillä, jolloin näkövammaistenkin on 

mahdollista katsoa vieraskielisiä ohjelmia ja vastaanottaa mahdollisimman paljon kuvan välittämää 

tietoa. 

Euroopassa audiovisuaalisten teosten markkinoita hallitsevat ensisijaisesti pohjoisamerikkalaista 

alkuperää olevat ohjelmat, ja tv-kanavat ostavat verrattain vähän eurooppalaisia ohjelmia. Tämä 

johtaa siihen, että eurooppalainen katsoja näkee lähinnä homogeenisiä ja toisiaan muistuttavia 

kansainvälisille markkinoille suunnattuja ohjelmia, eikä katsoja näin ollen opi uusia asioita 

esimerkiksi naapurivaltioiden kulttuurista, joten audiovisuaalisten ohjelmien sivistävä ulottuvuus ei 

toteudu. (Kilborn 1993: 653–654.) Tämä kehityssuunta on huolestuttanut eurooppalaisia päättäjiä ja 

sitä on pyritty hidastamaan Euroopan unionin lanseeraamilla mediaohjelmilla, kuten esimerkiksi 

BABEL-ohjelmalla, joka pyrkii helpottamaan televisio-ohjelmien ja elokuvien tuottajien pääsyä 

eurooppalaisille audiovisuaalisten teosten markkinoille tukemalla etenkin tekstitys- ja 

dubbauskääntämisen alaa (Kilborn 1993: 653). 
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1.3 Av-käännöslajien kohdeyleisöt 

Katsojatutkimusten mukaan television katsojien mielipiteeseen av-käännöslajista vaikuttavat 

ensisijaisesti ikä, koulutus ja sosioekonomiset tekijät. Usein nuoret sekä korkeasti koulutetut 

katsojat suosivat tekstityksiä, sillä he ovat monikielisiä ja hyvin tottuneita lukemaan, minkä vuoksi 

tekstitysten seuraaminen on heille helppoa. Vanhemmat television katsojat sen sijaan suosivat 

dubbausta, sillä ikä vaikuttaa usein näköön sekä kykyyn lukea nopeasti vaihtuvia tekstejä ruudulta. 

Katsojat, jotka eivät omien sanojensa mukaan ehdi lukea tekstityksiä, haluaisivat usein tekstityksen 

nopeutta hidastettavan. He eivät kuitenkaan ota huomioon sitä, että jos nopeutta hidastetaan, 

tekstityksiä on vähemmän ja tietoa ei pystytä välittämään yhtä paljon, jolloin tekstitykset eivät ole 

enää tarpeeksi loogisesti sidottuja toisiinsa, mikä tekee tekstitysten seuraamisesta entistä 

hankalampaa. (Ivarsson 1992: 44.) 

Luykenin ja hänen kollegojensa mukaan määritellessä jälkiäänittämisen ja tekstittämisen sopivuutta 

eri katsojaryhmille ei tule ottaa huomioon vain ohjelman tarkoitusta tai muotoa. Sen sijaan tulisi 

mitata kielen ja sisällön välinen suhde sekä määritellä, kuinka paljon ohjelman autenttisuudesta 

riippuu lingvistisistä tekijöistä. Jos ohjelman luonne ja kieli ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, tällöin 

tekstitys on paras vaihtoehto. (Luyken ym. 1991: 136.) Ohjelmia, jotka tulisi tekstittää, ovat ne, 

joiden kohdeyleisöä ovat opiskelijat, heikkokuuloiset, kielistä kiinnostuneet sekä musiikin ystävät. 

Myös ohjelmat, joissa pääpaino on henkilöillä tai yhteisöillä tulisi tekstittää. Sen sijaan lapsille ja 

hyvin nuorille suunnatut ohjelmat kuten piirretyt, vanhemmille suunnatut ohjelmat, tiede- ja 

taideohjelmat sekä viihdeohjelmat tulisi jälkiäänittää. (Luyken ym. 1991: 136.) Myös katsojan 

kielitaidolla on merkitystä av-käännöslajin kannalta, sillä ne katsojat, jotka kokevat osaavansa 

vierasta kieltä, suosivat usein tekstityksiä (Luyken ym. 1991: 116). Katsojatutkimusten mukaan 

kuitenkin mieltymys tiettyyn av-käännöslajiin on ehdollistumisen tulos, sillä katsojat suosivat sitä 

muotoa, johon ovat tottuneet (Luyken ym. 1991: 112). 

1.4 Kääntämistä vai adaptaatiota – av-kääntämisen 

peruselementit 

Av-kääntäminen on haastavaa työtä, sillä siinä kääntäjän ratkaisut rinnastuvat yhdellä silmäyksellä 

alkuperäiseen teokseen. Ei ole helppoa yrittää pitää teksti sopivassa suhteessa teoksen välittämän 

tiedon, kuvan, tunnelman ja äänen kanssa ja samalla pitää mielessä ulkopuoliset, mediakanavan 
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tuomat lisärajoitukset. Av-kääntäjät saavat myös välillä osakseen epäoikeutettua parjausta 

katsojilta, mikä johtuu siitä, että yleisö ei tiedä, miten haastavien päätösten kanssa kääntäjät 

työskentelevät, jotta teos olisi ymmärrettävä kohdeyleisön kannalta ja jotta katseluelämyksestä tulisi 

miellyttävä. Av-kääntäjät tekevät käännösratkaisunsa kohdeyleisöä silmällä pitäen. Vaikka 

uskollisuus lähdetekstille on luonnollisesti tärkeää, kohdeyleisön tarpeet menevät edelle, sillä 

käännöksen tulee palvella ensisijaisesti heitä. Työssään av-kääntäjä ottaa huomioon teokseen 

oleellisesti vaikuttavat tekijät, kuten mediakanavan luomat rajoitukset sekä audiovisuaaliseen 

teokseen liittyvät erikoispiirteet, ja kääntää niiden ehdoilla, mutta ei niiden armoilla. 

1.4.1 Merkkijärjestelmät  

Audiovisuaaliset teokset välittävät tietoa sekä visuaalisen kanavan että akustisen kanavan kautta 

samaan aikaan (Delabastita 1989: 196). Tästä syystä tekstitykseen ei tarvitse sisällyttää kaikkia 

dialogissa esiintyneitä asioita, vaan tekstin tulee välittää vain sisältö mahdollisimman tarkasti. Av-

kääntäjällä on apunaan kuva ja ääni pelkän tekstin sijaan, jolloin kääntäjä voi saada vihjeitä 

juonesta tai hahmojen välisistä suhteista. Kääntäjä ei aina pysty esimerkiksi tilarajoitteiden takia 

sisällyttämään käännökseensä kaikkea lähdedialogin sisältöä. Tällöin voidaan kuitenkin luottaa 

muiden merkkijärjestelmien, eli kuvan ja äänen, korvaavan tekstityksen menetettyä sisältöä (Díaz 

Cintas & Remael 2007: 150). Av-kääntäminen ei ole vain kahden kauppa, vaan kaikilla kolmella 

merkkijärjestelmällä on oma paikkansa ohjelmassa ja kaikki antavat jotain sen sisällölle. Oittisen 

mukaan (2007: 57) kuvan ja sanan välistä suhdetta voidaan kutsua vastaamiseksi, jolloin kuva ja 

sana vastaavat toisilleen synnyttäen näiden kahden välistä dialogia. Kuten muussakin 

kääntämisessä, myös av-kääntämisessä kielellä on ensisijainen rooli, mutta lisäksi av-kääntäjän on 

kiinnitettävä huomiota erityisesti audiovisuaaliseen tilanteeseen, kuvien välisiin suhteisiin, 

henkilöhahmojen väliseen vuorovaikutukseen ja yksilöllisiin puhetyyleihin. Nämä tekijät 

huomioimalla av-kääntäjä takaa sanojen sekä akustisen ja kineettisen järjestelmän välittämän tiedon 

välisen kolmiosaisen vuorovaikutuksen toimivuuden. (Díaz Cintas 2009: 9.) Tekstitys kommunikoi 

siis kuvan ja äänen kanssa, tukee niiden välittämää tietoa ja auttaa luomaan tarinaa katsojan 

mielessä ja välittämään sen merkityksen kohdekielisille katsojille. 

Äänen, kuvan ja sanan luomat merkkijärjestelmät rakentavat kokonaisuuden, jossa syntyy 

jännitteitä eri järjestelmien välille. Jokainen katsoja tulkitsee näitä jännitteitä yksilöllisesti. (Oittinen 

2007: 58.) Seuraavaksi käsittelemme tarkemmin kuvan, äänen ja tekstin luomia merkkijärjestelmiä 

ja niiden vaikutusta toisiinsa kääntämisen näkökulmasta. 
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1.4.1.1 Kuva 

Elokuvassa kuva eli teoksen visuaalinen elementti on itseoikeutetusti tärkeässä asemassa. Kuvan 

avulla rakennetaan elokuvan maailmaa ja luodaan eli karakterisoidaan henkilöhahmoja. Kuva on 

välitön ja viittaa aikaan, ja kuvin voidaan myös edistää tarinaa, jolloin katsoja rakentaa mielessään 

kertomusta kuvien avulla (Oittinen 2007: 57). Jo mykkäelokuvien aikoina huomattiin, miten kuva 

voi toimia ilman puheääntäkin. Kuvat ja äänet tukevat usein toisiaan, mutta niiden 

vastakkainasettelulla voidaan rakentaa tarinaan erilaisia tyylejä ja tunnelmia, kuten lisätä huumoria 

tai salaperäisyyttä. 

Riitta Oittisen mukaan antamalla tarinan henkilöille kuvallista taustaa heistä voidaan kertoa paljon 

sellaista, mitä kirjallisen tekstin, eli tekstityksen laatija jättää mainitsematta. Tekstit eivät voi kertoa 

kaikkea täydellisesti, mikä synnyttää hermeneuttisia aukkoja, joita kuva auttaa katsojaa 

täydentämään elokuvan aikana. Kuvista saadut lisävihjeet voivat kuitenkin myös aiheuttaa 

kääntäjälle vaikeuksia, sillä kääntäessä ne voivat johtaa ylitulkintaan. Tällöin kääntäjä kertoo 

katsojalle nekin asiat, jotka on tarkoitettu luettavaksi rivien välistä. (Oittinen 2007: 61–62.) 

1.4.1.2 Ääni 

Äänillä luodaan elokuvan tunnelmaa ja tyyliä ja niillä voidaan vahvistaa kuvien voimaa tai 

aiheuttaa ristiriitaa. Koska äänellä luodaan käsitys aidosta puheesta hahmojen välillä, tekstityksen 

tulisi yhdessä äänen kanssa luoda illuusio katsojalle vieraskielisen puheen ymmärtämisestä 

(Vertanen 2007: 151). Kun katsoja seuraa dialogia, hän toki tietää lukevansa tekstitystä. On silti 

tärkeää, että katsojalle muodostuu illuusio keskustelun seuraamisesta pikemminkin kuin 

tekstityksen lukemisesta. Hän ei ajattele lukevansa tekstitystä, vaan keskittyy dialogin kulkuun. 

Puheessa ja äänessä voi olla esimerkiksi taukoja tai painotuksia, joita aito ihmisten välinen puhe 

sisältää. Kääntäessä auditiivista teosta kääntäjän tulisikin ottaa huomioon erilaiset ihmispuheen 

erikoispiirteet ja yrittää kääntää puhetta keinoilla, jotka matkivat oikeaa puhetta. Näin pidetään yllä 

illuusiota puheen ymmärtämisestä, joka on hyvin tärkeä katsojan katseluelämyksen kannalta. Yksi 

keino luoda illuusio aidosta puheesta on tekstityksen tauottaminen seuraten alkuperäisen puheen 

taukoja, jolloin äänen ja tekstityksen synkronia on yhtenevä ja ne tukevat toisiaan. Tällöin katsoja 

tuntee seuraavansa oikeaa keskustelua, vaikka todellisuudessa hän lukee sen tekstityksestä. 

Elokuvassa ääni kattaa paljon muutakin kuin vain puheäänet. Suuri merkitys on myös taustaäänillä 

ja musiikilla, sillä nekin lisäävät tarinan illuusiota. Kuvien tapaan myös äänet ovat 
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kulttuurisidonnaisia (Oittinen 2007: 58). Ne voivat sisältää realioita eli kulttuurisidonnaisia ilmiöitä, 

joita kohdekulttuuri ei tunne, mikä aiheuttaa ongelmia kääntäjälle, sillä realioiden selittäminen on 

miltei mahdotonta tekstityksen luomien rajojen sisällä. Kääntäjän on tehtävä ratkaisuja, jotka 

varmistavat, että tarina etenee loogisesti ja että realiat eivät aiheuta liiallista häiriötä 

katselukokemuksessa. 

Musiikki on elokuvassa keskeinen äänellinen elementti, jolla vedotaan katsojan tunteisiin ja luodaan 

tunnelmaa (Oittinen 2007: 59–60). Musiikilla voi olla myös elokuvan kannalta tärkeä sanoma, ja 

etenkin lauluilla voidaan tarjota lisää vihjeitä tarinaan. Kääntäjän tulisikin tietää, milloin tarinan 

kannalta on tarpeellista kääntää laulujen sanoja ja milloin musiikin tehtävä on vain luoda lisää 

tunnelmaa tarinaan. Tutkimamme elokuva sisälsi myös lauluja, joten tähän aiheeseen perehdymme 

enemmän tutkielmamme analyysiosuudessa. 

Ääni on myös kerroksista, joten eri äänet esiintyvät usein päällekkäin (Oittinen 2007: 60). Musiikki 

voi esimerkiksi kuulua puheen päällä tai kaksi hahmoa voi keskustella yhteen ääneen. 

Päällekkäisyys on myös yksi av-kääntäjän haasteista, sillä hänen on valittava, mitä hän kääntää ja 

minkä jättää pois tekstityksestä. Tekstitykseen tulisi valita ne kohdat, jotka edistävät tarinaa ja 

selventävät tapahtumia, mutta tällöin kääntäjä joutuu usein tinkimään ja jättää kääntämättä muita 

kohtia (Vertanen 2007: 152). Tämä voi hankaloittaa puheen illuusion ylläpitämistä, sillä yksi 

puheen tyypillisistä piirteistä on päällekkäisyys, jota ei kuitenkaan voi millään sisällyttää 

täydellisesti tekstitykseen. 

1.4.1.3 Teksti 

Elokuva koostuu kuvista ja äänistä eli ikonisista merkeistä ja sanoista eli symbolisista merkeistä. 

On tärkeää selvittää, mitä tarinassa kerrotaan milläkin keinoilla, eli mitä ilmaistaan sanan, mitä 

kuvan ja mitä äänen avulla. Sanat kuitenkin vaikuttavat aina siihen, miten katsoja esitetyt asiat 

tulkitsee. (Oittinen 2007: 61–62.) 

Lukeminen ja myös elokuvan katselu ja sen ymmärtäminen on aina intertekstuaalista, eli katsojan 

henkilökohtainen tausta ja kaikki hänen aikaisemmat kokemuksensa vaikuttavat siihen, miten hän 

ymmärtää näkemäänsä ja lukemaansa. Lukija ja katsoja tuovat aina mukanaan tulkintatilanteeseen 

omat tietonsa, yksilöllisyytensä ja elämänkokemuksensa. Näin ollen kääntäjä ei voi ikinä olla täysin 

varma siitä, että hänen viestinsä ymmärretään oikein. (Oittinen 1995: 59.) Kääntäjä voi kuitenkin 

yrittää määritellä, mitä keskivertokatsoja tekstistä ymmärtää. Kääntäjällä tulisikin olla hyvä 

yleistieto lähde- ja kohdekulttuurista, jotta hän pystyy arvioimaan miten paljon kohdekielisen 
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katsojan oma tietous pystyy korvaamaan käännöksessä poistettuja tietoja (Díaz Cintas & Remael 

2007: 150). 

Tekstitys toimii myös visuaalisena elementtinä, sillä elokuvassa sanat ovat koko ajan esillä 

(Oittinen 2007: 60). Tästä syystä tekstityksen rooli on paradoksaalinen, sillä toisaalta se ei ole osa 

alkuperäistä teosta eikä näin ollen kuuluisi siihen, mutta toisaalta se on välttämätön osa teosta 

kohdekieliselle lukijalle. Yleisesti katsotaan, että parhaat tekstitykset ovat katsojalle 

huomaamattomia, ja tämä tekee av-kääntäjän työstä kaksijakoista: toisaalta tekstitysten tulee näkyä 

selvästi teoksessa, mutta toisaalta niiden pitäisi olla mahdollisimman huomaamattomia ja 

teeskennellä, etteivät ne ole siellä (Díaz Cintas & Remael 2007: 40). 

Tekstitys eli ruututeksti on tekstinä erikoinen, sillä sen välittämä tieto on sellaisenaan vaillinaista ja 

se on ymmärrettävää vain silloin, kun se on oikeassa kontekstissa ja tekstit ovat oikeaan aikaan ja 

tarpeeksi kauan esillä ruudulla. Tekstin täytyy olla tarpeeksi suurta, jotta katsoja pystyy sen helposti 

lukemaan, mutta tekstirivit eivät saa peittää kuvaa liikaa tai muuten häiritä katselua. (Vertanen 

2007: 150–151.) Tekstittäessä kääntäjän on koko ajan tasapainoiltava olennaisen ja epäolennaisen 

sekä median luomien rajoitusten kanssa ja yritettävä löytää kultainen keskitie, joka tyydyttäisi 

kaikkia. 

1.4.2 Synkronia 

Kaikki tekstitetyt ohjelmat koostuvat kolmesta toisiinsa vaikuttavasta osasta: puheesta, kuvasta ja 

tekstityksestä. Tärkeää näiden osien välisessä vuorovaikutuksessa on synkronia, joka takaa 

tekstityksen yhtäaikaisuuden kuvan ja dialogin kanssa. (Jorge Díaz Cintas & Aline Remael 2007: 

9.) Ilman synkroniaa tekstitykset eivät sulaudu ohjelmaan, ja kääntäjä muuttuu liian näkyväksi. Kun 

katsoja kuulee puheen alkavan, hän odottaa tekstityksen ilmestyvän ruutuun, ja jos näin ei käy, 

katsoja turhautuu (Luyken ym. 1991: 45). Tällöin katselukokemus rikkoontuu ja katsoja voi kokea 

käännöksen huonoksi tai riittämättömäksi. 

Yksi tärkeimpiä elementtejä tekstitysten synkroniassa kuvan ja äänen kanssa on oikein arvioitu 

lukunopeus. Ihminen kykenee lukemaan tavallista tekstiä erittäin nopeasti, mutta tekstityksissä 

lukemiselle on annettava enemmän aikaa, sillä silmien on rekisteröitävä lukuisia eri asioita 

(Ivarsson 1992: 38). Lukunopeutta arvioidessaan kääntäjä ottaakin huomioon sen, että tekstitysten 

lukemisen lisäksi katsojan on ehdittävä katsoa kuvaa ja suhteutettava uusi tekstityksestä saatu tieto 

kuvien kanssa (Díaz Cintas & Remael 2007: 96). Väärin arvioitu lukunopeus saa katsojan 

ymmälleen ja ärsyyntyneeksi ja aiheuttaa välitetyn tiedon katkoksia, jolloin pahimmassa 
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tapauksessa katsoja ei enää pysty seuraamaan ohjelmaa. Ruututekstien on myös oltava keskenään 

synkroniassa, jotta tekstitykset olisivat tarpeeksi selkeitä ja miellyttäviä seurata. Jos ruututekstien 

väli on liian pieni esimerkiksi jatkuvassa dialogissa, silmä ei ehdi rekisteröidä uuden ruututekstin 

ilmestymistä. Tästä syystä ruututekstit voidaan laittaa ketjuun, jolloin ruututekstien väliin jää 

automaattisesti tietty määrä ruutuja eli frameja, joita on yhdessä sekunnissa 24. Ketjussa olevien 

ruututekstien välin tulisi suosituksista riippuen olla 2-6 ruutua, joka vastaa noin 1/4 sekuntia 

(Ivarsson 1992: 39). Jos taas jatkuvassa dialogissa ruututekstien väliset tauot ovat edellä mainittua 

aikaa pidempiä, tekstitykset vaikuttavat katkonaisilta (Luyken ym. 1991: 44). Tekstitysten tulo- ja 

lähtöaikaan (in-time, out-time), eli aikoihin, jolloin ne ilmestyvät näytölle ja poistuvat siitä, voidaan 

vaikuttaa muun muassa kahdella keinolla: kondensaatiolla eli tiivistämällä alkuperäisestä dialogista 

saatua tietoa tai lisäämällä lukunopeutta (Diaz Cintas & Remael 2007: 95). Tiivistämisellä voi 

kuitenkin katsojan kannalta olla huonoja puolia, sillä liian suuri tiedon tiivistys lähdekielestä 

kohdekieleen aiheuttaa usein väärinkäsityksiä ja ärsyyntymistä katsojassa. 

Kuvan ja tekstityksen välisessä synkroniassa on otettava huomioon aika, jolloin katsoja käsittelee 

mielessään uuden kuvan. Kun kuvaan ilmestyy uusi henkilö, katsoja tarvitsee pienen tauon 

tunnistaakseen henkilön (Luyken ym. 1991: 47). Jos tekstitykset ilmestyvät heti kuvan vaihduttua, 

katsojan huomio kiinnittyy heti tekstityksiin, joista hänen on nostettava katseensa tunnistaakseen 

henkilön. Tämä prosessi vähentää tekstitysten lukemiseen käytettyä aikaa. Tekstitysten tulisikin 

ilmestyä ruutuun vasta pienen hetken kuluttua puheen alkamisesta, eikä jo puheen alkamishetkellä, 

jotta katsoja ehtii ensin tunnistaa puhujan. (Ivarsson 1992: 47.) Ruututekstiä ei myöskään tarvitse 

ottaa pois näkyvistä heti, kun puhe loppuu, ellei samaan kohtaan osu myös kuvanvaihto. Vaikka 

tekstitys pysyisikin näkyvissä hieman puheen loppumisen jälkeen, tämä ei silti häiritsisi nopeimpia 

lukijoita, sillä he palaavat katsomaan kuvaa heti luettuaan ruututekstin. (Ivarsson 1992: 47.) Liian 

pitkä ruudullaoloaika aiheuttaa kuitenkin ärsyynnystä katsojassa. Tekstityksen, kuvan ja äänen 

synkroniassa haasteena onkin löytää kaikkia tyydyttävä ja palveleva ratkaisu. Kääntäjän on syytä 

olla hyvin tarkka eri merkkijärjestelmien vaikutuksista toisiinsa, mutta katsojien erilaisuudet on 

myös otettava huomioon, sillä kääntäjä laatii tekstitykset aina kohdeyleisön tarpeita silmällä pitäen. 

1.4.3 Tila ja aika 

Tilan ja ajan luomien rajoitteiden noudattaminen ja hyväksyminen ovat av-kääntämisen suurimpia 

haasteita. Mediakanava luo käännökselle selvät rajoitukset, jotka pakottavat kääntäjän etsimään 

vaihtoehtoisia käännösratkaisuja. Edward Braniganin mukaan (Díaz Cintas & Remael 2007: 45) 

audiovisuaalisessa teoksessa valo ja ääni luovat tilalle, ajalle ja näiden syy- ja seuraussuhteelle 
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kaksi järjestelmää: yhden, jonka katsoja voi nähdä, ja toisen, joka sijaitsee tarinan maailmassa, 

jonka katsoja luo mielessään. Puhuttu dialogi ei tapahdu vakuumissa, vaan tietyssä kontekstissa, 

joka audiovisuaalisen kääntämisen tapauksessa on jokin konkreettinen tilanne, jonka kamera on 

ikuistanut (Díaz Cintas 2009: 9). Näiden eri ulottuvuuksien välillä kääntäjän on löydettävä tiensä ja 

välitettävä katsojalle sama maailma kuin lähdekielessä, mutta eri kielellä ja kohdeyleisön 

kulttuuritaustaa silmällä pitäen. 

1.4.3.1 Lukuaika ja merkkimäärä 

Av-kääntämisessä on otettava tarkasti huomioon etenkin tekniikan luomat rajoitteet. Tekstityksessä 

käytetään yhtä tai maksimissaan kahta riviä, jotka näkyvät kuvan alaosassa eivätkä siten haittaa 

katselukokemusta. Kääntäjän on saatava teksti kuin teksti mahtumaan näille riveille, huolimatta 

dialogin pituudesta tai nopeudesta. Mediakanavan tarjoama tila on ennalta määrätty, joten myös 

tekstityksen pituus on jo määritelty, ja tähän kääntäjän on sopeuduttava. Tekstitykseen käytettävä 

tila arvioidaan televisiossa keskivertokatsojan lukunopeuden mukaan. Katsoja pystyy lukemaan 

noin 150–180 sanaa minuutissa, mutta lukemisnopeutta voi hidastaa välitetyn tiedon liian suuri 

määrä tai sen monimutkaisuus sekä kuvassa samaan aikaan tapahtuva toiminta (Luyken ym. 1991: 

44). On todettu, että katsoja pystyy lukemaan 35–37 merkkiä yhdellä rivillä noin kolmessa 

sekunnissa, jolloin kaksirivisen tekstityksen tulisi olla näkyvissä kuuden sekunnin ajan (Diaz Cintas 

& Remael 2007: 23). Tekstityksen ruudullaoloajan pituuteen vaikuttavat arvioidun lukunopeuden 

lisäksi tekstin määrä sekä vähimmäisaika, joka on jätettävä ruututekstien väliin (Luyken ym. 1991: 

43). Lisäksi on otettava huomioon aika, joka katsojalta kuluu katseen siirtämiseen tekstityksen ja 

kuvan välillä, jonka on arvioitu olevan noin 0.35 sekuntia (Ivarsson 1992: 38). 

Esko Vertasen mukaan (2007: 151) YLE:n periaatteena on, että täyspitkä kaksirivinen repliikki 

näkyy ruudulla neljästä viiteen sekuntia ja yksirivinen kolme sekuntia. Repliikin minimikesto on 

yksi sekunti ja maksimikesto mielellään alle kymmenen sekuntia (Vertanen 2007: 151). 

Tekstitykset on siis pidettävä näkyvillä tarpeeksi kauan, jotta katsoja pystyy ne täydellisesti 

lukemaan, mutta samalla on vältettävä liian pitkää ruudullaoloaikaa. Jos ruututeksti on näkyvissä 

kauemmin kuin sen lukemiseen kuluu aikaa, katsoja alkaa automaattisesti lukea tekstiä uudelleen. 

Eri maissa ovat voimassa eri käytännöt ja myös saman maan sisällä eri kanavien välillä on eroja 

sallittujen merkkimäärien ja ruudullaoloaikojen suhteen. Eriäviä mielipiteitä esitetään etenkin 

repliikin minimikeston hyväksyttävästä ajasta, sillä monien mielestä kaikista lyhyimpienkin 

ruututekstien tulisi näkyä ruudussa vähintään 1,5 sekuntia, sillä jos ruututeksti on näkyvillä 

vähemmän aikaa, ihmissilmä ei välttämättä ehdi rekisteröidä sitä ollenkaan (Ivarsson 1992: 38). 
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Kuuden sekunnin arviota noudatetaan etenkin tv-ohjelmien tekstityksissä, sillä kohdeyleisö on 

erittäin laaja ja ohjelman tulee palvella koko yleisöä. Tähän kuuteen sekuntiin kääntäjän on 

sisällytettävä puhutun dialogin mahdollisimman tarkka kohdekielinen sisältö. Nykyisin kuuden 

sekunnin säännöstä on kuitenkin hieman tingitty. Myös mediakanava vaikuttaa lukunopeuteen, sillä 

elokuvissa katsojan lukunopeus on suurempi, minkä on arveltu johtuvan paremmasta kuvanlaadusta 

ja suuremmasta kirjainkoosta (Ivarsson 1992: 40). Mediakanavan vaikutuksesta tekstitysten 

arvioituun lukuaikaan ja sallittuihin merkkimääriin kerromme tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

1.4.4 Mediakanavan vaikutus av-kääntämiseen 

Audiovisuaalisen teoksen esittämiseen käytetyllä mediakanavalla on monessakin suhteessa suuri 

vaikutus teoksen kääntämiseen. Sen lisäksi, että mediakanava vaikuttaa suoraan kääntäjän tekemiin 

käännösratkaisuihin, sillä on merkitystä esimerkiksi kääntäjän saamiin materiaaleihin. Kääntäjän 

työolot ja kääntäjän saamat materiaalit vaikuttavat tekstitysten laatuun, joten mediakanavallakin on 

siis vaikutusta tekstitysten laadukkuuteen. Esimerkiksi elokuvateattereissa esitettävien elokuvien 

kääntäjillä on usein työmateriaalin kannalta hyvä tilanne, sillä etenkin suuret tuotantoyhtiöt 

toimittavat elokuvasta tarkan dialogilistan, joka voi sisältää jopa selityksiä vaikeisiin ilmaisuihin ja 

sanoihin (Ivarsson 1992: 127). Parhaimmillaan niissä on annettuna alkuperäinen dialogi 

kokonaisuudessaan ja lisäksi elokuvastudion ehdotukset tekstirepliikeiksi (Hartama 2007: 191). 

Elokuvakääntäjän työmateriaaleihin ei kuitenkaan usein kuulu itse kuvaa, etenkin jos käännettävä 

elokuva on ensi-iltaelokuva, sillä elokuvastudiot pelkäävät elokuvan laitonta levittämistä. Sen sijaan 

elokuvan levittäjä järjestää kääntäjälle katselutilaisuuden, jossa kääntäjä tekee muistiinpanoja työn 

helpottamiseksi. (Hartama 2007: 190.) 

Myöskään televisiokääntäjät eivät aina saa kuvaa nähtäväkseen. Televisiotekstitykset laaditaan 

yleensä lyhyemmällä aikataululla kuin elokuvatekstitykset, sillä materiaali ei ole saatavissa kovin 

paljon ennen ohjelman esitystä etenkään reaaliaikaisten ohjelmien tai uutislähetysten kohdalla 

(Ivarsson 1992: 132). On ilmiselvää, että jos kuvamateriaali puuttuu ja kääntäjällä on lisäksi kiire, 

vaikutuksia käännöksen laatuun voidaan havaita, ja usein nämä vaikutukset ovat negatiivisia. 

Tutkimamme elokuvan kääntämiseen liittyneistä työoloista, toimitusajoista sekä materiaalien 

käytettävyydestä kerromme tutkielmamme analyysiosan luvussa 7.1. 

Eroja mediakanavien välille tuovat myös eroavaisuudet teknisessä toteutuksessa. Elokuvatuottajat 

antavat usein tekstitysten ajastustyön asiantuntijalle, joka suorittaa ruututekstien esiajastuksen, ja 

kääntäjän on laadittava tekstitykset valmiiksi ajastettuihin kohtiin (Ivarsson 1992: 128). Näin 
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säästetään rahaa, mutta tekstityksen laatu usein kärsii, jos kääntäjä joutuu sovittamaan tekstitykset 

yhden kielen perusteella ajoitettuihin repliikkeihin. Suomessa elokuvien tekstitykset ajastaa 

kuitenkin tekstityslaboratorion tekstittäjä (Hartama 2007: 195). Televisiokääntäjät sen sijaan tekevät 

itse laatimiensa ruututekstien ajastuksen, jonka käytänteistä kerromme tarkemmin kohdassa 1.5.2.3. 

Televisio- ja elokuvakääntäminen eroavat toisistaan myös tekstityksissä sallittavien merkkimäärien 

ja ruudullaoloaikojen suhteen, sillä televisiossa täydelle kaksiriviselle ruututekstille, joka sisältää 

noin 60–70 merkkiä suositellaan 5–6 sekunnin lukuaikaa, mutta elokuvissa suositus täydelle 40-

merkkiselle, yksiriviselle repliikille on noin 2–2½ sekuntia (Hartama 2007: 193). 

1.5 Rajoituksista ratkaisuihin – av-kääntämisen 

strategioita ja käännösratkaisuja 

Av-kääntäminen on osaltaan hyvin tarkkaan rajoitettu ja ennalta määrätty kääntämisen laji, ja tämän 

takia sitä on moitittu paljon ja arvostus sitä kohtaan on ollut vähäistä. Av-kääntäminen on kuitenkin 

haastava laji, mistä kertovat lukuisat erilaiset käännösstrategiat, keinot ja ratkaisut, joita av-

kääntäjät käyttävät hyväkseen. Seuraavaksi esittelemme yleisimpiä etenkin tekstityskääntämisessä 

käytetyistä keinoista ja strategioista, sekä kerromme tekstityskääntämiseen liittyvistä muista 

konventioista. Myöhemmin tutkielmamme analyysiosassa tarkastelemme, miten niitä on sovellettu 

tutkimamme elokuvan käännöksessä. 

1.5.1 Kotouttaminen ja vieraannuttaminen 

Kotouttaminen ja vieraannuttaminen ovat kääntämisen alalla tunnetuimpia strategioita ja niitä 

käytetään etenkin realioiden eli kulttuurisidonnaisten elementtien välittämisessä, joiden kääntämistä 

käsittelemme tarkemmin kohdassa 4.2.3.2.3. Kotouttamista ja vieraannuttamista on tutkittu etenkin 

kaunokirjallisen kääntämisen saralla runsaasti, mutta ne ovat myös tärkeä osa av-kääntämistä. 

Elokuvan kääntämisen kontekstissa ne ovat kuitenkin strategioina hieman monimutkaisempia, 

koska kääntäjän on suhteutettava käännösratkaisunsa myös sanojen kanssa esiintyviin kuviin ja 

ääniin (Kokkola 2007: 207). Kotouttaminen on yleisesti tekstin tuomista lähemmäs katsojaa 

korvaamalla lähdetekstin vieraat elementit tutummilla kohdekielisiä normeja vastaavilla 

elementeillä. Vieraannuttaminen taas on strategia, jossa vieraita lähdekielisiä piirteitä ei pyritä 

häivyttämään käännöksessä, vaan vieraita elementtejä tuodaan esille ja voidaan jopa korostaa. 

(Kokkola 2007: 206.) 
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Periaatteessa kaikkea kääntämistä voidaan ajatella kotouttavana toimintana, sillä kääntäjä tuo aina 

lähdetekstin lähemmäs kohdekielistä maailmaa. Toisaalta elokuva on aina myös vieraannuttava, 

sillä siinä on visuaalisesti ja auditiivisesti jatkuvasti läsnä lähdekulttuurin piirteitä, kuten kuvia 

toisesta maasta ja lähdekielistä puhetta (Kokkola 2007: 208). Kotouttaminen on tarpeen jos on syytä 

epäillä, että tekstin sisältämä kulttuurisidonnainen informaatio ei välity kohdekieliselle katsojalle. 

Kuitenkin liian tarkka kotouttaminen heikentää lähdetekstin ominaissävyä, eikä käännös välitä 

lähdekulttuurista mitään uutta informaatiota katsojalle. (Kokkola 2007: 210.) Jos käännöksestä 

poistetaan esimerkiksi kaikki kohdekieliset nimitykset tai ne käännetään vastaamaan 

kohdekulttuurin normeja, se voi ihmetyttää katsojaa tai vähentää tarinan vetoavuutta ja 

kiinnostavuutta. Tämä taas vaikuttaa tarinasta muodostuneeseen illuusioon ja haittaa 

katselukokemusta. Toisaalta nimien kääntämisestä tehtäviin ratkaisuihin vaikuttaa myös 

kohderyhmä, sillä lapsille suunnatuissa elokuvissa kotoutetaan usein nimet, jotta ne olisivat 

selvempiä ja tutumpia lapsille. 

Vieraannuttaminen voi näkyä elokuvan kääntämisessä esimerkiksi lähdekielisinä sanoina, jotka 

sisällytetään sellaisenaan kohdekieliseen käännökseen, eikä korvata kohdekielisellä vastineella. 

Vieraannuttavilla käännösratkaisuilla voidaan välittää kohdekieliselle katsojalle uutta informaatiota 

lähdekulttuurista ja sen maailmankuvasta (Kokkola 2007: 211). Vieraannuttava strategia toimii 

yleensä elokuvissa hyvin, sillä monet katsojat haluavat tietää lisää lähdekulttuurista ja pettyvät jos 

tekstityksessä ei ole viittauksia siihen. Vaikka katsojaa ei erityisemmin kiinnostaisi lähdekulttuurin 

erityispiirteet, vieraannuttaminen ei silti välttämättä häiritse katseluelämystä, sillä on loogista, että 

esimerkiksi venäläinen elokuva sisältää venäläiseen kulttuuriin liittyviä piirteitä. Tekstityksiin 

tottunut suomalainen katsoja ei siis edes edellytä täysin kotoutettua käännöstä, sillä on selvää, että 

ulkomainen elokuva kuvaa vierasta kulttuuria. Katsoja hyväksyy tämän tosiasian ja odottaa 

näkevänsä elokuvassa viittauksia vieraaseen kulttuuriin. 

Tekstityskääntämisessä kotouttavan ja vieraannuttavan strategian käytöllä on samanlaiset tavoitteet 

kuin muussakin kääntämisen lajeissa, mutta keinot eroavat toisistaan mediakanavan luomien 

haasteiden vuoksi. Seuraavaksi käsittelemme yleisimpiä tekstityskääntämisessä käytettyjä keinoja, 

joita kääntäjä voi hyödyntää tehdessään käännösratkaisuja. 

1.5.2 Ruututekstikonventiot 

Av-kääntämisessä, kuten kaikessa muussakin käännöstyössä kääntäjän uskollisuus alkutekstiä 

kohtaan on ensisijaista. Kuitenkin etenkin ruututekstejä eli tekstityksiä laatiessaan kääntäjän on 
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välillä tehtävä hyvinkin radikaaleja ratkaisuja mahduttaessaan alkuperäisen puheen sanomaa yksi- 

ja kaksirivisiksi teksteiksi. (Vertanen 2007: 150.) Tekstityksen eli ruututekstin laatimisen 

helpottamiseksi onkin kehitetty ohjeita eli ruututekstikonventioita, joita kääntäjät pyrkivät 

noudattamaan (Jääskeläinen 2007: 120). Ruututekstikonventiot ovat ohjenuoria, jotka kertovat 

perussäännöt onnistuneen ja selkeän tekstityksen luomiseksi. Seuraavaksi esittelemme muutamia 

yleisimpiä av-kääntämisessä käytettävistä tekniikoista, joita käytetään tekstitysten laatimisessa, sekä 

valotamme myös muutamia muita tekstittämiseen tiiviisti liittyviä käytäntöjä. 

1.5.2.1 Tiivistäminen 

Tekniikka asettaa tiukat rajat ruututekstille: tekstin pitää olla tarpeeksi lyhyt, jotta se mahtuu 

ruudulle, kyllin suurta, jotta katsojat pystyvät sen lukemaan, mutta toisaalta se ei saa liikaa peittää 

kuvaa (Vertanen 2007: 151). On selvää, että ihmisten luonnollinen puhe sisältää paljon enemmän 

sanoja, kuin mitä lyhyeen tekstitykseen voisi ikinä sisällyttää. Puheessa käytetään myös paljon 

toistoa, ja etenkin keskustelut sisältävät paljon ilmaisuja, joiden tarkoitus on vain pitää keskustelua 

yllä, eivätkä nämä yksittäiset ilmaisut ole oleellisia (Ivarsson 1992: 93). Kääntäjän ei myöskään 

tarvitse sisällyttää kaikkea alkuperäisen puheen informaatiota tekstitykseen, sillä se voidaan mainita 

myöhemmin uudestaan. Tiivistäminen on tarpeettoman aineksen poistoa alkuperäisestä puheesta tai 

puheen tiedon ilmaisutavan muuttamista, ja se voi olla osittaista tai täydellistä: osittaisessa 

tiivistämisessä puhetta tarkennetaan, jolloin informaatio voidaan välittää oikein, mutta lyhyemmin, 

ja täydellisessä tiivistämisessä taas poistetaan joitakin leksikaalisia osia lauseesta (Díaz Cintas & 

Remael 2007: 146). Tiivistäessä täytyy tietysti varoa poistamasta liikaa, ja mielessä tulee pitää 

myös tiivistämisen vaikutus hahmojen karakterisaatioon. Hahmojen puhetyyli vaikuttaa paljon 

katsojan kuvaan hahmosta, ja jos kääntäjä joutuu tilanpuutteen vuoksi muuttamaan hahmon puhetta, 

se voi menettää erityispiirteitään, mikä taas vaikuttaa kuvaan hahmosta. Ruututeksti edustaa aina 

jonkun henkilön puhetta, joten liian paljaaksi sanomaa ei kannata riisua (Vertanen 2007: 153). 

Kääntäjä voi lisätä erityispiirteitä hahmon puheeseen kohdassa, jossa tekstitys sen tilallisesti sallii. 

Tekstityksen täytyy olla esillä niin kauan, että katsoja ehtii suhteuttaa uuden tiedon vanhaan sekä 

yhdistää kuvan, sanan ja äänen toisiinsa, ja juuri tämä edellyttää tiedon tiivistämistä lyhyempiin 

osioihin (Díaz Cintas & Remael 2007: 146). Tiivistäessä tyypillisiä poisjätettäviä kohtia ovat 

erilaiset johdattelevat lauseet, kuten ”luulen, että” ja ”minusta tuntuu, että”. Jos hahmot ovat jo 

tuttuja katsojalle, tekstiä voi myös tiivistää jättämällä pois nimet ja tittelit. Kääntäjä voi käyttää 

hyväkseen myös elokuvan visuaalista puolta ja jättää kääntämättä adjektiiviattribuutit, jos puheessa 

kuvailtu asia on katsojalle näkyvä. (Vertanen 2007: 152). Jos kuvassa esimerkiksi näkyy iso musta 
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koira, sitä ei tarvitse kääntää tekstitykseen, sillä katsoja voi sen itsekin havaita. Tiivistyksen 

kannalta hankala asia on kuitenkin numerot. Numeroita ei merkitä tekstityksiin numeroin, vaan ne 

kirjoitetaan kirjaimin aina kun se on mahdollista numeroon kaksitoista asti, ja lisäksi ne on myös 

pidettävä aina yhdessä niiden mittayksiköiden kanssa, joihin ne viittaavat (Ivarsson 1992: 118). 

Myös lyhenteet kirjoitetaan aina auki, paitsi jos ne ovat kohdeyleisölle erittäin tuttuja ja voidaan 

luottaa siihen, että katsoja ne ymmärtää (Ivarsson 1992: 121). 

1.5.2.2 Poisto 

Poistoja on usein pakko tehdä, sillä tekstityksessä ei vain yksinkertaisesti ole tilaa kaikelle tiedolle 

alkuperäisestä puheesta. Jos asian tiivistys ei vähennä tekstin määrää, on pakko valikoida oleellinen 

tieto ja jättää käännöksestä pois epäoleellinen. Kuitenkin melko suuristakin poistoista puhutaan 

tiivistämisenä, sillä tiivistäminen on myös epäoleellisen aineksen poistoa. Poistoissa täytyy ottaa 

tarkasti huomioon se, mitä kuva voi välittää ja mitä ei: jos kuva ei korvaa tekstissä menetettyä 

tietoa, poisto tekee aukon tekstiin ja kohtausta voi olla liian hankala ymmärtää ilman poistettua 

tietoa. 

Poistoja tehdään sekä sanatasolla että lausetasolla. Sanatasolla poistetaan usein adjektiiveja ja 

adverbeja, joilla ei yleensä ole tarinan välittymisen kannalta kovin suuri rooli, sekä sanoja, jotka 

toistuvat muissa kohdissa. Usein myös erilaiset kohteliaisuussanat, huudahdukset, tervehdykset ja 

epäröintiä kuvaavat ilmaisut jätetään usein kääntämättä. (Díaz Cintas & Remael 2007: 162.) Vaikka 

ne eivät ehkä edistä tarinaa, niiden poistossa on silti otettava huomioon niiden mahdollinen vaikutus 

karakterisaatioon. Poistoja voidaan tehdä myös lyhyiden dialogirepliikkien kohdalla esimerkiksi 

silloin, jos henkilö vastaa kysymykseen lyhyesti kyllä tai ei (Ivarsson 1992: 93). Vastaus voidaan 

tällöin tuoda ilmi muuttamalla kysymys väitelauseeksi, josta vastaus luetaan suoraan. Vastaus 

voidaan myös jättää pois, jos se käy kuvasta muutenkin ilmi, eli henkilö esimerkiksi nyökkää. 

(Ivarsson 1992: 93.) 

Poisto lausetasolla ei ole kovin suotavaa, mutta joskus pakollista. Lausetasolla poistetaan usein 

kohtia, joiden informaatiosisältö ei ole kovin suuri. Esimerkiksi kohtauksen taustahälyä ei käännetä, 

jos sen tarkoitus on vain välittää tunnelma. Myöskään laulun sanoja ei aina käännetä. Kahden 

hahmon puhuessa päällekkäin molempien puhetta ei ole mahdollista kääntää, jolloin poisto on 

välttämätöntä. (Díaz Cintas & Remael 2007: 166.) Poistot häiritsevät lähdekieltä osaavia katsojia 

yleensä vähemmän kuin parafraasit, joiden avulla dialogissa sanottu asia muotoillaan uudestaan 

käyttämällä toisia sanoja. Parafraaseja ei kuitenkaan voi välttää, sillä kääntäjän on usein mahdotonta 
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jättää mitään pois tekstityksestä, mutta asia on pakko ilmaista lyhyemmin. Tällöin asia ilmaistaan 

eri sanoin kuin alkuperäisessä dialogissa, minkä lähdekieltä osaavat katsojat pystyvät huomaamaan. 

(Ivarsson 1992: 92.) 

Usein kuvassa on myös juonen kannalta keskeistä kirjoitettua tietoa kuten lehtiotsikoita, kylttejä ja 

päivämääriä, jotka käännetään niin kutsutuiksi plansseiksi, jolloin ne keskitetään ja jaetaan 

tarvittaessa useammalle riville (Vertanen 2007: 155–156). Niitä ei kuitenkaan aina käännetä, 

etenkin jos samaan aikaan kuuluu puhetta, koska tällöin dialogilla on usein tärkeämpi merkitys. 

Myöskään esimerkiksi paikkakylttejä ei aina kirjoiteta uudestaan tekstitykseen, jos nimi on helposti 

nähtävissä ja nimen kirjoitusasu on sama kuin suomessakin. Jos paikan nimitys antaa olennaista 

tietoa tarinaan, mutta suomalaisen katsojan on mahdoton ymmärtää tekstiä esimerkiksi erilaisen 

kirjaimiston takia, kääntäjän on pakko laittaa nimitys näkyviin puherepliikkien väliin. Tämä 

kuitenkin keskeyttää dialogin ja näyttää töksähtävän tekstin keskellä. Joskus nimitys voidaan 

kääntää ja esittää kuvan yläosassa ja tavallinen tekstitys alaosassa, mutta haittapuolena on se, että 

kuva peittyy enemmän, kun tekstiä on sekä ylhäällä että alhaalla. 

1.5.2.3 Ajastus 

Av-kääntäjän työhön kuuluu tekstitysten tekninen ajastus eli spotting, jossa määritellään ne ajat, 

jolloin tekstitykset ilmestyvät ruutuun ja jolloin ne katoavat ruudusta. Ajastus tehdään kelaamalla 

kuvaa eteenpäin ja taaksepäin, jolloin tekstityksiä voidaan ajastaa yhden ruudun eli framen 

tarkkuudella. (Luyken ym. 1991: 53.) Jakamalla kuvamateriaali pieniin ruutuyksikköihin 

tekstityksistä pystytään tekemään erittäin tarkat. Ajastus tehdään tekstitysohjelman avulla, johon 

syötetään tekstitysten tulo- ja lähtöajat sekä valmiit ruututekstit. 

Monissa tilanteissa av-kääntäjä ei kuitenkaan saa itse tehdä ajastusta, vaan toimii niin kutsutun 

ykköskäännöksen perusteella ja laatii kakkoskäännöksen. Tällöin kääntäjälle toimitetaan 

dialogilista, johon on repliikit on jo valmiiksi ajastettu, eli tekstitykset on jo valmiiksi jaettu osiin ja 

niiden kesto on määritelty ottamatta usein lainkaan huomioon kohdekielen erityispiirteitä (Díaz 

Cintas 2003: 202). Tekniikkaa käytetään sen helppouden vuoksi, sillä kaikki erikieliset tekstitykset 

laaditaan samoihin valmiiksi ajastettuihin kohtiin, jolloin rahaa säästyy huomattavasti, kun jokaisen 

kielen tekstityksiä ei ajasteta erikseen. Laadukkaasti tehty ykköskäännös voi säästää paljon aikaa, 

mutta usein ne jättävät paljon toivomisen varaa. Ongelmaksi nousevat eri kielten rakenteiden 

erilaisuudet, vaikka usein ennakkoajastusta käytetään sellaisten kielten kohdalla, jotka ovat hyvin 

samankaltaisia rakenteeltaan ja myös pituudeltaan, kuten esimerkiksi pohjoismaiset kielet. (Ivarsson 
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1992: 153–154.) Kuitenkin tekstitystila, johon esimerkiksi ruotsinkielinen virke mahtuu, voi olla 

liian lyhyt suomenkieliselle virkkeelle, joka sisältää usein paljon pidempiä sanoja.  

Ajastus on suuressa roolissa puheen illuusion luomisessa tekstitykseen. Katsoja lukee tekstityksen 

tietyllä nopeudella ja illuusion ylläpitämiseksi olisi paras, jos katsoja on lukenut tekstin suunnilleen 

samaan aikaan kuin puhe päättyy. Ruututekstien tulisi noudattaa mahdollisimman tarkkaan 

puherytmiä, eli tekstin täytyy olla näkyvissä juuri se aika, jonka asian sanominen kestää (Vertanen 

2007: 152). Jos puhe jatkuu, mutta tekstitys on selvästi lyhyempi, katsojasta voi tuntua että kaikkea 

ei ole kerrottu tekstityksessä. Myös jos katsoja arvioi, että puhe alkaa, hänen huomionsa keskittyy 

tekstitysten alueelle, ja tällöin tekstitysten on myös ilmestyttävä, muuten katsoja turhautuu (Luyken 

ym. 1991: 45). Myös repliikin pituuden tulee olla oikeassa suhteessa verrattuna puheeseen: jos 

repliikki on pitkä, sitä ei voi tiivistää yksiriviseksi tokaisuksi ja jos repliikki on lyhyt, tekstitys ei 

voi kestää kovin paljon kauemmin kuin puhe (Vertanen 2007: 152). 

Myös puheen rytmin huomioiminen tekstityksissä on tärkeää, mutta haasteellista. Puheen rytmillä 

on hyvin paljon merkitystä puheen viestin ymmärtämisessä, ja av-kääntäjän tulisi ottaa tekstitysten 

ajastuksessa huomioon esimerkiksi puheen tauot (Luyken ym. 1991: 45). Taukoja puheessa tulee 

keskimäärin arvioituna 5–8 sekunnin välein, mutta rytmi voi tietysti olla nopeampikin, jolloin myös 

tekstitysten on oltava lyhyempiä (Ivarsson 1992: 87). Tekstitysten sijoittaminen puheen taukojen ja 

painotuksien mukaisesti saa tekstitykset tuntumaan autenttisilta, mikä auttaa puheen illuusion 

ylläpitämistä. Vaikka puheen rytmin seuraaminen tekstityksissä on tärkeää, tekstitysten ensisijainen 

vaatimus on kuitenkin selkeys (Ivarsson 1992: 87). Selkeyden luomisessa auttaa kirjoitetun kielen 

sääntöjen noudattaminen. Ruututekstejä kirjoitettaessa noudatetaankin suomen kielen 

välimerkkisääntöjä (Vertanen 2007: 154). Sen lisäksi, että pilkut ja pisteet auttavat lukemaan ja 

ymmärtämään tekstin oikein, niillä saadaan tekstissä ilmaistua myös puheen sisältämiä taukoja. 

1.5.2.4 Sijoittelu 

Vaikka repliikkien ensisijainen kriteeri onkin helppolukuisuus, on myös hyvä kiinnittää huomiota 

repliikin paikkaan kuvassa. Repliikki tulisi sommitella niin, että se peittää mahdollisimman vähän 

kuvaa. (Vertanen 2007: 154.) Tekstityksiä laatiessa kuvan seuraaminen on elintärkeää ja kuvan 

valta-asemaa on syytä kunnioittaa. Kuva voi sisältää paljon visuaalista informaatiota, vaikuttavia 

maisemia ja lähikuvia henkilöhahmoista. Kun kuva on erityisen vaikuttavaa, katsojien huomion on 

kiinnityttävä vain hetkellisesti tekstityksiin (Luyken ym. 1991: 45). On myös varmistettava, että 

tekstitykset eivät haittaa puheen seuraamista kuvasta. Esimerkiksi lähikuvassa olevien kasvojen 
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päälle ei saisi laittaa täyspitkää kaksirivistä repliikkiä, sillä jos hahmo puhuu ja hänen suunsa 

peittyy, puheen seuraaminen vaikeutuu (Vertanen 2007: 154). Ruudulla voi yleensä olla enintään 

kaksi riviä, jotka voivat olla pituudeltaan kaksi kolmasosaa ruudun leveydestä (Luyken ym. 1991: 

42). Tekstitykset sijoitetaan yleensä keskitetysti kuvan alareunaan tai kohti vasenta reunaa. 

Vasempaan reunaan tasatulla ruututekstillä on kuitenkin se etu verrattuna keskitettyyn sijoitteluun, 

että katsoja tietää aina tarkalleen, mistä kohdasta teksti alkaa. (Luyken ym. 1991: 47.) 

Joskus tekstitykset on kuitenkin pakko sijoittaa toiseen paikkaan. Jos esimerkiksi kuvan alareunassa 

tekstityksille varatun tilan lähellä tapahtuu jotain, mikä katsojan on tärkeää nähdä, repliikit on hyvä 

jakaa useamman yksirivisen ruututekstin alueelle, sillä kaksirivinen ruututeksti peittäisi kuvaa 

liikaa. Yksiriviset ruututekstit sijoitetaan alimmalle riville, eli samalle riville, jolla kaksirivisen 

ruututekstin alin rivi sijaitsee. Jos peräkkäin tulevat ruututekstit ovat täysin samanmittaisia, katsoja 

ei ehkä huomaa ruututekstin vaihtuneen, joten toinen ruututeksteistä tulisi muotoilla eri tavalla. 

(Luyken ym. 1991: 47). Lisäksi kaksirivisen ruututekstin ylärivi tulisi mahdollisuuksien mukaan 

jättää lyhyemmäksi kuin alarivi (Vertanen 2007: 154). Tämä johtuu siitä, että aikaa kuluu aina kun 

katsoja joutuu siirtämään katsettaan ruututekstin yläriviltä alariville. Jos ylärivi on alariviä 

lyhyempi, katseen matka ylärivin lopusta alarivin alkuun on lyhyempi ja aikaa säästyy. (Ivarsson 

1992: 70.) Ylärivin lyhyyden puolesta puhuu sekin, että ylärivin kohdalla tai ruudun keskellä 

tapahtuu yleensä enemmän kuin aivan kuvan alareunassa. 

Ruututeksti on siis korkeintaan kaksirivinen, mutta erikoistapauksissa kääntäjällä on käytettävissään 

kahdeksan tekstiriviä. Niitä käytetään esimerkiksi silloin, kun ruudun yläreunassa lukee puhujan 

nimi ja alareunassa kahdella rivillä dialogin käännös. Kaksirivinen ruututeksti voi myös sijaita 

ruudussa eri korkeuksilla. Monissa ulkomaisissa sarjaohjelmissa puhe alkaa jo alkutekstien aikana 

ja näyttelijöiden, ohjaajan ja tuottajan nimet saattavat näkyä juuri siinä kohdassa, jossa ruututeksti 

normaalisti sijaitsee. Ohjelman tekijöiden nimiä ei tekijänoikeussäädösten nojalla saa peittää, joten 

repliikin paikkaa on tällöin siirrettävä, useimmiten nostamalla se ylemmäs. (Vertanen 2007: 155.)  

1.5.2.5 Tekstitysten visuaalinen ilme 

Tekstitysten laatimisessa visuaalisella ilmeellä on merkitystä, sillä se vaikuttaa osaltaan tekstitysten 

selkeyteen. Selkeydellä taas on vaikutusta katsojien näkemykseen tekstitysten laadusta, sillä 

katsojat kiinnittävät huomiota tekstitysten ulkonäköön. Huonosti taustasta erottuva ruututeksti tai 

liian pieni kirjasinlajin koko saa katsojassa aikaan ärsyyntymistä, mikä vaikuttaa 

katselukokemukseen negatiivisesti. Hyväkin käännös voi olla katsojan mielestä heikkolaatuinen, 
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sillä ennen tekstitysten sisällöllisen laadun arviointia on varmistettava, että tekstitys on visuaalisesti 

selkeä ja ymmärrettävä. Tekstityksen visuaalisten tekijöiden on siis oltava tarpeeksi laadukkaita, 

jotta yleensä päästään arvioimaan tekstitysten sisällön laadukkuutta. Visuaalisen ilmeen laadukkuus 

on oltava kunnossa jo siitäkin syystä, että tekstitykset ovat osa myös koko teoksen visuaalista 

ilmettä, joten tekstitysten on toimittava jatkona teoksen visuaaliselle ilmeelle ja sulauduttava 

teokseen. 

Suomessa tekstitykset esitetään televisiossa yleensä valkoisena ja elokuvateattereissa joskus myös 

keltasävyisenä. Kuitenkin myös teoksessa käytetään usein valkoista ja keltaista väriä, mikä 

vaarantaa tekstitysten näkyvyyden. Tämä on ongelma etenkin televisiossa, jonka kuva on 

epätarkempi kuin elokuvateatterissa esitetty kuva (Ivarsson 1992: 58). Tekstitysten erottuvuuden 

varmistamiseksi onkin olemassa erilaisia keinoja. Yksi Suomessa käytetty keino on niin kutsuttu 

black box, eli musta laatikko. Musta laatikko asetetaan tekstitysten alle, jolloin se kehystää 

ruututekstin alueen, mutta haittapuolena on se, että laatikko peittää aina hieman suuremmankin 

alueen kuvasta (Luyken ym. 1991: 46). Yleisimmin käytetty tekniikka tekstitysten erottamiseksi 

kuvasta on kirjaimien varjostus, jolloin pieni alue kirjaimien alla on varjostettu mustalla tai 

harmaalla (Luyken ym. 1991: 46). Yksi usein käytetty tekniikka on myös paksujen mustien 

ääriviivojen lisääminen kirjaimiin (Ivarsson 1992: 59). 

1.5.2.6 Kuvanleikkaukset ja kohtauksen vaihto 

Audiovisuaaliset teokset sisältävät lukuisia kuvanleikkauksia sekä myös kohtauksen vaihtoja. Nämä 

kuvassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös tekstitysten laatimiseen ja esittämiseen, joten 

kääntäjän on otettava ne huomioon etenkin tekstitysten ajastuksessa. Kuvanleikkaus on tekniikka, 

jonka avulla teokseen lisätään dramatiikkaa visuaalisin keinoin, mutta tekstitykset liittyvät 

ensisijaisesti sisällön ja dialogin dramatiikkaan (Ivarsson 1992: 50). Tästä huolimatta tekstitysten 

tulisi olla mahdollisimman tarkassa synkroniassa myös kuvanleikkausten, mutta etenkin kohtausten 

vaihdon kanssa (Ivarsson 1992: 51). Jos ruututeksti jää näkyviin kohtauksen vaihdon ajaksi, se voi 

aiheuttaa katsojassa hämäännystä, sillä uuden kuvan ilmestyessä katsoja olettaa myös uuden 

ruututekstin ilmestyvän (Luyken ym. 1991: 45). Katsojan aivot siis olettavat automaattisesti, että 

uusi ruututeksti on ilmestynyt kuvaan, jolloin katse kiinnittyy alueelle, josta uuden ruututekstin 

pitäisi alkaa (Ivarsson 1992: 50). Televisiolähetyksissä kohtauksen vaihdon ja sitä edeltävän ja 

seuraavan tekstityksen välille tulisikin jättää pieni tauko selkeyden vuoksi: ruututekstin on 

kadottava ruudusta vähintään kaksi framea ennen kuvanvaihtoa, ja seuraavan ruututekstin on 

ilmestyttävä vähintään kahden framen jälkeen kohtauksen vaihdosta (Luyken ym. 1991: 45). 
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Kohtauksen vaihdon kunnioittaminen tekstityksissä on erittäin tärkeää sen vuoksi, että siinä kuvattu 

aika ja paikka muuttuvat. Kuvanleikkaukset sen sijaan eivät yleensä johda ajan tai paikan 

muutoksiin, vaan kuvanleikkauksia käytetään esimerkiksi silloin, kun kuvataan samassa tilassa 

olevia eri henkilöitä vuorotellen. (Ivarsson 1992: 51.) Kuvanleikkauksia on yleensä huomattavasti 

hankalampi kunnioittaa, sillä niitä on enemmän, ja tekstitykset pysyvätkin usein ruudussa 

kuvanleikkauksen yli. Tämä johtuu siitä, että yleensä puhe jatkuu kuvanleikkauksen yli tai henkilö 

aloittaa puheen juuri kuvan leikkauskohdassa, jolloin tekstitysten näkyminen ruudulla on pakollista. 

(Luyken ym. 1991: 45.) Vaikka tekstitysten tulo- ja lähtöajat ruudulta on hyvä synkronoida 

suhteessa kuvanleikkauksiin ja kohtauksen vaihtoihin, tätä ei saa tehdä tekstitysten luettavuuden 

kustannuksella (Ivarsson 1992: 51). Tekstitysten ruudullaoloaikaa ei tule lyhentää tarpeettomasti 

vain sen vuoksi, että ruututekstit ajoittuisivat täydellisesti kuvanleikkausten väliin. Kohtausrajojen 

kunnioittaminen sen sijaan on perusteltua, sillä oikea synkronia kohtauksen vaihdon ja tekstitysten 

välillä auttaa katsojaa havainnoimaan paremmin uutta kuvaa. 

1.5.2.7 Repliikit ja lausejaot 

Tekstityskäännöksissä dialogin käännös muotoillaan lyhyiksi tekstisegmenteiksi eli repliikeiksi, 

jotka esitetään synkronisesti alkuperäisen dialogin kanssa (Hartama 2007: 192). Jokaisen yksittäisen 

tekstisegmentin tulee olla järkevä kokonaisuus, jonka katsoja ymmärtää helposti yhdellä 

lukemisella. Asia ei kuitenkaan monesti mahdu kokonaisena yhteen kaksiriviseen repliikkiin, jolloin 

se on jaettava loogisina, yksiselitteisinä ajatuskokonaisuuksina useamman repliikin alueelle. 

(Vertanen 2007: 154.) Tekstityksiä lukiessaan katsoja ei pysty palaamaan edelliseen ruututekstiin, 

kuten kirjassa voi palata edelliselle sivulle ja lukea kohdan uudelleen. Katsojan huomio kiinnittyy 

myös aina muihin teoksen elementteihin, kuten kuvaan, joten ruututekstien lukeminen ei saa viedä 

katsojalta liikaa aikaa. (Ivarsson 1992: 96.) Jotta repliikit olisivat ymmärrettäviä ja helppotajuisia 

katsojalle, niiden tulisi matkia tavallisen puheen rakennetta ja lauseen eri osien tulisi yhdistyä 

loogisesti toisiinsa. 

Kun lause jaetaan tekstisegmenteiksi, katsojan aivot pakotetaan pysähtymään hetkeksi ja 

odottamaan uutta täydentävää tietoa seuraavassa rivissä. Jos siis repliikin jakaminen useampaan 

segmenttiin on pakollista, lause tulisi jakaa kohdassa, jossa informaatio on jo tullut esiin. (Díaz 

Cintas & Remael 2007: 173.) Tällöin katsoja ei joudu odottelemaan lauseen loppua seuraavaan 

repliikkiin, vaan edellistä kokonaista ajatuskokonaisuutta seuraa luonnollisesti toinen, jonka katsoja 

pystyy hahmottamaan heti ja ymmärtämään sen merkityksen tarinassa. Jos käännös jaetaan 

useamman ruututekstin alueelle, repliikkijako tulee ajoittaa virkkeiden alkuun ja loppuun, jotta 
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jokainen tekstisegmentti on järkevä kokonaisuus (Ivarsson 1992: 96). Jos kääntäjä taas jakaa 

repliikit tekstisegmentteihin, jotka eivät yhdisty toisiinsa helposti, repliikkijaot vaikuttavat 

käsittämättömiltä, jolloin tekstitysten seuraamisesta tulee erittäin hankalaa ja katsoja ärsyyntyy 

nopeasti. Epäloogiset repliikkijaot vaikuttavat katseluelämykseen hyvin negatiivisesti, jolloin 

katsojan näkemys tekstitysten laadusta kärsii huomattavasti. 

Repliikkejä jaettaessa useamman rivin alueelle täytyy ottaa huomioon tiettyjä yleisiä periaatteita. 

Ruututekstikonventiot edellyttävät, ettei kieliopillisesti yhteenkuuluvia sanoja saa erottaa toisistaan 

eri riveille (Jääskeläinen 2007: 122). Lausetta ei saa katkaista mielivaltaisesti eikä attribuuttia saa 

koskaan erottaa pääsanastaan. Jos asia jatkuu seuraavassa repliikissä, se osoitetaan katsojalle 

tavuviivalla repliikin lopussa. Myös puhujan vaihtuminen on mahdollista ilmaista repliikin sisällä 

käyttämällä tavuviivaa, ja tällöin ensimmäisen puhujan sanat sijoitetaan yläriville ja jälkimmäisen 

alariville, mutta tilanteen niin vaatiessa puhuja voi vaihtua kesken rivinkin. (Vertanen 2007: 154.) 

Näin jokainen virke pysyy oikeassa ajatuskokonaisuudessa, ja katsojan on helppo pysyä mukana 

dialogissa ja tarinassa. Kysymys ja siihen saatu vastaus suositellaan laitettavaksi saman ruututekstin 

alueelle, jolloin kysymys tulee yläriville ja vastaus alariville (Ivarsson 1992: 68). Joskus kuitenkin 

vastauksen laittaminen näkyviin yhdessä kysymyksen kanssa rikkoo keskustelun jännitteen 

ennenaikaisesti, ja katsoja saa liian aikaisin selville yllättävän vastauksen. Tällaisessa tilanteessa on 

tärkeää pyrkiä säilyttämään jännitys laittamalla vastaus eri ruututekstiin ja ajoittamalla se tulemaan 

ruudulle puheen kanssa samaan aikaan. (Ivarsson 1992: 103.) Käsittelemme repliikkijaon 

toimivuutta tutkimamme elokuvan tekstitysten osalta tarkemmin tutkielmamme analyysiosassa. 

1.5.2.8 Laulut 

Teoksen tarinan juoneen liittyvät laulut usein käännetään, mutta jos laulu toimii taustamusiikkina, 

sitä ei tarvitse kääntää. Jos laulu käännetään, sen kertosäettä ei tarvitse kääntää joka kerta, ja joskus 

vain muutaman säkeenkin kääntäminen riittää osoittamaan laulun idean. Tekstitysten avulla 

käännös tulisi pystyä laulamaan musiikin mukana, joten laulun kääntämisessä rytmi on tärkeämpi 

kuin mahdollisten riimien säilyttäminen käännöksessä. (Ivarsson 1992: 119.) Katsoja huomaa 

loppusoinnut yleensä vain silloin, jos ne näkyvät samassa ruututekstissä allekkain tai jos 

loppusointu toistetaan ainakin kolme kertaa (Ivarsson 1992: 120). Laulujen kääntäminen voi 

parhaillaan osoittaa kääntäjän mielikuvituksellisuutta ja tuoda tekstityksiin lisää aitoutta. Vaikka 

loppusointujen säilyttäminen käännöksessä ei useinkaan ole tarpeellista, onnistunut 

loppusoinnullisuus käännöksessä voi olla tekstitysten laatua lisäävä tekijä. Tutkimamme elokuva 
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sisälsi lukuisia lauluja, joiden käännösstrategioista kerromme tarkemmin tutkielmamme 

analyysiosassa kohdassa 7.3.2.3. 

1.5.2.9 Puherekisteri 

Henkilöhahmojen puhe on tärkeässä osassa elokuvassa, joten luonnollisesti kääntäjän tulee punnita 

tarkkaan erilaiset käännösratkaisut ja määrittää vastaavatko ne alkuperäisen puheen tarkoitusta. 

Koska hahmot heräävät eloon puhetyylillään, ei ole samantekevää, miten kääntäjä välittää heidän 

repliikkinsä kohdeyleisölle. Alkuperäisessä dialogissa käytetty puherekisteri on tärkeää huomioida 

ja kääntäessä tulisi pitää mielessä kohdeyleisön tarpeet ja myös kohdekulttuurin normit. 

Monissa nykyelokuvissa käytetään alatyylisiä ilmaisuja ja kiroilua, ja kääntäjälle niiden tehon 

välittäminen käännöksessä onkin suuri haaste. Kirjoitettuna kirosanan teho on paljon suurempi kuin 

ääneen lausuttuna, sillä ruututekstin ahtaissa puitteissa ne usein korostuvat tarpeettomasti (Vertanen 

2007: 153). Monet lähdekieltä osaavat katsojat ovat kärkkäitä kritisoimaan kääntäjää kirosanojen 

poistamisesta tai niiden pehmentämisestä tekstityksessä, sillä heidän mielestään kielen tulisi olla 

yhtä karkeaa molemmissa kielissä. Kääntäjän ei kuitenkaan tarvitse korostaa voimasanoja 

tekstityksessä, sillä usein hän voi luottaa siihen, että katsoja pystyy itse päättelemään kielen 

karkeuden tason esimerkiksi puhujan ilmeestä ja äänensävystä (Vertanen 2007: 153). Jos kääntäjä 

olisi täysin uskollinen lähdekieliselle dialogille ja kääntäisi kaikki sanotut kirosanat, sekin herättäisi 

vastusta katsojissa ja kääntäjää syytettäisiin liioittelusta. Toisaalta kääntäjän ei pidä kainostella 

kovan kielen käyttöä silloin, kun tilanne ja roolihahmon uskottavuus sitä vaativat (Vertanen 2007: 

153). Tasapaino onkin hyvin tärkeää voimasanoja kääntäessä, ja huomioon on myös otettava 

mediakanavan rajoitukset. Jos elokuva esitetään illalla, sen kielen tulisi olla neutraalimpaa kuin 

myöhäisillan elokuvien, joissa on mahdollista käyttää hieman voimakkaampaa kieltä. 

Henkilöhahmojen puhe voi myös sisältää slangisanoja tai siinä voi kuulua murre, minkä 

välittäminen tekstityksen kautta on haastavaa. Repliikin sisällön on välityttävä katsojan tajuntaan 

heti, mutta slangisanoja on hankalaa lukea tekstistä. Slangia tai murreilmaisuja tulisikin käyttää 

tekstityksessä maltillisesti, mutta kuitenkin johdonmukaisesti koko teoksen ajan. (Vertanen 2007: 

153.) Yleiskieltä on helpointa lukea, mutta slangisanoilla ja murreilmaisuilla on vaikutusta 

karakterisaation kannalta. Jos kääntäjä ei ole johdonmukainen esimerkiksi slangi-ilmaisujen 

käytössä tekstityksessä, se voi vaikuttaa tarinan uskottavuuteen ja lisäksi katsoja voi joutua 

ymmälle, mikä tietysti vaikuttaa katseluelämykseen ja arvioon tekstitysten laadusta. 
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Slangin ja murreilmaisujen kääntämisessä on myös otettava huomioon sanojen konnotatiivinen 

merkitys. Lähdekielessä käytetty murre ei voi täysin välittyä kohdekieleen, sillä eri kulttuureissa 

murteisiin liitetyt käsitykset ja mielikuvat, eli niiden sisältämät konnotaatiot poikkeavat aina 

toisistaan. (Díaz Cintas & Remael 2007: 191.) Slangin kääntämisessä olisi myös hyvä ottaa 

huomioon kielen kyky muuttua nopeasti. Kymmenen vuotta sitten tyypillisiä olivat eri slangisanat 

kuin nykyään, joten kääntäjän on mietittävä, mitkä slangisanat ovat jo liian vanhahtavia ja voivat 

herättää ihmetystä ja tahatonta huvitusta katsojassa. 
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2 LAATUA TUTKIMASSA  

Laatu on subjektiivinen asia eli jokainen määrittää itse omalla tavallaan sen, mitä laatu milloinkin 

merkitsee. Silti laadusta on olemassa esimerkiksi erilaisia ala- ja maakohtaisia sekä kansainvälisiä 

standardeja tuotteille ja palveluille, kuten kansainvälinen ISO-standardisarja, joiden avulla hyvän 

laadun olemassaolo pyritään varmistamaan. Voidaan siis olettaa, että on olemassa tietynlaisia 

joukkojen välisiä yhteneväisyyksiä sen suhteen, mitä hyvään laatuun tietyssä tilanteessa kuuluu. 

Laatututkimuksissa tulokset voivat perustua joko tutkijan tai tutkijoiden omiin kokemuksiin ja 

omaan subjektiiviseen näkemykseen tutkittavasta asiasta, ulkopuolelta kerättyihin tietoihin ja 

kokemuksiin kyseisestä tutkimuskohteesta tai näihin molempiin. Timo Tuuralan laatuakatemia-

verkkosivuilla laadun kokemus määritellään suhteelliseksi, eli arvioitsija antaa laadun kokemukselle 

oman sisäisen merkityksensä (Tuurala 2010). Laatututkimusten ongelma käännösalalla on se, että 

laadun mittarina ovat usein vain tutkijan omat subjektiiviset käsitykset asioista, jolloin laadun 

arvioiminen perustuu vain tutkijan omiin kokemuksiin sekä kohde- ja lähdetekstin vertailuun. 

Onneksi av-käännösalalla harjoitetut vastaanottotutkimukset ovat tuoneet käännösten 

vastaanottajien äänen kuuluviin paremmin. 

Tässä tutkimuksessa me, tämän pro gradu -tutkielman kirjoittajat, toki toimimme laadunarvioijina, 

mutta tekemämme av-käännösalan laatututkimus perustuu omien näkemyksiemme lisäksi 

ulkopuolelta kerättyihin tietoihin kuten kääntäjän ja käännöksen vastaanottajien mielipiteisiin ja 

tuomme ne sellaisinaan tutkimuksessa esiin. Emme halua siis toimia yksin laadunarvioijina, vaan 

tahdomme saada todellisten av-käännösalaan liittyvien toimijoiden äänen kuuluviin. Olemme 

tutkineet ja arvioineet itse av-kääntäjä Pirjo Aaltosen käännösratkaisuja Synnyin Neuvostoliitossa -

elokuvan tekstityksissä, haastatelleet Aaltosta koskien kyseisen elokuvan käännösprosessia ja av-

kääntämistä yleensä, tehneet sähköpostikyselyn Aaltosen työnantajalle Ylen suomentaja-

toimittajien esimiehelle Marjaana Kulovedelle selvittääksemme niitä olosuhteita, joissa käännös on 

luotu sekä suorittaneet vastaanottotutkimuksen, jossa kohdeyleisö katsoi dokumenttielokuvan ja 

arvioi käännöksen toimivuutta omasta näkökulmastaan. Lisäksi olemme keskustelleet alasta yleensä 

av-kääntäjien info- ja keskustelutilaisuudessa, joka järjestettiin Tampereen yliopistolla 25.3.2011. 

Käytämme tässä keskustelussa esiin nousseita ajatuksia myös täydentävinä tietoina tutkimuksessa. 

Halusimme tehdä laatututkimuksen, jossa yritetään huomioida mahdollisimman laajasti käännöksen 

laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä ulottaa laatututkimuksen itse käännöksen lisäksi myös toimintaan. 

Samalla halusimme tehdä sellaista laatututkimusta, jonka tulokset eivät perustuisi pelkästään 

tutkijoiden omiin arvioihin, vaan mukaan saataisiin todellisia toimijoita ja heidän mielipiteitään. 
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Laatututkimuksessa on tuotava esiin vahvasti se, kenen näkökulmasta laatua on tutkittu. Tässä 

tutkielmassa itse käännöksen laadusta puhuttaessa esiin tulevat meidän tutkijoiden mielipiteiden 

lisäksi kääntäjän näkemys sekä käännöksen vastaanottaneen yleisön mielipide. Haluamme korostaa 

kääntäjää sekä käännöksen vastaanottajia käännöksen laadusta ja toimivuudesta puhuttaessa, sillä 

he pääsevät tutkimuksissa harvoin ääneen. Koska saimme tutkimukseemme mukaan joukon ihmisiä, 

jotka katsoivat tutkimuksen kohteena olleen dokumenttielokuvan Synnyin Neuvostoliitossa, otamme 

vahvasti huomioon kohdeyleisön mielipiteen tekstitysten toimivuudesta. Sillä tavoin tämä pro gradu 

-tutkielmamme on myös tapaustutkimus. Kohdeyleisömme oli kuitenkin hyvin homogeeninen ja 

suhteellisen pieni, joten on perusteltua pohtia käännöksen toimivuutta myös laajempien yleisöjen 

näkökulmasta. Kun taas puhumme toiminnan laadusta, kiinnitämme huomiota kääntäjän 

työllistäneen tahon toiminnan eettisyyteen sekä itse kääntäjään ja hänen taustaansa ja ajatuksiinsa 

kääntämisestä ja tutkimuksen kohteena olevan dokumenttielokuvan kääntämisestä. Tässä 

tutkimuksen osassa tulee esiin tutkijoiden oma arvio laadusta, joka perustuu pääosin kääntäjän 

haastatteluun sekä Ylen sähköpostikyselyyn, mutta jossa hyödynnämme myös av-kääntäjien info- ja 

keskustelutilaisuudessa esiin nousseita asioita. 

2.1 Laadun käsite 

Jotta voimme pureutua tutkimaan laatua tarkemmin, ensin on määriteltävä se, mitä laatu on. Laadun 

käsitteen yksiselitteinen määritteleminen ei ole helppoa, sillä jokainen käsittää laadun omalla 

tavallaan. Laadun määrittelemiseen vaikuttaa se, minkä asian tai ilmiön laadusta puhutaan ja 

tietenkin se, kuka laatua milloinkin määrittää. Voimme siis vain antaa esimerkkejä siitä, mitä laadun 

käsite milloinkin merkitsee. Tässä tutkimuksessa laatututkimuksen kohteena on av-käännösalan 

toiminta ja tietysti myös itse käännös, joten on syytä kartoittaa, mitä laatu merkitsee käännösalalla. 

Adrew Chesterman (1997: 118) esittelee teoksessaan Memes of Translation kaksi näkökohtaa 

käännöksiin liittyvän laatukäsitteen tarkasteluun. 

Ensinnäkin laatu voi olla deskriptiiviistä , jolloin viitataan käännöksen luonteeseen tai piirteisiin: 

oletetaan, että tietynlaisella käännöksellä on tietynlaisia piirteitä ja tietynlainen vaikutus 

kohdekulttuurissa. Käännöksen piirteet taas riippuvat siitä, millaisia ratkaisuja kääntäjä on tehnyt 

(Chesterman 1997: 118). Deskriptiivisessä laaduntarkastelussa kiinnitetäänkin huomiota siihen, 

mitä kääntäjä on tehnyt ja miksi, jolloin kohde- ja lähdeteksti asetetaan vierekkäin ja niiden 

keskinäistä vastaavuutta, eli ekvivalenssia tutkitaan (Chesterman 1997: 118). Chestermanin teoria 

deskriptiivisestä laadusta on hyödyllinen, mutta silloin, kun tiettyihin käännösratkaisuihin johtaneita 
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syitä tutkitaan, kääntäjä pitäisi ottaa aktiivisesti tutkimukseen mukaan esimerkiksi haastattelun 

muodossa. Pelkkä lähde- ja kohdetekstin vertailu ei mielestämme tue todellisten syiden 

kartoittamista, vaan tutkimukseen olisi otettava mukaan todellisia toimijoita, kuten kääntäjä ja 

käännöksen kohdeyleisö. Kääntäjä voisi tällöin perustella omat ratkaisunsa ja kohdeyleisö voisi 

kertoa kokemuksistaan käännöksestä. Näin myöskään tutkimustulokset eivät olisi vain tutkijan 

omiin olettamuksiin pohjautuvia arvioita. 

Deskriptiivinen laatu on kuitenkin vain toinen Chestermanin ehdottamista laatukäsitteistä. 

Chestermanin toinen laatukäsite on nimeltään evaluatiivinen laatu, jolloin viitataan siihen, miten 

käännös vastaa sille asetettuja standardeja ja arvoja: mittauksen kohteena on siis se, kuinka hyvä tai 

huono käännös on (Chesterman 1997: 119). Chesterman myöntää, että tällainen arvottaminen on 

voimakkaasti joko negatiivista tai positiivista, sillä kyseisen mallin mukaan käännöstä tarkastellaan 

virheiden etsimisen näkökulmasta. Käännösratkaisuihin johtaneet syyt ovat kuitenkin 

monisyisempiä ja koska käännöksen todellisten yleisöjen ja niihin kuuluvien yksilöiden välillä voi 

olla suuriakin eroja, käännös toimii sen eri vastaanottajille eri tavoin. Chestermanin evaluatiivisen 

laadun hyvä–huono-kahtiajakaminen on sen vuoksi hyvin karkea ja korostaa myös laadunarvioijan 

autoritaarisuutta. 

Haluamme tässä tutkimuksessa korostaa, että käännöksen laatua voi tutkia myös hyvässä 

yhteishengessä kääntäjän kanssa, jolloin käännöksen laatua tutkiva taho ja kääntäjä ovat 

samanarvoisia keskenään. Tällöin kääntäjän mielipiteitä kuunnellaan ja käännöksen toimivuutta 

tutkitaan sen käytännön soveltuvuuden kautta. Tällä tarkoitamme käännöksen kohdeyleisön 

ottamista mukaan tutkimukseen. Käännöksen toimivuus kohdekielisten vastaanottajien 

näkökulmasta määrittyy hyvin vastaanottotutkimuksen keinoin, jolloin käännöksen todellinen yleisö 

saa äänensä kuuluviin. Tällaista hyväntahtoista ja todellisuuteen pohjaavaa laatututkimusta 

kutsumme Riitta Oittista mukaillen karnevalistiseksi laadun tutkimiseksi, josta kerromme 

tarkemmin osassa 2.6. 

Vaikka tämä tutkimus ei varsinaisesti koskekaan käännöstoimistoja, Suomen käännöstoimistojen 

liiton eli SKTOL:n laadunvarmistuksen periaatteet myös kertovat siitä, mihin käännösalalla 

pyritään silloin, kun halutaan tehdä laatua. SKTOL ilmoittaa laadunvarmistamisen 

perusperiaatteensa verkkosivuillaan seuraavasti: ”käännöstyön laadulla liitto tarkoittaa 

puolueettomien ammattikriteerien mukaista erinomaista käännös- ja palvelutasoa, jolla varmistetaan 

asiakkaan tyytyväisyys” (Suomen käännöstoimistojen liitto 2007). Asiakkaan tyytyväisyys on siis 

käännöstoimistojen liiton mukaan tärkeä tavoite. Asiakas tietysti tässä kohtaa tarkoittaa käännöksen 

tilannutta tahoa ja tyytyväisyys voi kuitenkin johtua muustakin kuin hyvästä käännöslaadusta, kuten 
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esimerkiksi halvasta hinnasta. Sen vuoksi asiakkaan tyytyväisyys ei aina tarkoita sitä, että käännös 

olisi onnistunut laadullisesti. Mielestämme käännös onkin onnistunein silloin, kun se on palvellut 

kohdeyleisöään hyvin. Tässä tutkimuksessa käännöksen kohdeyleisö ja yleisön tyytyväisyys otetaan 

vahvasti mukaan käännöstä koskevaan laatututkimukseen. 

Koska kääntäminen on liiketoimintaa, on myös hyvä miettiä, miten liiketoiminnassa määritellään 

laatu. Timo Tuurala (2010) määrittelee laadun merkityksen liiketoiminnan kannalta seuraavasti: 

”Liiketoiminnassa laatu on toimintaedellytysten, toiminnan ja sen tulosten perustehtävän ja 

strategian mukaisuutta. Tuotteessa tai palvelussa laatu on lupauksen mukaisuutta. Laatu merkitsee 

asiakaslähtöisiä valintoja, suunnitelman mukaista toimintaa ja aiottuja tuloksia” (Tuurala 2010). 

Liiketoiminnassa siis on oltava tietynlaisia sovittuja käytäntöjä ja strategioita sekä tavoitteita, joihin 

pyritään laadun varmistamiseksi. Tuuralan määritelmässä myös tulee vahvasti esiin se, että 

tuotteiden tai palveluiden tarjoamisessa asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden odotusten täyttäminen 

kuuluu laadukkuuteen. Itse näemme kääntämisen palveluammattina ja sen vuoksi tuomme 

tutkimuksemme analyysiosassa vahvasti esiin sen, miten käännös on palvellut vastaanottajiaan. 

2.2 Laaduntutkimuksen kohteen määritteleminen 

Käännösalan laaduntutkimus ei voi koskea vain itse käännöksiä. Myös Christina Schäffner 

muistuttaa, että niin kauan, kuin käännöstoimintaa on ollut olemassa, mielenkiinnon kohteena on 

ollut käännöstuotteen laadun tutkiminen ja lisäksi käännöstoiminnan laadun tutkiminen 

(Schäffner 1998: 1). Olemme samaa mieltä Schäffnerin kanssa siitä, että laadun tutkiminen on 

uloitettava myös toimintaan. Me itse haluamme kuitenkin nähdä kääntämisen asiakaspalvelualana ja 

siksi mielestämme kääntäjä myy ja tarjoaa palveluita, ei niinkään tuotteita. Vaikka sana tuote onkin 

yleisessä käytössä talousalalla sekä tuotteista että palveluista puhuttaessa, haluamme tässä 

tutkimuksessa puhua mieluummin käännöspalvelun laadun tutkimisesta. Tällaisen 

palveluorientoituneen näkökulman perustelemme myös sillä, että tässä tutkimuksessa haluamme 

korostaa käännösten vastaanottajien merkitystä todellisen laadun etsimisessä. Tällainen 

laatututkimus onnistuu vastaanottotutkimuksen keinoin, jossa kartoitetaan, miten hyvin käännös 

palveli valitsemamme kohdeyleisön jäseniä. Vastaanottotutkimuksesta kerromme lisää kohdassa 

3.3. 

Kun käännösalaa tutkitaan toimintana, on otettava huomioon kaksi näkökohtaa: organisaatiotason 

toiminta sekä inhimilliset resurssit. Organisaatiotasolla tarkoitamme sitä tahoa, joka työllistää 

kääntäjän. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi käännöstoimistot. Toki kääntäjä voi työllistää itse 
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itsensä yrittäjänä ja pitää yllä suoria asiakassuhteita, jolloin varsinaista organisaatiotahoa ei 

kääntäjän ja asiakkaan välille tule. Käännösalan ammattilaiset kuitenkin tekevät paljon työtä 

erilaisten toimistojen kautta tai ovat joko talon sisäisiä kääntäjiä tai freelancereita esimerkiksi 

Yleisradion tai MTV3:n kaltaisille organisaatioille. Sen vuoksi organisaatiotason toiminnan 

tutkiminen on tärkeää. Tämän tutkimuksen kohteena organisaatiotasolla on Yleisradio, jonka talon 

sisäisenä suomentaja-toimittajana tutkimamme elokuvan kääntäjä Pirjo Aaltonen toimii. 

Organisaatiotason toiminnan laatututkimuksessa kiinnitetään huomiota etenkin toiminnan 

eettisyyteen eli tarkistetaan, millaisin perustein kääntäjiä rekrytoidaan, ovatko kääntäjän työajat ja 

palkkiot sekä työskentelymateriaalit asianmukaisia. Organisaatiotason laadunvalvonta on tärkeää 

siksi, että kääntäjän työllistävän tahon toiminta vaikuttaa sekä käännösten laatuun että koko 

käännösalan tilaan ja kääntäjien jaksamiseen työssä. 

Inhimillisten resurssien laadunvalvonnalla tarkoitamme itse kääntäjiä. Käännösten laatu riippuu 

organisaatiotason toiminnan vaikutusten lisäksi siitä, millainen kääntäjä käännöksen on laatinut. 

Kun inhimillisiä resursseja tutkitaan, huomio kiinnitetään kääntäjän koulutus- ja työtaustaan sekä 

hänen ennakkotietoihinsa lähde- ja kohdekulttuurista sekä hänen henkilökohtaisiin periaatteisiin 

kääntämisestä. Tällaisen tiedon kartoittaminen edellyttää tietenkin syvähaastattelututkimusta ja 

keskustelua kääntäjän kanssa, ja tämän tutkimuksen tarpeisiin me suoritimmekin pitkän 

syvähaastattelun Ylen suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltosen kanssa kesäkuussa 2010. Keräämällä 

tietoa myös käännösprosessista kääntäjältä itseltään, saamme todellista tietoa siitä, millaiset asiat 

käännöksen laatuun vaikuttavat ja siitä, millaista kääntäjän työelämän todellisuus oikeasti on. 

Inhimillisten resurssien tutkimuksessa saamme kartoitettua kääntäjän taustan ja pätevyyden, mutta 

haluamme korostaa tässä kohtaa karnevalistista laadunarviointia, jolloin voimme 

yhteisymmärryksessä kääntäjän kanssa pohtia käännösprosessia ja käännösalaa sekä alalla 

toimimisen realiteetteja. Inhimillisten resurssien tutkimuksessa siis pohjustetaan myös itse 

käännöksen laadun tutkimista, sillä saamme kääntäjältä paljon kultaista tietoa käännösprosessista ja 

perusteluja käännösratkaisuille. 

2.3 Laadun merkitys 

Vaikka laatu on kautta käännöstieteen historian ollut yksi käännösten tärkeimpiä tarkastelukohtia, 

aihe on tullut käännösalalla eri tavalla ajankohtaiseksi kuin ennen. Ala on muuttunut hyvin paljon ja 

muutokset ovat vaikuttaneet myös käännösten ja koko alan toiminnan laatuun ja kääntäjien asemaan 

(Abdallah 2010). Laaduntutkimus ei saa enää koskea vain käännöksiä, vaan on koetettava kartoittaa 
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myös toiminnan laatua ja kiinnittää huomio kääntäjän käytännön työelämään eli niihin lähtökohtiin, 

joista käännöksiä lähdetään tekemään. Seuraavassa esittelemme tarkemmin niitä syitä, miksi laadun 

tutkiminen av-käännösalalla on tärkeää.  

2.3.1 Käännösten käytön kasvava volyymi 

Käännösten vastaanottoa, merkitystä ja hyödyllisyyttä määrittää suurelta osin niiden laatu. Laatuun 

on todella kiinnitettävä huomiota, sillä ihmiset törmäävät yhä useammin käännöksiin ja 

nimenomaan mitä erilaisimpiin käännöstyyppeihin; paperille käännetystä tekstistä ja tulkkauksesta 

on kuljettu pitkä matka nykyajan digitaalisiin käännöksiin kannettavissa pelikonsoleissa sekä 

matkapuhelimissa. Delia Chiaro (2008) arvioi, että juuri elokuva- TV-, DVD- ja 

videopelikäännökset sekä muut niin sanotut ruutukäännökset muodostavat suurimman osan 

nykyajan käännöstöistä. Kaapeli- ja satelliittikanavien sekä DVD-tuotosten valtava määrä tähtäävät 

siihen, että kaikelle televisioidulle ohjelmalle olisi olemassa käännös. (Chiaro 2008: 241–242.) 

Suomi on teknologian maa ja av-käännöksillä on maassamme mielestämme suuri rooli. 

Teknologian tuotteiden lisäksi koko ajan kasvava kaapelikanavaverkosto vaatii yhä enemmän av-

käännöskapasiteettia, johon maan ammattilaisten on pystyttävä vastaamaan. Myös Suomen väestön 

muutos yhä multikulttuurisempaan suuntaan tuo av-kääntäjille tulevaisuudessa uusia haasteita. On 

siis selvää, että av-käännösten laadulla on merkitystä. 

2.3.2 Käännösten ja kääntäjien status 

Laadukas käännös voi saada osakseen tunnustusta eri tavoin; kohdeyleisöltä positiivisena 

palautteena, medialta myötämielisinä arvosteluina tai vaikkapa erilaisina alan palkintoina. 

Laadukkuuden kautta voimme saada ammattikunnallemme kaivattua positiivista näkyvyyttä. Myös 

käännöksen sosiokulttuurinen merkitys vieraan kulttuurin esiintuojana ja opettajana 

kohdekulttuurille voi kasvaa, kun laatuun panostetaan. Laatua ei kuitenkaan voi ajatella 

yksipuolisesti vain itse käännöksiin liittyvänä asiana, vaan laadun käsite ulottuu koko 

käännösprosessiin ja kaikkiin siihen liittyviin toimijoihin sekä toimintaan. Av-käännösalan 

epäkohdat, jotka vaikuttavat työn laatuun, kääntäjien oikeuksiin ja kääntäjien jaksamiseen työssä, 

pitää myös liittää laatukeskustelun tiiviiksi osaksi, jotta samalla saadaan tietoa siitä, mitkä asiat 

alalla vaativat erityistä huomiota ja korjaamista. Laatukeskustelu liittyy siis tiiviisti sekä käännösten 

että kääntäjien statukseen. 
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2.4  Laatu ja av-alan ongelmakohdat 

Valtaosa EU-maista tuo maahan suuria määriä fiktiivistä ohjelmaa USA:sta ja Isoa-Britanniaa 

lukuun ottamatta ne kaikki tarvitsevat käännöksen, mutta niiden laadusta ei juuri ole tietoa. 

Fiktiiviset ohjelmat ovat vain jäävuoren huippu, sillä huimia määriä muun muassa dokumentteja, 

reality-showta, poliittisia ohjelmia, uutisia ja suuria mediatapahtumia käännetään eurooppalaisille, 

kielellisesti hyvin heterogeenisille TV-markkinoille. Vaikka kyseisillä markkinoilla toimii valtava 

määrä toimistoja ja taloudellinen liikevaihto on valtava, näyttää siltä, että käännösten laatua 

tarkkaillaan hyvin vähän. Kuluttajien eli katsojien on siis vain luotettava siihen, että käännökset 

ovat päteviä. (Chiaro 2008: 241–242.) Chiaron huoli laadun tarkkailun puutteesta on aiheellinen ja 

suureksi kysymykseksi nouseekin, miksi laadusta ei tiedetä paljoa ja mitkä asiat johtavat siihen, että 

laatua tarkkaillaan kovin vähän. Seuraavassa esittelemme niitä ongelmakohtia av-alalla, jotka 

vaikeuttavat laadun tutkimista ja määrittämistä. Samalla käymme läpi niitä epäkohtia, jotka 

vaikuttavat av-käännösten laatuun negatiivisesti. Vaikka osa esittelemistämme ajatuksista on 

keskittynyt Euroopan av-käännösyhteisöön, näitä epäkohtia on kuitenkin hyvä miettiä myös 

Suomen näkökulmasta, sillä Suomessa toimii paljon kääntäjiä, jotka tekevät töitä monikansallisille 

yhtiöille. Yksityisellä sektorilla av-alan käännöstoiminta Suomessa on jo pitkälle globaalia 

verkostotaloutta (Abdallah 2007: 272). 

2.4.1 Subjektiivisuus 

Kuka voi yleisesti määrittää sen, mikä on laatua ja mikä ei? Suuri ongelma laadun tutkimisessa on 

se, että laadun määritteleminen on yksilöllistä ja subjektiivista: jokainen määrittelee itse, mikä on 

laatua ja se, mikä on laadukasta yhdelle, ei välttämättä ole sitä toiselle. Delia Chiaro (2008) 

käsittelee artikkelissaan Issues of quality in screen translation av-kääntämisen laadunmäärittelyyn 

liittyviä ongelmia. Myös Chiaro tähdentää, että laadun arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota 

siihen, kenen näkökulmasta laatua tarkastellaan: kääntäjän, palveluntuottajan, loppukäyttäjän eli 

yleisön, vai näiden kaikkien kolmen näkökulmasta. (Chiaro 2008: 241.) Koska jokainen määrittelee 

itse sen, mikä on laatua, myös laaduntarkkailun ja -määrittämisen keinot ovat mitä erilaisimpia. Av-

alan laaduntarkkailun tavat vaihtelevat maiden ja jopa ohjelmantarjoajien välillä ja voivat tarkoittaa 

mitä tahansa korjausluvun ja tekstitysten esikatselun välillä (Heulwen 2001: 153). Chiaron mukaan 

tieteellisissä piireissä on jo pitkään ollut erimielisyyttä myös siitä, miten eri av-käännöstyyppien, 

kuten dubbauksen, tekstityksen tai voice over -kääntämisen laatukriteerit voidaan määrittää, ja siitä, 

millä perusteilla laatustandardeja ylipäätään voidaan tehdä. (Chiaro 2008: 241.) Emme voi 
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määritellä laatua kaikkien puolesta, mutta ainakin voimme kartoittaa niitä keinoja, joilla laatua 

voidaan tutkia ja antaa ehdotelmia siitä, mikä on hyvää laatua tietyssä av-käännösalan tilanteessa. 

Tässä tutkimuksessa huomion kohteena av-käännösalan palveluista ovat tekstitykset. 

2.4.2 Hatarat standardit 

EU:n sisällä käännösten laatua yritetään pitää yllä kansainvälisillä laatustandardeilla, kuten ISO 

9000 -sertifikaatilla. Kyseiset standardit ovat kaikkien alojen liiketoiminnan tarkoituksiin 

suunniteltuja ja niitä voidaan soveltaa missä tahansa organisaatiossa ja mihin tahansa tuotteeseen tai 

palveluun, jolle kyseisten standardien sertifikaatti on myönnetty. Jotta sertifikaatin voi saada, 

hakijan on noudatettava kyseisen organisaation määrittämiä periaatteita ja normeja. Näiden normien 

ongelmaksi vain muodostuu se, että ne eivät ole millään tavalla pakollisia, vaikka ne sisältävät 

mittavat kriteerit laadun johtamiseen nimenomaan suhteessa asiakasvaatimuksiin ja 

asiakastyytyväisyyteen, eli suositeltujen ISO-standardien noudattamine on todellisuudessa 

luottamuskysymys. Kuluttajille, jotka luottavat kyseisen laatusertifikaatin saaneisiin tahoihin, jää 

siis vain sokea usko siihen, että näitä normeja todella noudatetaan. Nämä standardit eivät 

kuitenkaan koske lainkaan av-käännösten alaa ja Chiaron mukaan syy siihen voi olla av-käännösten 

näkymätön rooli: katsojat eivät huomaa seuraavansa käännöstä kuullessaan dubattua puhetta tai 

lukiessaan tekstityksiä. (Chiaro 2008: 245.)  

Av-käännökset siis pääsevät markkinoille melko vapaasti ilman kansainvälisiä standardeja. Erilaiset 

sertifikaatit ja laatustandardit ovat kuitenkin usein vain muotoseikkoja, jotka eivät välttämättä näy 

käytännössä, niin kuin Chiarokin artikkelissaan totesi. Toki esimerkiksi Suomen 

käännöstoimistojen liitolla on olemassa laadunvarmistuksen periaatteet, jotka ovat jo melko 

käytännönläheisiä ja toimintatapoihin käytännössä vaikuttamaan pyrkiviä ohjeita (Suomen 

käännöstoimistojen liitto 2007). Ratkaisevampia välineitä laadun varmentamiseen käytännön työssä 

voisivat kuitenkin olla vaikkapa käännöstoimistojen ja muiden kääntäjiä työllistävien tahojen omien 

työyhteisöjen sisäisten toimintaperiaatteiden luominen ja niiden noudattaminen, kuten esimerkiksi 

toimitusaikojen järkeistäminen, talon kääntäjien jatkuva koulutus sekä kääntäjien pätevyyden 

varmistaminen. Näin laaduntarkkailun periaatteiden luominen ei jäisi vain jonnekin kauas 

yhdistysten ja liittojen tasolle, vaan jokainen alan toimija osallistuisi omalta osaltaan 

laadunvarmistuskeinojen miettimiseen ja kehittämiseen. Yksi suuri asia laadun takaamisessa olisi 

mielestämme myös asiakassuhteen lähentäminen, jolloin mahdollisista ongelmakohdista voitaisiin 

keskustella suoremmin kääntäjän ja asiakkaan välillä. Toki ymmärrämme, että käännöstoimistoissa 

toimivat koordinaattorit ovat juuri tätä tarkoitusta varten, mutta mitä useampi välikäsi asiakkaan ja 
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kääntäjän kommunikaatiossa on, sen helpommin voi syntyä väärinkäsityksiä ja toimijoiden valta-

asemia. Tällaisesta kuilusta käännösalan tuotantoverkoston toimijoiden välillä varoittaa myös 

tutkija Kristiina Abdallah (2010). 

2.4.3 Käännösalan monikansalliset toimintaverkostot 

Tutkija Kristiina Abdallah kirjoittaa Kaj:n jäsenlehti Kajawan verkkonumerossa 3/10 siitä, millaisia 

käännösten laatuun ja koko käännösalaan vaikuttavia muutoksia Suomen käännösmarkkinoilla on 

viime vuosina tapahtunut. Abdallahin artikkeli Laadun haasteet käännösalan tuotantoverkostoissa 

(2010) valottaa sitä niitä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet käännösten laadun lisäksi myös 

kääntäjien asemaan. Suomen käännösmarkkinoille on tullut uusia monikansallisia 

käännöstoimistoja, joiden toiminnan eettisyyson melko hataraa: monien kääntäjien palkkiot ovat 

alentuneet samalla kun heidän työmääränsä on lisääntynyt ja työ mekanisoitunut. Kääntäjien lisäksi 

alalle kouluttautuvat nuoret ovat kärsineet tästä ilmiöstä, sillä monikansalliset käännöstoimistot 

vaativat työntekijöiltään perustamaan oman yrityksen. Näin kyseiset toimistot saavat ulkoistettua 

osan omasta yritysriskistään kääntäjille ja alihankkijana toimiva kääntäjä on erittäin heikossa 

asemassa rajoittuneen toimijuutensa kuin informaation jähmeän kulun vuoksi. (Abdallah 2010: 5.)  

Myös käännösten laatu laskee monikansallisten käännöstoimistojen toimintatapojen vuoksi, sillä 

joskus käännöstoimiston asettamat työskentelyraamit ovat niin tiukat, että niiden puitteissa hyvää 

käännöstä ei yksinkertaisesti ehdi tai kannata tehdä. Ne kääntäjät, jotka ovat jo toimineet alalla 

jonkin aikaa, osaavat välttää tällaisia opportunistisesti toimivia käännöstoimistoja, mutta jotkut 

käännöstoimistot ovatkin alkaneet rekrytoida opiskelijoita alihankkijoikseen, sillä heillä on harvoin 

vielä kaupallista kompetenssia, eivätkä he välttämättä ymmärrä, jos heitä käytetään hyväksi. 

Kääntäjät saattavat kuitenkin potea eettistä stressiä siitä, etteivät he kykene täyttämään 

ammattieettisiä velvollisuuksia loppukäyttäjien oikeuksien edustajina. Tällöin he saattavat 

kompensoida huonoja työskentelyolosuhteita repimällä laadun omasta selkänahastaan tuottamalla 

parempaa laatua kuin heiltä voitaisiin noissa olosuhteissa edellyttää. Moraalikatoon syyllistyneen 

käännöstoimiston riskinoton seuraukset siis kaatuvat kääntäjän maksettavaksi, sillä he panostavat 

yhteistoimintaan enemmän kuin opportunistinen yhteistyökumppaninsa. Niin kauan kuin kääntäjä 

toimii tällä tavoin ja luopuu omasta katetuotostaan, johon hän on yrittäjänä oikeutettu, kyseessä on 

yksisuuntainen moraalikato. Jos taas kääntäjä alkaa toimia saman liike-elämän logiikan 

mukaisesti kuin nämä riistäjätoimistot, kyseessä on heti kahdensuuntainen moraalikato. Kääntäjä 

siis tällöin kieltäytyy ottamasta vastuun toimiston riskeistä ja maksajiksi joutuvat käännöksen 

vastaanottajat. (Abdallah 2010: 6.) 
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2.4.4 Työtahdin vääristyminen ja työtaistelut 

Av-alan teknologinen kehitys tarjoaa nyt uusia työkaluja käytännön työhön, mutta samalla 

kääntäjiltä vaaditaan yhä nopeampaa työtahtia. Kuten Abdallahkin (2010) muistuttaa, av-alalla 

käännökset tehdään usein kiireessä. Joskus kääntäjät joutuvat tekemään käännöksiä jopa ilman 

alkuperäistä kuvanauhaa (Abdallah 2007: 276). Voidaan olettaa, että valtava Euroopan 

käännösverkosto sulkee sisäänsä vaihtelevaa käännöslaatua. Tarvitaan lisää työkaluja, joilla laatua 

voidaan seurata. On vaikea sanoa, miten laadun tarkkailu saataisiin toimimaan kääntäjien käytännön 

työelämässä, kun toimeksiannot ovat muutenkin jo kiireellisiä. Ongelmaan onkin pureuduttava 

tutkimalla kääntäjiä työllistävän tahon toimintaa ja sen eettisyyttä. Liian kireässä tahdissa tai ilman 

tarvittavia materiaaleja tehty työ ei voi saavuttaa samanlaista laadun tasoa kuin asianmukaisissa 

aikaraameissa ja puitteissa tehty käännös, josta saa kunnollisen palkan. 

Myös kääntäjien rekrytointiin pitäisi kiinnittää huomiota. Kouluttamattomien ja huonoihin 

palkkioihin suostuvien kääntäjien työskentely alalla ei palvele kohdeyleisöä eikä koko käännösalaa. 

Tässä kohtaa tulisikin korostaa koulutuksen merkitystä ja toki myös kokemusta ja tätä viimeisintä 

etenkin silloin, kun kyseessä ovat ansioituneet pitkään alalla olleet kääntäjät, jotka ovat ryhtyneet 

ammattiin silloin, kun kunnollista koulutusta av-käännösalalle ei vielä edes ole ollut. Koska 

nykyään kuitenkin koulutusta on tarjolla, on perusteltua ja koko alan etujen mukaista suojata 

kääntäjän ammattinimike. Alan nykyisillä nuorilla hakijoilla on oltava koulutus. Tästä aiheesta 

keskustelimme myös av-kääntäjien info- ja keskustelutilaisuudessa Tampereen yliopistolla 

25.3.2011, johon osallistui monia av-kääntäjiä sekä tutkijat Kristiina Abdallah sekä Tiina 

Tuominen, käännöstieteen opiskelijoita sekä lehtoreita ja professoreja. Tulimme joukolla siihen 

tulokseen, että niin kauan kuin alalla toimii ansioituneita alan pioneereja, jotka ovat aloittaneet työn 

jo vuosikymmeniä sitten ilman varsinaista av-alan koulutusta, ammattinimikkeen suojaaminen ei 

ole tarkoituksenmukaista, sillä tällöin monet kokeneet ja taitavat av-kääntäjät jäisivät ilman työtä. 

Delia Chiaro (2008) ottaa artikkelissaan kantaa nykyajan vääristyneisiin toimitusaikoihin av-

käännösalalla. Hänen mukaansa eurooppalainen yleisö odottaa näkevänsä elokuvia ja TV-sarjoja 

samaan aikaan kuin USA:ssa. Aiemmin esimerkiksi elokuvan dubbaus alusta loppuun vaati kolmen 

viikon työn, vaan nyt, kun järjestelmä on digitalisoitunut ja tekniikka on mennyt eteenpäin, 

nopeampaa työtahtia vaaditaan myös kääntäjiltä: kolmen viikon työaika lyhenee viiteen päivään ja 

tässä ajassa työ on saatava valmiiksi.(Chiaro 2008: 246) Järjestelmä on siis täysin vääristynyt.  

Kunnollisen työehtosopimuksen aikaansaaminen av-käännösalan freelancereille Suomessa on 

taistelun takana. Tänä keväänä 2011 on kuitenkin saatu av-kääntäjien oikeuksia jo parempaan 
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suuntaan, kun suuri suomalainen käännöstoimisto Pre-Text allekirjoitti uuden työehtosopimuksen, 

jossa esimerkiksi vähimmäispalkat ja -palkkiot on mietitty uudelleen (Käännösalan asiantuntijat Kaj 

ry 2011). Neuvotteluissa olivat mukana myös monikansallinen SDI Media sekä av-käännöstoimisto 

Broadcast Text International, mutta kumpikaan ei suostunut sopimukseen (Käännösalan 

asiantuntijat Kaj ry 2011). Broadcast Text Internationalin perustelu sopimuksen hylkäämiselle oli 

se, että heidän yrityksessään ei toimi työsuhteisia kääntäjiä, vaikka kyseisen yhtiön kääntäjien 

työskentely ei alan liittojen mukaan poikkea muiden toimisto- tai Yhtyneet-kääntäjien tekemästä 

työstä (Suomen journalistiliitto 2011). Tästä syystä Akavan Erityisalat ja Journalistiliitto ovat 

pyytäneet lausuntoa Brodcast Text Internationalin kääntäjien työsuhteisuudesta työneuvostolta, jotta 

asiaan saadaan kunnollinen selvitys. (Suomen journalistiliitto 2011). 

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.3.2011–30.9.2013 ja sopimus pohjautuu Yhtyneet-

sopimukseen. Yhtyneet-sopimus taas on Ylen ja MTV3:n freelance-kääntäjien työehtosopimus, 

jonka mukaan molempien tahojen freelance-av-kääntäjät ovat työsuhteisia, mikä tarkoittaa sitä, että 

palkkion lisäksi toimeksiantaja maksaa kääntäjän eläke- ja sosiaaliturvamaksut, sekä 

lomakorvauksen (Av-kääntäjät 2011). Yhtyneet-kääntäjillä on siis ollut muille käännöstoimistoille 

työskenteleviin freelancereihin verrattuna parempi asema. Ylellä ja MTV3:lla on kuitenkin vielä 

talon sisäisiä kuukausipalkkaisia suomentaja-toimittajia, joihin myös tämän tutkimuksen kohteena 

olleen elokuvan suomentaja Pirjo Aaltonen kuuluu. Talon sisäisten kääntäjien asemaa on pidetty 

hyvänä kohtuullisen palkan ja selvän työsuhteen vuoksi. Av-käännösalan työtaistelu silti jatkuu ja 

alan epäeettisesti toimivat yhtiöt pyritään saamaan vastuuseen heikoista palkkioista ja yrittäjäriskin 

vierittämisestä kääntäjille. 

2.4.5 Kilpailun puute 

Chiaron mukaan koko laatuongelman ytimenä on alan kilpailuttomuus. Mistä tahansa muusta 

tuotteesta tai palvelusta on olemassa paljon eri versioita kilpailijoilta, mutta av-ala tarjoaa 

palveluita, joille ei ole olemassa muita vaihtoehtoja. Av-käännösten tilaajat eivät pyydä tuotteestaan 

montaa eri käännöstä eri yrityksiltä valitakseen niistä sitten parhaan, vaan vain yksi yritys kääntää 

tuotteen ja näin katsojille näytetään vain yksi tietty käännös tietystä tuotteesta. Toki on mahdollista, 

että tuotteen dubbaus tai tekstitys tehdään uusiksi pitkän ajan jälkeen, jotta tuotteesta saadaan 

ajanmukaisempi, kuten suurille elokuvaklassikoille usein tehdään ja joskus katsojilla on myös 

mahdollisuus valita dubatun ja tekstitetyn tuotteen välillä, mutta suurelta osin katsoja siis jätetään 

tietynlaiseen ”ota tai jätä” -tilanteeseen, jossa käännöksille ei ole olemassa vaihtoehtoja. (Chiaro 

2008: 247.) Suomessa niin sanottujen suurten käännöskielten, kuten englannin kääntäjät käyvät 
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kovaa kilpailua käännöstöistä. Ajattelemme tällaisen kilpailun sentään vaikuttavan laatuun jollakin 

tapaa positiivisesti ja taitavimpien hengentuotteiden pääsevän markkinoille. Chiaro kuitenkin 

muistuttaa, että tämänkaltaisella kilpailulla on kääntöpuolensa: asiakas ei useinkaan priorisoi laatua 

vaan halpaa hintaa (Chiaro 2008: 248). Ala tekee itselleen karhunpalveluksen, jos mataliin 

palkkoihin suostutaan. 

2.4.6 Kapea-alainen tuotekeskeisyys 

Kristiina Abdallah on tutkinut käännösalan laatua Suomen näkökulmasta ja artikkelissaan 

Tekstittämisen laatu - mitä se oikein on Abdallah nostaa esiin sen ilmiön, että käännösalan 

laatututkimuksessa on edelleen kaksi hyvin kahtiajakautunutta näkökulmaa: kääntäjän vastuuta ja 

velvollisuuksia korostavat, laatuun perinteisesti suhtautuvat tahot ja toisaalta ne, jotka ajattelevat 

pragmaattisemmin ja havahtuneet huomaamaan rakennemuutoksen merkityksen ja sen, että 

työelämässä on myös osattava pitää puolensa eikä vain suostua kaikkiin vaatimuksiin. (Abdallah 

2007: 278–279.)  

Abdallah on huolissaan tuotekeskeisyydestä, joka hallitsee av-käännösalan laadunmääritystä. 

Tämän ajattelutavan mukaan laatua tutkitaan tekstitasolla vertaillen kohde- sekä lähdetekstiä. 

Tuotekeskeisessä ajattelutavassa on ominaista kokemusta korostava tiukka meritointiajattelu, jossa 

kääntäjän taitoja ja velvollisuuksia korostetaan ja kääntäjät jaotellaan hyviin ja huonoihin ja 

kääntäjän oikeudet unohdetaan. Abdallah on huolissaan erityisesti siitä, että jopa kääntäjät itse ovat 

menneet mukaan tuotekeskeiseen ajatteluun eivätkä siis tunnista tai ole vakuuttuneita oman 

ammattikuntansa oikeuksista. Vaikka kääntäjät ovatkin olleet jo pitkään huolissaan siitä, että 

asiakkaat vaativat huimaa laatua pienellä palkalla ja lyhyessä ajassa, luutuneet laatukäsitykset ovat 

estäneet ongelman ratkaisemisen. Abdallahin mukaan laatua pidetään niin sanottuna pyhänä 

lehmänä ja itsetarkoituksena eikä todellisiin ongelmiin puututa. (Abdallah 2007: 275–276.) 

Erittäin huolestuttavana Abdallah pitää sitä, että tuotekeskeinen ajattelutapa on juurtunut myös 

kääntäjien koulutukseen Suomessa: työelämän realiteetit, kuten tiukat toimitusajat tulevat monelle 

vastavalmistuneelle yllätyksenä, kun opinnoissa on korostettu taitojen hiomista (Abdallah 2007: 

276–277). Käännösalan vallitsevat realiteetit täytyisi tuoda esiin opinnoissa. Tampereen 

yliopistossa tilanne on melko hyvä, sillä opiskelijoille tarjotaan aiheesta jopa kokonainen kurssi 

nimeltä Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot. Av-kääntämisen alasta ja sen nykytilasta on myös 

järjestetty erityisiä luentoja, joissa alan ammattilaiset ovat tulleet puhumaan työstään ja mukana on 

ollut myös alan tutkijoita, kuten Tiina Tuominen ja Kristiina Abdallah. Kaikkia työelämätaitoja ei 
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tietenkään voi oppia vain kursseilla, vaan käytännön työssä, mutta kääntäjän koulutus pitäisi saada 

lähemmäs työelämän realiteetteja.  

Abdallah on oikeassa siinä, että tuotekeskeisyyden ongelma laadun arvioimisessa on ollut sen 

kapeakatseisuus. Kääntäjän kokemuksen ja osaamisen kartoittaminen esimerkiksi haastattelun 

merkeissä sekä kohde- ja lähdetekstin vertailu ovat edelleen hyödyllisiä tapoja selvittää, millaisista 

lähtökohdista käännöstä on alettu luomaan ja millaisia eroja lähde- ja kohdetekstin välillä on. 

Olemme kuitenkin sitä mieltä, että kääntäjiä väheksyvästä virheiden etsimisen tendenssistä sekä 

lähdetekstin paremmuutta korostavasta ajattelutavasta olisi pyrittävä pois. Av-käännösten 

laatukeskustelu voitaisiin sen sijaan liittää tiukemmin palvelukeskeisyyteen, jolloin käännös 

nähtäisiin palveluna, joka tuottaa lisäarvoa sen loppukäyttäjille. Näin myös kohdeyleisön 

näkökulma nousisi paremmin esiin. Jos siis lähde- ja kohdetekstien vertailu kuuluisi kapea-alaiseen 

tuotekeskeisyyteen, kohdetekstin funktion ja palvelunäkökulman korostaminen voisi olla 

palvelukeskeisyyttä. Palvelukeskeisyyden tutkiminen onkin yksi osa-alue kehittämäämme 

kokonaisvaltaisen laaduntutkimuksen mallia, TQM-mallia. 

2.5 Uusia työkaluja laadun tutkimiseen 

Av-käännösten aikakauden laatukeskustelu on keskittynyt muun muassa siihen ongelmaan, miten 

eri av-käännöstyypeille, kuten tekstityksille, dubbaukselle tai voice-over-kääntämiselle saataisiin 

yhtenevät laadunmääritysperiaatteet. Delia Chiaron (2008: 243) mukaan tulisi kuitenkin 

mieluummin keskittyä siihen, miten eri laatukäsitteet, kuten hyvä, huono tai pätevä määritellään. 

Chiaro muistuttaa Nordin ajatuksesta, jossa pragmatiikan tärkeyttä painotetaan, kun puhutaan 

laadullisesta pätevyydestä, ja tässä kohtaa uskomme hänen tarkoittavan juuri käännöksen 

tilannesidonnaisuutta ja tarkoitusta eri kohdeyleisöille. Nordin mukaan alkuperäisen lähdeteoksen 

kommunikatiivisen tarkoituksen on välityttävä samanlaisena myös kohdeteoksessa, eli 

käännöksessä. Chiaron mukaan hyvän laadun tulisi kuitenkin taata katsojalle paljon enemmän kuin 

vain lähdeteokselle uskollisen viestin. Esimerkiksi italialaisen luonnollisen puheen matkiminen ei 

välttämättä ole av-käännöksen perimmäinen laadullinen päämäärä, sillä elokuvassa esiintyvä kieli ei 

edes ole luonnollista, onhan elokuva itsessään aina artefakti eli ihmisen suunnittelema ja luoma 

teos. Toisaalta av-käännös voisi kuitenkin yrittää jäljitellä niin sanottua elokuvatyylin italiaa. Toisin 

sanoen ei ole aina varmaa, onko kohdetekstin kommunikatiivisen funktion parempi heijastaa 

alkuperäisen teoksen kieltä vai olisiko kenties toimivampi ratkaisu keksiä täysin omat kohdekieliset 

kliseet. (Chiaro 2008: 243.) 
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2.5.1 A Speech Act Approach 

Jan Pedersen (2008) esittelee artikkelissaan High felicity. A Speech act approach to quality 

assessment in subtitling uuden tavan tutkia tekstitysten laatua. Pedersenin mukaan tekstitykset ovat 

kääntämisen pragmaattinen muoto ja hän lähestyy tekstitysten laaduntarkkailua puhetoimitus- eli 

puheaktiteorian kautta. Tällöin erityisen huomion kohteena on alkuperäisen viestin tarkoitus. 

Pedersen on sitä mieltä, että joskus puhujan ensisijaiseksi tarkoitetun viestin, eli illokuution 

siirtäminen kohdekieliselle yleisölle on hyödyllisempää kuin sen kääntäminen, mitä lähdetekstissä 

kirjaimellisesti sanottiin. Tällöin siis viestin tarkoitus on tärkeämmässä asemassa kuin viestin 

muoto ja sanasisältö. Pedersenin mukaan kyseinen teoria on hyödyllinen etenkin 

kulttuurisidonnaisuuksien tutkimisessa. Pedersen tutkii kulttuurisidonnaisia elementtejä ja kutsuu 

niitä ekstralingvistisiksi viittauksiksi kulttuuriin, englanniksi Extralinguistic Cultural References eli 

ECRs. Ekstralingvististen kulttuuriviittausten tutkimuksessa Pedersen haluaa tähdentää, että jos 

käännösratkaisu ei ole täysin onnistunut, se ei automaattisesti tarkoita, että se olisi käännösvirhe. 

(Pedersen 2008: 101–102.) 

Pedersenin ajatus laadun osoittamisesta viestin tarkoitusta tutkimalla on perusteltua. Esimerkiksi 

av-käännöksiä tehdessä voi törmätä sellaiseen huumoriin, jota ei voi sellaisenaan kääntää. Tällöin 

asia on ilmaistava kohdekielellä toisin, jotta sama tarkoitus, huumori, välittyisi. Myös 

kulttuurisidonnaisuudet voivat aiheuttaa tällaisia ongelmia. On myös hyvä, että käännösvirheistä 

puhumiseen kiinnitetään huomiota, sillä käännösvirhe on sana, jota käytetään hyvin erilaisissa 

konteksteissa. Joillekin käännösvirhe on jo sitä, että kohdekielinen ratkaisu ei sisällä tismalleen 

samaa asiaa kuin lähdetekstissä, vaikka kääntäjä olisi vain tehnyt kotouttavan käännösratkaisun, 

joka osoittautui kyseisessä kohdassa kohdekielisen yleisön kannalta vieraannuttavaa käännöstapaa 

toimivammaksi ratkaisuksi. Pedersenin mukaan kaikkein lähdetekstiuskollisimman ja 

onnistuneimman käännöksen saa aikaan siten, että kiinnittää huomiota lähdekielisen 

viestinlähettäjän ensisijaiseen tarkoitukseen eli illokuutioon (Pedersen 2008: 101). Myös 

Kiinnitämme tutkimuksessa kulttuurisidonnaisuuksiin erityistä huomiota ja tuemme Pedersenin 

näkemystä illokuutioteoriasta, vaikka emme sovellakaan illokuutioteoriaa sellaisenaan 

tutkimuksessamme. 
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2.5.2 Palveluorientoitunut käännös 

Demonstrably-Service-oriented translation (DSOT), eli vapaasti suomennettuna selvästi 

palveluorientoitunut käännös on Chiaron kehittämä nimitys sellaiselle käännökselle, joka todella 

palvelee yleisöään jollain tavalla, esimerkiksi viihdyttää, opettaa tai vaikkapa yhdistää kulttuureja 

(Chiaro 2008: 242). Esimerkkinä DSOT-käännöksestä Chiaro käyttää konferenssitulkkausta, jossa 

tulkit ovat palveluntarjoajia ja tuottavat palveluja tietynlaisille loppukäyttäjille. (Chiaro 2008: 242.) 

Käännöksillä on aina palvelutarkoitus ja se, millä tavalla käännös on palveluorientoitunut, riippuu 

toimeksiannosta ja sen yleisöstä. Esimerkiksi saippuasarjojen av-käännösten palvelutarkoitus voisi 

alkuperäisen viestin välittämisen ja tulkinnan lisäksi viihdyttävyys, sillä saippuasarjoja katsotaan 

juuri niiden viihdyttävyyden vuoksi. Dokumenttielokuvien av-käännökset taas voisivat olla 

orientoituneita kohdeyleisön opettamiseen ja tiedon tarjoamiseen, aivan kuten tämän tutkimuksen 

kohteena olevan dokumenttielokuvan käännös, joka tuo suomalaiselle kohdeyleisölle tietoa 

vieraasta kulttuurista. Otamme palveluorientoituneisuuden, eli DSOT-näkökulman myös esiin 

tutkimuksen analyysiosassa. 

2.5.3 Asiakastyytyväisyysmalli 

Av-käännöksiä voidaan siis arvioida myös sen perusteella, kuinka tyytyväisiä sen loppukäyttäjät 

ovat. Chiaron mukaan se, miten asiakas arvottaa tuotteen tai palvelun sen ostamisen jälkeen, 

määrittää asiakastyytyväisyyden. Asiakkaat ovat tyytyväisiä silloin, kun palvelu toimii paremmin 

kuin he odottavat ja tyytymättömiä silloin, kun odotukset ylittävät sen, mitä he todellisuudessa 

saavat palvelusta tai tuotteesta. Tällaisen lähestymistavan asiakastyytyväisyyden mittaamiseen 

antaa Jacobsin (ks. Chiaro 2008: 252) asiakasodotuksiin ja niiden täyttämiseen liittyvä Expectation-

Disconfirmation Model, jossa asiakkaan odotukset ovat joko: 

1. Toteutuneet - kun tuote tai palvelu toimii odotetusti. Tällöin tuotteen tai palvelun kulutus 

todennäköisesti jatkuu. 

2. Jääneet toteutumatta - kun tuote tai palvelu toimii huonommin kuin odotettiin. Tällöin 

tuotteen tai palvelun kulutus todennäköisesti lakkaa. 

3. Ylitetty - kun tuote tai palvelu toimii paremmin kuin odotettiin. Tällöin tuotteen tai palvelun 

kulutus todennäköisesti jatkuu. 

Chiaro (2008) huomauttaa, että av-käännösalalla olisi epätodennäköistä, että tuotteen kulutus 

lakkaisi kokonaan vaikka katsoja olisi ollut tyytymätön; hänellä ei ole muitakaan 
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käännösvaihtoehtoja tarjolla. Näin siis katsojien neuvotteluvoima asian suhteen on melko heikko. 

Katsojien ei kuitenkaan pitäisi joutua kärsimään käännösten heikosta tasosta, vaan heillä on oikeus 

vaatia käännökseltä huippulaatua niin kuin mistä tahansa muustakin tuotteesta tai palvelusta. 

Lisäksi on hyvinkin mahdollista, että hyvin käännetty sarja kerää itselleen tavallista suuremman 

joukon katsojia, jolloin tyytyväisten loppukäyttäjien lisäksi myös kanavapäälliköt ovat tyytyväisiä. 

(Chiaro 2008: 250.) Haluaisimme kuitenkin huomauttaa, että loppukäyttäjien tai kääntäjien 

asiakkaiden tyytymättömyys voi vaikuttaa siihen, tilataanko samalta kääntäjältä tai samalta 

käännöstoimistolta enää käännöksiä. Tällöin huono käännöslaatu siis vaikuttaa suoraan kääntäjän 

työn jatkuvuuteen. Av-käännösten on kiinnitettävä huomiota työn jatkuvuuden takaamiseksi sekä 

tietenkin loppukäyttäjien eli katsojien oikeuksien vuoksi. 

Asiakastyytyväisyyttä elokuva-alalla on monimutkaista mitata pelkästään käännöksen kautta, sillä 

katsojan kokemukseen ohjelmasta tai elokuvasta vaikuttaa moni muukin asia käännöksen lisäksi: 

kun katsoja menee elokuviin tai istuutuu TV:n ääreen, hän odottaa pitävänsä siitä, mitä näkee. 

Katsojan tyytyväisyys riippuu käännöksen laadun lisäksi monesta muustakin uskottavuustekijä. 

Uskottavuustekijät ovat niitä ominaisuuksia tuotteessa tai palvelussa, joita asiakas olettaa 

löytävänsä. Filmituotteissa näihin tekijöihin kuuluvat muun muassa näyttelijät, vuoropuhelut, 

musiikki, puvustus, maskeeraus, erikoistehosteet, lavasteet, kuvaus, tietokonegrafiikka, ääniefektit 

ja leikkaus. Uskottavuustekijät sulkevat sisäänsä myös monia katsojalle näkymättömiä tekijöitä, 

kuten ohjaajan, tuottajan, käsikirjoittajan, kameraoperaattorin sekä usein kirjan tai näytelmän, josta 

tuote on sovitettu. Myöskään kustannuksia ei pidä unohtaa, sillä rahalla on melko suora vaikutus 

siihen, millainen toteutus ohjelmasta tai elokuvasta saadaan aikaiseksi. Viimeisimpänä, vaan ei 

vähäisimpänä, kieli tai oikeammin käännös on myös avaintekijä, joka yhdessä muiden 

uskottavuustekijöiden kanssa muodostaa filmituotteen toimivuuden kokonaisuudessaan. (Chiaro 

2008: 250.) Tässä tutkimuksessa meillä ei ole mahdollisuutta eikä tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

ole järkevää kiinnittää huomiota kaikkiin näihin uskottavuustekijöihin. Sen vuoksi keskitymme 

puhtaasti käännöksen toimivuuden tutkimiseen. On kuitenkin hyvä huomata, että moni muukin asia 

filmituotteissa voi vaikuttaa asiakkaiden mielipiteeseen. 

Kun katsojat kuluttavat vieraskielistä tuotetta, oletuksena on, että se on käännetty heitä varten. Jotta 

katsojien tyytyväisyys käännöstuotteeseen ja nimenomaan käännökseen voidaan selvittää, Chiaron 

(2008: 251) mukaan on ensin selvitettävä, kuinka tärkeä tekijä käännös on verrattuna tuotteen 

muihin uskottavuustekijöihin (Chiaro 2008: 251). Käännöksen vertaaminen näyttelijäsuorituksiin 

tai vaikkapa ohjelman tai elokuvan musiikkimaailmaan on kuitenkin hieman kaukaa haettua. Toki 

katsoja haluaa ensisijaisesti nähdä itse teoksen. Uskallamme väittää, että kuluttajat eivät mene 
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katsomaan esimerkiksi Avatar-elokuvaa nimenomaan nähdäkseen sen käännöksen, vaan saadakseen 

elämyksen ja nähdäkseen sen elokuvan, jonka erityistehosteista ja näyttelijöistä kaikki puhuvat. Oli 

kyseessä mikä tahansa elokuva tai ohjelma, itse teos on katsojan näkökulmasta etusijalla. Emme 

suinkaan tarkoita, ettei käännös olisi tärkeä. Käännös on kiinteä ja tärkeä osa taideteosta ja se on jo 

itsessään taideteos. Toki katsojilta voi kysyä sitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen he laittaisivat 

esimerkiksi näyttelijäsuorituksen, tehosteet, juonen mielenkiintoisuuden ja käännöksen, mutta 

ainakin itse hämmentyisimme tällaisesta kysymysasettelusta, sillä kaikki nämä ovat hyvin erilaisia 

asioita ja tukevat toisiaan.  

Chiaron mukaan ne asiat, joihin av-käännösten laadun määrittämisessä tulee kiinnittää huomiota, 

ovat seuraavat kielellis-kulttuuriset seikat: 

1. Kulttuurisidonnaiset viittaukset kuten paikannimet, viittaukset urheilulajeihin, juhliin, 

kuuluisiin ihmisiin, valuuttajärjestelmiin, instituutioihin yms.  

2. Kielisidonnainen vaihtelevuus eli puhuttelu, niin sanottu tabukieli sekä kirjakieli 

3. Kielen ja kulttuurin väliset päällekkäisyydet kuten laulut, loppusoinnut sekä vitsit 

4. Kuvallinen materiaali eli ilman kielen tukea ja vain kuvan kautta välittyvät 

kulttuurisidonnaiset viittaukset. (Antonini & Chiaro 2005. Ks Chiaro 2008: 251) 

Chiaro tähdentää, että hyvä laatu tarkoittaa kulttuurispesifien viittausten harkittua kääntämistä. 

Kulttuurisidonnaisuudet on käännettävä siis niin, että niiden sisältämät konnotaatiot ja 

merkitysvivahteet sekä kielen monimuotoisuus säilyvät. Ongelmallisimpia näistä ovat esimerkiksi 

laulut ja vitsit. (Chiaro 2008: 251–252.) Tutkimamme elokuva sisälsi jonkin verran 

kulttuurisidonnaisia elementtejä ja kiinnitämmekin niiden kääntämiseen huomiota 

analyysiosassamme. Antoninin ja Chiaron kulttuurisidonnaisuuksista elokuva sisälsi viittauksia 

esimerkiksi henkilöihin, paikannimiin sekä valuuttoihin. Elokuva sisälsi myös jonkin verran lauluja 

ja sanontoja. 

2.5.4 Total Quality Management 

TQM, Total Quality Management eli kokonaisvaltainen laatujohtaminen on USA:ssa 1940-luvulla 

syntynyt ajattelutapa, jota kehittivät muun muassa W.E. Deming sekä J. Juran. Deming ja Juran 

sovelsivat periaatteitaan sodanjälkeisestä Japanin jälleenrakentamisesta liiketoiminnan 

laadunvalvontaan ja tuloksena oli laadun johtamisen laajalle levinnyt työkalu. Teoriaa käytettiin 

hyväksi muun muassa USA:ssa 1970-luvulla sekä 1980-luvulla Isossa-Britanniassa, kun 
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taloudellinen hyvinvointi sai jalansijaa ja kuluttajien vaatimukset alkoivat tiukentua. Teoria on 

kehittynyt tähän päivään mennessä tuotantovaiheessa tehtävistä laadunvalvonnan ylimalkaisista 

tarkastuksista nykyaikaiseksi markkinaorientoituneeksi prosessiksi, jossa kiinnitetään erityistä 

huomiota asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin. Oli kyse palvelusta tai tuotteesta, 

kokonaisvaltainen laatujohtaminen tarkoittaa laadunvalvontaa läpi koko organisaation 

tuotantoprosessin, jolloin mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua hyvissä ajoin ennen kuin tuote 

päätyy loppukäyttäjälle, eli asiakkaalle. Myös asiakkaan mielipiteitä kuunnellaan ja otetaan tarkoin 

huomioon organisaatiossa. (Chiaro: 2008: 249.) 

Chiaron mukaan esimerkiksi Italian dubbauspiireissä kokonaisvaltainen laatujohtaminen tarkoittaisi 

alusta loppuun sekä inhimillisten että aineellisten resurssien johtamista niin, että tavoiteltu ISO 

9000 -standardin taso voitaisiin saavuttaa (Chiaro 2008: 249). Sama koskee myös tekstityspuolta, 

mutta lisäisimme tähän myös organisaatiotason laadunvalvonnan, jossa kartoitetaan, miten eettisesti 

kääntäjällä työn teettävä taho toimii esimerkiksi kääntäjien rekrytoinnin, palkkioiden ja työaikojen 

suhteen. Tämän jälkeen siirryttäisiin tutkimaan inhimillisiä resursseja, eli sitä, millaisia kääntäjiä 

organisaation palvelukseen on palkattu, jolloin kiinnitettäisiin huomiota kääntäjän koulutus- ja 

työtaustaan, työhön soveltuvuuteen ja kääntäjän henkilökohtaisiin periaatteisiin kääntämisestä. Sen 

jälkeen kiinnitettäisiin huomiota itse käännöspalvelun laatuun ja laadunvalvontaketjun tulisi 

mielestämme päättyä asiakaspalautteeseen käännöstuotteesta, mikä tässä kohtaa tarkoittaisi yleisön 

kommentteja av-käännöstuotteesta. 

Laadunvalvonta siis jatkuisi asiakassuhteen ylläpitoon saakka eikä suinkaan loppuisi siihen, kun 

tuote siirtyy loppukäyttäjälle. Näin saamme todellista tietoa tuotteen eli tässä tutkimuksessa 

käännöksen toimivuudesta ja palvelevuudesta. Samalla saamme myös osviittaa siitä, millä tavoin 

käännöksiä ja kääntämistä arvotetaan. Laadun tutkiminen käännösalalla on asia, joka yhdistetään 

esimerkiksi käännösten tarkastamiseen tai vaikkapa tutkijoihin ja käännöstieteeseen. Laadun 

tutkiminen tulisi kuitenkin tuoda lähemmäs kaikkia alan toimijoita. Esimerkiksi yksilötasolla 

laatujohtaminen voisi alkaa jo oman henkisen pääoman ylläpitämisestä, mikä tarkoittaisi kääntäjien 

kohdalla kouluttautumista ja käännösalan ja omien erikoisalojen ajankohtaisten aiheiden 

seuraamista sekä tietysti toiminnan eettisyyden tarkkailua. Toiminnan eettisyyden varmentaminen 

kuuluu erityisesti myös kääntäjää työllistävän tahon laadunvalvontatyöhön, mistä pitäisi aika ajoin 

muistuttaa, sillä usein laadunvalvonta käännöstoimistoissa ja muissa kääntäjiä työllistävissä 

instansseissa tarkoittaa käännösten laadun tarkkailua. TQM -oppi on filosofia, joka pyrkii 

parantamaan tuotteiden lisäksi elämää (Tuurala 2010). Kokonaisvaltainen laatujohtaminen on siis 
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hyvin kokonaisvaltainen työkalu ja sitä voidaan soveltaa moniin työvaiheisiin sekä yksilötasolla että 

organisaation tasolla.  

Av-käännöstuotteita tilaavien asiakkaiden sekä niiden loppukäyttäjien, eli katsojien roolia tulisi 

pohtia uudestaan. Mihin tahansa nykyaikaiseen liiketoimintaan kuuluu asiakkaan ottaminen mukaan 

arvonluontiprosessiin. Miksei samaa voisi soveltaa myös käännösalalla? Asiakkaita ja katsojia ei 

voi jättää ulkopuolelle laatukeskustelusta ja arvonluontiprosessin kehittämisestä vain vedoten 

siihen, että he ovat maallikkoja, jotka eivät omaa ammattitietoutta edes kääntämisestä yleensä saati 

sitten av-alan erityiskysymyksistä. Millä tahansa muullakin alalla asiakas tai loppukäyttäjä on 

maallikon asemastaan huolimatta tärkeä tiedonlähde, joka auttaa tuotteiden ja palvelujen 

kehittämisessä.  

Olimme iloisia huomatessamme, että myös Delia Chiaro korostaa asiakkaan roolia. Hänen 

mukaansa yhtäkään tuotteeseen tai palveluun liittyvää tekijää ei saa aliarvioida ja yksi näistä 

tekijöistä on asiakas (Chiaro 2008: 249). Kokonaisvaltainen laatujohtaminen mahdollistaisi myös 

asiakkaiden arvotustapojen jatkuvan mittaamisen ja analysoimisen, mistä olisi suurta hyötyä alalle: 

kääntäjien umpimähkäinen palkkaaminen voisi vähetä ja samalla saataisiin jatkuvaa palautetta 

suoraan kuluttajilta, mikä on jo normaali käytäntö monella muulla alalla (Chiaro 2008: 249). Chiaro 

muistuttaa siis haluaa muistuttaa, että ennen vaille huomiota jääneet kuluttajat pitäisi nyt nostaa 

avainasemaan. Kaikki tämä on osa TQM-ajattelua, jota hyödynnämme tässä tutkimuksessa. 

Pohdimme TQM-ajattelun soveltamista av-käännösalaan enemmän luvussa 4. 

2.5.5 Abdallah ja laadun kolme ulottuvuutta 

Kristiina Abdallahin mukaan kääntäjän voisivat varmistaa itselleen kestävät työskentelyedellytykset 

epävarmassa toimintaympäristössä, jos vain laadun käsite määriteltäisiin kollektiivisesti uudestaan. 

Abdallahin mukaan laaduntutkimuksessa pitäisi kiinnittää huomiota kahteen seikkaan: prosessin 

laatuun - miten ja millaisin välinein tehdään sekä yhteiskunnalliseen laatuun - kuka tekee ja 

millaisissa olosuhteissa tehdään. Abdallah myös muistuttaa, että käännöksen laatu ei ole 

absoluuttinen arvo sinänsä, vaan kontekstisidonnainen asia, ja laadun tasoon vaikuttavat monet 

muutkin tekijät kuin vain itse kääntäjästä riippuvat seikat. (Abdallah 2007: 283.) 

Abdallahin kehittämän laatuympäristöä kuvaavan teorian mukaan tuotekeskeinen laatu (product 

quality)  muodostuu sosiaalisen laadun (social quality) sekä prosessilaadun (process quality) 

myötävaikutuksessa. Vaikka prosessi- sekä sosiaalinen laatu ovat näkymättömiä käännöksen 

loppukäyttäjille, niiden vaikutusta käännöksen laatuun ei pidä aliarvioida. Abdallahin mukaan 
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käännösten arvioinnissa sosiaalinen laatu sekä prosessilaatu jätetään usein huomioimatta ja uskoo 

sen johtuvan juuri siitä seikasta, että vain tuotekeskeinen laatu näkyy loppukäyttäjille saakka. 

Kahden muun laatu-ulottuvuuden tutkiminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, sillä esimerkiksi 

prosessilaatua tutkittaessa kiinnitetään huomiota koko käännöksen tuotantoprosessiin ja siihen 

millaisia vaiheita tässä prosessissa on noudatettu tai jätetty noudattamatta. Huomio siis kiinnitetään 

prosessilaadussa siihen, onko kyseessä raaka- tai pikakäännös, onko tekstille tehty lopputarkastus, 

kannattaako saatuun palkkioon nähden tehdä tiedonhakua käännöstä varten ja millaisia 

lähdemateriaalit ovat laadultaan. (Abdallah 2007: 284.)  

Yhteiskunnallinen laatu taas viittaa siihen kollektiiviseen laatuun. joka koostuu tuotantoprosessin 

toimijoiden toimintatavoista. Tällöin huomio kiinnitetään toiminnan eettisyyteen, kuten esimerkiksi 

siihen, millaisia työntekijöiden ja alihankkijoiden työskentelyolosuhteet ovat, millaisia sopimuksin 

sovittavat asiat kuten palkkiot ovat muodostuneet. Tähän laatuun kuuluvat myös toimijoiden 

keskinäiset suhteet sekä suhteet muuhun yhteiskuntaan. (Abdallah 2007: 284-285.) Abdallah on 

ehdottanut, että käännösalalle kehitettäisiin laatuluokitus, jotta nykyinen sekava laaturetoriikka 

saataisiin selvemmäksi ja jotta toimijoiden laatukriteerit sekä laadun määrittely saataisiin 

yhdenmukaisemmaksi: työ voitaisiin hinnoitella, tuotteistaa ja arvottaa asianmukaisella tavalla ja 

loppukäyttäjätkin pääsisivät arvioimaan lopputuotetta objektiivisemmin (Abdallah 2007: 285). 

TQM-malli sekä Abdallahin kolmen ulottuvuuden laatumalli osoittaa, että nykyinen laaduntutkimus 

on selvästi menossa yhteiskunnallisempaan ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan, jossa pyritään 

selvittämään kaikki mahdolliset käännöksen laatuun vaikuttaneet tärkeät taustatekijät. Samalla 

myös toiminnan laadun tutkiminen nousee ensisijaiseksi tutkimuksen kohteeksi, sillä juuri 

toimintahan vaikuttaa lopputulokseen eli käännökseen. 

2.6 Karnevalistinen laaduntarkastelu 

Laadunarviointi, laaduntarkkailu ja laadunvalvonta tuovat sanoina mieleen jonkin autoritaarisen 

tahon, jolla on oikeus päättää, mikä on laatua ja mikä ei. Oikein ja väärin ovat myös sanoja, joita 

laadunarvioinnista tulee mieleen. Arvioinnin kohteena oleva asia tai henkilö on sen armoilla, mitä 

laatu tarkoittaa tälle taholle. On toki perusteltua valvoa laatua niin sanotusti ylhäältä alaspäin, kuten 

silloin, kun työnantaja varmistaa työntekijän koulutustaustan ja pätevyyden työhön. Samoin myös 

alhaalta ylöspäin tapahtuva laadunvalvonta on tärkeää, tästä esimerkkinä vaikkapa työntekijän 

huomautus työnantajalle työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Mutta mitä jos unohtaisimme tämän 

hierarkkisen tarkastelutavan ja karnevalisoisimme laaduntarkkailun?  
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Mihail Bahtin, venäläinen kirjalisuudentutkija ja filosofi, on karnevalistisen ajattelutavan luoja (ks. 

Bahtin 1990). Sovellammekin karnevlaistisuutta Riitta Oittisen (1995: 141–150) soveltaman 

näkemyksen mukaan karnevalistisesta kääntämisestä, sillä se sopii käännösten laadunarviointiin. 

”Kääntäjän karnevaali merkitsee läheisyyttä, maallistamista ja hyväntahtoisuutta. Se merkitsee 

kääntäjän näkyvyyttä, avointa vastuunottoa ja kohdekielisten lukijoiden huomioonottamista.” 

(Oittinen 1995: 146–150.) Oittisen näkemys kääntäjän karnevaalista on se, että kääntäjä ei pyrikään 

samuuteen alkutekstin kanssa, vaan tähtää käännöksen aina uusia lukijoita kohti, sillä käännöksellä 

on eri tehtävä kuin alkuteoksella. Kääntäjä voi nauraa alkuteokselle hyväntahtoisesti, koska 

alkuteksti ei ole autoritaarinen, vaan siltä riistetään valta ja se tehdään voimattomaksi. Kääntäjä 

voittaa alkutekstiä kohtaan tuntemansa pelon ja uskaltaa kääntää iloisesti saaden oman tekstinsä 

elämään. (Oittinen 1995: 148–149.) Karnevalistisuus on siis alkutekstiä kohtaan tunnetun pelon 

voittamista ja kohdetekstin lupaa olla eri kuin alkuteksti. Kohdetekstillä on oikeus olla elävä ja 

näkyvästi erilainen ja alkutekstille voi hyväntahtoisesti myös nauraa. Näin ollen kääntäjän voisi 

ajatella näkyvän rohkeana ja itsenäisenä toimijana, joka uskaltaa uhmata alkutekstiä ja tehdä oma 

työnsä näkyväksi ja eläväksi. Karnevalistisen näkökulman soveltaminen käännösten laadun 

tutkimiseen on mielestämme hyödyllistä, sillä näin lähde- ja kohdetekstejä voidaan tutkia 

samanarvoisina mutta eri kohdetta palvelevina yksilöinä. Samoin kääntäjän ääni saadaan paremmin 

kuuluviin, tutkijat kuulevat perusteluja käännösratkaisuille ja kääntäjä todella ottaa avoimesti 

vastuuta omasta työstään tulemalla mukaan laatututkimukseen. 

Ruututekstit eivät voi aika- ja tilarajoitteiden sekä muiden ruututekstikonventioiden vuoksi tuoda 

esiin kaikkea av-teoksen puhuttua tekstiä. Sen vuoksi lähde- ja kohdetekstejä on vertailtava hieman 

eri perustein, kuin esimerkiksi kaunokirjallisuuden käännöksiä. Av-käännösten laaduntarkkailussa 

karnevalistisuus painottuukin laatua tutkivan tahon sekä käännöksen tekijän samanarvoisuuteen, 

jolloin kääntäjää kuunnellaan ja laadun toteutumista pohditaan yhdessä. Samalla myös 

käännöstoimintaa pohditaan ja arvioidaan karnevalistisessa hyväntahtoisessa hengessä kääntäjän 

kanssa. Karnevalistisuuteen kuuluu mielestämme myös käännösten loppukäyttäjien eli katsojien 

ottaminen mukaan laatututkimukseen sekä heidän kuuntelemisensa sen sijaan, että katsojat 

jätettäisiin maallikon statuksensa vuoksi pois tutkimuksesta. 
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3 M ITÄ TIEDÄMME KOHDEYLEISÖSTÄ ? 

Ritva Leppihalme toteaa teoksessaan Culture bumps. An empirical approach to the translation of 

Allusions (1997: 15), että jokaisessa viestintätilanteessa on olemassa joku, joka viestin lähettää sekä 

joku tai jotkut, jotka viestin vastaanottavat. Käännösten maailmassa alkuperäisen viestin lähettäjä 

eli lähdetekstin kirjoittaja tarvitsee kääntäjän, joka välittäisi viestin yli kieli- ja kulttuurirajojen 

kohdekielisille vastaanottajille. Näin ollen siis kääntäjä on sekä alkuperäisen viestin vastaanottaja ja 

tulkitsija että kohdekielisen viestin lähettäjä (Leppihalme 1997: 20). Leppihalme näkee kääntäjän 

asiakaspalvelijana, sillä hänen mukaansa lähdekielisen alkuperäisen viestin välittäminen 

kohdekielellä kohdekielisille vastaanottajille on tehtävä niin, että se palvelee sekä lähdetekstin 

luojaa, että kohdekielisiä vastaanottajia. (1997: 21). Hän ilmaisee huolensa siitä, että vaikka tekstin 

vastaanottajilla on erilaisien teorioiden mukaan erittäin tärkeä merkitys käännösprosessissa, 

käytännössä vastaanottajien rooli on ollut hyvin näkymätön ja monissa käännöstutkimuksissa 

vastaanottajat mainitaan vain parilla sivulla. Hän kuitenkin korostaa, että nykyään käännöstieteessä 

ollaan menossa selvästi vastaanottajaorientoituneempaan suuntaan, jossa myös käännöstä pidetään 

yhtä merkityksellisenä kuin alkuperäistä lähdetekstiä (Leppihalme 1997: 21). 

Käännöksillä on hyvin perustavanlaatuinen merkitys. Ne siirtävät viestejä yli kieli- ja 

kulttuurirajojen ja ne on tarkoitettu palvelemaan aina tiettyä kohderyhmää. Kohderyhmä voi 

tarkoittaa hyvinkin erilaisia ja erikokoisia ryhmiä ja ne voidaan määritellä hyvin tarkasti. Löyhästi 

määritelty laaja kohderyhmä voisi tarkoittaa esimerkiksi kaikkia suomenkielisiä ihmisiä ja tarkkaan 

määritelty kohderyhmä voisi olla vaikkapa 20–30-vuotiaat yksin asuvat saksalaiset 

kaupunkilaisnaiset, jotka omistavat koiran, pitävät lifestyle-ohjelmista ja ovat kiinnostuneita 

matkailusta. Oli kohderyhmä sitten millainen tahansa, käännös on aina luotava sen ehdoilla ja 

mietittävä tarkkaan, millainen käännös palvelee kyseistä kohderyhmää. Jos käännös tehdään 

miettimättä sen tarkemmin sen tarkoitusta ja kohderyhmää, käännös ei palvele tarkoitustaan hyvin. 

Kohdetekstillä on aina hieman eri tarkoitus kuin lähdetekstillä, sillä ne palvelevat eri kohderyhmiä. 

Kannatammekin juuri siksi karnevalistista laadunarviointia, jossa lähdeteksti ja kohdeteksti ovat 

samanarvoisia ja niitä voidaan tutkia omia tarkoituksiaan palvelevina teoksina. 

Kohdetekstin toimivuuteen vaikuttaa hyvin paljon se, kuinka hyvin käännöksen loppukäyttäjät eli 

kohderyhmä otetaan huomioon. Mitä enemmän kääntäjä tietää kohdeyleisöstä, sitä tarkemmin hän 

osaa muokata käännöksen tuon kohdeyleisön tarpeisiin sopivaksi. Ei voida kuitenkaan taata, että 

kääntäjä tietäisi läheskään aina kovin paljoa käännöksen kohderyhmästä. Näin käy esimerkiksi 

silloin, kun kääntäjä saa toimeksiannon sellaiselta aihealueelta, joka ei ole kääntäjälle entuudestaan 
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tuttu tai silloin kun kääntäjälle ei anneta riittävästi tietoa siitä, mitä varten jokin teksti käännetään. 

Silloinkin, kun kääntäjällä on riittävästi tietoa käännöksen tarkoituksesta tai kun aihealue ja 

kohderyhmä ovat tuttuja, käännöksen toimivuutta kaikille käännöksen vastaanottajille ei voida 

taata. Tämä ongelma johtuu siitä, että periaatteessa kuka tahansa voi lukea käännöksen. Käännös ei 

voi palvella kaikkia mahdollisia ihmisiä yhtä hyvin, vaan se on tarkoitettu palvelemaan aina tiettyä 

oletettua kohderyhmää.  

3.1 Christiane Nord: prototyyppi vs. todellisuus 

Christiane Nord (1998) avaa artikkelissaan What do we know about the target text receiver ajatuksia 

kohderyhmistä ja niiden ottamisesta huomioon. Hänen mukaansa kenellä tahansa, joka kirjoittaa 

jotakin, on ainakin hatara käsitys siitä, ketä varten hän kirjoittaa. Teksti- ja diskurssilingvistiikassa 

ollaan miltei kautta linjan yhtä mieltä siitä, että kohdeyleisö tai oikeammin kuviteltu kohdeyleisö on 

hyvin tärkeä, ellei tärkein kirjoittajan kielellisiin ja tyylillisiin ratkaisuihin vaikuttava kriteeri. Jos 

tekstin on tarkoitus palvella jotakin tiettyä henkilöä tai ryhmää, se on räätälöitävä heidän 

tarpeidensa ja odotuksiensa mukaiseksi. Nord painottaa, että niin sanottu elastinen teksti, joka on 

tarkoitettu palvelemaan kaikkia vastaanottajia ja kaikkia tarkoituksia, on väistämättä yhtä kelvoton 

kaikille sen vastaanottajille. Tekstin toimivuus varmistetaankin suunnittelemalla se toimimaan 

jotakin tiettyä tarkoitusta varten. (Nord 1998: 195.) Olemme Nordin kanssa samaa mieltä siitä, että 

teksti on aina osoitettava jollekin tietylle vastaanottajalle tai vastaanottajille. Jos tekstin 

vastaanottajista ei ole saatavilla tarkempaa tietoa, ammattimaisen tekstinlaatijan on ainakin 

yritettävä miettiä, millaisia tekstin vastaanottajat mahdollisesti voisivat olla. Tämä on tietenkin 

vaikea tehtävä, mutta käännösalalla kääntäjät tekevät päätöksiä mahdollisista vastaanottajista 

päivittäin. Kääntäjän tehtävää kohdeyleisön profiloimisessa auttavat toimeksiantajalta saadut tiedot 

käännöksen tarkoituksesta: jos käännös laaditaan asiantuntijoille, voidaan olettaa, että lähdetekstin 

mahdollisia termejä ei tarvitse selittää kovin paljoa. Jos taas tiedetään, että vastaanottajat ovat 

maallikoita, on syytä miettiä, miten tekstistä saa ymmärrettävän ilman erityisiä ennakkotietoja 

aiheesta eli presuppositioita.  

Käännöstieteessä on vieläkin paljon tutkijoita, jotka pitävät alkuperäistä teosta eli lähdetekstiä ja 

lähdetekstiuskollisuutta laadun mittarina. Vaikka nämä tutkijat ovatkin samaa mieltä yllä 

mainituista hyvän kirjoittamisen tavoista, he kyseenalaistavat käännöksen funktionaalisen 

lähestymistavan ja antavat toki aiheellisen huomautuksen; kääntäjä ei voi varmasti tietää, ovatko 

hänen olettamuksensa kohdeyleisön tarpeista oikeita ja siten hän ei voi tietää, palveleeko käännös 
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kohderyhmäänsä todellisuudessa. Onkin selvitettävä niitä tapoja, joilla saamme enemmän tietoa 

kohdetekstin vastaanottajista. (Nord 1998: 195.) 

Nord painottaa sitä, että jos vastaanottajat ovat niitä, jotka määrittävät sen, ovatko tekstit toimivia ja 

palvelevatko ne tarkoitustaan, meillä ei ole mitään keinoa taata tekstin funktionaalisuutta eli 

toimivuutta. Emme voi ennustaa sitä, kuka lopulta vastaanottaa tekstin, sillä emmehän voi estää 

ketään lukemasta tekstiä. Toisaalta ammattimaiset tekstintuottajat eivät haluakaan tehdä ketä 

tahansa tyytyväiseksi teksteillään, vaan he osoittavat tekstin tietylle kohderyhmälle ja kuluttavat 

hyvin paljon aikaa ja rahaa saadakseen tietoa muun muassa tuohon kohderyhmään kuuluvien 

mieltymyksistä, tunteista, tietämyksestä, koulutuksesta ja harrastuksista. Samaa tekniikkaa 

sovelletaan käännösalalla ja näin ollen meidän täytyy tehdä ero sen välillä, ketkä ovat käännöksen 

kuviteltua vastaanottajia eli tietynlaisia vastaanottajaprototyyppejä ja ketkä käännöksen todellisia 

vastaanottajia. Esimerkiksi kääntäjät ovat lähdetekstin todellisia vastaanottajia, mutta eivät yleensä 

sen kuviteltuja vastaanottajia, etenkään silloin jos he ovat kohdekulttuurin jäseniä. (Nord 1998: 

196.) 

Minkä tahansa tekstin tai käännöksen vastaanottaja tai kohdeyleisö ei ole todellinen henkilö tai 

ryhmä, vaan käsite, joka syntyy niistä tiedoista, joita olemme saaneet selville vastaanottajista 

aiemmissa viestintätilanteissa ja jotka vastaavat sitä tiettyä viestintätilannetta, jonka sillä hetkellä 

kohtaamme. Vastaanottajan käsite on siis tilannesidonnainen. Tilanteessa A oletamme, että teksti, 

joka on tarkoitettu täyttämään tehtävät B ja C, on osoitettava yleisölle D. Voimme siis sanoa, että 

meillä on mielessämme tietynlainen profiili kuvitellusta kohdetekstin vastaanottajasta. (Nord 1998: 

1996.) 

Meillä Tampereen yliopiston kääntäjäkoulutuksessa on painotettu käännöksen kohderyhmän ja 

heidän tarpeidensa pohtimista. Opinnoissamme on kannustettu rohkeasti profiloimaan ja 

kuvittelemaan mahdollisia kohdeyleisöjä. Kysyimme tutkimustamme varten haastattelemaltamme 

suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltoselta kohderyhmistä ja hänen mukaansa kokemus on avaintekijä 

kohderyhmien pohtimisessa. Aaltonen on tehnyt pitkän uran Ylen suomentaja-toimittajana. 

Nordin mielestä on myös tärkeää ymmärtää, miten vastaanottajaprofiili vaikuttaa tekstin 

tuottamiseen. Hänen mukaansa vastaanottajaprofiili vaikuttaa tekstin tuottamisessa eniten 

seuraaviin asioihin: 

1. Kuinka paljon ja mitä tietoa tekstissä annetaan. 

2. Kuinka tieto on strukturoitu 

3. Mitä kielellisiä ja tyylillisiä välineitä tiedon välittämisessä käytetään. 
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Kohdalla 1. viitataan tekstin lukijan taustatietoihin. Jotta teksti olisi toimiva, vanhan, eli aiemmin 

opitun tiedon sekä uuden tiedon välillä on oltava tasapaino. Jos teksti sisältää liikaa vanhaa 

informaatiota, lukija ei todennäköisesti pidä tekstiä mielenkiintoisena, vaan tarpeettomana. Myös 

liian suuri uuden informaation määrä aiheuttaa ongelmia, sillä silloin tekstiä on vaikea ymmärtää 

ja pahimmassa tapauksessa se voi olla jopa täysin käsittämätön. Kirjoittajan pitäisi siis osata 

arvioida, kuinka paljon tietoa tekstin pitää sisältää, jotta se olisi ymmärrettävä ja mitkä 

yksityiskohdat taas voidaan jättää pois tekstistä ja olettaa kuuluvan lukijan yleiseen tai 

kulttuurispesifiin tietämykseen. (Nord 1998: 197.) 

Tämän aspektin tutkiminen on hyvin mielenkiintoista ja tähän kiinnitämmekin huomiota 

tutkimuksessamme vastaanottotutkimuksen keinoin. Koska elokuva oli entisen Neuvostoliiton ja 

sen jäsenvaltioiden historiaa ja toisaalta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeistä aikaa kuvaava 

dokumentti, katsojilla on oltava jonkinlaiset ennakkotiedot aiheesta ja maiden historiasta. 

Selvitämme, kuinka paljon elokuvamme koeyleisö ymmärsi esimerkiksi vieraita 

kulttuurielementtejä ja saamme näin tietää, oliko informaation määrä sopiva valitsemaamme 

koeyleisöä ajatellen. Koska tutkimamme yleisö koostuu noin 16-vuotiaista nuorista, on oletettavaa, 

että osa elokuvan informaatiosta jää ymmärtämättä juuri sen historia- ja kulttuurisidonnaisuuden 

vuoksi. On kuitenkin huomioitava, että kyseisen yleisön jäsenet opiskelevat venäjää ja tietävät 

mahdollisesti sen vuoksi hieman enemmän Neuvostoliittoon ja Venäjään liittyviä asioita kuin ne, 

joilla ei ole minkäänlaista kosketusta asiaan. Näitä tuloksia käsittelemme tarkemmin 

tutkimuksemme analyysiosassa. 

Kohta 2. taas viittaa tekstin makrorakenteisiin eli siihen, missä järjestyksessä tiedonpalat on 

esitetty. Lineaarinen ja temaattinen eteneminen tekstissä on looginen tapa esittää informaatio ja 

tekee tekstistä ymmärrettävämmän, mutta voi samalla viedä pois tietynlaista toivottavaa jännitystä. 

Toisaalta taas tiedonpalasten järjestyksen sekoittaminen vaatii lukijalta enemmän vaivaa 

ymmärtääkseen, mistä tekstissä on kysymys.(Nord 1998: 199.) Tutkimamme dokumenttielokuvan 

makrorakenne on mielenkiintoinen, sillä siinä esiintyvien kohtausten välinen koheesio oli välillä 

varsin löyhä. Siinä esiintyneiden erilaisten henkilöiden elämää käsiteltiin sekä heidän 

menneisyytensä että nykyisyytensä kautta. Elokuva sisälsikin kohtauksia samasta henkilöstä 

seitsemän, neljäntoista sekä kahdenkymmenenyhden vuoden ikäisenä. Samoin haastateltujen 

henkilöiden tarinaa ei käsitelty ensin alusta loppuun, vaan välillä käsiteltiin muita henkilöitä ja 

palattiin taas edelliseen henkilöön ja niin edelleen. Dokumenttielokuvan erityispiirteitä 

käsittelemme enemmän kohdissa 5.1.1 sekä 7.2.2.5. 
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Kohdalla 3. tarkoitetaan niitä tyylillisiä normeja ja konventioita, joita tietyltä tekstilajilta tai 

genreltä odotetaan. Kun lukee tekstiä, joka noudattaa tiettyjä syntaktisia ja leksikaalisia normeja, 

voi keskittyä itse tekstin sisältämään viestiin. Toisaalta tutuista säännönmukaisuuksista 

poikkeaminen voi antaa tekstille tarkoitettua omaleimaisuutta ja se voi kiinnostaa lukijaa tällä 

tavoin enemmän. Tärkeintä onkin se, että tekstin tuottaja ottaa huomioon sen, millaisia odotuksia 

lukijalla voi olla tekstin tyyliltä. (Nord 1998: 200.) Tämän tutkimuksen kohteena ollut 

dokumenttielokuva sisälsi paljon vapaata puhetta, jonka kääntäminen ruututeksteiksi on varmasti 

haastavaa, sillä vapaa puhuttu kieli on nopeaa. Koska elokuva sisälsi niin paljon vapaata puhuttua 

kieltä, kääntäjän oli otettava tämä tietenkin huomioon ja mietittävä, kuinka välittää puhujan 

puhetyyli elokuvan katselijoille vaikuttamatta kuitenkaan liian puhekieliseltä, sillä kirjoitetussa 

muodossa viesti on aina voimakkaampi. Myös tätä aihetta käsittelemme analyysiosassamme. 

3.2 Palautteenanto 

Elämme siinä suhteessa yleisön aikakautta, että nyt kohdeyleisöllä on halutessaan mahdollisuus 

hyvinkin nopeaan palautteenantoon suoraan kääntäjälle vaikkapa sähköpostitse tai epäsuoraan 

kommentoimalla erilaisia arvostelusivustoja Internetissä, miksei jopa lähettämällä viestin 

sanomalehtien tekstiviestipalstoille. Nykyisin miltei jokaista Internetissä olevaa uutista tai artikkelia 

voi kommentoida nimimerkillä tai suositella muille sosiaalisissa medioissa, kuten Facebook- tai 

Twitter-yhteisöpalveluissa. Yleisön palaute millä tahansa alalla on ensiarvoisen tärkeää, sillä siten 

tiedetään, missä asiassa palvelun tai tuotteen suhteen on parantamisen varaa ja mikä on ollut 

mahdollisesti erityisen hyvää. 

Jos käännös nähdään puhtaasti palveluna, jonka tarkoitus on luoda lisäarvoa asiakkaalle, katsoja 

voitaisiin nähdä tuona asiakkaana, vaikkakin käännösmaailmassa asiakas terminä usein 

tarkoittaakin käännöksen tilaajaa. Markkinoinnin uusimpia ideoita on asiakkaan ottaminen mukaan 

arvonluontiprosessiin. Tämä ei suinkaan tarkoita, että ottaisimme yleisön mukaan 

käännösprosessiin, vaan tarkastelisimme sitä, kuinka hyvin käännös palvelee yleisöä eli kuinka 

hyvin käännös luo lisäarvoa katsojalle. Tällaisen asian saamme selvillä kysymällä suoraan yleisöltä 

heidän kokemuksistaan käännöksestä. Samalla näemme, miten he arvottavat käännöksiä ja mihin he 

kiinnittävät huomiota. Kaikkea tätä tarkoitusta palvelee vastaanottotutkimus, jossa käännöksen 

toimivuutta ja palautteenantoa tutkitaan käytännössä. 

Kun haastattelimme suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltosta, kävi ilmi, että hänen kokemustensa 

mukaan yleisöpalaute on miltei kautta linjan negatiivista. Vaikka yleisöpalaute ei olekaan 
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ammattimaista, se on silti kullanarvoista, sillä juuri yleisöä vartenhan käännöksiä tehdään. Samalla 

voisimme yrittää löytää niitä keinoja, joilla yleisöä voisi informoida av-alasta ja kääntämisen 

realiteeteista, jotta käännösten loppukäyttäjien keskinäiset kommentit ja suosittelut (eli word of 

mouth) käännöspalvelun tasosta eivät veisi alaan suhtautumista väärään suuntaan. Jokainen katsoja 

on laadunarvioija, joko passiivisena seuraajana tai aktiivisena palautteenantajana. Jotta 

käännöspalvelu olisi myös yleisön mielestä hyvä ja jotta av-kääntäjien status paranisi, emme voi 

ammattilaisina sivuuttaa ja unohtaa katsojan suhtautumista kääntäjään ja hänen työhönsä. Ennen 

kuin keräämme tietoa käännöksen loppukäyttäjiltä käännöksen toimivuudesta, meidän on hyvä 

tehdä katsaus siihen, mitä vastaanottotutkimus pitää sisällään. Seuraavassa esittelemme muutamia 

vastaanottotutkimuksen keinoja. 

3.3 Vastaanottotutkimus 

Vastaanottotutkimus on yksi tutkimuksemme tärkeimpiä osia, sillä sen kautta tuomme tutkimamme 

av-käännöksen vastaanottajien äänen kuuluviin. Vastaanottotutkimukset ovat verrattain nuori 

käännöstieteen tutkimusalue, mutta mielestämme yksi hyödyllisimpiä ja käytännöllisimpiä tapoja 

selvittää, kuinka käännös palvelee kohdeyleisöään. Vastaanottotutkimuksen avulla voimme saada 

selville myös sen, millä tavoin käännöksen vastaanottajat arvottavat käännöksiä ja mihin he 

kiinnittävät huomiota. 

Eugene Nida ja Charles Taber (1982) toteavat teoksessaan The theory and practise of translation, 

että käännösalalla huomion keskipisteenä ovat nykyään käännösten vastaanottajat ja heidän 

reaktionsa käännökseen, kun aiemmin huomiota kiinnitettiin eniten viestin muotoon. Heidän 

mukaansa, kun tutkitaan käännöksen vastaanottajien reaktioita, näitä reaktioita on verrattava 

lähdekielisen yleisön reaktioihin alkuperäiseen lähdekieliseen teokseen. (Nida & Taber 1982:  1.) 

Nidan ja Taberin näkemys yleisön reaktioiden tutkimiseen on siis melko vanhakantainen, koska 

jälleen laadun mittarina on alkuperäinen teos. Toki on mielenkiintoista tutkia, miten käännöksen ja 

alkuperäisen teoksen vastaanottajien reaktiot eroavat toisistaan, mutta tällöin on muistettava jälleen 

karnevalistinen suhtautuminen, jolloin käännös ja alkuperäinen teos nähdään kahtena eri yleisöjä 

palvelevina itsenäisinä teoksina. Nida ja Taber ovat sitä mieltä, että kääntäjän on mieluummin 

priorisoitava käännöksessä ekvivalenssia lähdeteoksen kanssa kuin yksilöllisyyttä (Nida & Taber 

1982: 13). Emme ole tästä heidän kanssaan samaa mieltä, vaan toimivin käännös on rakennettu 

vastaanottajien ehdoilla ja heitä varten. 
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Vastaanottotutkimukset ovat onneksi keskittyneet nimenomaan vastaanottajien näkökulmaan, kuten 

siihen, millä tavoin audiovisuaalisia teoksia vastaanotetaan ja muun muassa kuulovammaisten 

vastaanottoa tutkitaan nykyään paljon, jotta saataisiin tietoa, miten av-teoksia voidaan parantaa 

vastaanotettavampaan muotoon. Esteettömyys onkin yksi tärkeimpiä tutkimuksen kohteita 

vastaanottotutkimuksissa. Eliana Franco ja Vera Lucia Araújo kartoittivat kuurojen ja kuulevien 

ihmisten eroja tekstitysten vastaanotossa tutkimuksessaan Reading television. Checking Deaf 

People’s reactions to closed subtitling (Franco & Araújo 2003). Tässä tutkimuksessa koehenkilöt 

katsoivat 13 eri ohjelmakatkelmaa, jonka jälkeen he täyttivät monivalintalomakkeen sekä 

avokysymyksiä ja kyllä/ei -kysymyksiä sisältäneen kyselylomakkeen (Franco & Araújo 2003: 253–

255.) 

Vastaanottotutkimus on menetelmänä loistava, sillä sitä voidaan käyttää hyvin erilaisissa 

tutkimuksissa. Sen avulla voidaan esimerkiksi tutkia hyvin tarkkaan silmänliikekameran avulla sitä, 

mitä ja kuinka kauan katsoja seuraa ruudulla. Esimerkkinä tästä aiemmin kohdassa 1.1.2.2 

mainitsemamme d'Ydewallen, Praetin, Verfaillien sekä Van Rensbergenin (1991) tutkimus katsojan 

silmänliikkeistä kuvan ja tekstin välillä. Toisaalta vastaanottotutkimukset voivat olla vaikkapa 

yksinkertaiseen kyselyyn pohjautuvia kartoituksia esimerkiksi vastaanoton volyymistä. Hyvä 

esimerkki tällaisesta kyselyyn pohjautuvasta vastaanottotutkimuksesta on Virittäjä-lehden 

verkkojulkaisussa (2/2006) ilmestynyt Jukka Mäkisalon esitutkimus Kuinka paljon käännöksiä 

luetaan? Lukupäiväkirjan esitutkimus, jossa pyritään kartoittamaan, kuinka suuri osuus 

suomalaisten lukemista teksteistä on käännöksiä ja millainen merkitys käännöksillä Suomessa on 

(Mäkisalo 2006: 250–251). Tässä tutkimuksessa siis mielenkiinnon kohteena on käännösten 

vastaanottamisen volyymi ja merkitys. Myös vieraiden kulttuurielementtien välittymistä on 

kartoitettu kyselyyn pohjautuvan vastaanottotutkimuksen keinoin, kuten Andián Fuentes Luquen 

tutkimuksessa An empirical approach to the reception of AV translated humour. A case study of the 

Marx Brothers’ ‘Duck Soup’, jossa tutkittiin kolmen eri vastaanottajaryhmän sekä kyselylomakkeen 

avulla sitä, miten huumoria vastaanotetaan (Luque 2003: 293–306).  

Vastaanottotutkimuksissa käytetään menetelmänä usein myös keskustelua tai 

fokusryhmähaastattelua, josta hyvä esimerkki on Sari Mäyränpään (2010) pro gradu -tutkielma Kun 

av-kääntäjä kohtasi tavallisen katsojan; Gilmoren tyttöjen tekstitysten vastaanottoa, jossa 

selvitettiin tavallisten katsojien ja alan ammattilaisten av-kääntäjien välisiä eroja tekstitysten 

vastaanoton kriittisyydessä (Mäyränpää 2010). Tässä tutkimuksessa kaksi eri ryhmää katsoi 

Gilmoren tytöt -sarjan jakson, jonka jälkeen molemmat ryhmät keskustelivat 

katselukokemuksestaan Mäyränpään kanssa (Mäyränpää 2010: 13–14). 
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Myös erilaisten menetelmien yhdisteleminen vastaanottotutkimuksissa on tehokasta. Tällaista 

yhdistelyä on hyödynnetty muun muassa nykyään paljon tutkimuksen kohteena olevan Japanilaisen 

animen vastaanottotutkimuksissa. Colm Caffreyn (2009) väitöstutkimus Relevant abuse? 

Investigating the effects of an abusive subtitling procedure on the perception of TV anime using eye 

tracker and questionnaire, kartoitti animen fanitekstityksille tyypillisten pop-up-tekstitysten eli 

ruudulle ilmestyvien selittävien huomautusten vaikutuksia katselukokemukseen (Caffrey 2009: 3). 

Tässä tutkimuksesta käytettiin hyväksi sekä silmänliikekameraa että kyselyä (Caffrey 2009: 3). 

Vastaanottotutkimus on siis erittäin hyödyllinen tutkimusmetodi silloin, kun halutaan tehdä 

tutkimusta, jossa kohdeyleisön ääni saadaan kuuluviin. Itse valitsimme kyselylomakkeeseen 

pohjautuvat vastaanottotutkimusmuodon, jossa kartoitamme tekstitysten toimivuutta kohdeyleisön 

näkökulmasta. Vastaanottotutkimuksessa valitsemamme kohdeyleisö katselee dokumenttielokuvan, 

jonka aikana he myös vastaavat kyselylomakkeen kysymyksiin. Kyselytutkimuksessa on sekä avo- 

että monivalintakysymyksiä ja kysymykset koskevat sekä tekstitysten sisältöä että teknistä 

toteutusta ja lisäksi kysely kartoittaa katsojien yleistä mielipidettä elokuvan kiinnostavuudesta ja 

opettavaisuudesta. Tekstitysten sisällöstä laadimme kysymyksiä esimerkiksi vieraiden 

kulttuurielementtien käännösratkaisuista, lauluista, sanonnoista sekä kääntämättä jätetyistä kohdista. 

Tekstitysten teknisestä toteutuksesta kysymme kysymyksiä muun muassa lukunopeuteen ja 

tekstitysten selkeyteen liittyen. Kerromme vastaanottotutkimuksemme toteutuksesta lisää kohdassa 

5.2.2. 
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4 AV-KÄÄNTÄMISEN TQM  

Laaduntutkimus käännöstieteissä on keskittynyt hyvin pitkään vain käännösten laadun tutkimiseen. 

Käännösten tutkiminen on myös ollut hyvin paljon vain lähde- ja kohdetekstin keskinäistä vertailua. 

Haluamme tässä tutkimuksessa kuitenkin tuoda esiin laajemman näkökulman käännösalan 

laaduntutkimuksesta, jossa käännösten lisäksi laaduntutkimus ulotetaan myös toiminnan laadun 

tutkimiseen. Toiminnan laadun tutkimuksessa kiinnitämme huomiota kääntäjän työllistäneen tahon 

eli organisaatiotason toimintatapoihin sekä itse kääntäjän eli inhimillisten resurssien taustaan ja 

periaatteisiin kääntämisestä. Nämä kaksi toimivaa tahoa ovat kahdesta tärkeästä syystä 

tutkimuksemme kohteita: Ensinnäkin haluamme varmistua siitä, että käännösalan toiminta on 

eettistä ja kääntäjän ammatin jatkuvuutta sekä arvostusta tukevaa. Toiseksi haluamme kartoittaa, 

millä tavalla organisaatiotason toiminta sekä kääntäjän toiminta ovat vaikuttaneet itse käännöksen 

laatuun. Jotta käännösalan laadunarviointi olisi mahdollista, on lähdettävä liikkeelle 

perustavanlaatuisista tekijöistä, kuten kääntäjän työsuhteesta ja -oloista ja yritettävä huomioida 

kaikki seikat, jotka voivat vaikuttaa käännöksen laatuun ja toimivuuteen sekä kääntäjän työelämän 

laatuun. 

Käännösten laadunarvioinnissa ei riitä vain tutkijoiden omat subjektiiviset käsitykset siitä, mikä on 

hyvää laatua ja mikä ei, vaan haluamme ottaa tutkimukseen mukaan myös kääntäjän, joka voi näin 

perustella käännösratkaisunsa ja kertoa käännösprosessista. Lisäksi haluamme myös kohdeyleisön 

mukaan tutkimukseen vastaanottotutkimuksen muodossa, sillä näin saamme käännöksen 

toimivuudesta lisää todellista tietoa. Tutkijoiden mielipide on vain yksi mielipide ja on oletettavaa, 

että tutkijoiden mielipiteet käännösratkaisuista ja käännöksen toimivuudesta eroavat joskus 

kohdeyleisön mielipiteistä. Haluammekin tässä laaja-alaisessa laatututkimusmallissa eli TQM-

mallissa tuoda esiin karnevalistisen hyväntahtoisen laadunarviointitavan, jossa huomioidaan myös 

kääntäjän että kohdeyleisön ääni. Seuraavassa esittelemme teoriamme av-kääntämisen TQM-

ajattelusta, jossa käydään läpi koko käännökseen liittyvä toimintaprosessi lähtien organisaatiotason 

toiminnan tutkimisesta, kääntäjän ammattitaidon ja periaatteiden kartoittamisesta ja päätyen 

palautteeseen kohdeyleisöltä. 

4.1 Organisaatiotason laadunvalvonta 

Organisaatiotason laadunvalvonta on perusteltua av-alan laaja-alaisessa laatututkimuksessa, sillä 

juuri kääntäjän työolot, palkkaus, toimeksiantojen toimitusajat ja työtahti sekä saatavilla olevat 
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materiaalit käännöksen tekemistä varten ovat niitä asioita, jotka vaikuttavat kääntäjän käytännön 

työhön ja työn jälkeen. Av-käännösten laadun lisäksi organisaatiotasoon pitää kiinnittää huomiota 

myös koko av-käännösalan vuoksi, sillä kääntäjiä työllistävien tahojen toimintatavat heijastuvat 

myös kääntäjien jaksamiseen työssä, ja alan yleiseen tilaan. Usein esimerkiksi freelance-kääntäjät 

törmäävät epäeettisesti toimiviin monikansallisiin yrityksiin, jotka maksavat minimaalisia 

palkkioita ja pitävät yllä vääristynyttä työtahtia sekä muita alan epäkohtia, jolloin kääntäjät uupuvat 

ja alan arvostus laskee. Samalla kääntäjä joutuu ristiriitatilanteeseen, josta Kristiina Abdallah 

varoittaa: kääntäjän on päätettävä, repiikö hän käännöksen laadun omasta selkänahastaan vai 

tekeekö hän vain sen verran työtä käännöksen eteen kuin mistä hänelle maksetaan palkkaa, jolloin 

käännöksen laatu voi olla mitä sattuu (Abdallah, henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011). Jos 

kääntäjä saa kunnollisen palkan ja käännöksen laatimiseen on annettu tarpeeksi aikaa, työn jälki on 

tietysti parempaa. Sama sääntöhän pätee mille tahansa muullekin alalle. Kukaan ei halua eikä saa 

nääntyä työssään. Silti av-käännösalalla kilpailu työstä voi ajaa kääntäjän tekemään työtä huonoin 

ehdoin. Kääntäjän on siis valittava kahden toisiaan vastaan sotivan moraalin kanssa, jotka ovat 

kääntäjän oma altruistinen moraali  sekä liike-elämän moraali (Abdallah, henkilökohtainen 

tiedonanto 25.3.2011). Kääntäjän oma altruistinen moraali tarkoittaa sitä moraalia, joka kääntäjällä 

on, kun hän toimii asiakkaan hyväksi ja käännöksen laadun hyväksi ja liike-elämän moraali taas 

sitä, kun kääntäjä toimii oman liikevoittonsa hyväksi, ja onhan jokaisella yrittäjällä – myös 

kääntäjillä – oikeus tehdä voittoa (Abdallah, henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011). Vaikka 

kyseinen ongelma on yleisempi yksityissektorilla ja suurten monikansallisten käännöstoimistojen 

piirissä, laaduntutkimus koskee silti myös julkista sektoria. 

4.1.1 Kääntäjien rekrytointi ja kouluttaminen 

Organisaatiotason toiminnan tarkastelu on lähdettävä siitä, millaisin perustein kyseinen taho 

palkkaa työntekijöitään. Kääntäjän ammattinimikettä ei ole suojattu, joten kuka tahansa voi sanoa 

olevansa kääntäjä. Kääntäjän työllistävän tahon on siis itse tarkistettava, onko kääntäjä tarpeeksi 

pätevä hoitamaan työtehtävää. Kun av-käännösala oli aluillaan, koulutusta ei ollut mahdollista 

saada, vaan ensimmäisten av-alan pioneerikääntäjien oli opeteltava työ käytännössä ilman 

muodollista koulutusta. Nykyään av-alan käännöskoulutusta on mahdollista saada ja 

työmarkkinoilla toimii jo paljon av-alan käännöskoulutuksen saaneita kääntäjiä. Näin ollen, kun 

rekrytoidaan uusia nuoria työntekijöitä, ei ole syytä turvautua ammattipätevyyttä vailla oleviin 

kääntäjiin. Kehittynyt av-ala vaatii erinomaisen käännöstaidon lisäksi erityisiä teknisiä 

asiantuntijataitoja, joten koulutus on tarpeen. On kuitenkin hyvä muistaa, että av-alan koulutus on 
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myös alkutaipaleellaan eikä anna kaikkia valmiuksia käytännön työhön. Onneksi alalla toimii 

edelleen paljon kokeneita pioneerikääntäjiä, jotka ovat aloittaneet av-kääntäjän työn jo ennen kuin 

varsinaista koulutusta av-käännösalalle on edes tarjottu. Nämä kääntäjät ovat seuranneet alan 

kehitystä ja kouluttavat ja avustavat uusia kääntäjiä. Heidän kaltaistensa ansioituneiden av-

kääntäjien kohdalla haluamme korostaa, että alan kokemus ja työssä kouluttautuminen on 

muokannut heistä alan vankkoja ammattilaisia ja he ansaitsevat paikkansa av-käännösalan 

ammattilaisten parhaimmistossa. Alan uusilta toimijoilta koulutusta kuitenkin edellytetään. 

Mielestämme kääntäjän työllistävällä taholla on velvollisuus myös varmistaa, että heidän 

työntekijöitään koulutetaan myös ammattiin valmistumisen jälkeen työelämässä. Kouluttaminen on 

yleensä yrityksille melko kallista, mutta pitkän tähtäimen suunnitelman kannalta omien 

inhimillisten resurssien ajan tasalla pitäminen ja kouluttaminen ovat kannattavaa toimintaa. Tässä 

tutkimuksessa kiinnitämme siis huomiota myös siihen, kouluttaako organisaatio kääntäjiään ja 

myös siihen, kuka koulutuksesta vastaa ja miten koulutus järjestetään.  

4.1.2 Palkkaus ja työajat  

Palkkaus ja työajat ovat näkyvimpiä organisaation eettisyydestä kertovia seikkoja ja näihin on 

todella kiinnitettävä huomiota, jotta voimme varmistua siitä, että kääntäjien työolot ovat inhimilliset 

ja asianmukaiset. Av-kääntäjän työ on asiantuntijatyötä ja av-kääntäjän saaman palkkion on oltava 

asianmukainen. Palkkauksen on oltava tasapainossa tehdyn työmäärän ja työn vaativuuden kanssa 

ja organisaatiolle työskentelevien av-kääntäjien palkkauksen on myös perustuttava alan 

voimassaolevaan työehtosopimukseen. Yhtyneet-sopimus on mielestämme malliesimerkki 

kääntäjän palkkioista, jonka pohjalle onneksi myös uusi freelancer-av-kääntäjien työehtosopimus 

perustuu. Monet alan monikansalliset yritykset väistelevät työnantajan vastuuta eivätkä tahdo 

työsuhteistaa freelancereitaan. Tällöinhän heidän ei tarvitse maksaa ylimääräisiä kuluja ja 

yritysriskin saa viertettyä osaksi kääntäjien niskoille (Abdallah 2010: 5). Myös työaikojen on oltava 

inhimilliset ja vaikka työaika olisi esimerkiksi organisaation omilla kääntäjillä liukuva, on 

varmistettava, että työajoissa on jonkinlaiset rajat. Freelancerit voivat toki itse vaikuttaa siihen, 

kuinka paljon he ottavat työtä vastaan ja säädellä omia työaikojaan sillä tavoin, mutta toisaalta, jos 

palkkio on alhainen, se saattaa ajaa kääntäjän ottamaan enemmän töitä vastaan kuin mitä oikeastaan 

jaksaisi tehdä. Jos taas työstä saa kunnollisen palkkion, työaikoja on mahdollista säädellä 

inhimillisemmiksi. Palkkioiden suuruus vaikuttaa siis myös työaikoihin. 
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4.1.3 Tarvittavat materiaalit 

Organisaatiotason ja av-kääntäjän välillä on oltava selvyys siitä, kenen vastuulla käytännön työtilan 

sekä työvälineiden, kuten tietoteknisten laitteiden sekä käännös- ja muiden ohjelmien järjestäminen 

on. Tämä vastuu riippuu useimmiten siitä, onko av-kääntäjä talon oma työntekijä, työsuhteinen 

freelancer vai yksityinen yrittäjä, joka ei ole työsuhteinen kyseiseen organisaatioon nähden. Ainakin 

talon omille av-kääntäjille olisi tarjottava työtilat sekä tarvittavat työvälineet sekä ohjelmat. 

Freelancer-työsuhteessa oleville yritys voisi tarjota ainakin tarvittavat käännösmuisti- sekä 

ajastusohjelmat. 

Tarvittaviin materiaaleihin kuuluvat myös av-käännöstä varten tärkeät materiaalit, kuten 

alkuperäinen ääniraidalla varustettu kuvanauha sekä lähdekielinen käsikirjoitus tai tekstilista. Näistä 

materiaaleista tulisi aina olla vastuussa kääntäjän työllistävä organisaatio. Av-alalla on yleisessä 

tiedossa, että joskus kääntäjät joutuvat työskentelemään ilman kuvanauhaa tai erittäin puutteellisten 

materiaalien voimin, jolloin esimerkiksi kuvanauhalta puuttuu ääniraita. Tällöin tietenkin jo 

käännöksen laatimisen lähtökohdat ovat niin huonot, että ei voida edes olettaa, että kääntäjä voisi 

tehdä laatutyötä. Joskus kääntäjiin ei edes luoteta senkään verran, että kuvanauha olisi alkuperäinen, 

vaan piratismin pelossa kuvanauhaa on muokattu esimerkiksi peittämällä osa kuvaruudusta. 

Kääntäjän ja toimeksiantajan suhteen olisi perustuttava keskinäiseen luottamukseen. Kääntäjän 

työllistävällä organisaatiolla on kuitenkin mielestämme vastuu huolehtia siitä, että kääntäjän saamat 

materiaalit ovat asianmukaiset. 

4.1.4 Tarkastusjärjestelmä ja avoimuus 

Av-kääntäjiä työllistävällä organisaatiolla on vastuu varmistaa, että sieltä loppukäyttäjille lähtevät 

av-käännöstyöt ovat laadukkaita. Laadunvarmistus on tärkeää sekä käännösten vastaanottajien 

oikeuksien vuoksi että kääntäjien ammattiarvostuksen vuoksi. Organisaatiolla on oltava selkeä 

käännöstuotosten laaduntarkistamisjärjestelmä. Lisäksi haluamme painottaa sitä, kuinka tärkeää 

toiminnan avoimuus on. Jotta ala voi kehittyä sellaiseen suuntaan, jossa av-kääntäjän ammatin 

asiantuntijuus sekä työn vaativuus nousisi paremmin esiin, mikä taas näkyisi palkkioissa sekä 

yleisön ymmärtäväisempänä palautteena, organisaation toiminnan on oltava läpinäkyvää. 

Kääntäjien lisäksi myös loppukäyttäjillä on oltava oikeus tietää, millaisen organisaation kanssa he 

ovat tekemisissä ja millaisia toimintaperiaatteita organisaatio noudattaa. 
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4.2  Inhimilliset resurssit 

Organisaatiotason lisäksi toinen erittäin tärkeä huomion kohde TQM-ajattelussa ovat inhimilliset 

resurssit. Toisin sanoen huomio kiinnitetään tällöin kääntäjiin, sillä käännöksen toimivuus riippuu 

tietysti myös kääntäjästä itsestään. Kääntäjän pätevyyttä taas määrittävät muun muassa koulutus, 

työkokemus sekä harrastuneisuus, eli miten kääntäjä pitää yllä hyvää yleistietoa. Tällaisia tietoja voi 

saada tietenkin vain haastattelemalla kääntäjää, johon saimmekin tässä pro gradu -tutkielmassa 

loistavan mahdollisuuden, kiitos suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltosen. Kääntäjän jaksaminen työssä 

on myös yksi asia, joka vaikuttaa työn jälkeen. Sen vuoksi haastattelussa on myös kysyttävä 

kääntäjän omia kokemuksiaan työstä, eikä vain tuijottaa niitä tuloksia, joita organisaatiotason 

toiminnan laatututkimuksesta on saatu. Kuten jo edellä mainitsimme, av-käännösalalla törmää 

useisiin epäkohtiin, kuten toimeksiantojen uskomattoman kiireisiin toimitusaikoihin sekä huonoihin 

palkkioihin. Toisaalta alalla on myös sellaisia toimijoita, jotka suostuvat huonoihin palkkioihin ja 

samalla tekevät karhunpalveluksen koko alalle, mikä on myös suuri epäkohta. Inhimillisiin 

resursseihin on siis perusteltua kiinnittää huomiota, kun halutaan toimia TQM-mallin mukaisesti. 

Tässä tutkimuksen vaiheessa tuodaan myös paremmin esiin kääntäjän ääni. Koska laaja-alaiseen 

laatututkimukseen kuuluu myös itse käännöksen tutkiminen, kääntäjän haastattelussa on myös hyvä 

käydä läpi tutkimuksen kohteena olevan käännöksen käännösprosessi sekä toimeksiannon 

erityispiirteet ja vaatimukset. Näin tutkimuksessa saadaan todellista tietoa siitä, mitkä asiat 

käännöksen lopputulokseen ovat vaikuttaneet ja tutkimus ei perustu vain tutkijoiden omiin 

olettamuksiin. Tutkimus on kuitenkin hyvä aloittaa kääntäjän taustan selvittämisellä. 

4.2.1 Koulutus 

Kuten yllä kerroimme, kääntäjän ammatti on niin sanottu vapaa ammatti, eli alan toimintaa saa 

harjoittaa kuka tahansa koulutuksesta riippumatta ja sama pätee av-kääntäjiin. Jos siis henkilöllä ei 

ole alan koulutusta, mutta hän pystyy muutoin osoittamaan taitonsa kyseisessä ammatissa, kaikki 

työnantajat eivät välttämättä vaadi pitkällistä käännösalan koulutusta. Käännösalalla on usein 

palkattu ihmisiä, joilla ei ole alan koulutusta lainkaan, varsinkin hieman harvinaisempien kielten 

osalta. Arvelemme että yleisimmin tällaisiin tilanteisiin joudutaan sen vuoksi, että 

käännöskoulutusta ei ole tarjolla harvinaisemmille kielille. Lisäksi alan periaatteisiin 

vihkiytymättömillä ei ole samaa ammattiylpeyttä ja tietämystä alan realiteeteista, oikeuksista ja 

velvollisuuksista kuin käännösalan ammattilaisilla. Jotkin työnantajat antavatkin käännöstöitä 

tällaisille henkilöille sen vuoksi, että he eivät osaa vaatia sellaista palkkaa, joka vastaisi työn määrää 
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ja vaativuutta. Alalla on paljon monikansallisia yrityksiä, jotka hyötyvät tästä epäkohdasta ja tällöin 

itseoppineet ja oikeuksistaan tietämättömät alan harjoittajat tarttuvat työtarjoukseen 

kyseenalaistamatta työstä tarjottua korvausta. Tällaisista monikansallisista yrityksistä on varoittanut 

myös Kristiina Abdallah (2010). Toisaalta aina ei ole mahdollisuutta antaa käännöstyötä 

koulutetulle henkilölle, jos on kyse harvinaisemmasta kieliparista. 

Suomessa käännöskoulutusta tarjotaan Helsingin, Tampereen, Turun sekä Itä-Suomen yliopistoissa. 

Av-kääntämiseen erikoistuvia kursseja tarjotaan kuitenkin vain Helsingin ja Tampereen 

yliopistoissa. (Käännösalan asiantuntijat KAJ ry 2011.) Tampereella av-kääntämisen 

erikoistumisopinnot on yhdistetty kaunokirjalliseen kääntämiseen, mutta nimenomaan av-

kääntämistä voi opiskella tällä hetkellä viidellä eri kurssilla (Tampereen yliopisto 2011). 

Erikoistumisopintojen toteutuminen voi kuitenkin vaihdella vuosittain opiskelijoiden kiinnostuksen 

mukaan. Av-kääntämisestä kiinnostuneille ei siis aina järjestetä kursseja, jos todetaan, että 

kiinnostuneita ei ole tarpeeksi ja kursseille vaaditut opiskelijamäärät eivät täyty. Tampereella 

järjestettävillä kursseilla tarjotaan sekä av-kääntämisen periaatteisiin pureutuvaa teoriaopetusta että 

käytännönläheiseen tekstittämistyöhön keskittyviä kursseja. Käytännön tekstittämistyön periaatteita 

opettavalla kurssilla opiskelijat oppivat perustiedot av-kääntämisestä ja tutustuvat muun muassa 

ruututekstien ajastuksen käytänteisiin sekä tekstittämisohjelmien toimintaperiaatteisiin. Kurssilla 

opiskelijat tekevät itsenäisen tekstittämisen harjoitustyön, jossa työvälineenä käytetään Text-Yle-

tekstittämisohjelmaa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus saada palautetta sekä ensi käden tietoa 

alasta suoraan av-alalla toimivalta asiantuntijalta. Tuomalla alaa näin lähemmäs opiskelijoita 

pyritään lisäämään opiskelijoiden tietämystä käytännön käännöstyöstä sekä helpottamaan 

opiskelijoiden siirtymistä yliopiston teoreettisesta ympäristöstä työelämän haasteisiin. 

Koulutusta on tärkeää tarjota myös työelämään siirtyneille kääntäjille. Esimerkiksi käännöstoimistot 

sekä in house -kääntäjiä eli talonsisäisiä kääntäjiä työllistävien yritysten olisi hyvä järjestää av-

kääntäjille muun muassa perehdytystä erilaisten uusien ohjelmien käyttöönotossa. Kääntäjien tulisi 

saada myös ylläpitävää koulusta esimerkiksi alan ajankohtaisia aiheita käsittelevien seminaarien tai 

symposiumien muodossa, joita voisivat järjestää ammattiliitot tai yhdistykset. Tällöin 

koulutusvastuu ei jää yksin yrityksille, vaan koko alalle. Av-kääntäjiä työllistävät yritykset voisivat 

tulla vastaan myöntämällä palkkaa koulutuspäivien ajalta ja alan yksityisen elinkeinonharjoittajat 

taas voisivat saada koulutuspäivästä verovähennyksiä. 

Kääntäjäkoulutuksen jatkuvuus on tärkeää ja koulutustaustaisten kääntäjien arvostusta pitäisi pyrkiä 

vahvistaa. Uskomme, että vuosia kääntämistä opiskelleiden ja tietylle erikoisalalle 

kouluttautuneiden kääntäjien työn jälki on laadukkaampaa, kuin niiden itseoppineiden alan 
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harjoittajien työn tulos, jotka ovat hiljattain löytäneet tiensä alalle. Haluamme kuitenkin korostaa, 

että alalla toimii monia hyvin ansioituneita ja kokeneita kääntäjiä, joilla ei ole ollut samanlaisia av-

alan erikoistumismahdollisuuksia kuin nykyään. Nykyisin kuitenkin kehottaisimme ottamaan 

huomioon myös erikoistumisopintojen tarjoaman pätevyyden hyödyt juuri alan rakennemuutosten 

ja Abdallahin mainitseman moraalikadon vuoksi. Näin tuemme eettistä ja oikeudenmukaista 

käännöstoimintaa, jota itse kutsumme kestävän kehityksen käännöstoiminnaksi. Koulutus voi 

parantaa siis koko alan toiminnan laatua. Tällöin myös käännösten laatu paranee, sillä koulutetut 

kääntäjät pystyvät pohjaamaan tekemänsä käännösratkaisut koulutuksessa oppimiinsa av-

kääntämisen periaatteisiin. TQM-tutkimuksen kääntäjän haastatteluosiossa todella siis perusteltua 

selvittää kääntäjän koulutustausta. 

4.2.2 Kokemus ja harrastuneisuus 

Av-alaa leimaa eräänlainen paradoksaalisuus: aloittelevilta kääntäjiltä vaaditaan kattavaa koulutusta 

alalle mutta toisaalta heillä pitäisi olla myös kokemusta alan työstä, mitä vastavalmistuneilla 

harvoin on. Niin kuin muissakin ammateissa, myös av-käännöstyössä kokemus on toki laatua 

parantava tekijä, sillä kääntäjä oppii tunnistamaan ja vastaamaan eri kohderyhmien tarpeisiin. 

Kuitenkin nuoria kääntäjiä pitäisi rohkeasti työllistää, sillä heillä on nykyaikaisen ammattiin 

valmistavan koulutuksen tuoma tekninen osaaminen ja laaja tietämys av-kääntämisen periaatteista 

ja käytänteistä. Erikoistuvat opinnot voitaisiin mielestämme jo lukea tietynlaiseen kokemukseen, 

sillä aloittavalla kääntäjällä on tällöin jo perustason tietämys av-alasta, toisin kuin niillä, jotka ovat 

kouluttamattomia. 

Kääntäjän työssä laaja yleissivistys on hyvin tarpeellinen ja se luonnollisesti kasvaa uran aikana 

muun muassa erilaisten toimeksiantojen ja elämänkokemuksen kautta. Yleissivistys ei kuitenkaan 

ole iän myötä kasvava itseisarvo, vaan sitä on tietoisesti pidettävä yllä. Mitä enemmän kääntäjä 

tietää oman erikoisalansa ajankohtaisista asioista, kääntämistään kielistä ja kulttuureista, sitä 

suurempi mahdollisuus hänellä on tuottaa laadukasta työtä. Omissa opinnoissamme painotetaan 

lähdekulttuurin laajaa tuntemista ja opintoihimme kuuluukin pakollisena osana kieliharjoittelu, 

jossa tutustutaan lähdekulttuuriin paikan päällä. On selvää, että kaikkea ei voi oppia kirjoista, vaan 

tietämys kasvaa myös omien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Oman kohdekulttuurin 

tuntemus on yhtä tärkeää. Käännös tehdään aina jotakin tiettyä kohderyhmää varten ja vain 

kokemuksen kautta voimme oppia tuntemaan sen, millaiset ratkaisut toimivat eri kohderyhmien 

näkökulmasta. Kohdekulttuuri elää jatkuvassa muutoksessa, joten kääntäjän on pystyttävä 

tunnistamaan, millaiset käännösratkaisut palvelevat senhetkistä kohdeyleisöä parhaiten. Myös 
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haastattelemamme kääntäjä oli kohdannut muuttuvan kohdeyleisön tuomia haasteita työssään, mistä 

kerromme lisää tutkielmamme analyysiosassa. Kääntäjän oma kiinnostus työhönsä on myös yksi 

laatuun vaikuttava tekijä, sillä hyvä motivaatio yleensä parantaa työn jälkeä. On myös selvää, että 

motivoituneisuus parantaa työssä jaksamista, mikä on kääntäjälle ensiarvoisen tärkeää. 

4.2.3 Sisällön laatu 

Olemme jakaneet sisällön laadun kahteen kategoriaan: sisällön tekniseen laatuun ja av-kääntäjän 

tekemiin käännösratkaisuihin. Tässä luvussa esittelemme näiden kategorioiden sisältämät laatuun 

vaikuttavat tekijät, ja myöhemmin tutkielmamme analyysiosassa tarkastelemme tekijöiden 

vaikutusta tutkimamme elokuvan tekstityksissä. 

4.2.3.1 Sisällön tekninen laatu 

Sisällön tekniseen laatuun kuuluvat synkronia, tekstitysten visuaalinen ilme sekä repliikkijaot, joista 

kerroimme tarkemmin tutkielman ensimmäisessä luvussa. Tässä luvussa kerromme kuitenkin 

lyhyesti näiden elementtien vaikutuksesta nimenomaan käännöksen laatuun. 

Synkronia on tärkeä osatekijä etenkin puheen illuusion luomisessa, joten kääntäjän on 

varmistettava, että synkronia tekstitysten ja äänen välillä toimii. Huonosti tai huolimattomasti 

ajastetut tekstitykset aiheuttavat suurta ärsyyntymistä katsojissa ja esimerkiksi liian myöhään 

ruudulle saapuvien tekstitysten seuraaminen vie usein kaiken ilon ohjelman seuraamisesta. 

Tekstitysten laadun kannalta toimiva synkronia on erittäin oleellinen tekijä, sillä sen vaikutus 

ohjelman tarinan ymmärtämiseen sekä puheen seuraamiseen on valtava. Onnistunut synkronia tekee 

tekstitysten lukemisesta niin helppoa ja rutiininomaista, että katsoja ei edes huomaa siirtävänsä 

katsettaan kuvan ja tekstin välillä, ja tällöin katseluelämys ei rikkoonnu. 

Repliikkijakoihin liittyvällä laadulla tarkoitamme tässä luettavuutta sekä ymmärrettävyyttä. Sekä eri 

repliikkien jaottelun että myös jokaisen repliikin sisäisen lausejaon on oltava selkeä, sillä ne 

vaikuttavat merkittävästi luettavuuteen. Epälooginen lausejako tekee tekstityksestä vaikean seurata, 

sillä tällöin tekstityksestä puuttuu lauseenjäsenten välinen tarvittava koheesio. Repliikkien 

merkkimäärä vaikuttaa myös laatuun, sillä tarkkaan rajoitetun merkkimäärän noudattaminen 

parantaa luettavuutta, kun taas liian suuri merkkimäärä tekee repliikistä mahdottoman lukea. On 

vaikea sanoa, mikä merkkimäärä on juuri se oikea, sillä tähän vaikuttaa katsojien lukunopeus, joka 

on yksilöllinen ja voi vaihdella hyvinkin paljon. Mielestämme katsojien lukunopeuteen vaikuttaa 

myös heidän motivaatiotasonsa ohjelman katselun aikana: jos katsoja on motivoitunut, hän lukee 
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tekstityksiä intensiivisemmin ja näin ollen todennäköisesti nopeammin, kun taas alhainen 

motivaatiotaso voi vaikuttaa lukunopeuteen heikentävästi. Myös katsojan vireystilalla voi olla 

vaikutusta lukunopeuteen. Lukunopeus ei siis vaihtele vain eri katsojien välillä, vaan myös yhden 

katsojan lukunopeus voi vaihdella tilanteittain. Tämän tutkimuksen puitteissa meillä ei ole 

mahdollisuutta suorittaa kovin tarkkaa kartoitusta katsojien lukunopeudesta, mutta sivuamme 

tekstitysten luettavuuteen ja merkkimääriin liittyvää laatua vastaanottotutkimuksen keinoin. 

Sisällön tekniseen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat myös tekniset seikat, joihin kääntäjä ei voi 

vaikuttaa. Tällaisia erityisseikkoja ovat lähdeteoksen sisältämät muut kielet kuin lähdekieli tai muut 

kuin lähdekieliset tekstit. Nämä alkuperäisteoksen sisältämät tekniset erityisseikat ovat kääntäjän 

vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mutta ne on silti otettava huomioon, kuten muutkin 

lähdeteoksessa vaikuttavat elementit. Seuraavaksi käsittelemme yleisimpiä audiovisuaalisen teoksen 

sisältämiä teknisiä erityispiirteitä, joihin kääntäjä ei voi vaikuttaa. Myös tutkimamme elokuva 

sisälsi tällaisia teknisiä erityisseikkoja, joiden vaikutusta tekstitysten laatuun ja toimivuuteen 

käsittelemme tarkemmin kohdassa 7.3.1.4. 

1) Muut tekstitykset ja planssit 

Etenkin dokumenttielokuville on usein tyypillistä monien kielten esiintyminen ruudulla 

samanaikaisesti. Tällöin dialogi käydään muulla kuin lähdekielellä, jolloin ruudulla näkyvät 

kohdekielisen tekstityksen lisäksi myös lähdekieliset tekstitykset. Tällaisessa tilanteessa 

kohdekielinen tekstitys laitetaan usein lähdekielisen tekstityksen päälle. Lopputulos voi olla 

hyvinkin sekava ja kuva voi näyttää levottomalta erikielisten tekstitysten vilkkuessa päällekkäin, 

mikä aiheuttaa vaikeuksia kohdekieliselle katsojalle tekstitysten lukemisessa. Muulla kielellä oleva 

tekstitys onkin usein yksi kohdekielisen tekstityksen häiriötekijä. Toinen vaihtoehto tekstitysten 

asetteluun on asettaa kohdekieliset tekstitykset lähdekielisten yläpuolelle, mutta tätä tekniikkaa 

käytetään melko harvoin, sillä pahimmillaan nelirivinen tekstitys peittäisi kuvaa liikaa. Tekstitysten 

asettaminen toistensa päälle on siis sekavuudestaan huolimatta käytetyin tekniikka, sillä se tekee 

kuvan seuraamisesta helpompaa ja kunnioittaa näin alkuperäisteoksen visuaalisia elementtejä. 

Kohdekielisen katsojan katseluelämyksen kannalta häiritsevämpää olisi seurata elokuvaa, jossa 

erikieliset tekstitykset peittävät suurimman osan kuvasta kuin elokuvaa, jossa tekstitykset on 

aseteltu toistensa päälle. Kaksikielisissä maissa kuten Suomessa erityishaasteena elokuvateattereissa 

näytettävien elokuvien kääntämisessä on kaksikielisten kohdekielisten tekstitysten mahduttaminen 

ruutuun yhtäaikaisesti. Kaksi täyttä riviä molemmilla kielillä tekisivät tekstityksistä yhteensä 

neliriviset, mikä olisi liian raskasta katsojalle lukemisnopeuden kannalta, ja lisäksi rivit peittäisivät 
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kuvaa liikaa. Suomessa käytetäänkin yleensä molemmilla kielillä vain yksirivisiä ruututekstejä, jotta 

tekstitykset olisivat selkeitä ja mahdollisimman huomaamattomia. 

Eräs ajoittain käytetty tekniikka lähdekielisten tekstien peittämiseksi kuvasta on mustan tai tumman 

laatikon asettaminen lähdekielisten tekstitysten päälle, jolloin ne peittyvät kokonaan, ja laatikon 

päälle asetetaan kohdekieliset tekstitykset. Lähdekieliset tekstitykset saadaan tällöin täysin piiloon 

ja tekstitysten ilmestyminen ja poistuminen ruudusta ei saa aikaan levotonta ja vilkkuvaa 

vaikutelmaa. Tekniikkaa käytetään kuitenkin melko harvoin pitkien repliikkien peittämiseksi, sillä 

lähdekielisten tekstitysten lisäksi laatikko peittää myös kuvaa, joka näkyy ajoittain tekstitysten alta. 

Lisäksi laatikko ilmestyy ja poistuu ruudusta tekstitysten mukana, mikä osaltaan tekee myös 

kuvasta vilkkuvan. Tekstin peittolaatikkoa käytetäänkin yleensä lähinnä dokumenteissa, joissa 

esimerkiksi haastateltavan henkilön nimi ja ammattinimike on kerrottu lähdekielellä 

tekstiplanssissa. Lähdekielinen teksti piilotetaan mustalla laatikolla ja päälle asetetaan 

kohdekielinen teksti. Tekniikka sopiikin ensisijaisesti lyhyiden lähdekielisten tekstien, kuten 

planssien peittämiseen. 

Av-kääntäjän haasteisiin kuuluvat myös ohjelman tai elokuvan alussa ruudussa vaihtuvina 

plansseina näkyvät tekijätiedot. Usein nämä tekstit näkyvät ruudun alareunassa, jossa 

tekstityksetkin yleensä sijaitsevat. Tekijätietoja ei saisi peittää, joten jos puhetta on kuultavissa 

samanaikaisesti tekijätietojen näkyessä ruudulla, kääntäjän ratkaisu on yleensä kohdistaa 

kohdekieliset tekstitykset tekijätietojen yläpuolelle keskelle ruutua tai yleisemmin ruudun yläosaan. 

Tällöin kuva peittyy enemmän ja tekstitysten vaihtuva paikka pistää katsojan silmään tehden 

tekstityksistä näkyvämmät. Tekijätietoja ei yleensä käännetä, vaan ne jätetään lähdekieliseen 

asuunsa. Tekijätietojen kääntäminen voi kuitenkin joskus olla tarpeellista, esimerkiksi silloin kun 

lähdekielen ja kohdekielen kirjoitusasut poikkeavat toisistaan. Etenkin venäjän kielen kääntäjälle 

venäjän ja suomen kielen kirjoitusasujen suuret erot voivat tuoda haasteita. Suuri osa suomalaisesta 

kohdeyleisöstä ei pysty lukemaan kyrillisiä kirjaimia, joten tilanteesta ja ohjeistuksesta riippuen 

kääntäjä voi joutua kääntämään ja tekstittämään myös tekijätiedot. Tekijätietojen kääntäminen ei 

kuitenkaan ole yleistä latinalaista kirjaimistoa käyttävien kielten osalta, vaan käännettyjä 

tekijätietoja on mahdollista nähdä lähinnä venäjänkielisten audiovisuaalisten teosten 

suomenkielisissä tekstityksissä. 

2) Voice-over tai dubbaus 

Audiovisuaaliset teokset sisältävät usein monella eri kielellä käytyä puhetta. Useiden kielten käyttö 

on tyypillistä etenkin dokumenteille, mutta myös monissa fiktiivisissä viihdeohjelmissa ja 

elokuvissa on käytetty eri kieliä esimerkiksi autenttisuuden saavuttamiseksi. Dubbausta suosivissa 
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maissa kotimaisten ohjelmien ja elokuvien vieraskieliset kohdat joko dubataan tai käännetään 

voice-over-menetelmällä. Lähdeteoksessa esiintyvä ajoittainen dubbauksen tai voice-overin käyttö 

ei välttämättä vaikuta paljonkaan kohdekielisiä tekstityksiä laativan av-kääntäjän työhön, mutta 

erilainen puheen muoto on silti otettava huomioon. Katsojan näkökulmasta dubbaus voi olla 

häiritsevä tekijä, myös tilanteissa joissa kohdekielinen katsoja ei osaa lähdekieltä. Tekstitystä 

suosivissa maissa katsojat suhtautuvat usein hyvin negatiivisesti dubbaukseen, joten selvästi 

kuultava vieraskielinen dubbaus voi olla syy katseluelämyksen rikkoutumiseen. Myös puheen 

illuusio rikkoutuu, sillä katsoja pystyy huomaamaan eron kuvassa olevan henkilön suunliikkeiden ja 

dubatun puheen synkroniassa. Vielä hankalampi tilanne katsojan kannalta voi olla voice-over, jossa 

alkuperäinen puhe on vielä osittain kuultavissa lähdekielisen puheen alla. Vaikka katsoja ei 

ymmärtäisi kumpaakaan kieltä, vieraskielisen puheen ja vieraskielisen voice-over-puheen 

päällekkäisyys voi aiheuttaa sellaisen äänen sekamelskan, joka häiritsee kohdekielistä katsojaa. 

Teoksessa esiintyvä vieraskielinen voice-over tai dubbaus voi siis olla myös katseluelämyksen 

laatuun vaikuttava tekijä, mutta siihen kääntäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Ainut asia, mitä 

kääntäjä voi tehdä on tekstitysten pitäminen selkeinä ja helposti luettavina, jotta ne eivät osaltaan 

aiheuttaisi enää lisähäiriötä katseluelämykseen. 

4.2.3.2 Käännösratkaisujen laatu 

TQM-mallimme toiseksi viimeinen osio on sisällön laadun arvioiminen, jolloin keskitytään itse 

käännöstuotteeseen. Tässä osiossa laatuun vaikuttavat monet asiat, jotka on lueteltu seuraavissa 

kohdissa 4.2.3.2.1–4.2.3.2.4. Sisällön laatu on ainoa osa käännökseen liittyvää laatua, jota katsoja 

voi suoraan arvioida. Katsojat arvioivat harvoin tietoisesti kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä, 

vaan heidän mielipiteensä käännöksen toimivuudesta ja laadusta perustuu lähinnä yleiseen 

katselukokemukseen. Ei ole perusteltua olettaa, että katsoja osaisi kiinnittää huomiota luonnostaan 

kaikkiin sisällön laatuun vaikuttaviin tekijöihin, kuten esimerkiksi realioiden kääntämiseen tai 

siihen, kuinka paljon alkuperäistä puhetta on tiivistetty, sillä katsoja ei useinkaan tunne lähdekieltä 

ja -kulttuuria lainkaan. TQM-ajattelun mukaan katsojan mukaan ottaminen laadun arviointiin on 

kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa olemme suorittaneet 

vastaanottotutkimuksen, jossa katsojille esitettävät kysymykset tekstitysten laatuun ja toimivuuteen 

liittyen on laadittu etukäteen. Näin katsojat pystyvät antamaan tietoa niiden tekijöiden 

toimivuudesta tekstityksissä, jotka ovat tärkeitä etenkin tälle tutkimukselle. Tämän vuoksi 

analysoimme sisällön laadun itse ennen vastaanottotutkimusta ja tähän analyysiin pohjautuen 

laadimme katsojille kyselylomakkeen, jossa kartoitettiin heidän mielipiteitään sisällön laadusta. 
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4.2.3.2.1 Puheen rekisteri 

On oletettavaa, että tekstitykset mukailevat elokuvassa tai ohjelmassa esiintyvät henkilön 

puhetapaa, sillä puhetapa on hyvin tärkeä osa karakterisaatiota. Jos henkilön tai hahmon puhetapa 

on jollakin tapaa omintakeinen, kääntäjän tulisi löytää jokin keino, jolla välittää kyseinen puhetapa 

kohdekielellä. Tekstitys ei kuitenkaan ole puhetta, vaan ensisijaisesti tekstiä, joten normaalista 

puherekisteristä poikkeavat puhetyylit välittyvät tekstin muodossa voimakkaammin. Tästä johtuen 

on olemassa suosituksia, joissa määritellään poikkeavan puheen rekisterin, kuten karkeakielisyyden 

ja kirosanojan kääntämistä. Kääntäjän on myös tunnistettava, milloin poikkeavan puheen rekisterin 

välittäminen on sopivaa ja tarpeen. Joskus esimerkiksi liika puhekielisyys voi vain hämätä katsojaa, 

etenkin silloin, kun katsoja ei tunne lähdekieltä lainkaan: joskus kuvan välittämä karakterisaatio voi 

poiketa sanan välittämästä karakterisaatiosta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos henkilö tai 

hahmo on kuvan välittämän tiedon mukaan hillitty ja siisti, mutta sanan avulla hahmosta luodaan 

hyvin puhekielinen kuva. Tällöin kuva ja sana eivät ole tasapainossa ja se voi vaikuttaa 

katselukokemuksen ja tekstitysten laatuun ja katsoja voi hämääntyä. Ammattimainen kääntäjä osaa 

arvioida, milloin henkilön tai hahmon karakterisaatio vaatii normaalista puheen rekisteristä 

poikkeamista ja millä keinoin karakterisaatio kannattaa välittää. Onnistunut puheen rekisterin 

valinta välittää lähdekielen nyanssit tarkasti ja autenttisesti sekä tekee näin käännöksestä 

sujuvamman ja laadukkaamman. 

4.2.3.2.2 Laulut ja sanonnat 

Musiikilla on av-teoksissa usein merkittävä rooli esimerkiksi tunnelmanluojina tai informaation 

välittäjinä. Instrumentaalimusiikki, eli kappaleet, joissa ei ole laulua, ovat usein tunnelmanluojan 

roolissa taustalla, jolloin tärkein rooli on kuvalla ja repliikeillä. Sanoitetut kappaleet ovat 

tunnelmanluojien lisäksi usein informaation välittäjiä, jolloin niiden kääntäminen voi olla 

perusteltua, jos dialogi antaa laulun käännökselle tilaa. Laulujen kääntäminen riippuu hyvin paljon 

kääntäjästä itsestään. Suosituksena on, että kaikki sellaiset laulut, jotka pystytään kääntämään tilan 

ja ajan puitteissa ja jotka liittyvät ohjelman tai elokuvan tarinaan, käännettäisiin. Laulujen 

kääntäminen on kuitenkin hyvin haasteellista, sillä ne sisältävät usein sanojen rytmiikkaa ja 

loppusointuja. Joskus laulut ovat myös hyvin kulttuurisidonnaisia, jolloin vain lähdekielinen katsoja 

ymmärtää, miten tietyt laulunsanat liittyvät tiettyyn kohtaukseen. Myös tutkimassamme elokuvassa 

Synnyin Neuvostoliitossa oli kappale, jonka merkitys kohtauksessa oli kulttuurisidonnainen. 

Kerromme kyseisestä kappaleesta ja kääntäjän tekemästä käännösratkaisusta tarkemmin kohdassa 

7.3.2.3. 
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Sanonnat ovat myös yksi käännöksen laatuun vaikuttava tekijä. On olemassa monia sanontoja, jotka 

tarkoittavat monella eri kielellä samaa asiaa. Tällöin niiden kääntäminen on yleensä helppoa, kun 

lähdekieliselle sanonnalle löytyy vakiintunut kohdekielinen vastine. Sekä lähde- että kohdekielellä 

esiintyvien sanontojen kääntäminen ei kuitenkaan ole aina helppoa, jos kääntäjä ei tunne sanontoja. 

Sanontojen tuntemukseen ja tätä kautta niiden kääntämiseen vaikuttaa hyvin paljon kääntäjän 

yleistiedon taso ja kokemus. Myös kääntäjän iällä voi olla vaikutusta etenkin vanhakantaisten 

sanontojen tuntemuksessa, sillä sanonnat eivät välttämättä enää pitkän ajan kuluttua siirry 

sukupolvelta toiselle. Mielestämme sanonnoille on tyypillistä se, että niitä katoaa ja syntyy ajan 

mittaan. Esimerkiksi suomalaisten nuorten keskuudessa vanhakantaisten sanontojen käyttö on 

mielestämme vähentymässä. Uudet sanonnat ovat hokeman tapaisia ja niiden käyttöikä on melko 

lyhyt: niiden käyttö liittyy vahvasti populaarikulttuuriin ja vaihtuvat trendien mukaan, kun taas 

vanhakantaiset sanonnat ovat olleet luonteeltaan pysyvämpiä. Kokemuksemme perusteella voimme 

myös väittää, että sanontojen käyttöön ja muodostumiseen vaikuttavat usein myös alueelliset ja 

murteelliset erot. Sanonnat ovat siis hyvin pulmallisia käännettäviä etenkin niiden muuttuvan 

luonteen ja aluekohtaisuuden vuoksi. Lisäksi on olemassa myös sellaisia sanontoja, joille ei ole 

olemassa kohdekielisiä vastineita. Tällöin kääntäjällä on monia erilaisia käännösratkaisuja 

valittavanaan. Ammattimainen kääntäjä tekee käännösratkaisunsa aina kohdeyleisön tarpeiden 

mukaan ja seuraavassa erittelemme ne kääntäjän käytössä olevat käännösratkaisut, joita sanontoihin 

voisi yleisesti soveltaa. 

1) Lähdekielinen sanonta käännetään idiomaattisesti 

i. Lähdekielinen sanonta käännetään vastaavalla kohdekielisellä sanonnalla. 

ii.  Lähdekielinen sanonta korvataan jollain muulla olemassa olevalla 

kohdekielisellä sanonnalla, jonka sisältämä viesti vastaa lähdekielen 

sanontaa. 

iii.  Lähdekielinen sanonta käännetään keksimällä uusi sanonnantapainen 

kohdekielinen ilmaus, jonka sisältämä viesti vastaa lähdekielen sanontaa. 

iv. Lähdekielinen sanonta käännetään sana sanalta ja tuodaan lähdekielinen 

sanonta vieraannuttavasti tutuksi. 

2) Lähdekielinen sanonta käännetään selittävästi kiertämällä sanonta ja pukemalla se 

yleisempään ilmaisumuotoon. 

3) Lähdekielinen sanonta jätetään kääntämättä kokonaan. 
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4.2.3.2.3 Reaaliat 

Reaalioiden kääntäminen on hyvin haasteellista, sillä kulttuurisidonnaisuudet ovat hyvin 

merkittäviä laatuun vaikuttavia tekijöitä. Jos kääntäjä käyttää liian vieraannuttavaa strategiaa 

reaalioiden kääntämisessä, kohdeteksti ei avaudu katsojalle lainkaan ja katseluelämys häiriintyy. 

Myös liian kotouttava käännösstrategia voi latistaa kohdetekstiä, jolloin monia mielenkiintoisia 

lähdekulttuuriin liittyviä erikoisuuksia jää välittymättä katsojalle. Liian kotouttavat ratkaisut voivat 

myös olla sopimattomia elokuvan vierasta kulttuuria esittävään kontekstiin ja hämätä katsojaa juuri 

tästä syystä; liian tuttu asia selkeästi vieraassa kontekstissa herättää ihmetystä. Käännöksen 

toimivuus katsojan näkökulmasta voi siis vaarantua, jos vieraiden kulttuurielementtien 

käännöstapoja ei ole ajateltu loppuun asti. 

Reaalioiden kääntämistä ovat käsitelleet etenkin Ritva Leppihalme ja Jan Pedersen. Käytämme 

tässä tutkimuksessa hyväksemme Ritva Leppihalmeen (Leppihalme 1997: ks Pedersen 2008: 101–

115) kategorisointia kulttuurisidonnaisten elementtien välitysstrategioista tekstityksissä, joista 

ensimmäinen ryhmä ovat minimimuutosstrategiat. Av-kääntäjä voi valita jonkin 

minimimuutosstrategioista silloin, kun vieraan kulttuurielementin voi jättää kohdetekstiin 

sellaisenaan tai se vaatii vain vähän muutoksia. Jos taas vieras kulttuurielementti vaatii enemmän 

muutoksia, av-kääntäjä voi valita jonkin interventiostrategioista. Av-ääntäjällä on myös 

mahdollisuus tehdä poisto, jos hän katsoo sen parhaaksi kohdeyleisön kannalta. 

1. Minimimuutosstrategia 

a. Virallinen vastine (Official Equivalent) 

Tässä välitysstrategiassa käytetään vastineena kohdekulttuurin virallista vastinetta, 

joka on joko vakiintunut yleisessä käytössä tai otettu käyttöön jonkin hallinnollisen 

elimen päätöksellä.  

b. Säilyttäminen (Retention) 

Tätä strategiaa käyttämällä vieras kulttuurielementti säilytetään muuttumattomana tai 

muokataan vain hieman, jotta se vastaisi paremmin kohdekielen vaatimuksia 

tekstityksissä. 

c. Suora käännös (Direct Translation) 

Tässä strategiassa ainoa seikka, joka muuttuu, on kieli eli kulttuurisidonnaisuus ei 

semanttisesti muutu lainkaan. 

2. Interventiostrategia (Intervention) 
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a. Spesifikointi (Specification) 

Spesifikoivassa strategiassa kulttuurielementtiin lisätään hieman tietoa, jolloin 

tekstitetty versio kulttuurielementistä on hieman tarkempi kuin mitä se on 

lähdekielisenä. Strategian voi toteuttaa kahdella seuraavalla tavalla: 

i. Täydennys (Completion) 

Nimi tai kirjainsana, kuten Nato, voidaan täydentää täydelliseen muotoonsa. 

ii.  Lisäys (Addition) 

Lisäyksellä kohtaan voi lisätä enemmän semanttista sisältöä, kuten 

ammattinimikkeen tai adjektiivin. 

b. Yleistäminen 

Yleistämällä taas kulttuurielementistä voi tehdä vähemmän spesifin tekstityksiin 

kuin mitä se on lähdekielisenä. 

i. Yläkäsite  

Yläkäsitettä käyttämällä ilmaistava asia viedään yleisemmälle tasolle. 

Esimerkiksi instrumentti on kitaran yläkäsite. 

ii.  Holonyymi (Holonym) 

Holonyymiä eli kokonaiskäsitettä voi myös käyttää yhtenä yleistämisen 

keinona. Esimerkiksi auto on ratin ja moottorin kokonaiskäsite. 

iii.  Parafraasi (Paraphrase) 

Parafraasilla tarkoitetaan saman asian ilmaisemista toisin sanoin. Tässä siis 

asiasisältö pysyy täysin samana, vain ilmaisun muoto muuttuu. 

c. Korvaaminen (Substitution) 

Av-kääntäjä voi myös korvata vieraan kulttuurielementin kahdella seuraavalla 

tavalla: 

i. Korvaaminen lähde- tai kohdekulttuurin toisella kulttuurisidonnaisuudella 

(Cultural) 

Tässä kääntäjä voi hyödyntää niitä kulttuurisidonnaisuuksia, joita 

kohdekulttuurissa on jo olemassa tai sitten kääntäjä voi valita jonkin toisen 

lähdekielisen kulttuurisidonnaisen elementin ja käyttää sitä. 
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ii.  Tilannekohtainen korvaaminen (Situational) 

Tässä strategiassa kulttuurisidonnainen elementti korvataan jollakin aivan 

muulla asialla, joka sopii tilanteeseen paremmin. 

3. Poisto (Omission) 

Minimimuutos- sekä interventiostrategiat eivät aina ole toimivia ratkaisuja, joten kääntäjä 

voi myös tehdä poiston vieraan kulttuurielementin kohdalla, jos se on perusteltua. 

Tutkimamme elokuvan kääntäjä oli käyttänyt monia reaalioiden kääntämisstrategioita, jotka 

vastaavat Leppihalmeen kategorian vaihtoehtoja. Mikään reaalioiden kääntämisstrategia ei ole 

lähtökohtaisesti muita strategioita parempi, vaan käännösstrategian toimivuus on määriteltävissä 

vain sen käyttötilanteen mukaan. Reaalioiden käännösratkaisut on tehtävä aina sen mukaan, 

millainen kohdeyleisö on milloinkin kyseessä, sillä eri kohdeyleisöillä on erilaisia tarpeita. Olemme 

soveltaneet Leppihalmeen käännösstrategioiden luokittelua tutkimamme elokuvan 

käännösratkaisuihin. Käsittelemme saamiamme tuloksia reaalioiden kääntämisestä ja 

käännösratkaisuista sekä niiden vaikutuksia tekstitysten laatuun ja toimivuuteen tutkielman 

analyysiosassa. 

4.2.3.2.4 Tiivistäminen ja merkkijärjestelmien välittämän informaation tasapaino 

Av-kääntämisen rajoituksista johtuen tiivistäminen on erittäin yleinen ja myös välttämätön 

käännösstrategia. Kuulemalla ihminen pystyy vastaanottamaan informaatiota enemmän ja 

lyhyemmässä ajassa kuin lukemalla. On siis selvää, että kaikkea puhuttua informaatiota ei voida 

tekstittää: tekstityksiä pitäisi olla niin paljon, että katsoja ei ehtisi lukea niitä niille varatun ajan 

puitteissa. Etenkin tilanteessa, jossa toistoa on paljon, tiivistäminen on erittäin hyödyllistä, sillä 

katsojan ei tarvitse vastaanottaa samaa informaatiota moneen kertaan. Toisaalta toistoa voidaan 

joskus käyttää myös tehokeinona, jos tila ja aika sen sallivat. Tiivistäminen on hyödyllistä myös 

silloin kun puhe on nopeaa tai se sisältää paljon informaatiota. Pienten tilaa vievien yksityiskohtien 

poistaminen tekstityksistä ei vielä vaaranna alkuperäisen viestin välittymistä katsojille, vaan voi 

vain helpottaa tekstitysten lukemista, mutta tässä tulee ottaa huomioon teos kokonaisuudessaan: 

pienet yksityiskohdat voivat olla hyvin merkitseviä, joten poistot on tehtävä harkiten. 

Tiivistämiseen voi vaikuttaa myös ohjelman tai elokuvan genre: esimerkiksi käsikirjoitetuissa 

fiktiivisissä elokuvissa, joissa dialogi on ennalta kirjoitettu, puhe sisältää vähemmän toistoa kuin 

esimerkiksi dokumenttielokuvissa, joissa henkilöiden puhe on spontaanimpaa ja sisältää enemmän 

puhekielelle tyypillisiä elementtejä kuten täytesanoja. Puhetta tiivistäessä täytyy tietysti ottaa 
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huomioon myös sen mahdolliset vaikutukset tarinan illuusion toteutumiseen: liika tai liian vähäinen 

tiivistäminen saattaa rikkoa illuusion siitä, että katsoja seuraa alkuperäistä puhetta eikä tekstityksiä, 

mikä voi vaikuttaa negatiivisesti katselukokemukseen. Tekstitysten toimivuus riippuu siis paljolti 

myös tiivistämisen määrästä ja laadusta. Ammattimainen kääntäjä osaa tässäkin suhteessa ottaa 

huomioon kohdeyleisön tarpeet. Käsittelemme tiivistämisen vaikutuksia laatuun ja eri 

merkkijärjestelmien välittämän informaation tasapainoa tutkielman analyysiosassa sekä omien 

päätelmiemme kautta että vastaanottotutkimuksen keinoin. 

4.2.3.3 Palveluorientoituneisuus 

Palveluorientoituneisuus on yksi tutkielmamme pääkohdista ja merkittävä tekijä laadun 

tutkimuksessa. Soveltamamme TQM-ajattelun mukaan laadun tutkiminen ulottuu myös 

kohdeyleisön antamaan palautteeseen, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa vastaanottotutkimuksesta 

saatuja vastauksia. Kuten aiemmin mainitsimme, kääntäjän näkemys käännöksen kohdeyleisöstä on 

aina kuvitteellinen, sillä periaatteessa kuka tahansa voi lukea käännöksen. Kääntäjän kuvitteleman 

ensisijaisen yleisön lisäksi käännös voi saada myös toissijaisia yleisöjä, joille käännöstä ei ole alun 

perin osoitettu. Myös ensisijaiseen yleisöön kuuluvien yksilöiden välillä voi olla suuriakin eroja, 

joten käännöksen tasapuolista toimivuutta kaikille yksilöille ei voida taata. Kääntäjä toimii usein 

ajatellen yleistä hyvää eikä voi ottaa kaikkia yleisöön liittyviä muuttujia huomioon. 

Käännöstieteessä on kritisoitu sitä, että kääntäjä ei voi varmasti tietää, millainen käännöksen 

todellinen kohdeyleisö on. Tämä kritiikki on ymmärrettävää. Kääntäminenhän olisi melko 

ongelmatonta, jos kohdeyleisöä koskeviin kysymyksiin olisi olemassa yksiselitteisiä vastauksia. 

Kääntämisen realiteetit ovat kuitenkin monisyisempiä ja kääntäjän on kaikesta epävarmuudesta 

huolimatta aina tehtävä päätös siitä, millainen kohdeyleisö hänen mukaansa vastaanottaa 

käännöksen. Mielestämme tässä kohtaa ratkaisevaa onkin se, miten laaja-alainen laadunvalvonta on 

toteutunut organisaatiotason sekä inhimillisten resurssien osalta, sillä vain eettisesti toimivassa ja 

kääntäjän työn realiteetit huomioon ottavassa ympäristössä on mahdollista luoda laatutyötä ja vain 

koulutettu ja osaava ammattikääntäjä pystyy tarpeeksi kattavasti arvioimaan kohdeyleisön tarpeet. 

Palveluorientoituneisuuden saavuttaminen tekstityksissä on monen tekijän summa. Ensinnäkin on 

pyrittävä selvittämään mahdollisimman tarkasti, keitä varten käännös tehdään. Käytännön työssä 

kääntäjää auttavat erilaiset käännösstrategiat, joista hän voi valita tilanteen ja kohdeyleisön mukaan 

toimivimman vaihtoehdon. Kokemus tuo varmuutta löytää sopivimmat käännösstrategiat, mutta 

haluamme korostaa, että kokemus ei ole tässäkään suhteessa itseisarvo, vaan 

palveluorientoituneisuus on myös tietoinen valinta ja asennekysymys. Toiseksi 
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palveluorientoituneisuutta on ylläpidettävä kaiken aikaa ja kuten muillakin liiketoiminnan aloilla 

myös käännösalalla on muistettava, että ympäristö elää jatkuvassa murroksessa ja että itsensä 

kehittäminen on välttämätöntä, jotta voi taata työn jatkuvuuden ja kilpailukykyisyyden myös 

tulevaisuudessa. 

Kohdeyleisön määrittelemiseen Suomessa vaikuttavat tulevaisuudessa esimerkiksi demografiset ja 

yhteiskunnalliset muutokset, kuten asumisen edelleen kasvava kaupunkikeskeisyys, ikärakenteeseen 

ja vähemmistöryhmiin liittyvät muutokset, mikseivät myös ihmisten arvojen muuttuminen, mistä 

kertoo esimerkiksi kasvava kirkosta eronneiden määrä ja työkeskeisyyden korostuminen 

suomalaisessa yhteiskunnassa. On liioiteltua sanoa, että kyseiset muutokset vaikuttaisivat tällä 

hetkellä suoraan käännösratkaisuihin ohjelmien ja elokuvien tekstityksissä, mutta on selvää, että 

tulevaisuuden kohdeyleisö on erilainen kuin nykyään ja käännösratkaisuja on mietittävä uusien 

näkökulmien valossa. Kohdeyleisön määrittelyn suhteen on ensisijaista olla tietoinen 

yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista ja ajankohtaisista aiheista. Käännösalan koulutuksessa on 

korostettu lähdekulttuurin tuntemista ja tämän tietämyksen aktiivista ylläpitämistä. Olemme samaa 

mieltä lähdekulttuurin tuntemisen itseoikeutetusta merkityksestä mutta haluaisimme muistuttaa 

myös kohdekulttuurin tärkeydestä: hyvä kääntäjä ei ota kohdekulttuurin tuntemista 

itsestäänselvyytenä, vaikka olisikin itse tuon kulttuurin jäsen, vaan pyrkii tietoisesti lisäämään 

tietämystään kohdekulttuurista ja pohtii aktiivisesti käännösratkaisujensa toimivuutta. Tässä 

tutkimuksessa selvitämme, millä tavoin Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan tekstityksissä on pyritty 

saavuttamaan palveluorientoituneisuus. 
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5 TUTKIMUSASETTELU  

Tämä pro gradu -tutkielma on laaja-alainen laatututkimus, jossa av-kääntämisen laatua tutkitaan 

sekä toimintana että palveluna. Kääntämisen tutkiminen toimintana sisältää organisaatiotason sekä 

inhimillisten resurssien laatututkimuksen. Organisaatiotason laatututkimuksessa kiinnitetään 

huomiota av-käännösalan työllistäneen tahon eli tässä tapauksessa Ylen toimintatapojen 

eettisyyteen eli siihen, millaisissa työolosuhteissa ja millaisin ehdoin kääntäjä työskentelee 

kyseiselle taholle. Inhimillisten resurssien laatututkimuksessa taas huomio kiinnittyy kääntäjän eli 

tässä tutkimuksessa kääntäjä-toimittaja Pirjo Aaltosen koulutus- ja työtaustaan sekä ajatuksiin 

kääntämisestä ja tutkimuksen kohteena olleen dokumenttielokuvan Synnyin Neuvostoliitossa 

käännösprosessista sekä -ratkaisuista. Itse palvelun eli tässä tapauksessa Synnyin Neuvostoliitossa -

dokumenttielokuvan tekstitysten laadun tutkimisessa arvioimme tekstitysten toimivuutta, jolloin 

otamme huomioon kääntäjän mielipiteet ja kokemukset kyseisen teoksen kääntämisestä sekä 

käännöksen vastaanottaneen yleisön mielipiteet ja kokemukset tekstitysten toimivuudesta. 

Haluamme tutkimuksellamme osoittaa, että käännösten laadun tutkimus on ulotettava myös 

toiminnan laadun tarkkailemiseen. Vain lähde- ja kohdetekstin vertailu ja tutkijoiden oma 

subjektiivinen mielipide käännöksen laadusta ei riitä. Mielestämme käännösten laatua tutkittaessa 

on otettava huomioon laaja skaala laatuun vaikuttaneita tekijöitä, kuten toimeksiannon toimitusajat, 

palkkaus, työolosuhteet, kääntäjän tausta ja pätevyys sekä näkemykset kääntämisestä sekä 

käännettävän teoksen erityispiirteet ja niiden mahdolliset vaikutukset toimeksiannon vaativuuteen. 

Käännöksen laadun tutkimiseen on myös otettava aina mukaan jokin joukko todelliseen 

kohdeyleisöön kuuluvia henkilöitä, jotta saamme todellisen kuvan siitä, miten käännös on palvellut 

tiettyä kohdeyleisöä. Tutkijoiden mielipiteet esimerkiksi käännösratkaisujen laadusta voivat erota 

siitä, miten ne toimivat eri kohdeyleisöille. Halusimme kääntämisen tutkimisen toimintana mukaan 

myös siitä syystä, että alalla on viime vuoden ajan ollut paljon esillä juuri kääntäjiä työllistävien 

tahojen toimintatavat sekä. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, jossa organisaatiotasoa 

edustaa Yle, inhimillisiä resursseja kääntäjä-toimittaja Pirjo Aaltonen, itse käännöstä Synnyin 

Neuvostoliitossa -dokumenttielokuvan tekstitykset ja tekstitysten vastaanottajia Tampereen 

yhteiskoulun lukion ensimmäisen vuosikurssin 14-henkinen venäjän kielen opiskelijoiden ryhmä. 

Tutkimusaineistostamme kerromme tarkemmin luvussa 6. 
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5.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen laajuuden vuoksi esiin nousi hyvin monia mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin 

olisimme kaikkiin halunneet analyysimme kautta antaa vastauksen. Halusimme kuitenkin pitäytyä 

pro gradu -tutkielmassamme vain muutamassa tutkimuskysymyksessä, jotta tutkimus olisi selkeä ja 

kaikkiin kysymyksiin tulisi selkeät vastaukset. Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme on se, miten 

laatu toteutui TQM-mallimme mukaisesti organisaatiotason, inhimillisten resurssien sekä itse 

käännöksen osalta. Organisaatiotason toiminnan laadun määrittämisessä kiinnitämme huomion 

seuraaviin asioihin: millä perusteella organisaatio rekrytoi kääntäjiä, kouluttaako organisaatio 

kääntäjiään, mihin kääntäjien palkkaus ja työajat perustuvat, millaisia työskentelymateriaaleja 

organisaatio tarjoaa kääntäjilleen, millainen käännöstentarkastusjärjestelmä organisaatiolla on ja 

kuinka läpinäkyvää organisaation toiminta on. Inhimillisten resurssien laadunvalvonnan osalta 

kiinnitämme huomiota siihen, millainen koulutus- ja työtausta kääntäjällä on, miten kääntäjä 

ylläpitää hyvää yleistietoa lähdekulttuurista, millaisia periaatteita hänellä on kääntämisestä ja millä 

perusteella hän on tehnyt käännösratkaisujaan. Itse käännöksen laatututkimuksen osalta haluamme 

selvittää, kuinka hyvin tekstitykset palvelivat kohdeyleisöään ja kiinnitämme huomiota sekä 

tekstitysten teknisiin seikkoihin sekä sisältöön. 

Toinen tutkimuskysymyksemme on se, miten TQM-mallimme soveltuu av-käännösalan laaja-

alaiseen laatututkimukseen käytännössä. Tähän saamme vastauksen tapaustutkimuksen keinoin, 

jossa organisaatiotasoa edustaa Yleisradion käännösosasto Yle Kääntäminen ja versiointi, 

inhimillisiä resursseja Ylen suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltonen, käännöstä Synnyin 

Neuvostoliitossa -dokumenttielokuvan tekstitykset sekä käännöksen vastaanottajia Tampereen 

yhteiskoulun lukion 14-henkinen venäjänopiskelijoiden ryhmä. 

5.2 Hypoteesit 

Tässä tutkimuksessa laatu pyritään hahmottamaan hyvin laaja-alaisesti ja ensimmäinen 

hypoteesimme onkin se, että tutkijoiden mielipide tekstitysten toimivuudesta saattaa poiketa 

vastaanottotutkimuksen tuloksista, sillä tekstitykset eivät voi palvella tasapuolisesti kaikkia 

yleisöjä ja yleisöjen jäseniä ja käännöksen toimivuuteen katsojan kannalta vaikuttavat kääntäjän ja 

käännösprosessin lähtökohtien lisäksi katsojan omat ennakkotiedot ja henkilökohtaiset mielipiteet. 

Hypoteesimme kulttuurisidonnaisuuksien osalta kuitenkin on, että ne välittyivät katsojille 

hyvin, sillä tutkimuksemme kohdeyleisö koostuu venäjää opiskelevista ja Venäjän kulttuurista 
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kiinnostuneista, vaikkakin nuorista, henkilöistä. Kolmas hypoteesimme on, että tutkimuksen 

kohteena olevassa elokuvassa esiintyneet päällekkäiset erikieliset tekstitykset haittasivat 

tekstitysten ja elokuvan seuraamista, mutta emme usko elokuvassa esiintyneen voice over -

kääntämisen häirinneen katselijoita. Hypoteesimme käännökset toimivuudesta kohdeyleisön 

näkökulmasta saamme selville vastaanottotutkimuksen keinoin. Neljäs hypoteesimme on, että 

kääntäjän työllistäneen organisaation toiminta on verrattain eettistä, sillä julkisen sektorin 

edustajana Ylellä on tietynlaisia vastuita toimia eettisesti.  

5.3 Tutkimusmetodit 

Tässä tutkimuksessa olemme hyödyntäneet erilaisia tutkimusmetodeja. Tutkimuksemme on pääosin 

kvalitatiivinen tutkimus, mutta koska suoritimme myös vastaanottotutkimuksen ja siihen liittyvän 

kyselyn, saimme myös kvantitatiivista näkökulmaa tutkimukseen. Tutkittavan yleisömme pieni 

koko kuitenkin aiheuttaa sen, että kovin laajaa ja pätevää kvantitatiivista tietoa kyselymme ei anna. 

Tämä ei kuitenkaan haittaa tutkimuksemme yleistä vakuuttavuutta, sillä emme pyrkineetkään 

laajaan otantaan, vaan vastaanottotutkimuksen oli tarkoitus edustaa jotakin yleisön joukkoa 

tapaustutkimuksenomaisesti ja oli vain osa laaja-alaista laatututkimustamme. Tutkimuksemme 

päämetodeina käytimme erilaisia tutkimushaastattelun muotoja, jotka esittelemme seuraavassa. 

Lisäksi analysoimme myös itse subjektiivisesti tekstitysten teknistä ja sisällön toimivuutta. 

5.3.1 Tutkimushaastattelut 

Koska laatututkimuksemme on hyvin laaja-alainen, teimme kolme erillistä haastattelua tutkimuksen 

tarpeisiin. Ensinnäkin suoritimme puolistrukturoidun syväluotaavan yksilöhaastattelun tutkimamme 

elokuvan kääntäjälle sekä täydentävän pienimuotoisen sähköpostihaastattelun Ylen suomentaja-

toimittajien esimiehelle. Lisäksi suoritimme strukturoidun lomakehaastattelun tutkimamme 

elokuvan vastaanottotutkimuksen kohdeyleisölle. Haastattelujen järjestämisestä ja kysymyksistä 

kerromme tarkemmin kohdassa 6.2.2.1–6.2.2.3. Koimme, että haastattelut ovat tutkimusmetodeina 

parhaita mahdollisia vastaamaan tutkimuksemme tarpeisiin, sillä tällä tavoin saimme realistisen ja 

laajan kuvan sekä kääntäjän että kohdeyleisön ajatuksista ja mielipiteistä koskien käännösratkaisuja, 

vieraita kulttuurielementtejä ja käännöksen toimivuutta. Samalla saimme myös tietoa siitä, 

millaisissa olosuhteissa käännös on syntynyt ja millaisia toimintatapoja kääntäjän työllistäneellä 

taholla on. 



 81 

Yksi mahdollinen tapa suorittaa vastaanottotutkimus olisi ollut fokusryhmähaastattelu, jossa yleisö 

olisi keskustellut ryhmässä meidän tutkijoiden kanssa aiheesta. Tällöin kuitenkin tutkittavan 

kohdeyleisön työ olisi kasvanut liian suureksi, sillä yleisö olisi joutunut ensin katsomaan elokuvan 

ja vasta sen jälkeen olisi alkanut varsinainen observointi pitkän fokusryhmähaastattelun avulla. 

Aikaa olisi siis kulunut aivan liikaa. Halusimme myös kiinnittää yleisön huomion joihinkin 

elokuvan pieniin yksityiskohtiin, jotka olisivat helposti voineet unohtua haastatteluvaiheessa. Monia 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia seikkoja olisi siis jäänyt pois tutkimuksesta. Tästä syystä 

päädyimme lomakehaastatteluun, jonka kohdeyleisö tekee elokuvankatselun Yhdistelimme siis 

erilaisia haastattelumetodeja ja valitsimme molemmille haastatteluille oman sopivimman 

haastatteluasetelman ja -muodon. Seuraavaksi kuvailemme tarkemmin tutkimusmetodeistamme. 

5.3.1.1 Puolistrukturoitu haastattelu 

Puolistrukturoitu haastattelu voidaan määritellä monella tavalla. Eskola ja Suoranta (1998; tässä 

Hirsjärvi & Hurme, 2010, 47) määrittelevät puolistrukturoidun haastattelun seuraavasti: 

haastattelussa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta vastauksia ei ole sidottu 

vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat vastata omin sanoin. Sirkka Hirsjärven ja Helena 

Hurmeen (2010, 47) mukaan puolistrukturoiduille menetelmille onkin ominaista, että haastattelun 

näkökulma on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Laadimme kääntäjä Pirjo Aaltosen haastattelua 

varten kysymykset ja haastattelun rakenteen etukäteen valmiiksi. Sovimme haastateltavan kanssa 

haastattelun keston, paikan ja ajankohdan. Lähetimme myös kysymykset kääntäjälle etukäteen, jotta 

kääntäjä pystyisi valmistautumaan haastatteluun ja jotta haastattelun rakenne ja tavoitteet olisivat 

hänelle tuttuja jo ennen haastattelutilannetta. Tällä tavalla kaikki haastattelun osapuolet pystyivät 

arvioimaan ajankäyttöä ja haastattelun kulkua. Pyrimme hyvällä valmistautumisella minimoimaan 

mahdollisen tutkimuksen kannalta epärelevantin tiedon ja maksimoimaan haastattelun hyödyn. 

Tutkimuksemme kannalta oli tärkeää, että kääntäjä pystyy vapaasti vastaamaan kysymyksiin, mistä 

syystä puolistrukturoitu haastattelumetodi oli mielestämme oikea valinta. Kyseistä kääntäjän 

haastattelua voi luonnehtia myös syvähaastatteluksi, sillä sen tarkoituksena oli kartoittaa kääntäjän 

kokemuksia ja ajatuksia tutkimukselle tärkeistä aiheista mahdollisimman syvällisesti ja 

monipuolisesti. Syvähaastattelun tarkoituksena oli selvittää kääntäjän koulutus- ja työtaustaa sekä 

hänen omia ajatuksiaan ja periaatteistaan kääntämisestä. Samalla myös keräsimme tietoa 

tutkimuksen kohteena olleen Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan käännösprosessista ja 

käännösratkaisuista. Näin saimme kerättyä tietoa sekä organisaatiotason, inhimillisten resurssien, 

että itse käännöksen sisällön tutkimista varten. Aaltonen oli hyvin motivoitunut ja innokas 
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haastateltava ja vaikka kokeen aiottu kestoaika tuplaantui, sekä haastattelijat että haastateltavat 

olivat sitä mieltä, että haastattelu onnistui hyvin. 

5.3.1.2 Informoitu kysely 

Toinen tärkeä haastattelumetodi oli vastaanottotutkimuksemme koeyleisölle tekemämme 

kontrolloidun kyselyn muoto, informoitu kysely, jossa haastateltavat vastasivat katsomaansa 

elokuvaa, kääntäjän ratkaisuja sekä tekstitysten toimivuutta koskeviin kysymyksiin. Suoritimme 

kyselyn Tampereen yhteiskoulun lukiossa 25.2.2011 ja kyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka 

hyvin tekstitykset palvelivat kyseistä kohdeyleisöä. Kysely on yksi standardoidun tiedonkeruun 

muoto, jossa koehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta ja jossa samaa 

asiaa kysytään kaikilta kyselyyn vastaajilta täsmälleen samalla tavalla (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2005: 182). Informoitu kysely taas tarkoittaa, että tutkijat jakavat kyselylomakkeet 

henkilökohtaisesti kaikille tutkimuksen koehenkilöille paikan päällä. Meidän koeyleisömme koostui 

14-henkisestä ryhmästä 16- ja 17-vuotiaista lukiolaisista, jotka opiskelivat venäjän kieltä. Tämä 14 

hengen ryhmä on siis tietynlainen otos elokuvan todellisesta yleisöstä. Kyselylomakkeet jaettiin 

jokaiselle henkilökohtaisesti. Valitsimme kyseisen ryhmän tutkimuksemme koeyleisöksi, sillä 

etsimme sellaisia yleisöjä, jotka ovat kiinnostuneita Venäjästä ja sen historiasta ja katsovat aiheesta 

mielellään dokumenttielokuvia. Halusimme siis löytää yleisön, jonka edustajat kuuluisivat 

todellisten tarkoitettujen yleisöjen joukkoon. Toisaalta halusimme myös löytää hieman 

marginaalisemman joukon todelliseen kohdeyleisöön kuuluvia henkilöitä, jotta näkisimme, miten 

esimerkiksi dokumenttielokuvan historia- ja kulttuurisidonnaisten viittausten käännösratkaisut 

palvelivat juuri heitä. Nuorina henkilöinä koeyleisö kuuluu oletettavasti siihen joukkoon, joille 

esimerkiksi Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan liittyvät käsitteet eivät välttämättä ole niin tuttuja, 

mutta toisaalta he ovat Venäjästä ja sen maan kulttuurista kiinnostuneita ja opiskelevat juuri nyt 

yleissivistävässä oppilaitoksessa, joten oli mielenkiintoista tutkia, kuinka paljon yleisö ymmärsi 

kulttuurisidonnaisuuksia ja miten tekstitykset palvelivat juuri heitä. 

Kyselylomake on tehokas tutkimusmuoto, sillä se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä, aineisto on 

melko nopeasti käsiteltävissä ja analysoitavissa tietokoneen avulla ja aikataulu sekä kustannukset 

on helppo arvioida (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005: 184). Kyselyn haitat taas ovat ne, että 

tutkijat eivät voi oikeastaan tietää, kuinka tosissaan vastaajat ovat olleet kyselyyn vastatessaan, 

ymmärsivätkö he kaikki kysymykset oikeasti tai ovatko vastaajat todella perehtyneitä kyselyn 

aiheeseen, ja joissakin tapauksissa vastaamattomuus voi nousta korkeaksi. Tampereen yhteiskoulun 

lukion venäjänryhmä oli kiinnostunut Venäjästä ja motivoitunut osallistumaan tutkimukseen, minkä 
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ansiosta kukaan ei jättänyt vastaamatta kysymyksiin ja koe onnistui. Toisaalta taas ryhmän 

homogeenisuus ja ryhmän pieni koko saattaa aiheuttaa sen, että koeyleisömme on liian suppea otos 

kohdeyleisöstä. Kyselymme sisälsi sekä avoimia kysymyksiä, että monivalintakysymyksiä, sillä 

halusimme, että kyselyyn on suhteellisen helppo ja nopea vastata, mutta halusimme myös heidän 

kertovan omia ajatuksiaan tietyistä elokuvaa koskevista seikoista. Tällainen kyselyn muoto toimi 

koetilanteessa hyvin. 

5.3.1.3 Henkilökohtaisesti tarkistettu kysely 

Kolmas haastattelumuoto tutkimuksessamme oli henkilökohtaisesti tarkistettu kysely, jonka teimme 

Ylen suomentaja-toimittajien esimiehelle Marjaana Kulovedelle. Henkilökohtaisesti tarkistettu 

kysely tarkoittaa sellaista kyselyä, jota ei ole annettu paikan päällä, vaan lähetetty postitse kyselyyn 

vastaavalle tai vastaaville henkilöille ja jonka palauttamisen jälkeen tutkijalla on mahdollisuus 

tarkistaa, miten kyselyyn on vastattu ja keskustella vielä vastaajien kanssa lomakkeen täyttämiseen 

tai tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005: 186). Lähetimme 

kyselylomakkeen Kulovedelle sähköpostitse ja hän myös palautti kyselyn meille sähköpostilla. 

Kysely sisälsi vain avoimia kysymyksiä, sillä halusimme erityistä tietoa Ylen toimintatavoista av-

kääntäjien rekrytointiin ja koulutukseen, palkkaukseen ja työaikoihin, työskentelymateriaaleihin 

sekä käännösten tarkistusjärjestelmiin liittyen. Näistä aiheista olisi ollut vaikea muotoilla 

monivalintakysymyksiä ja ne olisivat voineet jättää vastausvaihtoehdot liian suppeiksi. Kulovesi 

myös vastasi avokysymyksiin hyvin tarkkaan ja huolellisesti, mikä ilahdutti meitä tutkijoita. Kysely 

suoritettiin organisaatiotason toiminnan laatututkimusta varten ja kysely onnistui hyvin. 

5.3.2 Oma subjektiivinen analyysi 

Laatututkimuksessa oleellista on myös tutkijan oma mielipide. Sen vuoksi haastattelujen lisäksi 

arvioimme laatua myös subjektiivisesti, sillä halusimme nähdä, miten omat näkemyksemme 

tekstitysten laadusta eroavat vastaanottotutkimuksemme osoittamista tuloksista. Kiinnitimme 

tekstityksissä huomiota sekä teknisiin että sisällöllisiin seikkoihin. Organisaatiotason ja 

inhimillisten resurssien tutkimuksessa oma subjektiivinen arviomme tulee voimakkaimmin esiin, 

vaikka pohjaammekin mielipiteemme näistä tutkimuksen kohteista haastatteluun ja kyselyihin, av-

kääntäjien infotilaisuudessa saamiimme tietoihin, Pirjo Aaltosen kommentteihin sekä Ylen 

verkkosivuilla annettuihin tietoihin. 
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6 TUTKIMUSAINEISTON ESITTELY  

Tutkimuksemme pohjautuu kahdentyyppiseen aineistoon: dokumenttielokuvaan ja 

haastatteluaineistoon, joka edelleen jakautuu kääntäjän syvähaastatteluun, kohdeyleisölle tehdyn 

vastaanottotutkimuksen kyselyyn sekä Ylen suomentaja-toimittajien esimiehelle teetettyyn 

sähköpostikyselyyn. Halusimme ajankohtaisen aineiston tutkimustamme varten, joten otimme 

yhteyttä YLE Importiin, joka vastaa Yleisradion ulkomaisten tv-ohjelmien suomen- ja 

ruotsinkielisten versioiden tuottamisesta. Lähetimme vuoden 2010 tammikuun lopussa 

sähköpostitse YLE:n kääntäjille pyynnön mahdollisten tutkimusmateriaalien luovuttamisesta 

tutkimustamme varten. Saimme pian vastauksen kokeneelta av-kääntäjältä Pirjo Aaltoselta, joka 

suositteli tutkimuksemme aineistoksi kääntämäänsä kaksiosaista dokumenttielokuvaa Synnyin 

Neuvostoliitossa, joka esitettäisiin helmikuun loppupuolella YLE:n TV2-kanavalla. Aaltonen 

luovutti tutkimukseemme laatimansa tekstitykset, kun taas itse elokuva nauhoitettiin televisiosta. 

Saimme kuitenkin tutkittavaksemme myös Aaltosen käyttämän alkuperäisen kuvanauhan, jotta 

saimme selville kääntäjän käytettävissä olleiden taustamateriaalien laadun. Otimme aineiston 

kiitollisina vastaan, sillä sopivan aineiston löytäminen oli ollut hyvin haasteellista. Aaltonen 

suositteli aineistoa sen vuoksi, että se sisälsi lukuisia kohdeyleisölle mahdollisesti vieraita 

elementtejä, joiden käännösratkaisuja hän oli pohtinut tarkkaan. Aineisto olikin juuri sitä, mitä 

olimme etsineet: ajankohtainen ja sisällöltään sopiva vastaanottotutkimusta varten. Kääntäjä Pirjo 

Aaltonen ehdotti lisäksi itse, että voisimme tehdä hänelle haastattelun koskien elokuvan 

kääntämistä. Tämä vastasi alkuperäistä tutkimussuunnitelmaamme, sillä halusimme kääntäjän 

haastattelun kautta saada realistisemman kuvan eri käännösratkaisujen syntymisestä. Samalla 

saimme alalla pitkään toimineelta ammattilaiselta päteviä argumentteja myös kääntäjän 

toimijuudesta yleensä, kääntäjän saamasta palautteesta sekä kohdeyleisön huomioimisen keinoista. 

Yksi tutkimuksemme tarkastelun kohde on myös se, vastasivatko kääntäjän ratkaisut 

todellisuudessa kohdeyleisön tarpeita vieraiden elementtien välittymisessä. Oma arviomme 

kääntäjän ratkaisuista ei yksin riitä tuomaan relevanttia kuvaa niiden toimivuudesta 

kohdekulttuurissa, vaan halusimme tuoda esiin myös kohdekatsojan näkemyksen. Vaikka käännös 

olisi laadukas tutkijoiden mielestä, se ei kuitenkaan välttämättä ole toimiva kaikille kohdeyleisöille. 

Tässä tutkimuksessa on siis myös mielenkiinnon kohteena se, miten tutkijoiden mielipiteet sekä 

vastaanottajien kokemukset käännöksen laadusta eroavat. Elokuva, kääntäjän haastattelu ja Ylen 

esimiehelle sekä vastaanottajille tehdyt kyselyt muodostivatkin aineistona toimivan kokonaisuuden, 
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ja niiden vertaileva analysointi toi ilmi monipuolisia ja kiinnostavia tutkimustuloksia. Seuraavassa 

esittelemme kaikki aineistomme osat seikkaperäisemmin. 

6.1 Synnyin Neuvostoliitossa osa I 

Tärkeä osa tutkimusta oli ohjaaja Sergej Mirošnitšenkon venäjänkielisen kaksiosaisen 

dokumenttielokuvan, Synnyin Neuvostoliitossa (ven. Рождённыe в СССР, Roždjonnyje v SSSR,), 

ensimmäinen osa ja sen suomenkieliset tekstitykset. Elokuva ilmestyi Venäjällä vuonna 2007 ja sen 

on tuottanut venäläinen tuotantoyhtiö Studio Ostrov. Elokuvan käänsi kokenut av-kääntäjä Pirjo 

Aaltonen, joka myös luovutti laatimansa tekstitykset tämän tutkimuksen tarpeisiin. Elokuva 

esitettiin Suomessa Yleisradion TV2-kanavalla 21. helmikuuta vuonna 2010, joten aineisto on siis 

melko uusi. Dokumenttielokuvan kesto oli noin tunti 36 minuuttia ja sisälsi noin 1220 puhuttua 

repliikkiä sekä noin 20 venäjänkielistä ruututekstiä. Suomenkielisiä ruututekstejä oli elokuvassa 

kaikkiaan 1108 kappaletta. 

Synnyin Neuvostoliitossa on osa vuonna 1989 alkanutta dokumenttielokuvasarjaa, jossa seurataan 

12 Neuvostoliitossa syntyneen ihmisen elämänvaiheita lapsesta aikuisuuteen asti. Nämä ihmiset 

ovat syntyneet entisen Neuvostoliiton eri osissa ja heidän etniset taustansa poikkeavat toisistaan. 

Elokuva pohjautuu alun perin brittiläiseen Michael Aptedin Up Series -sarjaan, jossa seurattiin 

seitsemän vuoden välein 14 nuorta. Myös Mirošnitšenkon elokuvasarjassa ihmisten elämää 

seurataan seitsemän vuoden välein: Dokumenttisarjan ensimmäisessä osassa haastatellut henkilöt 

olivat seitsemänvuotiaita ja dokumenttisarjaa jatkettiin heidän ollessaan 14-vuotiaita. 

Dokumenttisarjan kolmannessa ja viimeisimmässä osassa seurataan samojen henkilöiden elämää 

21-vuotiaina. Dokumenttielokuvassa haastateltujen ihmisten suuren määrän vuoksi elokuva 

esitettiin kaksiosaisena ja kummassakin elokuvassa seurataan kuuden henkilön elämää. Tämän 

tutkimuksen aineisto on rajattu viimeisimmän dokumenttielokuvan ensimmäiseen osaan. 

6.1.1 Elokuvan erityispiirteet ja sen valinta aineistoksi 

Dokumenttisarjan viimeisessä osassa keskityttiin henkilöiden nykyiseen elämään mutta ajoittain 

näytettiin myös osia dokumenttisarjan aikaisemmista osista. Näin heidän nykypäivänsä heijastui 

myös heidän menneisyytensä kautta. Mielenkiinnon kohteina olivat etenkin henkilöiden 

maailmankatsomus ja se miten heidän ajatuksensa ja toiveensa olivat muuttuneet vuosien saatossa. 

Kiinnostavaa elokuvassa olikin se, miten erilaisia ihmiskohtaloita dokumentti sisälsi ja kuinka 

paljon haastateltavien ajatusmaailmat poikkesivat toisistaan. Dokumentti oli myös tutkimuksen 
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kohteena kiehtova, sillä se sisälsi lukuisia audiovisuaalisille teoksille tyypillisiä piirteitä: sekä 

suomen- että venäjänkielisiä ruututekstejä sekä venäjänkielistä voice-over-kääntämistä 

dokumentissa esiintyvien eri kielten vuoksi. Lisäksi dokumentissa oli paljon musiikkia, joka ei aina 

toiminut vain tunnelman luojana, vaan myös vahvisti kerrottua. Kääntäjä oli tehnyt erilaisia 

ratkaisuja laulujen kääntämisen suhteen, joista kerromme tarkemmin tutkimuksen analyysiosassa. 

Myös audiovisuaalisissa teoksissa vaikuttava kuvan, sanan ja äänen suhde on erityisen huomion 

kohteena. Elokuvan tutkimukseen vaikuttivat myös tietyt dokumenttielokuvagenrelle tyypilliset 

elementit. Esimerkiksi kertojan rooli oli suuri, mutta toisaalta katsoja pystyi muodostamaan kuvan 

kertojasta vain äänen kautta, sillä kertojaa ei kuvattu dokumentissa lainkaan. Kuvan ja sanan 

koheesio oli dokumenttielokuville tyypillisesti löyhä: esimerkiksi haastateltavien puhuessa kuva ei 

välttämättä aina vahvistanut tätä tapahtumaa, sillä usein haastateltavan sijasta kuvattiin kohtauksia 

aikaisemmista dokumenttisarjan osista, maisemista tai haastateltavien arkielämään liittyvistä 

tapahtumista. Kuvan, sanan ja äänen suhde oli monin paikoin epäsuora, minkä vaikutuksia 

tarkastelemme myös tutkimuksen analyysiosassa. Tutkimuksessamme kiinnitetään huomiota myös 

dokumenttielokuvassa esiintyneisiin vieraisiin kulttuurisidonnaisiin elementteihin ja niiden 

välittymiseen katsojalle. Elokuva sisälsi venäläiseen kulttuuriin liittyviä elementtejä, jotka olivat 

vastaanoton kannalta haasteellisia kääntää. 

6.1.2 Litterointiaineisto 

Yksi tutkimusaineiston valmistelun tärkeimmistä osista oli litterointien laatiminen, mikä vaati 

paljon aikaa ja huolellisuutta. Litterointityössä muutimme venäjänkielisen puheen kirjoitettuun 

asuun sekä lisäsimme venäjänkielisiin repliikkeihin niitä vastaavat suomenkieliset ruututekstit. Näin 

pystyimme kartoittamaan kääntäjän tekemien poistojen ja lisäysten määrää sekä sitä, kuinka 

repliikkien ajatuskokonaisuuksien jako oli toteutettu. Litteroinneista oli myös helppo huomata, jos 

kahden puhujan repliikit oli yhdistetty samaan ruututekstiin. Litterointien tehtävä on etenkin auttaa 

löytämään ja tutkimaan tarkemmin sellaisia elementtejä elokuvasta, joita olisi hankala havaita vain 

elokuvaa ja sen tekstityksiä seuraamalla. Venäjänkielisten repliikkien ja suomenkielisten 

ruututekstien merkitseminen samaan tiedostoon helpotti lähde- ja kohdetekstin vertailua. 

Litteroinnit lisättiin Tampereen yliopiston Mustikka-palvelimelle omaan FiTS-korpukseemme, 

jossa on mahdollista tutkia tekstejä käyttämällä erilaisia aineiston tutkimista helpottavia ohjelmia. 

Korpuksessa on mahdollista tutkia esimerkiksi sanojen esiintymistiheyttä ja -paikkoja tai vertailla 

kohdekielisiä vastineita erilaisissa konteksteissa. Korpuksen toimintojen avulla aineistosta voi 

löytää niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseenkin tutkimukseen sopivia tietoja. Litteroinnit 
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kirjoitettiin xml-muotoon palvelimelle lisäämistä varten. Alla olevasta esimerkistä käy ilmi se, 

miten venäjänkieliset repliikit ja suomenkieliset tekstitykset merkittiin litterointitiedostoon. 

<du loc=" Дома у Димы, 7 лет"> 

<phrase id="66" sp="P ассказчик" comment=" Показывается звёздочка 7-

летнего Димы" lang="ru"> 
А что значит эта звёздочка? 

</phrase> 

<phrase id="67" sp="S" t="00:03:36,254-00:03:38,494 " funct="Tr" 
lang="fi" link="66"> 

Mitä tuo tähti merkitsee? 

</phrase> 

Kaikkien kohtausten alku ja loppu merkittiin erikseen <du>-ja </du> -tunnisteilla, johon merkittiin 

myös kohtauksen tapahtumapaikka loc-attribuutilla. Jokainen repliikki ja ruututeksti merkittiin 

<phrase>-tunnisteella, jonka sisään merkittiin repliikin tunnus (id), puhuja (sp), mahdollinen 

lisäkommentti kuvan tapahtumista (comment) sekä kieli (lang). Suomenkielisiin ruututeksteihin ei 

merkitty kommentteja, mutta tärkeä osa ruututekstilitterointia oli aikatunnisteen merkitseminen (t), 

josta ilmeni ruututekstin tulo- ja lähtöaika. Lisäksi ruututekstitunnisteen loppuosaan merkittiin 

viittaus (link) venäjänkieliseen repliikkiin, jota ruututeksti vastasi. Erikieliset repliikit oli käännetty 

elokuvassa joko venäjänkielisin ruututekstein tai voice-over-tekniikalla ja molemmille tavoille oli 

omat merkintätunnisteensa (sp=”S” – ruututeksti, sp=”D” – voice over). 

Litterointityö sisälsi monia haasteita. Ensinnäkin oli ensiarvoisen tärkeää, että kaikki tunnisteet oli 

merkitty oikein, sillä tunnisteen puuttuminen tai sen väärä merkintä olisi aiheuttanut virheen xml-

koodissa. Toiseksi venäjänkielinen käsikirjoitus sisälsi virheitä ja puutteita repliikkien 

merkinnöissä. Kävimme molemmat sen vuoksi litteroinnit läpi kuvanauhan kanssa, jolloin 

kuuntelimme puhujien repliikit ja tarkistimme litterointien paikkansapitävyyden. Koska kuvanauha 

toisti usein puhujien repliikkien aikana sellaisia tapahtumia, joita puhujien repliikit eivät suoraan 

vahvistaneet, kuvan tuoma informaatio oli erittäin tärkeää merkitä kommenttitunnisteeseen. Samalla 

pystyimme analysoimaan myös sitä, kuinka moneen eri elementtiin katsojan on jaettava huomionsa 

ja sitä, millainen kuvan, sanan ja äänen koheesio oli. Oma haasteensa oli myös puhujien 

merkitseminen, sillä he esiintyivät dokumenttielokuvassa seitsemän-, 14- ja 21-vuotiaina. Emme 

siis voineet merkitä puhujia vain nimellä, vaan ikään liittyvien ajatusten ja puhetavan muutosten 

havaitsemiseksi myös haastateltavan iän merkitseminen oli perusteltua. Samalla myös saatoimme 

huomata, jos kääntäjä käytti erilaisia karakterisaation keinoja eri-ikäisille puhujille. Merkitsimme 

repliikkeihin myös puheessa esiintyneet tauot, joiden avulla saatoimme päätellä puhetavan, 

mahdollisen epäröinnin tai painotuksen. Lyhyet tauot merkitsimme yhdellä suluissa olevalla 
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pisteellä ja pidemmät tauot kahdella. Repliikeissä ei saanut merkitä välimerkkejä kysymys- ja 

huutomerkkejä lukuun ottamatta. Litterointi oli siis monella tapaa haastava ja suuritöinen prosessi, 

mutta samalla helpotti huomattavasti lähde- ja kohdetekstin vertailevaa analyysiä. 

6.2 Haastatteluaineisto 

Laaja-alaista laaduntutkimusta silmällä pitäen suoritimme kolme erilaista haastattelua 

tutkimuksemme tarpeisiin. Koska laaduntutkimus ulottuu tässä tutkimuksessa käännöksen sisällön 

lisäksi käännösprosessiin, työympäristöön sekä käännöksen vastaanottoon, emme voineet määrittää 

kokonaisvaltaista laatua subjektiivisesti vain omasta näkökulmastamme, vaan tutkimuksessa oli 

otettava huomioon todelliset toimijat ja heidän mielipiteensä, joihin oma analyysimme perustetaan. 

Koska laadun määrittäminen on aina yksilöllistä ja subjektiivista, emme myöskään voineet perustaa 

analyysiämme vain yksittäiseen mielipiteeseen, vaan haastattelimme yhteensä 16 henkilöä, joista 14 

on kohdeyleisön jäseniä, yksi on tutkimamme elokuvan kääntäjä Pirjo Aaltonen ja yksi Ylen 

kääntäjä-toimittajien esimies Marjaana Kulovesi. Kohdeyleisön kyselytutkimus vastauksineen, 

Kuloveden pienimuotoinen sähköpostihaastattelu sekä Aaltosen laaja syvähaastattelu 

kysymysrunkoineen löytyvät kokonaisuudessaan tutkimuksemme liitteistä 10.1–10.6. Seuraavassa 

kerromme, miten haastattelut järjestettiin ja mitä haastatteluissa käsiteltiin ja esittelemme myös 

haastateltavat tarkemmin.  

6.2.1 Kääntäjän syvähaastattelu 

Käännösratkaisujen analyysi oli yksi tutkimuksemme pääkohtia, minkä vuoksi halusimme tuoda 

tutkimukseen vahvasti myös kääntäjän näkökulman. Mielestämme käännöksen sisällön 

analysoimisessa on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon ne tekijät, jotka vaikuttivat 

käännösratkaisujen syntymiseen sekä käännöksen toimivuuteen. Saimme hienon mahdollisuuden 

kysyä hyvin syväluotaavia kysymyksiä kääntäjän työstä yleisesti ja tutkimamme elokuvan 

käännösprosessista kääntäjä Aaltoselta itseltään. Sellainen mahdollisuus aukeaa vain harvoille 

graduntekijöille ja olemmekin hyvin kiitollisia Aaltoselle hänen antamastaan haastatteluajasta ja 

myös kannustuksesta jota olemme koko tutkimuksen ajan häneltä saaneet. 

Kun otimme yhteyttä Pirjo Aaltoseen, hän innostui heti auttamaan graduntekijöitä ja hän antoi luvan 

käyttää elokuvan litteroituja tekstityksiä hyväksi tutkimuksessa. Halusimme myös tutkia kyseisen 

elokuvan kääntämisen lähtökohtia, joten pyysimme häneltä myös niitä materiaaleja, joita hän sai 

elokuvan kääntämistä varten. Saimmekin venäjänkielisen tekstilistan tutkittavaksemme ja tietysti 
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myös itse elokuvan. Laadimme myös kirjallisen sopimuksen tutkimusmateriaalien käytöstä 

Aaltosen kanssa, jotta olisi selvää, mihin materiaaleja käytetään ja mihin kunkin osapuolen oikeudet 

ja velvollisuudet rajautuvat. Sopimuspohja on luettavissa tutkimuksemme liitteissä. Sovimme myös 

syvähaastattelun järjestämisestä ja saimme kutsun Pirjo Aaltosen kotiin Helsinkiin 16.6.2010. 

Lähetimme Aaltoselle etukäteen kysymyslistan, jotta hän saattoi tutustua kysymyksiin etukäteen ja 

nähdä mihin haastattelulla pyritään. Kysymysten lähettäminen etukäteen oli perusteltua myös sen 

vuoksi, että Aaltonen pystyi siten palauttamaan mieleen elokuvan kääntämiseen liittyviä 

yksityiskohtia ja näin haastattelutilanteesta saatiin tehokas. Vaikka kysymykset oli mietitty 

etukäteen ja aikataulu pyritty arvioimaan etukäteen, haastattelun kesto piteni kaksinkertaiseksi, 

mikä johtui sekä haastateltavan että haastattelijoiden innokkuudesta pureutua aiheeseen 

syväluotaavasti. Aaltonen oli vastauksissaan hyvin tarkka ja perusteellinen, mistä olemme hyvin 

kiitollisia, sillä vastauksia oli siten helppo analysoida. Haastattelun tavoiteaika oli alun perin 1,5 

tuntia, mutta haastattelun todellinen kesto oli noin kolme tuntia. 

TQM-ajatteluun pohjaten kiinnitimme haastattelussa huomiota kääntäjän taustaan ja periaatteisiin, 

käännösprosessin lähtökohtiin sekä käännöksen sisältöön. Alussa kysyimme kysymyksiä Aaltosen 

koulutus- ja työtaustaan liittyen sekä hieman yleisempiä kysymyksiä kääntämisestä. Sen jälkeen 

pureuduimme siihen, millaisista lähtökohdista kyseistä tutkimaamme elokuvaa oli lähdetty 

kääntämään ja saimmekin arvokasta tietoa käännöksen toimitusajoista ja Aaltosen saamista 

materiaaleista käännöstä varten. Keskustelimme myös paljon kyseisen toimeksiannon 

erityispiirteistä ja vaativuudesta ja taustatiedon keräämisestä, minkä jälkeen aloimme kysyä 

tarkempia kysymyksiä elokuvan käännösratkaisuihin liittyen. Olemme erittäin kiitollisia Aaltoselle 

siitä, että hän vastasi myös käännösratkaisuihin liittyviin kysymyksiin hyvin tarkasti. Se auttoi 

analyysin tekemisessä erittäin paljon.  Koko kolmetuntinen haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. 

Emme kuitenkaan katsoneet tarpeelliseksi tehdä foneettista litterointia haastattelusta, sillä se ei olisi 

palvellut tutkimuksen tarpeita. Haastattelun kysymyksiä ja vastauksia käsittelemme tarkemmin 

tutkimuksen analyysiosassa. 

6.2.2 Dokumenttielokuvan vastaanottotutkimus 

Koska tutkimuksemme yksi tärkeä näkökohta on kohdeyleisön ottaminen mukaan 

laaduntutkimukseen, katsoimme tarpeelliseksi järjestää vastaanottotutkimuksen tutkimaamme 

elokuvaan liittyen. Osallistujiksi vastaanottotutkimukseemme etsimme venäjän kieltä osaamattomia 

tai kieltä vain vähän hallitsevia henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita elokuvasta. Harkitsimme 

lukuisia eri vaihtoehtoja paikoiksi, joista etsiä koehenkilöitä vastaanottotutkimukseen, mutta lopulta 
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päädyimme ottamaan yhteyttä Tampereen yhteiskoulun venäjän kielen opettajaan Jukka 

Hellmaniin. Hellmanin ystävällisellä avustuksella löysimme sopivan koehenkilöryhmän 

tutkimukseemme, ja lisäksi hän järjesti Tampereen yhteiskoulusta tilat vastaanottotutkimustamme 

varten, jotta vastaanottotutkimus oli mahdollista suorittaa koehenkilöiden kannalta tutussa ja 

käytännöllisessä paikassa. Opettaja Hellmanin ja Tampereen yhteiskoulun ystävällinen avustus oli 

vastaanottotutkimuksemme onnistumisen kannalta merkittävä tekijä. Olemmekin erittäin kiitollisia 

opettaja Hellmanille, Tampereen yhteiskoululle sekä vastaanottotutkimukseen osallistuneille 

henkilöille, jotka auttoivat meitä pyyteettömästi ja mahdollistivat näin gradumme valmistumisen. 

6.2.2.1 Tutkimustilanteen järjestäminen ja koehenkilöt 

Vastaanottotutkimus järjestettiin 25.2.2011 Tampereen yhteiskoulun tiloissa. Koehenkilöt olivat 

kyseisen koulun oppilaita ja opiskelivat myös venäjän kieltä. Etsimme kohdeyleisöömme 

henkilöitä, joiden venäjän kielen taito oli hyvin vähäistä, sillä halusimme kohdeyleisön olevan 

riippuvainen tekstityksistä puheen ymmärtämiseksi. Vaikka kohdeyleisöksi valikoituneet henkilöt 

opiskelivatkin venäjää, he olivat opinnoissaan vasta perusteiden tasolla, joten mahdollinen kerätty 

kielitaito ei vaikuttanut liikaa puheen ymmärtämiseen. Venäjän kielen tuntemisesta oli jopa hyötyä 

vastaanottotutkimuksen lähtökohtien kannalta, sillä venäjän kielen opiskelijoiden voidaan olettaa 

olevan kiinnostuneita venäjänkielisestä ohjelmasta. Heillä on siis tarvittava motivaatio ja kiinnostus 

elokuvaa kohtaan, ja näin ollen he ovat yksi todennäköinen kohdeyleisö tutkimallemme elokuvalle. 

Halusimme vastaanottotutkimuksen vastaavan mahdollisimman paljon aitoa audiovisuaalisen 

teoksen vastaanottotilannetta, joten oli myös tärkeää, että kohdeyleisökin olisi elokuvasta aidosti 

kiinnostunut. 

Koehenkilöitä oli 14, joista kolme oli miespuolisia ja loput 11 naispuolisia. Koehenkilöiden 

ikäjakauma oli hyvin pieni, sillä kaikki olivat iältään 16–17-vuotiaita. Laatimassamme 

kyselylomakkeessa kysyttiin henkilöiden sukupuolta ja ikää, mutta muita tunnistetietoja emme 

tiedustelleet, sillä niillä ei ollut oleellista merkitystä tutkimuksemme kannalta. Emme laatineet 

koehenkilöille erikseen sopimusta, jossa olisi sovittu kyselyssä annettujen vastausten luovutuksesta 

käyttöömme. Sen sijaan itse kyselylomakkeessa ja myös varsinaisen tutkimustilanteen alustuksessa 

kerroimme henkilöille yksiselitteisesti siitä, että osallistumalla kyselyymme he antavat meille luvan 

käyttää vastauksia tutkimuksessamme. 
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6.2.2.2 Tutkimuksen tarkoitus ja kyselylomakkeen rakenne 

Vastaanottotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kyselyn keinoin kohdeyleisön näkemyksiä 

tekstitysten laadusta ja käännösratkaisujen toimivuudesta. Koehenkilöt katsoivat tutkimamme 

elokuvan ja vastasivat kyselylomakkeeseen. Kysely toimi siis ikään kuin strukturoituna 

palautelomakkeena. Kyselyssä suurin osa kysymyksistä oli valmiiksi muotoiltuja 

monivalintakysymyksiä vastaamisen helpottamiseksi, mutta jotkut kysymyksistä olivat avoimia 

kysymyksiä. Monivalintakysymykset käsittelivät vastaajien mielipiteitä tekstityksiin liittyvistä 

asioista ja tekstitysten toimivuudesta sekä sitä, kokivatko he ymmärtäneensä tiettyjä kohtia 

elokuvassa. Avoimien kysymysten avulla sen sijaan kartoitettiin katsojien ymmärrystä tiettyjen 

kohtien osalta. Vastaanottotutkimuksen kysymykset oli laadittu tekemämme analyysin perusteella, 

jossa tarkastelimme TQM-ajattelun pohjalta elokuvan tekstitysten laatua ja kääntäjän tekemien 

yksittäisten käännösratkaisujen toimivuutta. Tässä analyysissä tuli esiin tiettyjä kohtia ja 

elementtejä elokuvassa sekä tekstityksissä, jotka mielestämme vaikuttavat tekstitysten laatuun. 

Analyysimme tulosten paikkansapitävyyttä halusimme tutkia kohdeyleisön avulla, sillä kohdeyleisö 

on se tekijä, joka määrittää käännöksen ja myös yksittäisten käännösratkaisujen laadun. 

Laatimassamme kyselylomakkeessa oli neljä kysymystä liittyen kulttuurisidonnaisten elementtien 

ymmärtämiseen ja kääntäjän tekemiin ratkaisuihin niiden kääntämisessä, viisi kysymystä liittyen 

kohdekielisen tekstityksen puuttumiseen, neljä kysymystä vain kuvan ja äänen tuoman informaation 

ymmärtämisestä sekä kaksi kysymystä sanontojen ymmärtämisestä. Lopuksi olimme laatineet viisi 

kysymystä tekstitysten teknisten elementtien laadusta ja toimivuudesta sekä kaksi kysymystä 

liittyen elokuvan muihin teknisiin elementteihin ja elokuvan yleiseen luonteeseen. Lisäksi 

pyysimme koehenkilöitä arvioimaan tekstitysten toimivuutta yleisesti. Viimeisenä kohtana 

kyselyssä oli avoin vastaustila, johon vastaajat pystyivät kirjoittamaan omia huomioitaan 

tekstityksistä. Vastauskohtia lomakkeessa oli siis yhteensä 24. Vastaanottotutkimuksen 

kyselylomake on kokonaisuudessaan tämän tutkielman liiteosassa. 

6.2.2.3 Kysymyksiin vastaaminen ja tutkimusmetodin kritiikki 

Tutkimuksemme koehenkilöt edustivat tutkimamme elokuvan kohdeyleisöä, vaikka kylläkin melko 

suppeassa muodossa, sillä elokuvan koko kohdeyleisö olisi melko laaja ja heterogeeninen. Koska 

kyseiset koehenkilöt olivat valikoituneet suuren kohdeyleisön edustajiksi tutkimuksessamme, oli 

tärkeää, että vastaanottotutkimustilanne simuloisi aitoa elokuvan katselutilaisuutta. Tutkimustilanne 

oli järjestetty elokuvan katselutilaisuus koulun tiloissa koulupäivän aikana, mikä ei 
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luonnollisestikaan vastaa totuttua elokuvan katselutilannetta, jossa elokuvasta nautitaan esimerkiksi 

kotisohvalla läheisten kanssa käyden välillä jääkaapilla. Kuitenkin joihinkin elokuvan 

katselutilaisuuteen liittyviin tekijöihin meillä oli mahdollisuus vaikuttaa, jotta tutkimustilanne 

muistuttaisi hieman enemmän tavallista elokuvan katselutilaisuutta. Se, että tutkimustilanne 

muistuttaisi aitoa katselutilannetta, oli tärkeää siksi, että tällöin koehenkilöiden vastaukset 

edustaisivat todennäköisemmin koko kohdeyleisön mielipiteitä. Yksi tärkeä tekijä oli kysymyksiin 

vastaamisen koordinointi. Emme halunneet vastaajien kiinnittävän liian paljon huomiota tiettyihin 

kohtiin elokuvassa, joten pyysimme koehenkilöitä olemaan lukematta joitain kysymyksiä etukäteen. 

Näiden kysymysten tarkoituksena oli kartoittaa, kiinnittivätkö koehenkilöt huomiota tiettyihin 

seikkoihin elokuvassa tai tekstityksessä, ja jos he olisivat lukeneet aihetta käsittelevän kysymyksen 

ennen kuin näkevät kohdan, he olisivat kiinnittäneet kohtaan enemmän huomiota kuin tavallisessa 

katselutilanteessa. 

Varmistaaksemme sen, että koehenkilöt vastasivat kysymyksiin oikeaan aikaan ja oikeassa 

järjestyksessä, kerroimme ennen jokaista kysymystä, milloin siihen vastataan ja luetaanko seuraava 

kysymys etukäteen. Jotta koehenkilöt pystyivät vastaamaan kysymyksiimme, kuvanauha oli 

pysäytettävä vastaamisen ja kysymysten lukemisen ajaksi. Menettely ei luonnollisestikaan ollut 

samanlainen kuin normaaleissa katseluolosuhteissa, mutta jos koehenkilöt olisivat vastanneet 

kysymyksiin vasta lopussa katseltuaan elokuvan ensin ilman pysäytyksiä, he eivät todennäköisesti 

olisi pystyneet vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin tietyistä käännösratkaisuista, sillä 

ihmisen muisti on rajallinen. Nauhan pysäyttäminen tietyin väliajoin oli siis ainut keino, jonka 

avulla pystyimme kartoittamaan vastaajien mielipiteitä haluamistamme elementeistä. Sen sijaan 

elokuvan kohtauksien uudelleen näyttäminen vastaamisen helpottamiseksi ei ollut mahdollista, sillä 

normaalissa katselutilanteessa harvoin kelataan nauhaa taaksepäin kesken elokuvan. Vastaajat 

näkivät elokuvan kohtaukset siis vain kerran, ja vastasivat kysymyksiin tämän kerran perusteella. 

Tutkimusmetodia voidaan tietysti kritisoida siitä, että tutkimustilanteessa koehenkilöt luonnollisesti 

katsovat elokuvaa tarkemmin kuin normaaliolosuhteissa, sillä he tietävät heiltä kysyttävän 

aiheeseen liittyviä kysymyksiä. He siis todennäköisesti kiinnittävät elokuvan elementteihin 

enemmän huomiota kuin jos katsoisivat sitä televisiosta kotonaan. On myös mahdollista, että 

koehenkilöiden tietäessä heidän vastauksiensa tulevan osaksi tutkimusta he pyrkivät 

mahdollisimman suureen tarkkuuteen tutkimuksen tekijöitä auttaakseen. Tilanne ei tietysti siis 

vastaa aitoa katseluelämystä, jossa elokuvan seuraamisen tarkkuudella ei ole kovin suurta väliä. 

Juuri näitä tekijöitä yritimme säädellä antamalla koehenkilöille tarkat ohjeet siitä, milloin 

kysymyksiin tuli vastata. Tutkimustilanne on kuitenkin aina tavallisesta poikkeava tilanne ja jos 
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tällaisia koetilanteita ei pidettäisi niiden erinäisten vajavaisuuksien vuoksi, uutta tutkimustietoa ei 

saataisi mistään. Tutkija voi kuitenkin osaltaan yrittää säädellä näiden tekijöiden vaikutusta 

tulokseen valmistelemalla tutkimustilanteen hyvin ja olemalla tietoinen tutkimusmetodin 

mahdollisista vajavaisuuksista. 

6.2.3 Sähköpostikysely Ylelle 

Jotta saisimme laajan kuvan siitä, mitkä asiat käännöksen laatuun ovat vaikuttaneet ja jotta 

saisimme kuvan kääntämisen laadusta myös toimintana, päätimme vielä tehdä sähköpostikyselyn 

Ylen suomentaja-toimittajien esimiehelle, Marjaana Kulovedelle. Sähköpostikyselyllä kartoitettiin 

sitä, millaisin periaatteita Ylellä on kääntäjien rekrytoinnista ja kouluttamisesta, työajoista sekä 

palkkioista, kääntäjän käyttöön tarkoitetuista materiaaleista kuten työvälineistä sekä toimeksiannon 

taustamateriaaleista ja käännösten tarkistamisesta. Samalla saimme muodostettua kuvan siitä, onko 

Ylen toiminta avointa ja läpinäkyvää, vai halutaanko organisaatiot toimintatavoista vaieta. 

Kyselyssä oli viisi melko laajaa kysymystä Ylen toiminnasta ja kaikki viisi olivat avokysymyksiä. 

Kulovesi vastasi kyselyymme tarkasti ja saimme kyselyn avulla paljon tietoa Ylen toimintatavoista. 
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7 AINEISTON ANALYYSI  

Tässä tutkielman osassa analysoimme tutkimustuloksiamme av-käännösalan TQM-

laatututkimuksesta ja samalla pohdimme, miten kehittämämme malli soveltuu käytännön 

tutkimustyöhön kyseisellä alalla. Ensin paneudumme organisaatiotason laadun määrittelemiseen, 

jossa kartoitamme kääntäjän työllistävän tahon toiminnan eettisyyttä ja tarkastelemme esimerkiksi 

organisaation periaatteita kääntäjien rekrytoinnissa, kääntäjien palkkioita ja työaikoja, työpaikan 

tarjoamia työvälineitä ja -tiloja sekä tutkimamme elokuvan kääntämistä varten kääntäjällä olleita 

materiaaleja. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, millä tavoin organisaatio on järjestänyt 

käännösten korjaamisen sekä siihen, miten läpinäkyvää ja avointa organisaation toiminta on. 

Käytämme tässä analyysiosassa aineistona Yleisradion suomentaja-toimittajien esimiehelle 

Marjaana Kulovedelle tekemäämme sähköpostihaastattelua ja kääntäjä Pirjo Aaltosen 

syvähaastattelua. Kuloveden sähköpostihaastattelun kysymykset ja niihin saadut vastaukset sekä 

kääntäjä Aaltosen syvähaastattelu ovat tutkielman liiteosassa. Liitämme osaan myös hieman 

ajatuksia av-kääntämisen info- ja keskustelutilaisuudesta, joka pidettiin Tampereen yliopistolla 

perjantaina 25.3.2011. Tähän tilaisuuteen osallistui kolme av-kääntäjää sekä tutkijat Kristiina 

Abdallah sekä Tiina Tuominen. Kyseisen tilaisuuden keskustelut eivät ole varsinaista 

aineistoamme, mutta saimme tilaisuudesta paljon täydentävää tietoa alan tilasta. 

Organisaatiotason laaduntarkastelun jälkeen siirrymme inhimillisiin resursseihin, jossa kartoitetaan 

kääntäjän koulutus- ja työtaustaa sekä hänen omia ajatuksiaan ja periaatteitaan kääntämisestä. Tässä 

tutkimuksen osassa myös saamme selville kääntäjän kokemuksia ja mielipiteitä tämän tutkimuksen 

kohteena olevan Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan käännösprosessista ja käännösratkaisuista. Sen 

jälkeen pureudumme tarkemmin kääntäjän tekemien käännösratkaisujen analysointiin ja 

määrittelemme niiden laadun TQM-ajattelun nojalla. Analyysimme siis täydentyy omien 

pohdintojemme sekä kääntäjän kommenttien lisäksi vastaanottotutkimuksessa koehenkilöiltä 

saatujen vastausten avulla. Näiden kolmen eri vaiheen avulla pyrimme arvioimaan koko 

käännösprosessin ja toiminnan sekä tietysti tekstitysten laatua sekä TQM-ajattelun soveltuvuutta av-

alan laadun määrittelemisen välineeksi. Kaikki tämä tapahtuu karnevalistisessa hengessä, jossa 

kääntäjän ääni tuodaan kuuluviin. Samoin myös yleisön rooli tuodaan vahvasti esiin analyysissä. 

Tuloksena on siis meidän tutkijoiden, elokuvan kääntäjän sekä kohdeyleisön näkemysten ja 

arvioiden yhteispeli, jota tarkastellaan TQM-lasien läpi. 
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7.1 Organisaatiotaso 

Organisaatiotason laaduntutkimuksessa tarkastelun kohteena on TQM-mallimme mukaan kääntäjän 

työllistävä yritys ja sen toiminta. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan eettisyyteen ja 

siihen, millaisissa työolosuhteissa kääntäjä tekee työtään. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena 

on Yle ja tarkastelu painottuu talon omien kääntäjien työsuhteeseen, sillä tutkimamme elokuva oli 

Ylen kääntäjä-toimittaja. Tuomme kuitenkin myös laajemmin esiin Ylen toimintatapoja, jotta 

saisimme näkyviin kokonaisvaltaisemmin sen, millainen toimija Yle on av-käännösalalla. Sen 

vuoksi otamme mukaan hieman myös freelance-kääntäjien työllistämiseen liittyviä seikkoja. 

Pohdimme tässä osioissa seuraavia seikkoja: miten ja millaisia suomentajia rekrytoidaan, 

kouluttaako organisaatio suomentajiaan työelämään siirtymisen jälkeen, mihin organisaation 

palkkiot sekä työajat perustuvat, millaisia materiaaleja organisaatio tarjoaa työntekijöilleen ja miten 

läpinäkyvää organisaation toiminta alalla on. Aluksi kuitenkin esittelemme tutkimuksen kohteena 

olevan organisaation lyhyesti.  

7.1.1 Organisaation käännösosaston esittely 

Yleisradion av-käännösosasto, Yle Kääntäminen ja versiointi, hoitaa Yleisradion ulkomaisten tv-

ohjelmien maahantuonnin sekä suomenkielisten ja ruotsinkielisten versioiden tuottamisen. Lisäksi 

siellä työstetään tekstityksiä suomenkielisiin ohjelmiin muun muassa huonokuuloisia varten sekä 

opetusohjelmiin liittyviä vieraskielisiä tekstityksiä. Ohjelmia hankkii pääasiassa Ylen 

Kansainvälinen ohjelmahankinta kanavien tilauksesta. Yli puolet Yleisradion tv-ohjelmista tulee 

tämän osaston kautta, joten kyseessä on hyvin mittava av-käännösalan työllistäjä. Yle Kääntäminen 

ja versiointi kuvailee tehtäväänsä Internet-sivuillaan seuraavasti: ”Tavoitteemme on välittää 

alkuperäisen teoksen kulttuurinen ja henkinen omaleimaisuus mahdollisimman hyvin.” (Yle 

Kääntäminen ja versiointi 2011.) Ylen talon sisäisten kääntäjien tiimiin kuuluu kaksitoista 

suomentajaa, jotka suomentavat sekä ulkomaisia hankintaohjelmia että omatuotantoisiakin asia- ja 

ajankohtaisohjelmia, tiede-, kulttuuri- ja luontodokumentteja sekä sarjafilmejä, elokuvia ja 

lastenohjelmia (Yle Kääntäminen ja versiointi 2011). Yle on käyttänyt myös freelancer-kääntäjiä 

suomentajina jo 1960-luvulta lähtien. Nyt, kun ohjelmien volyymi on vuosien saattossa kasvanut, 

freelancereilla on yhä merkittävämpi rooli Ylen ohjelmien suomentamisessa. Nykyään Yle 

Kääntäminen ja versiointi käyttää säännöllisesti yli sadan av-kääntäjän palveluksia. He suomentavat 

sekä tekstitettäviä että selostettavia ohjelmia. (Yle Kääntäminen ja versiointi 2011.) 



 96 

7.1.2 Kääntäjien rekrytointi ja kouluttaminen 

Yle Kääntäminen ja versiointi työllistää av-kääntäjiä tiukoin kriteerein. Opiskelijoiden ja 

vastavalmistuneiden yleisessä tiedossa on, että Ylen palvelukseen on vaikea päästä suuren 

hakijamäärän ja rajallisten avautuvien työpaikkojen vuoksi. Yle Kääntäminen ja versiointi kuvailee 

verkkosivuillaan av-kääntäjien pätevyysvaatimuksia seuraavalla tavalla: ”Tv-kääntäjältä vaaditaan 

yliopistollisen loppututkinnon lisäksi yhden tai useamman kielen ja kulttuurin syvällistä tuntemusta. 

Myös erinomainen suomen kielen taito on ehdoton vaatimus. Uusia freelancesuomentajia otetaan 

tilanteen niin vaatiessa, esimerkiksi harvinaisen kielen tai muun erityisosaamisen perusteella” (Yle 

Kääntäminen ja versiointi 2011). Yle ei siis työllistä kääntäjiä heppoisin perustein, vaan vaatii 

työntekijöiltään korkeakoulutusta sekä ammattitaitoa. 

Suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltonen on tehnyt pitkän uran av-kääntäjänä Ylen palveluksessa. 

Hänen mukaansa talon omat kääntäjät ovat vastuussa myös uusien kääntäjien opastamisesta ja 

kouluttamisesta. Samoin sanotaan myös Ylen verkkosivuilla: ”Suomentajat myös tarkistavat 

suomennoksia ja kouluttavat uusia kääntäjiä” (Yle Kääntäminen ja versiointi 2011). Myös Ylen 

suomentaja-toimittajien esimies Marjaana Kulovesi kertoi sähköpostihaastattelussa, että talon 

omien av-kääntäjien työhön Ylellä liittyy myös uusien kääntäjien rekrytointia ja tutorointia sekä 

koulutusta, mistä Ylen kouluttavat kääntäjät saavat palkkaa (Kulovesi, henkilökohtainen tiedonanto 

28.3.2011). Freelance-kääntäjä Jaakko Sauvolan mukaan koulutus ei kuitenkaan ole Ylellä 

palkallista koulutettaville henkilöille (henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011). Ylellä siis myös 

kääntäjät itse voivat osaltaan vaikuttaa uusien työntekijöiden rekrytointiin, mikä on todella hienoa, 

sillä tällä tavoin organisaatiossa varmistetaan yhdessä, että palvelukseen otetaan vain päteviä ja 

koulutettuja henkilöitä. Ylen toiminta kääntäjien rekrytoinnissa ja koulutuksessa on mielestämme 

vastuullista ja alan ammattimaisuuden jatkuvuutta tukevaa. Vaikka Ylen tarjoama koulutus on 

koulutettaville palkatonta, katsomme tämän koulutustarjonnan kuitenkin Ylen eduksi. Esimerkiksi 

MTV3:n kääntäjä Aino Pellonperän mukaan MTV3 ei tarjoa koulutusta, vaikka apua aina 

tarvittaessa saakin ja hänen mukaansa esimerkiksi alan liitot tarjoavat melko vähän koulutusta 

(Pellonperä, henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011). 

7.1.3 Palkkaus ja työajat 

Organisaatiotason toiminnan eettisyyttä ja oikeudenmukaisuutta määrittävät hyvin paljon se, 

millaiset työehdot heidän työntekijöillään on. Kysyimme Ylen suomentaja-toimittajien esimieheltä, 
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Marjaana Kulovedeltä, mihin Ylellä toimivien talon sisäisten kääntäjien sekä Ylen palveluksessa 

olevien freelancereiden palkkaus ja työajat perustuvat. Kulovesi kertoi, että Ylen omat av-kääntäjät 

eli suomentaja-toimittajat ovat Ylessä kokonaispalkan piirissä, mikä tarkoittaa sitä, että he ovat 

kuukausipalkkaisia ja työaika on liukuva tietyissä rajoissa (Kulovesi, henkilökohtainen tiedonanto 

28.3.2011). Ylen omille suomentaja-toimittajille ei siis makseta palkkaa tuotettujen liuskojen tai 

ohjelmaminuuttien perusteella. Liuska- tai ohjelmaminuuttimääriin perustuva palkkiojärjestelmä 

olisi mahdotonta myös siksi, että Ylellä av-kääntäjien työhön liittyy varsinaisen kääntämisen lisäksi 

freelancereiden ja toisten kuukausipalkkaisten kääntäjien käännösten tarkistamista eli niin sanottua 

kollausta, uusien kääntäjien rekrytointia, tutorointia ja jatkokoulutusta sekä toimistoilta ostettujen 

käännösten laaduntarkkailua. Ylen suomentaja-toimittajat kuuluvat Suomen journalistiliiton eli 

SJL:n alaosastoon, Radio- ja televisiotoimittajien liittoon, RTTL:ään ja sen sisällä YOT:hen eli 

Ylen Ohjelmatyöntekijöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Ylen suomentaja-toimittajien palkoista 

sovitaan samaan aikaan kun toimittajienkin palkat neuvotellaan Yhtyneet-neuvotteluissa. (Kulovesi, 

henkilökohtainen tiedonanto 28.3.2011.) Ylen suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltonen kertoi 

haastattelussa, että käytännössä osalle töistä on olemassa deadline ja jotkut toimeksiannot taas ovat 

niin sanottuja päiväämättömiä töitä, joiden tekemisellä ei ole niin kiirettä. Omaan työtahtiin voi 

kuitenkin Aaltosen mukaan vaikuttaa tekemällä myös päiväämättömät työt ajoissa, niin kuin hän 

teki myös tämän tutkimuksen kohteena olevan Synnyin Neuvostoliitossa -dokumenttielokuvan 

kohdalla, sillä hän tiesi kyseisen toimeksiannon olevan vaikea. Kyseisen elokuvan toimitusaika oli 

siis pitkä ja Aaltonen työsti elokuvaa muiden töiden ohella vuoden verran. 

Freelancer-kääntäjät ovat Ylellä työsuhteisia, ja heidän palkkionsa perustuu Yhtyneet-neuvottelujen 

kääntäjäliitteessä sovittuun liuska- ja työstöhintaan (Kulovesi, henkilökohtainen tiedonanto 

28.3.2011). Yhtyneet-sopimuksen palkkiot ovat noin 20 euroa ajastetulta liuskalta, joka sisältää 

noin 20 repliikkiä ja repliikkihinta on yhden euron repliikiltä (Av-kääntäjät 2011). Työsuhteinen 

freelancer työskentelee verokortilla freelancerin ominaisuudessa, mutta ei joudu hankkimaan 

itselleen YEL-vakuutusta eli yrittäjien eläkelain mukaista työeläketurvaa, koska häntä ei katsota 

yrittäjäksi. Freelancer-kääntäjän työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut. Yhtyneet-sopimuksen 

freelancerit eivät siis ole työntekijöitä, vaikka heillä onkin työehtosopimus. Työsuhteinen freelancer 

voi muiden freelancereiden tavoin ottaa vastaan toimeksiantoja eri tahoilta tai kieltäytyä 

toimeksiannosta, jos niin haluavat. Hänellä on siis yrittäjän vapaus, mutta työsuhteen edut. (Av-

kääntäjät 2011.) Ylellä freelancerit voivat päättää työajastaan itse, mutta ottaessaan toimeksiannon 

vastaan hän sitoutuu noudattamaan sovittua toimituspäivämäärää (Kulovesi, henkilökohtainen 

tiedonanto 28.3.2011). 
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Saimme mielipiteen Ylen toimitusajoista ja palkkioista myös freelancer-kääntäjä Jaakko Sauvolalta, 

jonka mukaan Ylen toimitusajat vaihtelevat neljästä kuukaudesta kahteen viikkoon ja tällä hetkellä 

kiireetön työtahti mahdollistaa myös huolellisen tiedonhaun. Verrattuna esimerkiksi Sauvolan 

kokemuksiin SDI Median toimitusajoista ja palkkioista Yle on huomattavasti parempi työnantaja, 

sillä SDI Mediassa palkkiot saattoivat olla Sauvolalla vain kolme dollaria yhdeltä 

ohjelmaminuutilta ja toimitusajat olivat erittäin kiireellisiä. (Sauvola henkilökohtainen tiedonanto 

25.3.2011). 

Yle on siis malliesimerkki freelancereita työllistävänä tahona, sillä työsuhteisten freelancereiden 

työantajana Yle kustantaa freelancereidensa eläketurvan. Työsuhteisena freelancerina 

työskenteleminen on muihin freelancereihin verrattuna huolettomampi ja turvatumpi vaihtoehto. 

Julkisen sektorin toimiijana onkin oletettavaa, että Yle näyttää esimerkkiä muille freelancereita 

työllistäville tahoille. Usein kyseiset tahot haluavat vältellä kääntäjän työsuhteistamista, sillä se 

tarkoittaa lisää maksuja. Yritysriskiä ja maksuja halutaan siirtää kääntäjän vastuulle siten, että heille 

työskentelevien kääntäjien on oltava yrittäjiä (Abdallah 2010: 5). Yle ei onneksi ole lähtenyt 

mukaan tällaiseen epäilyttävään toimintaan, vaan kantaa vastuunsa työnantajana.  

7.1.4 Tarvittavat materiaalit 

Kääntäjän työvälineet ovat hyvin tärkeä kääntäjän jaksamiseen ja työn jälkeen vaikuttava tekijä. 

Ylellä tämä on otettua huomioon ja talon omat kuukausipalkkaiset suomentaja-toimittajat voivat 

työskennellä Ylen tiloissa ja Ylen välineillä, joihin kuuluu sekä tietokone, että tarvittavat ohjelmat 

(Kulovesi, henkilökohtainen tiedonanto 28.3.2011). Ylellä on käytössä oma yhtiössä kehitetty, 

Windows-ympäristössä toimiva ruututekstien kirjoitus- ja ajastusohjelma TextYle, jota voivat 

korvauksetta käyttää myös ne freelancerit, jotka tekevät Ylelle av-käännöksiä (Vertanen 2007: 166). 

Mielestämme on hienoa, että myös Ylen freelancerit voivat käyttää samoja ohjelmia Ylen omien 

kääntäjien kanssa ja kuten Marjaana Kulovesi (henkilökohtainen tiedonanto 28.3.2011) kertoi, Ylen 

omat suomentaja-toimittajat opastavat ja jatkokouluttavat freelancereita. Av-kääntäjien info- ja 

keskustelutilaisuudessa Ylelle freelancerina työskentelevä Jaakko Sauvola kertoi, että hän on saanut 

paljon opastusta ohjelmien käytössä Ylen omilta kääntäjiltä, mikä on ollut hänestä oikein 

positiivinen kokemus. (Sauvola, henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011). Ylellä yhteistoiminta 

freelancereiden kanssa siis on todella hyvää. 

Av-kääntäjien infotilaisuudessa kysyimme vielä tarkemmin siitä, kenellä Ylellä on vastuu 

kääntäjille tarkoitettujen toimeksiantojen taustamateriaalien, kuten alkuperäisen kuvanauhan sekä 
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käsikirjoitusten tai tekstilistojen hankkimisessa. Sauvolan (henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011) 

mukaan työnantaja järjestää kyseiset materiaalit. Hänen mielestään kuvanauha on yleensä ollut 

hyvälaatuinen ja Yle toimittaa yleensä myös melko hyviä käsikirjoituksia ja tekstilistoja 

(henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011). Näin ei ole kaikilla tahoilla, sillä Sauvolan mukaan SDI 

Medialla materiaalit olivat välillä erittäin puutteellisia ja esimerkiksi kuvanauhan päälle oli laitettu 

suuri kuvaa peittävä rasti, jolla ilmeisesti estettiin piratismi – kääntäjiin ei siis luotettu (Sauvola, 

henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011). Katsoimme läpi ne materiaalit, jotka Pirjo Aaltonen oli 

saanut Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan kääntämistä varten. Aaltosen saama kuvanauha oli 

muokkaamaton ja alkuperäinen sekä laadultaan hyvä. Se myös sisälsi ääniraidan. Siltä osin 

Aaltosen saama materiaali oli siis hyvää. Kuitenkin Aaltosen saama venäjänkielinen tekstilista oli 

hyvin puutteellinen ja sisälsi paljon virheitä, minkä vuoksi tietenkin käännösprosessissa ääniraidan 

kuuntelemisella oli entistä suurempi merkitys. Aaltosen materiaalit olivat siis osittain puutteellisia. 

Myös Aaltonen puhui materiaalien laadusta syvähaastattelumme aikana ja mainitsi, että joskus 

käsikirjoituksia ei ole saatavilla lainkaan. 

7.1.5 Tarkastusjärjestelmä ja avoimuus 

Yle Kääntäminen ja versiointi tarkistuttaa käännöksensä talon omilla kuukausipalkkaisilla 

kääntäjillä. Käännösten tarkistus perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta kuitenkin välillä tarkistusta 

tehostetaan. Freelancer-suomentajat toimittavat käännöksensä tarkistettavaksi sähköpostitse. 

Tarkistus tehdään yleensä kuvanauhan kanssa, mutta kiireellisimmissä tapauksissa käännökset 

luetaan vain tekstinä. Ylellä freelancer-kääntäjän on kuitenkin suoritettava käännökselleen oikoluku 

ennen tarkistettavaksi toimittamista. (Kulovesi, henkilökohtainen tiedonanto 28.3.2011.) Myös Pirjo 

Aaltonen kertoi haastattelussamme, että kääntäjän työhön Ylellä kuuluu myös toisten kääntäjien 

tekemien käännösten tarkistaminen, eli niin sanottu kollaaminen. Jaakko Sauvolan mukaan Ylen 

freelancereilla on omana neuvojana ja mentorina kuukausipalkkainen kääntäjä, joka on aina viikon 

kerrallaan käännösten tarkistus- eli kollausvuorossa, jona aikana freelancer voi saada mentoriltaan 

palautetta käännöksistään (Sauvola, henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011). 

Ylellä siis luotetaan tarkastamisen vapaaehtoisuuden kautta siihen, että ammattilaiset tuottavat 

ammattimaista tekstitysjälkeä. Koska Yle työllistää vain koulutuettuja ja päteviä kääntäjiä, voidaan 

olettaa, että laatu on hyvää, mutta myös ammattilaisille tapahtuu erehdyksiä, joten jokaisen 

käännöksen olisi hyvä päästä ruutuun vain tarkastusjärjestelmän kautta. Tarkastaminen kuitenkin 

vie kääntäjiltä tehokasta käännösaikaa ja kiireessä on tietenkin priorisoitava oma käännöstyö 

tarkistamisen edelle, mutta kiire ei saisi olla hyvän laadun esteenä. Ylellä on kuitenkin olemassa 
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Tekstipalvelu, joka vastaa ruututekstitysten teknisestä valvonnasta, mikä tarkoittaa sitä, että 

kääntäjien ajastamat ruututekstitiedostot siirretään oikein lähetystiedoin ja teknisesti tarkastettuina 

digitaalisten lähetysyksiköiden, tiedotukset, sekä tarvittaessa toimitusten käyttöön (Yle 

Kääntäminen ja versiointi 2011). Vaikka siis tekstitysten sisällön laadun tarkistaminen on 

vapaaehtoista, tekstitysten tekninen toimivuus varmistetaan aina. 

Avoimuus on asia, josta annamme Ylelle paljon kiitosta. Saimme tätä tutkimusta varten hyvin 

paljon tietoa Ylen palveluksessa toimivilta henkilöiltä. Ensinnäkin pääsimme haastattelemaan alan 

ammattilaista, Pirjo Aaltosta, joka kertoi työstään Ylellä avoimesti ja innokkaasti. Sen lisäksi 

Tampereen yliopistolla järjestettyyn av-kääntäjien keskustelu- ja infotilaisuuteen osallistui Ylellä 

freelancerina toimiva Jaakko Sauvola, jolta saimme myös tietoa Ylen toiminnasta. Oli hyvin 

positiivista, että myös organisaation esimiestaho suostui mielellään kertomaan meille tietoja tätä 

tutkimusta varten. Saimme puhelimitse hyvin nopeasti tavoitettua Ylen suomentajien esimiehen, 

Marjaana Kuloveden, joka suostui vastaamaan sähköpostikyselyymme ja kertoi mielellään meille 

Ylen käännöstoiminnasta. Kulovesi vastasi kysymyksiin tarkasti, mikä kertoo toiminnan 

avoimuudesta. Haastattelemamme kääntäjä Pirjo Aaltonen sekä av-kääntäjien infotilaisuudessa 

vieraillut Jaakko Sauvola ei kertonut Ylen toiminnasta mitään negatiivista, joten myös 

työntekijöiden taholla Ylen toimintaan ollaan selvästi tyytyväisiä. 

Toiminnan avoimuudesta kertovat myös Yle Kääntämisen ja versioinnin verkkosivut, jotka ovat 

täynnä tietoa siitä, miten av-käännöstoimintaa harjoitetaan Ylellä. Sivuilla esimerkiksi kuvaillaan 

seikkaperäisesti Ylellä toimivien suomentajien työtä, kerrotaan freelancereiden työllistämisestä ja 

koulutuksesta Ylellä ja lisäksi Yle tarjoaa myös tietoa siitä, missä av-kääntäjän koulutusta tarjotaan 

(Yle Kääntäminen ja versiointi 2011).  

7.2 Inhimilliset resurssit 

TQM-mallin mukaisesti laadun ja toimivuuden tutkimisessa kiinnitetään huomiota myös 

käännöksen laatineeseen kääntäjään. Tällöin otetaan selvää kääntäjän koulutus- ja työtaustasta ja 

pyritään kartoittamaan sitä, millaisia ajatuksia ja periaatteita kääntäjällä yksilönä on kääntämisestä. 

Kysyimme tutkimamme elokuvan kääntäjältä, Pirjo Aaltoselta paljon kysymyksiä liittyen hänen 

taustaansa ja ajatusmaailmaansa kääntämisestä ja saimme paljon valottavia vastauksia. Oli hienoa 

päästä haastattelemaan kokenutta av-käännösalan ammattilaista ja saada analyysiin sisällytettyä 

myös kääntäjän mielipiteitä ja ajatuksia. Näin saimme toteutettua TQM-mallimme karnevalistisesta 

näkökulmasta, jossa laadun ja toimivuuden arviointi ei ole vain ulkopuolelta tulevaa pelkkää 
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subjektiivista arvottamista, vaan todellisten tekijöiden huomioimista ja kääntäjän (sekä 

kohdeyleisön) kuuntelemista. Seuraavassa esittelemme niitä tietoja kääntäjän koulutus- ja 

työtaustasta, harrastuneisuudesta sekä kääntämisen periaatteista, joita saimme haastattelun puitteissa 

selville.  

7.2.1 Koulutus- ja työtausta sekä ammattitaidon 

ylläpitäminen 

Kokenut av-kääntäjä Pirjo Aaltonen tiesi jo ylioppilasaikanaan, että halusi käännösalalle. Aaltonen 

onkin opiskellut elämänsä aikana hyvin ahkerasti: Aluksi Aaltonen suoritti Helsingin yliopistossa 

taidehistorian perusopinnot sekä suomen kielen ja kirjallisuuden hyvin laajat aineopinnot, mutta 

käydessään ensimmäisen kerran Venäjällä kieliharjoittelussa Leningradissa vuonna 1970, hän päätti 

opiskella vielä pääaineekseen venäjän kieltä. Aaltonen asui Venäjällä kaksi vuotta opiskellen, 

minkä jälkeen hän aloitti av-kääntäjän työn freelancerina toukokuussa vuonna 1972 ollessaan 24-

vuotias. Heinäkuussa vuonna 1973 hän sai vakinaisen suomentajan viran ja on tehnyt av-käännöksiä 

koko uransa ajan. Ahkeran työskentelyn ohessa Aaltonen päätti opintonsa Helsingin yliopistossa ja 

valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2004. Venäjä-vuosien ja yliopisto-opintojen lisäksi 

Aaltonen on ylläpitänyt omaa kielitaitoaan lukemalla hyvin paljon, käymällä erilaisilla kursseilla 

sekä olemalla tiiviisti yhteyksissä venäläisten kontaktien kanssa. Kun Neuvostoliitto romahti ja 

kääntäjän työ alkoi koskea enemmän oikeaa neuvostotodellisuutta ja venäläisen elämän 

realiteetteja, Aaltonen päätti parantaa kielitaitoaan erityisillä Saharov-opiston järjestämillä 

kursseilla Saksassa, joilla hän onkin käynyt jo yhteensä viisitoista kertaa. Venäjänkieliset kurssit 

käsittelivät politiikkaa, historiaa, taloutta, ajankohtaisia asioita ja esimerkiksi armeijaan liittyvää 

erityistermistöä ja tutustuttivat Aaltosen sellaiseen sanastoon ja ajatusmaailmaan, mitä ei koskaan 

ollut mahdollista oppia neuvostosanakirjoista tai yliopistokursseilla. Aaltosen ansioituneesta 

ammattitaidon ylläpitämisestä kertoo laadukkaiden käännöstöiden lisäksi se, että eri säätiöt ja 

organisaatiot ovat myöntäneet hänelle stipendejä kursseja varten. Niinä vuosina, kun Aaltonen ei 

ole saanut kursseihin rahoitusta, hän on opiskellut omakustanteisesti. Vaikka Aaltonen onkin 

piakkoin siirtymässä pois työelämästä, hän aikoo jälleen lähteä kolme viikkoa kestävälle kurssille. 

Aaltonen on siis erikoistunut Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan, mutta suomentaa paljon myös 

yleiseen historiaan liittyviä teoksia. Hänellä on venäjän lisäksi työkielenä myös englanti, josta hän 

kääntää paljon esimerkiksi Irlantiin liittyviä sarjoja ja dokumentteja. Kokenut kääntäjä onkin aina 

panostanut monialaisuuteen ja myös koko haastattelun ajan hän korosti harrastuneisuuden tärkeyttä 
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kääntäjän ammattitaidon ylläpitäjänä. Kokemuksen, koulutustaustan sekä harrastuneisuuden tuoma 

ammattitaito sekä erikoistuminen historiaan tekevät mielestämme Aaltosesta juuri sopivan 

kääntäjän Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvalle, joka käsitteli Neuvostoliiton sekä siellä syntyneiden 

ihmisten vaiheita. 

7.2.2 Ajatuksia ja periaatteita kääntämisestä 

Aaltonen kertoi paljon myös omia yleisiä periaatteitaan ja mielipiteitään kääntämisestä. Etenimme 

tässä haastatteluosioissa siten, että kartoitimme ensin hänen ajatuksiaan yleisemmin av-

kääntämisestä sekä suomalaiselle kohdeyleisölle kääntämisestä, minkä jälkeen käsittelimme 

dokumenttielokuvan kääntämisen erityispiirteitä ja keskustelimme tarkemmin Synnyin 

Neuvostoliitossa -elokuvan käännösprosessista ja käännösratkaisuista. Saimme paljon sellaista 

tietoa elokuvan kääntämiseen ja Aaltosen kääntämistapoihin liittyen, jota ilman elokuvan 

käännösratkaisujen analyysi olisi jäänyt kovin vaillinaiseksi. Lisäksi keskustelussa heräsi paljon 

ideoita vastaanottotutkimusta varten ja osoitti myös sen, miten kultaista tietoa kääntäjiä 

haastattelemalla saadaan alan todellisesta arjesta, kuten työmäärien ja käytettävän ajan välillä 

tasapainoilemisesta sekä palautteenannosta ja tietysti myös käännösratkaisuihin vaikuttavista 

tekijöistä. 

7.2.2.1 Motivaatio ja ammatin arvostus 

Av-kääntäjän työ on hyvin vaativaa. Kääntäjä joutuu usein tekemään työtä aikapaineessa ja 

kuitenkin työn jäljen pitäisi olla loppuun asti mietittyä. Lopputuloksen toimivuuteen vaikuttaa 

tällaisessa ammatissa koulutustason, kokemuksen ja yleistiedon lisäksi väkisinkin kääntäjän oma 

suhtautuminen ja motivaatio tekemäänsä työtä kohtaan. Se, mikä meissä haastattelijoissa herätti heti 

suurta kunnioitusta Aaltosta kohtaan, oli hänen intohimoinen asenteensa av-kääntäjän työhön. Niin 

paljon kuin yleisessä keskustelussa onkin noussut esiin alan epäkohtia, Aaltonen muisti hyvin usein 

haastattelun aikana mainita sen, kuinka paljon av-kääntäminen voi antaa. Toki Aaltosen 

mielipiteeseen työn mielekkyydestä voi vaikuttaa se, että Ylellä kääntäjien asema ja palkka ovat 

verrattain hyviä, mutta Aaltonen puhui enemmän nimenomaan käytännön työn 

mielenkiintoisuudesta ja av-kääntäminen on aina ollut hänestä erittäin mukava työ. Haastattelun 

lopussa keskustelimme hänen saamastaan palautteesta ja siitä, miten yleisöpalautetta leimaa av-

käännösalalla sen negatiivisuus. Aaltosen mukaan palautetta saa hyvin harvoin, se on harmillisen 

negatiivista ja joskus palaute on suorastaan röyhkeää. Aaltosen mukaan tällainen tendenssi johtuu 
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siitä, että yleisö ei luonnollisestikaan tiedä työn vaativuudesta, ja usein myös siitä, että yleisö itse ei 

ole katsonut elokuvaa tai ohjelmaa kovin tarkkaavaisesti. Aaltonen painottaa, että yleisön 

palautteeseen voi ja kannattaa vastata. Kun kysyimme Aaltoselta, tahtoisiko hän av-kääntäjille 

enemmän arvostusta ja huomiota, hän vastasi, että se olisi alalle yleisesti tervehdyttävää ja suotavaa, 

mutta hän henkilökohtaisesti ei tunne olevansa riippuvainen ulkopuolisesta arvostuksesta, sillä hän 

on aina viihtynyt av-kääntäjän työssä. Mielestämme Aaltonen onkin hyvä esimerkki muille, sillä 

tällaisena alan murrosaikanakin, kun esiin nousevat vain työehtosopimukset ja vääristynyt 

palkkioiden ja työtahdin suhde, hän muistuttaa siitä, miten tärkeää oman ammattiylpeyden ja oman 

arvon tunteminen on. Se, että itse uskomme omaan ammattiimme ja sen erityisyyteen, on ainoa 

keino, jolla saamme myös muut uskomaan sen. Haluamme kuitenkin korostaa, että kaikki 

Aaltosesta sillä hetkellä itse löytämämme palaute oli hyvin positiivista: esimerkiksi Karamazovin 

veljesten käännöksestä arvostelun kirjoittanut toimittaja kiitti Aaltosta upeasta käännöstyöstä. 

7.2.2.2 Toimeksiantoon valmistautuminen 

Kun keskustelimme toimeksiantoon valmistautumisesta, kävi ilmi, että Aaltonen kiinnittää selvästi 

taustatiedon keruuseen paljon huomiota. Elokuvia tai sarjoja kääntäessä Aaltonen etsii Internetistä 

paljon hyödyllistä taustatietoa teoksesta ja sen tekijöistä ja esimerkiksi romaaneihin perustuvien 

elokuvien tai sarjojen kääntämisessä alkuperäiset kaunokirjalliset teokset ovat avuksi. Aaltonen 

kuitenkin huomauttaa, että kääntäjän on suhteutettava taustatyön määrä kaikkeen muuhun: palkka ja 

käytössä oleva aika ovat rajalliset ja usein kääntäjällä on työn alla useita eri käännöksiä. Yhden 

tietyn käännöksen taustatyöhön ei ole siis varaa käyttää kaikkea työaikaa. Aaltosella työ- ja vapaa-

aika näyttävät kuitenkin kulkevan tietyllä tavalla käsi kädessä, sillä hän on hyvin kiinnostunut 

omasta työstään ja osaa nauttia siitä. Vapaa-aikana luetut romaanit eivät useinkaan siis näytä olevan 

velvoittavaa uhrautumista tulevaa toimeksiantoa varten, vaan Aaltonen tekee sen puhtaasta 

rakkaudesta taiteeseen, kuten hän itsekin haastattelussamme kertoi. Hän muistuttaa, että taustatyön 

määrä pitää lisäksi suhteuttaa siihen, kuinka paljon käännöstyö sitä tarvitsee: itse hän sanoo 

lukevansa taustatietoa sen verran, mitä mikin käännettävä ohjelma tai elokuva milloinkin vaatii. 

Tämän tutkimuksen kohteena olevan elokuvan kääntämistä varten Aaltonen etsi elokuvasta tietoa 

Internetistä, kuten selostuksia ja muita kirjoituksia ja koska elokuva oli vain yksi osa moniosaista 

elokuvasarjaa, hän otti myös selvää aiemmista elokuvista. Lisäksi hän haki tietoa elokuvan 

tekijöistä. 
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7.2.2.3 Kohdeyleisön huomioiminen 

Kohdeyleisön huomioiminen on asia, joka on ensisijaisen tärkeää kääntämisessä. Kääntäjän on 

osattava arvioida, ketkä mahdollisesti olisivat käännöksen todellinen yleisö ja perustaa 

käännösratkaisunsa tämän mahdollisen yleisön tarpeisiin. Aaltosen haastatteluvastauksista näkyi 

selvästi se, että hän on pohtinut kohdeyleisön roolia hyvin paljon uransa aikana. Hänen mukaansa 

suomalaiselle yleisölle kääntämisen tavat ovat ajan myötä muuttuneet. Aiemmin Aaltosen mukaan 

1970- ja 1980-luvuilla televisio ykkösen ja kakkosen aikaan odotettiin, että kaikki selitetään ja 

neuvottiin käyttämään hyvin yksinkertaista kieltä sekä välttämään esimerkiksi vierasperäisiä sanoja 

ja lauseenvastikkeita. Oletettiin, että ihmisten taustatieto eri aiheista ei ollut kovin laajaa. Selkeys ja 

ymmärrettävyys ovat hänen mielestään vieläkin tavoiteltavia asioita, mutta yleisöt ovat nykyään 

hieman valikoituneempia ja esimerkiksi vieraita elementtejä voi hänen mukaansa laittaa 

tekstityksiin jo hieman enemmän. Teeman ja muiden valikoituneempien yleisöjen kanavien 

johdosta Aaltonen on kokenut, että ihan kaikkea ei tarvitse enää selittää. Myös meidän 

mielestämme Teema-kanavan, sekä muiden hieman eriytyneempien kanavien tulo 

televisiomarkkinoille on otettava huomioon käännösstrategioissa. Esimerkiksi Teema-kanavalla 

esitetään paljon dokumentteja hyvin spesifeistä aiheista ja on oletettavaa, että näitä ohjelmia ja 

elokuvia katsovat aiheesta kiinnostuneet ihmiset. Tällainen kehityssuunta ei tietenkään tarkoita sitä, 

että tekstitykset voitaisiin täyttää eri alojen erikoissanastolla, mutta toki voidaan olettaa, että vieraita 

elementtejä voidaan jättää ruudulle aiempaa enemmän. Toisaalta Aaltonen muistutti haastattelussa 

siitä, että asialla on myös kääntöpuolensa: Esimerkiksi sellaiset vieraat kulttuurielementit, jotka 

ovat hyvin historiasidonnaisia, voivat vaatia paljon kotouttavampaa käännösotetta kuin aiemmin. 

Yhtenä esimerkkinä Aaltonen mainitsi Komsomolin, eli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 

nuorisojärjestön, joka on tietenkin terminä hyvin historiasidonnainen. Ennen Aaltosen mukaan 

termin olisi voinut jättää tekstityksiin aivan huoletta, sillä esimerkiksi 1970-luvulla termi oli 

Suomessa yleisessä tiedossa. Nykyään Aaltonen sanoo kääntävänsä kyseisen termin usein sanalla 

nuorisoliittolaiset, sillä Komsomolin merkitys ei ole enää suomalaiselle kohdeyleisölle selvä asia ja 

neuvostoreaaliat ovat jääneet historiaan jo kaksikymmentä vuotta sitten. 

Aaltonen on kääntäjänä päättänyt pitää tietyistä, hänelle itselleen tärkeistä periaatteista kiinni, kuten 

opettavaisuudesta: etenkin dokumenteilla on hänen mukaansa opettavainen merkitys ja hän haluaa 

myös itse käännöksillään tuoda suomalaisille uutta tietoa vieraista kulttuureista. Aaltonen myös 

muistutti haastattelussa siitä tosiasiasta, että meillä pitää Venäjän naapurimaana olla kiinnostusta 

Venäjän kulttuuria ja asioita kohtaan. On totta, että Venäjä on Suomea hyvin lähellä 
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maantieteellisesti, mutta samalla niin kaukana, kun ajatellaan maidemme kulttuureja. Venäjän ja 

Neuvostoliiton historiaan liittyy hyvin paljon suomalaisille vieraita asioita, mutta me haluamme 

Aaltosen tavoin tuoda käännöksissä hieman myös vieraita elementtejä näkyviin silloin kun se on 

mahdollista, jotta tietoisuus vieraasta kulttuurista kasvaisi. 

Yksi asia, jonka suhteen Aaltonen ei halua antaa periksi, ovat venäläiset nimet. Niiden 

kääntämisessä Aaltonen noudattaa mielellään venäläistä nimijärjestelmään, jossa käytetään paljon 

etu- ja isännimeä ja jossa yhdestä etunimestä on olemassa hyvin erilaisia muotoja, joita käytetään 

aina tilanteen mukaan. Aaltonen on elämänsä aikana oppinut huomaamaan, että venäläisen 

nimijärjestelmän erityisyydet sekä teitittely ja sinuttelu ovat niin syvällä venäläisissä, että sitä ei 

pitäisi sivuuttaa. Kuitenkin esimerkiksi isännimen käyttämistä Aaltonen välttää silloin, kun 

kontekstista ei selviäisi katsojille, kenestä on kyse. Näin hän toimi esimerkiksi tutkimuksen 

kohteena olevan elokuvan eräässä kohtauksessa, jossa presidentti Putinista käytettiin vain nimeä 

Vladimir Vladimirovitš. Kohdeyleisö ei olisi tästä kontekstista ymmärtänyt, kenestä kohtauksessa 

puhuttiin, joten Aaltonen käytti kohdassa etu- ja isännimen lisäksi sukunimeä. Elokuva sisälsi 

paljon eri henkilöitä, joita puhuteltiin etunimen lyhennetyllä muodolla, esimerkiksi Stanislavin 

sijaan käytettiin nimeä Stas ja niin edelleen. Mielestämme Aaltonen teki oikean ratkaisun siinä, kun 

hän käytti venäläistä nimijärjestelmää eikä tehnyt tässä asiassa kotouttavaa ratkaisua. 

Toinen ongelmallinen asia kohdeyleisölle voivat olla maantieteelliset nimet. Tutkimassamme 

elokuvassa kerrottiin eräästä henkilöstä, joka oli syntynyt Gruusiassa. Gruusia itsenäistyi vuonna 

1991, jolloin suomen kielessä otettiin käyttöön länsimaisen perinteen mukainen nimi Georgia, 

vaikka maan nimi virallisesti ei muuttunutkaan. Katsoja, jolla on heikot taustatiedot kyseisestä 

aiheesta, saattaa hämääntyä katsoessaan elokuvaa, sillä tekstityksissä viitattiin kahdella nimellä 

samaan maahan. Aaltonen oli kuitenkin lisännyt myöhempään Georgiaa käsittelevään kohtaukseen 

tilan ja ajan suomissa puitteissa pienen selityksen ja kertonut, että Georgia ja Gruusia viittaavat 

samaan maahan. Tarkastelemme kääntäjän tekemiä käännösratkaisuja tarkemmin osassa 7.3.2, 

mutta tässä osiossa on hyvä valottaa niitä periaatteita, joita Aaltonen on noudattanut kääntämisessä. 

Erilaisten vieraiden kulttuurielementtien kääntämisessä Aaltonen haluaa etenkin luottaa 

kohdeyleisön kykyihin sietää myös hieman vieraampia asioita: ”Niin, mä yrittäisin kumminki olla 

väheksymättä yleisöä” (Aaltonen 2010). Aaltonen on selvästi pohtinut kohdeyleisön merkitystä ja 

kehityssuuntaa uransa aikana paljon ja on asian suhteen hyvin valveutunut. 

Av-kääntäjä joutuu ruututekstikonventioiden rajoitusten vuoksi jättämään usein joitakin asioita pois 

tekstityksestä. Ensinnäkin kaikelle puheelle ei ole tekstityksissä tilaa ja toiseksi ihminen ei pysty 

sisäistämään kirjoitetussa muodossa olevaa informaatiota yhtä nopeasti kuin kuultua informaatiota. 
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Av-kääntäjä joutuu ajoittain tilanteeseen, jossa on paljon päällekkäistä puhetta ja on vain tehtävä 

päätös siitä, miten ratkaista tilanne kohdeyleisöä palvelevalla tavalla. Aaltonen korostaa, että 

kääntäjä miettii koko ajan kääntäessään sitä, mikä on se tärkeä asia, joka vie juonta eteenpäin ja 

mikä auttaa yleisöä ymmärtämään, mitä ruudulla tapahtuu. Sen vuoksi kääntäjän pitää Aaltosen 

mukaan myös osata tulkita erilaiset ongelmatilanteet oikein. Tiivistäminen on Aaltosen mukaan 

perusteltua erityisesti silloin, kun jonkin kohtauksen kuva on selvästi tärkeämmässä roolissa kuin 

sana. Esimerkkinä Aaltonen antoi Raja-elokuvan, jonka kuva oli niin upeaa ja voimakasta, että hän 

käänsi vain kaikista välttämättömimmän. Myös Synnyin Neuvostoliitossa oli paikoin voimakasta 

kuvaa, jolloin Aaltonen oli katsonut parhaaksi jättää tekstityksiä pois. 

Aaltosen mukaan ajoitus on myös yksi hyvin paljon yleisön katselukokemukseen vaikuttava tekijä. 

Hän kertoo, että ajoituksessa on kaksi hyvin tärkeää seikkaa, jotka on otettava huomioon: 

ensinnäkin tekstitykset eivät saisi mennä kuvaleikkausten yli, sillä olisi suotavaa, että samalla 

hetkellä kuva ja tekstitykset toistavat samaa informaatiota. Jos ruututeksti menee kuvaleikkauksen 

yli, sanan ja kuvan informaation rytmi on epäsuhdassa, jolloin ohjemaa tai elokuvaa on hyvin 

hankala seurata. Toisaalta ruututekstien pitäisi olla ruudulla näkyvissä niin kauan, että katsoja ehtisi 

lukea sen mutta samalla myös keskittyä kuvan ja äänen seuraamiseen. Näiden kahden asian välillä 

tasapainoilu ei ole helppoa ja Aaltonen muistuttaa, että informaation rytmi ei ole aina pelkästään 

kääntäjästä kiinni, vaan usein myöskään elokuvan tekijä ei ole ottanut huomioon sitä, että puheen 

pitäisi olla rytmissä kuvan kanssa. Hänen mukaansa ajoittaminen on erityisen hankalaa sellaisissa 

dokumenttielokuvissa, jossa on paljon vapaata puhetta ja taas helpompaa silloin, kun elokuvassa on 

tarkka käsikirjoitus, kuten fiktiivisissä elokuvissa usein on. Pirjo Aaltonen oli siis selvästi pohtinut 

yleisön huomioimista myös tässä suhteessa. Pohdimme tarkemmin Aaltosen tekemiä ratkaisuja 

tekstitysten teknisistä seikoista tarkemmin kohdassa 7.3.1. 

7.2.2.4 Miten ratkaista ongelmakohdat? 

Viime aikoina alalla on paljon keskusteltu siitä, miten av-kääntäjät joutuvat kääntämään yhä 

huonommista käsikirjoituksista. Myös Aaltonen puhui aiheesta haastattelun aikana ja mainitsi, että 

joskus käsikirjoituksia ei ole lainkaan. Tällöin epäselviä kohtia on hankala tarkistaa, kun materiaalit 

ovat joko puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan. Myös kyseisen tutkimamme elokuvan käsikirjoitus, 

tai oikeammin sanottuna tekstilista, oli hyvin vaillinainen ja sisälsi paljon virheitä. Tällöin 

kääntäjällä on vain koetettava tulkita epäselvä kohta oikein tai kysyä neuvoa joltakulta toiselta. 

Aaltosen mukaan kääntäjän työssä hankalissa kohdissa on vain joskus käytettävä harkittua tulkintaa, 

mutta hän kertoo kysyvänsä usein neuvoja epäselvien kohtien kääntämisessä esimerkiksi 
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venäläisiltä natiiveilta aina kun se on mahdollista ja näin hän toimi myös Synnyin Neuvostoliitossa -

elokuvaa kääntäessään. Myös muut ongelmakohdat, kuten esimerkiksi termit joiden oikeasta 

käytöstä ei voi olla varma, hän ottaa yhteyttä henkilöön, joka voisi tietää asiasta enemmän. 

Aaltonen on siis hyvin vastuuntuntoinen kääntäjä, eikä aina perusta käännösratkaisuja vain omaan 

arvioonsa. Tällainen käännöstapa on eettistä ja myös kohdeyleisöä palvelevaa. Aina 

käännösratkaisuihin ei ehdi tai löydä apua, mutta silloin kääntäjän on vain luotettava puhtaasti 

omaan ammattitaitoonsa. Aaltonen korostaa käännösratkaisujen valinnassa sitä, että pystyy aina 

perustelemaan omat ratkaisunsa. 

7.2.2.5 Dokumenttielokuvan erityispiirteet ja niiden vaikutukset 

kääntämiseen 

Keskustelimme Aaltosen kanssa paljon Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan kääntämisen 

erityispiirteistä ja selvästi suurin kääntämiseen vaikuttanut tekijä oli elokuvan genre. Koska Synnyin 

Neuvostoliitossa on dokumenttielokuva, sen kääntäminen erosi hyvin paljon fiktiivisten, 

repliikeittäin valmiiksi käsikirjoitettujen elokuvien kääntämisestä. Dokumenttielokuvan kertojan 

rooli oli suuri ja elokuvassa haastateltujen henkilöiden vastaukset pitkiä vapaasta puheesta 

koostuvia kerrontoja omasta elämästä. Aaltonen kertoikin elokuvan olleen tavallista haastavampi 

kääntää juuri sen vuoksi, että se oli dokumenttielokuva, jossa haastateltiin monia eri ihmisiä. 

Dokumenttielokuvalle tyypillisesti elokuva sisälsi paljon vapaata puhetta, sillä siinä esiintyneiden 

henkilöiden haastatteluvastauksia ei tietenkään ollut ennalta käsikirjoitettu. Elokuvan eri 

henkilöiden puhetyylit olivat myös hyvin erilaisia ja esimerkiksi Dima-nimisen henkilön puhetta oli 

hyvin haastavaa kääntää, sillä se oli todella nopeaa ja informatiivista. Juuri tämän henkilön 

repliikeissä Aaltonen joutuikin tiivistämään hyvin paljon verrattuna muihin elokuvan henkilöihin. 

Tiivistämisen lisäksi vapaa puhe vaikutti myös ajastamiseen, mikä oli Aaltosen mukaan kyseisessä 

elokuvassa varsin vaativaa työtä. 

Vapaa puhe ja erilaiset puhetyylit eivät olleet ainoa hankaluus Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan 

kääntämisessä. Myös dokumenttielokuvalle tyypillinen irrallisuus antoi Aaltosen mukaan työhön 

haastetta. Irrallisuudella tarkoitamme tässä sitä, että kohtaukset eivät aina edenneet kronologisessa 

järjestyksessä, vaan elokuvien henkilöistä saatettiin välillä näyttää kohtauksia heidän lapsuudestaan 

ja nuoruudestaan, vaikka elokuva periaatteessa keskittyikin heidän nykyiseen elämäänsä. Tällöin 

tekstitettävä puhe ei aina liittynyt kuvan välittämään informaatioon lainkaan. Irrallisuus liittyy myös 

siihen, että elokuvassa haastateltiin yhteensä seitsemää eri ihmistä, joista jokaisella oli aivan 
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omanlaisensa tausta ja elämänpiiri, joten tavallaan elokuva sisälsi seitsemän toisistaan irrallista 

tarinaa. Lisäksi elokuva eteni siten, että henkilöiden haastattelu ei aina edennyt alusta loppuun, vaan 

pieniä haastattelun osia oli sijoiteltu eri elokuvan vaiheisiin, jolloin tietyn henkilön haastattelun 

osiot olivat toisistaan usein irrallisia. Irrallisuus liittyy kyseisessä elokuvassa vielä siihen, että 

haastattelun kysymyksiä ei aina toistettu elokuvassa, vaan katsoja kuuli pelkät vastaukset. 

Kääntäjän oli siis oltava koko ajan selvillä siitä, mistä haastateltava puhui, mikä ei ole helppo 

tehtävä. Kaiken irrallisuuden keskellä Aaltonen oli kuitenkin saanut aikaan toimivan ja eheän 

kokonaisuuden, mikä varmasti johtuu siitä, että Aaltonen on kääntänyt dokumentteja hyvin paljon 

uransa aikana. 

7.3 Sisällön laatu 

Tekstitysten sisältöön liittyvät tekijät ovat luonnollisesti myös erittäin tärkeitä laaja-alaisen 

laatututkimuksen arvioinnin kohteita. Kuten kerroimme tarkemmin kohdassa 4.2.3, olemme 

jakaneet sisällön laadun kahteen kategoriaan: sisällön tekniseen laatuun ja av-kääntäjän tekemiin 

käännösratkaisuihin. Sisällön laatu käsittää kaikki ne tekijät, jotka ovat katsojalle näkyviä, mutta 

joihin katsojat eivät välttämättä kiinnitä huomiota. Arvioidaksemme tekstitysten laatua 

mahdollisimman kattavasti me kysyimme sisällön laatuun liittyvistä tekijöistä 

vastaanottotutkimuksemme kohdeyleisöltä kyselylomakkeen avulla. Tässä luvussa yhdistämme 

sekä oman tekstitysten laadun analyysimme että vastaanottotutkimuksesta saadut tiedot ja pyrimme 

näin tarjoamaan kattavan analyysin elokuvan tekstitysten laadusta. 

7.3.1 Sisällön tekninen laatu 

Sisällön tekninen laatu sisältää monia elementtejä, jotka ovat näkyviä myös katsojalle. Tässä 

luvussa esittelemme yleisimpiä tekstitysten tekniseen laatuun liittyviä konventioita sekä omasta että 

osittain myös kääntäjän näkökulmasta. Koska myös kohdeyleisöllä on oikeus päästä ääneen, 

kerromme analyysissamme myös vastaanottotutkimuksessa esiin tulleita mielipiteitä tekstitysten 

teknisestä laadusta. 

7.3.1.1 Synkronia 

Tekstitysten synkronia kuvan ja äänen kanssa on hyvin oleellinen tekijä tekstitysten laadun 

kannalta, sillä jos synkronia on toimiva, tekstitykset ovat huomaamattomia ja auttavat silti 
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ymmärtämään vieraskielisen puheen. Jos synkronia taas on epätarkka, katsoja kiinnittää tähän 

välittömästi huomiota ja ärsyyntyy helposti. Tutkimamme elokuvassa synkronian saavuttamisen 

haasteena oli elokuvan genre, eli dokumenttielokuva, joka sisälsi runsaasti spontaania puhetta. Puhe 

oli nopeaa ja lisäksi kertojan ääni kuului välillä taustalta. Haastateltavat henkilöt puhuivat kuitenkin 

useimmiten yksin vastaten kysymyksiin ja kertoen elämästään, joten dialogia toisten henkilöiden 

kanssa oli vain ajoittain. Vain kaksi elokuvassa haastatelluista henkilöistä, kaksosveljet Stas ja 

Denis, puhuivat usein dialogissa ja heidän puheensa oli päällekkäistä, sillä heitä haastateltiin usein 

samaan aikaan. Vaikka muut henkilöt eivät puhuneet jatkuvassa dialogissa, vaan vastasivat lähinnä 

haastattelijan kysymyksiin, myös heidän puheensa oli usein nopeatempoista puhekieltä. On 

kuitenkin selvää, että tekstitykset eivät voi vaihtua niin nopeasti kuin puheen rytmin täydellinen 

seuraaminen vaatisi, joten tekstitysten luoma puheen tempo on hitaampi. Tekstitysten hitaampi 

rytmi voi kuitenkin vaikuttaa elokuvan henkilöiden karakterisaatioon, sillä elokuvassa esiintyi 

erilaisia henkilöitä, joista jokaisella oli yksilöllinen puhetapa. Toiset henkilöistä puhuivat erittäin 

nopeasti ja toiset paljon hitaammin. Jos tekstitysten nopeus on sama kaikkien puhujien kohdalla, 

yksilölliset erot puheen nopeudessa eivät välity tekstitysten kautta katsojalle. Kääntäjä voi kuitenkin 

luottaa muiden merkkijärjestelmien apuun, sillä ääni voi välittää tarpeellisen informaation. Vaikka 

tekstitykset eivät siis välittäisikään informaatiota puheen nopeudesta, katsoja kuitenkin kuulee 

alkuperäisen puheen, jolloin myös lähdekieltä osaamaton katsoja pystyy itse määrittelemään puheen 

nopeuden. 

Synkronia on tekstitysten integroimista kuvan ja äänen välittämän tiedon virtaan, ja synkroniaan 

vaikuttaa oleellisesti myös arvioitu lukunopeus. Tutkimamme elokuvan tekstitysten lukunopeus 

vastasi tekstityskääntämisen alalla vallitsevia yleisiä normeja, joista kerroimme tutkielmamme 

ensimmäisessä luvussa. Saadaksemme tarkempaa tietoa tekstityksistä tarkastelimme Excel-taulukon 

avulla jokaisen yksittäisen ruututekstirivin merkkimääriä ja laskimme taulukon avulla myös 

tekstitysten enimmäis- ja vähimmäismerkkimäärät sekä merkkimäärien keskiarvon. Jokaisen 

erillisen ruututekstirivin merkkimäärän keskiarvo oli 24 merkkiä, johon on laskettu myös 

välilyönnit. Minimimäärä merkkejä yhdellä rivillä oli kolme merkkiä, ja tämä ilmaisu oli Ei. 

Enimmäismerkkimäärä yhdellä rivillä oli 37 merkkiä, ja tämä merkkimäärä oli yhteensä 31 rivillä. 

Luku kertoo siitä, että elokuva sisälsi hyvin paljon puhetta. Kääntäjä oli kuitenkin tiivistänyt paljon 

ja saanut näin lukuajan sopimaan yhteen tiedon määrän kanssa. Vaikka puhetta oli runsaasti ja 

ruututekstit sisälsivät paljon merkkejä, tekstitysten seuraaminen ei silti tuntunut kiireiseltä. Kääntäjä 

oli poistanut joitakin puheelle tyypillisiä toistoja ja epäröintejä sekä hyvin lyhyitä ilmaisuja, mikä 

teki tekstityksistä toimivat ja selkeät. 
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Saadaksemme täydellisen kuvan tekstitysten lukunopeudesta, kysyimme myös 

vastaanottotutkimuksemme kohdeyleisön mielipidettä asiasta. Ennakko-olettamuksemme oli, että 

ainakin suurin osa koehenkilöistä pitäisi lukunopeutta sopivana. Saimme kysymykseen 

seuraavanlaiset vastaukset: 

Millainen elokuvan tekstitysten lukunopeus mielestäsi oli? 

Liian nopea. Sopiva. Liian hidas. 

0 14 0 

Vastauksista päätellen lukunopeus vastasi mitä ilmeisimmin totuttua tekstitysten lukunopeutta. 

Näkemykseen tekstitysten lukunopeudesta voivat vaikuttaa kuitenkin myös kohdeyleisön 

erityispiirteet, sillä kohdeyleisö edusti hyvin nuorta ikäpolvea, jonka voidaan olettaa pystyvän 

seuraamaan vaikeuksitta nopeampaakin tekstiä. Vanhempien katsojien mielipide lukunopeudesta 

voisi olla erilainen. Elokuvan genrellä voi myös olla vaikutusta lukunopeuteen, sillä vaikka kuva 

sisälsi paljon katsottavaa ja mielenkiintoista seurattavaa, kuvakulmat ja kohtaukset eivät vaihtuneet 

kovin nopeasti. Esimerkiksi vauhdikkaissa toimintaelokuvissa, joita kohdeyleisömmekin on ehkä 

tottunut katsomaan, tapahtumia on paljon ja tekstiä useimmiten melko vähän. Nopeasti vaihtuvien 

kuvien seuraamisen lisäksi pitkien ruututekstien lukeminen on kuormittavaa, ja tällöin 

lukunopeuden olisi hyvä olla hieman hitaampi, jotta katsoja ehtii seurata myös kuvaa. Tutkimamme 

elokuva oli kuitenkin dokumenttielokuva, joissa kuvaustapa on yleensä hieman toimintaelokuvia 

rauhallisempi, jolloin katsoja voi seurata kuvaa ja tekstityksiä rauhassa. Elokuvassa kuvattiin usein 

henkilöiden kasvoja heidän puhuessaan, joten kuva ei muuttunut jatkuvasti ja katsojat pystyivät 

keskittymään täysin tekstitysten seuraamiseen. Teksti ja kuva eivät siis useinkaan kilpailleet 

katsojan huomiosta, vaan molempia elementtejä pystyi seuraamaan rauhassa, mikä voi osaltaan 

vaikuttaa siihen, että koehenkilöt kokivat lukunopeuden sopivaksi. Vaikka tekstitykset siis 

sisälsivätkin paljon merkkejä, lähdeteoksen seuraaminen ei silti ollut hankalaa, sillä tekstitysten, 

kuvan ja äänen synkronia oli toteutettu hyvin. 

Elokuvassa kertojan puhe kuului usein kuvanleikkausten päällä, jolloin leikkausrajoja on 

tekstityksissä hankala kunnioittaa. Kertojan puheen aikana kuvattiin usein esimerkiksi elokuvan 

päähenkilöitä arkiaskareissaan tai maisemia. Myös Aaltonen kertoi haastattelussamme 

noudattaneensa yleistä ohjetta siitä, että tekstitykset eivät olisi ruudulla kuvanleikkausten aikana, 

mutta kaikkien kuvanleikkausten huomioiminen oli mahdotonta, sillä lukuaikaa on jätettävä 

tarpeeksi. Mielestämme Aaltonen oli kuitenkin onnistunut kuvanleikkausten ja tekstitysten 
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synkronoinnissa erittäin hyvin, sillä tekstitykset katosivat ruudulta sopivaan aikaan 

kuvanleikkausten yhteydessä aina kun se oli mahdollista, ja lukuaikaakin oli tarpeeksi. Aaltonen oli 

selvästi halunnut kunnioittaa kuvaa, ja oli ottanut huomioon myös sellaiset kohdat, joissa kuvalle 

tuli antaa selkeä pääosa. 

Aaltonen kertoi synkronian saavuttamisen olevan haastavaa ohjelmissa, jotka sisältävät paljon 

spontaania puhetta, kuten tutkimamme dokumenttielokuva sisälsi. Spontaani puhe ei mene yhtä 

selkeässä rytmissä kuin fiktiivisissä ohjelmissa esiintyvä puhe, joka on valmiiksi käsikirjoitettua ja 

harjoiteltua. Aaltosen mukaan elokuvien tekijätkään eivät usein kiinnitä huomiota siihen, eteneekö 

puhe selkeässä rytmissä. Tästä syystä tekstitysten synkronointi puheen kanssa oli Aaltosen mukaan 

hyvin haastavaa. Jos ääni ei mene sopivassa rytmissä puheen kanssa, katsoja ärsyyntyy helposti. 

Lisäksi Aaltonen kiinnitti huomiota siihen, että elokuvassa kuvattiin usein eri asiaa kuin mistä 

puhuttiin, jolloin kääntäjän on valittava, mikä on tärkeää tietoa ja mikä auttaa katsojaa 

ymmärtämään tarinaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että välillä on tulkittava asioita katsojan puolesta. 

On päätettävä, mikä on oleellista tietoa, ja mitä katsoja voi lukea esimerkiksi kuvasta. Ajoittain 

elokuvassa kuvattiinkin asioita, joita ei selitetty katsojalle erikseen puheessa, vaan katsoja jätettiin 

pelkän kuvan tai äänen varaan. Näiden kohtien kääntämisestä ja myös vastaanotosta kerromme 

tarkemmin kohdassa 7.3.2.5. 

7.3.1.2 Repliikkijaot 

Loogisesti toteutetut repliikkijaot ovat ensisijaisen tärkeitä katsojalle, sillä ne vaikuttavat hyvin 

paljon siihen, miten katsoja lähdeteoksen tarinan ymmärtää. Tekstitysten on tultava oikeaan aikaan 

ruudulle ja sisällettävä sillä hetkellä tarvittava tieto. Jos käännös on jaettava kahden tai useamman 

ruututekstin alueelle, repliikit tulisi jakaa sellaisessa kohdassa, jossa tieto on jo käynyt ilmi. 

Repliikit tulisikin jakaa mahdollisuuksien mukaan kokonaisiin lauseisiin ja välttää toisiinsa 

kiinteästi liittyvien sanojen tai käsitteiden jakamista eri ruututeksteihin. Ruututekstit ovat teksteinä 

melko erikoisia, sillä niissä ei voi palata takaisin tarkistaakseen, onko ymmärtänyt asian oikein. 

Tekstityksissä onkin ehdottoman tärkeää, että viesti menee oikein perille katsojan aivoihin heti. 

Tiedon välittymisessä oikein auttaa tiedon jaottelu järkeviin erillisiin kokonaisuuksiin, jotka katsoja 

pystyy lukemaan ruudulta nopeasti yhdellä vilkaisulla. Katsoja lukee tekstiä sana kerrallaan tai jopa 

kokonainen ilmaisu kerrallaan, mikä mahdollistaa tekstitysten nopean lukemisen. Jos repliikkijaot 

ovat epäloogisia, katsojan lukunopeus vaarantuu, sillä hän joutuu lukemaan tekstin sana kerrallaan 

ja pahimmassa tapauksessa palaamaan uudestaan edellisiin sanoihin. Loogisen ja toimivan 
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repliikkijaon avulla pyritään tarjoamaan katsojalle miellyttävä katselukokemus sekä helpotetaan 

tarinan ymmärtämistä. 

Tarkastelimme tekstitysten yleisimpiä piirteitä sekä kääntäjän käyttämiä tekniikoita, jotka liittyivät 

tiedon jakamiseen ja myös sijoitteluun ruututeksteissä. Tekstitykset vastasivat yleisiä ohjeistuksia, 

joiden mukaan esimerkiksi adjektiiviattribuuttia ei eroteta pääsanastaan tai apuverbiä pääverbistä. 

Aaltonen kertoi haastattelussamme välttelevänsä myös lauseenvastikkeiden käyttöä. 

Lauseenvastikkeet kuuluvat suomenkielen kirjalliseen ilmaisuun, mutta tekstityksissä ne ovat liian 

raskaita lukea, ja näin ollen veisivät liikaa aikaa, vaikka säästäisivätkin tilaa. Lauseenvastikkeet 

kuuluvat myös tiiviisti nimenomaan kirjalliseen ilmaisuun, joten tekstityksissä ne eivät vaikuta 

autenttisilta, sillä tekstitykset edustavat useimmiten ihmisen puhetta. Aaltosen laatimat ruututekstit 

olivat rakenteeltaan onnistuneesti koottuja, sillä repliikit olivat järkeviä kokonaisuuksia ja tarvittava 

tieto tuli aina esiin, silloin kuin sitä tarvittiin. Repliikit olivat selkeää suomen kieltä ja virkkeet 

olivat rakenteeltaan yksinkertaisia, sillä myös alkuperäiset virkkeet olivat rakenteeltaan melko 

yksinkertaista puhekieltä. Aaltosen mukaan repliikkien muodostamisessa haastavinta oli lähinnä 

puheen sisältämä runsas toisto sekä elokuvassa kerrottujen asioiden ja tarinoiden irrallisuus 

toisistaan. 

Elokuva sisälsi paljon monologia, sillä haastateltavat henkilöt kertoivat paljon elämästään. Eri 

henkilöiden erottelu tekstityksissä ei siis ollut yhtä suuri haaste kuin monien muiden 

audiovisuaalisten teosten kohdalla. Eri puhujien selkeä erottelu tekstityksissä on tärkeää, jotta 

katsoja pysyy mukana dialogissa ja hänelle on selvää, kuka puhuu ja milloin. Yleinen tapa erotella 

eri puhujien repliikit saman ruututekstin sisällä on laittaa repliikit eri riveille, jolloin alariville 

repliikin eteen tulee tavuviiva osoittamaan puhujan vaihdosta. Myös tutkimamme elokuvan 

tekstityksissä tavuviivoja oli käytetty ilmaisemaan puhujan vaihdosta. Myös repliikin jatkumista 

seuraavaan ruututekstiin osoitettiin tavuviivalla repliikin lopussa, mutta seuraavan repliikin alussa 

tavuviivaa ei ollut käytetty, mikä on Suomessa yleinen tapa. Näin katsoja ei sekoita seuraavaa 

ruututekstiä uudeksi, toisen henkilön sanomaksi repliikiksi ja tavuviivojen käyttö ei aiheuta 

epäselvyyksiä. Suomalaiset katsojat ovat kuitenkin niin tottuneita tekstitysten lukijoita, että heille 

tavuviivojen käyttö erilaisten asioiden ilmaisemiseksi tekstityksissä on hyvin tuttua, eivätkä he 

sekoita näitä asioita keskenään, vaikka samaa merkkiä käytetään eri yhteyksissä. 

Kuten tutkielmamme ensimmäisen luvun kohdassa 1.5.2.7 on jo kerrottu, tekstitykset tulisi 

mahdollisuuksien mukaan rakentaa niin, että kysymys ja siihen annettu vastaus näkyvät yhtä aikaa 

samassa ruututekstissä. Näin pyritään helpottamaan dialogin seuraamista, sillä kysymyksen ja 

vastauksen välinen yhteys häviää hyvin nopeasti katsojan mielessä, kun kysymys katoaa näkyvistä, 
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vaikka kysymys näkyikin vielä sekunti sitten edellisessä ruututekstissä (Ivarsson 1992: 102). Myös 

Aaltonen oli käyttänyt tätä tekniikkaa tekstityksissään: suurimmaksi osaksi kysymykset ja 

vastaukset olivat samassa ruututekstissä, vastaus tavuviivan avulla merkittynä. Tekstityksissä oli 

kuitenkin kohtia, joissa kysymys ja vastaus oli aseteltu eri tavalla tilan rajoituksista johtuen: 

(1)  
В этой комнате сколько вас человек живёт? 
- Четыре. 

Montako henkeä 
tässä huoneessa asuu? - Neljä. 

Esimerkissä 1 oikealla puolella näkyvässä tekstityksessä kysymys oli pitkä ja sijoittui kahdelle 

riville, ja vastaus oli laitettu alariville yhdessä kysymyksen loppuosan kanssa. Tällaista sijoittelua ei 

yleensä suositella, mutta vastaus oli hyvin lyhyt ja henkilö lausui sen hyvin nopeasti. Jos vastaus 

olisi laitettu vasta seuraavaan repliikkiin, vaarana olisi ollut se, että kysymyksen ja vastauksen 

yhteys häviää. Lisäksi jos vastaus olisi laitettu vasta seuraavaan ruututekstiin, se olisi ehtinyt olla 

ruudulla yksinään vain vähän aikaa, tai se olisi täytynyt laittaa samaan ruututekstiin seuraavan 

kysymyksen kanssa. Jos vastaus olisi laitettu samaan ruututekstiin kuin seuraava kysymys, 

repliikkien välinen jako olisi ollut epäloogisempi. Eräässä kohdassa sekä kysymys että vastaus oli 

sen sijaan laitettu yläriville, vaikka alarivi jäi kokonaan tyhjäksi: 

(2)  
Ну и что это за работа была? 
-- Ну в кафе. Ну в кафе.. 

Mikä työ se oli? - Kahvilassa. 

Esimerkissä 2 vastaus on erotettu kysymyksestä tavan mukaan tavuviivalla, mutta yleisesti ottaen 

pidetään selkeämpänä, jos kysymys ja vastaus ovat eri riveillä, edellyttäen että ne mahtuvat. 

Kyseisessä kohdassa haastateltavaa henkilöä kuvattiin hänen ystävänsä kanssa kadulla, ja kuvan 

alareunassa ei tapahtunut mitään erityistä, jonka näkemistä kaksirivinen tekstitys olisi haitannut. 

Tässä tapauksessa vastaus olisi voitu laittaa alariville selkeyden vuoksi, mutta myös kääntäjän 

ratkaisu oli tarpeeksi selkeä. Puheen rytmin kannalta vastauksen laittaminen alariville olisi voinut 

ehkä olla hyvä ratkaisu, sillä katsoja ymmärtää tauon puheessa ja huomaa puhujan vaihtumisen 

helpommin, jos hän joutuu lopettamaan lukemisen kokonaan siirtyäkseen seuraavalle riville. Näin 

tekstityksen avulla puheen seuraamisessa tulisi luonnollinen tauko siinä kohdassa, missä puhuja 

vaihtuu. Kääntäjän tekemässä ratkaisussa katsoja lukee koko rivin pysähtymättä, sillä vaikka 

kysymyksen ja vastauksen välillä onkin tavuviiva, jonka avulla katsoja ymmärtää puhujan 

vaihtuvan, luonnollinen reaktio on lukea koko rivi yhdellä katseella. Vaikka katsoja siis varmasti 

ymmärtää, että puhuja vaihtuu ja repliikkien välillä on tauko, hän ei välttämättä mielessään lue 
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dialogiin taukoa, vaan lukee koko tekstin kerralla. Jos repliikit olisivat eri riveillä, katseen 

siirtämiseen ensimmäisen rivin lopusta toisen rivin alkuun kuluva aika loisi ehkä luonnollisemman 

tauon dialogiin, joka osuisi todennäköisesti vielä oikeaan kohtaan alkuperäisen puheen kanssa. Näin 

tekstitykset voisivat vastata vielä paremmin alkuperäisen puheen rytmiä, jolloin puheen illuusio 

voisi olla vielä vaikuttavampi. 

Yleensä suositellaan, että ruututekstin ylärivi olisi alariviä pidempi, sillä katseen siirtämiseen pitkän 

ylärivin lopusta kauas vasemmalle alarivin alkuun kuluttaa aikaa (Ivarsson 1992: 70). Yläriviä ei 

kuitenkaan voi jättää lyhyemmäksi selkeyden kustannuksella, vaan sekä ruututekstin ylärivin että 

alarivin on muodostettava järkevä kokonaisuus. Joskus rivijako on loogisempi, jos ylärivi on 

alariviä pidempi. Tutkimamme elokuvan tekstityksissä ylärivi oli selvästi yritetty pitää lyhyenä 

niissä kohdissa, joissa se oli mahdollista. Lyhyemmän ylärivin tuoma etu on se, että se jättää 

enemmän tilaa kuvalle, sillä yleensä tapahtumia on enemmän kuvan keskiosassa kuin alaosassa. 

Elokuvan alkuperäisessä televisioesityksessä tekstitykset oli todennäköisesti tasattu vasemmalle, 

joten lyhyempi ylärivi voi säästää aikaa, kun katsoja siirtää katsettaan riviltä toiselle. Kuitenkin 

vastaanottotutkimuksessa esitetyssä elokuvaversiossa tekstitykset oli keskitetty. Keskitetyissä 

ruututeksteissä ylärivin pituudella ei ole väliä, sillä matka, jonka katseen on kuljettava siirtyäkseen 

riviltä toiselle, pysyy vakiona (Ivarsson 1992: 70). Esittämässämme elokuvaversiossa tekstitykset 

siis peittivät eniten ruudun alempaa keskiosaa, jonka yläpuolella sijaitsivat usein haastatellun 

henkilön kasvot. Tekstitykset olivat kuitenkin selvästi kuvan alareunassa, ja eivät peittäneet kuvaa 

olennaisesti, ja esimerkiksi puhuvan henkilön suu ei peittynyt tekstitysten alle. Keskitetty sijoittelu 

voi helpottaa katseen siirtämistä silläkin tavalla, että katsetta ei tarvitse siirtää vasemmalta takaisin 

ruudun keskiosaan, kun katsoja siirtyy tekstityksistä takaisin kuvan seuraamiseen, vaan katseen voi 

siirtää suoraan ylöspäin. Tällöin matka tekstityksistä ruudun keskiosaan, jossa haastateltavien 

kasvot useimmiten näkyivät, on mahdollisimman pieni. 

Kuten on jo käynyt ilmi, kääntäjä oli onnistunut sekä repliikkijaoissa että ruututekstien ajoituksessa 

erittäin hyvin, mistä huomaa hänen pitkän kokemuksensa kääntäjänä ja tekstitysten laatijana. 

Huomioimme kuitenkin myös muutamia kohtia, joissa tekstitykset pistivät silmään, sillä niistä 

puuttui merkkejä, kuten esimerkki 3 osoittaa: 

(3)  
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1. У них разные национальные корни. 
Разный материальный достаток. 

Heillä on erilaiset kansalliset juure  
taloudelliset mahdollisuudet. 

2. Затем в Грузии было 7 лет войны и 
разрухи. 

Sitten seitsemän vuoden ajan 
Gruusiassa vallitsivat sota ja hävity 

3. …и всегда опозиционно к ней настроенной 
творческой интеллигенции 

-- ja sitä kohtaan ikuisessa oppositioss 
ollut luova älymystö. 

Oletamme, että yllä olevassa taulukossa näkyvät suomenkielisessä tekstityksessä esiintyneet virheet 

johtuvat merkkimäärien rajoista, sillä niillä riveillä, joilta puuttuu kirjaimia ja merkkejä, on 

yhteensä 37 merkkiä. Kuten jo aiemmin kerroimme, tämä merkkimäärä on kaikkien teoksessa 

esiintyneiden ruuturivien enimmäismerkkimäärä. Merkkien poisjäänti saattaa johtua teknisistä 

syistä tai yksinkertaisesti kääntäjän inhimillisestä erehdyksestä. Edellä kuvatuissa kohdissa kyseessä 

oli vain muutaman merkin puuttuminen, mutta on todennäköistä, että katsoja kiinnittää niihin 

huomiota. Nämä muutamien merkkien puuttumiset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä tiedon 

välittymisen kannalta, eivätkä puuttuvat merkit selvästi haitanneet myöskään koehenkilöitämme, 

sillä kukaan ei kommentoinut kirjainten puuttumista. 

On myös mahdollista, että katsoja korjaa kohdan automaattisesti mielessään, sillä missään 

esimerkissä kolme mainituista kohdista ei ole epäselvää, mikä sana on kyseessä, vaikka niistä yksi 

kirjain puuttuukin. Kun katsoja lukee yhdellä vilkaisulla sanat, eikä siis kirjain kerrallaan, hän ei 

välttämättä huomaa merkkien puuttumista, vaan hänen aivonsa täyttävät kirjaimen jättämän aukon 

automaattisesti. On kuitenkin luultavaa, että katsojat kiinnittävät huomiota ainakin esimerkin 

ensimmäisessä kohdassa olevaan virheeseen, sillä ylärivillä ja alarivillä olevat lauseet eivät liity 

toisiinsa loogisella kytköksellä, kuten esimerkiksi ja-sanalla tai pilkulla. Alarivillä oleva lause 

tuntuu irralliselta, sillä mikään ei osoita sen liittyvän ylärivin ilmaisuun. Tämä voi herättää 

ihmetystä katsojassa ja voi myös aiheuttaa sen, että katsoja joutuu palaamaan takaisin yläriville 

lukeakseen uudelleen epäselvän kohdan. Epäselvät ilmaisut vaikuttavat tekstitysten laatuun 

huonontavasti ja voivat pahimmillaan estää katsojaa ymmärtämästä koko ilmaisua. Esimerkit 

kertovat siitä, miten tarkkaa työtä tekstitysten laatiminen on ja miten ehdottomia av-kääntämisessä 

vaikuttavat tekniset rajoitukset ovat. 

7.3.1.3 Tekstitysten visuaalinen ilme 

Halusimme kartoittaa myös tutkimamme elokuvan tekstitysten visuaalisen ilmeen vaikutusta 

laatuun. Alkuperäisen, televisiossa esitetyn elokuvaversion tekstitysten ulkonäköön liittyvät 

asetukset olivat yhtäläiset Ylellä yleensä käytettävien asetusten kanssa, eli tekstitykset olivat 
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ulkoasultaan samanlaiset kuin muutkin Ylellä esitettävien ohjelmien tekstitykset. Kuitenkin 

esittämässämme elokuvaversiossa tekstityksen ulkoasu oli hieman erilainen, sillä otimme huomioon 

esityskanavan erilaisuuden, sillä kohdeyleisömme ei katsonut elokuvaa television kautta, vaan 

elokuvaa pyöritettiin tietokoneelta ja heijastettiin isommalle kankaalle. Aineistonamme toimineet 

tekstitykset eivät siis olleet samanlaisia kuin televisiossa alkuperäisesti esitetyssä versiossa, vaan ne 

erosivat hieman tavallisten televisiossa esitettyjen tekstitysten ulkoasusta: tekstitykset olivat 

valkoisella fontilla ja niissä oli puoliläpinäkyvä vaaleanharmaa varjostus. Suurin ero perinteisiin 

televisiossa esitettyihin tekstityksiin oli alareunaan keskitetty sijoittelu vasemmalle tasatun sijaan. 

Muuten tekstitysrivit sijaitsivat ruudulla samalla korkeudella kuin perinteiset tekstitykset. 

Toisin kuin muihin tässä tutkielmassa esiteltyihin laatuun vaikuttaviin tekijöihin tekstitysten 

visuaaliseen ilmeeseen eivät vaikuttaneet Ylen toiminta tai kääntäjä Aaltosen ratkaisut, sillä ulkoasu 

oli erilainen kuin alkuperäisessä. Vaikka tekstitykset poikkesivatkin ulkoasultaan televisiossa 

esitetyistä, tämä ei haitannut tutkimuksemme tavoitteita, sillä tekstitysten visuaalinen ilme on 

TQM-mallimme mukaan yksi laatuun vaikuttava tekijä, jolloin myös se on luonnollisesti 

tutkimuksen kohteena. Tässä kappaleessa ei siis ole tavoitteena tutkia nimenomaan Ylen 

tekstitysten visuaalista ilmettä, vaan käyttämiemme tekstitysten visuaalista ilmettä, ja sen vaikutusta 

laatuun. Tutkimuksen kohteena on ensisijaisesti kohdeyleisön mielipide käyttämiemme tekstitysten 

visuaalisesta ulkoasusta. Tutkimuksemme kannalta ei siis ole oleellista, että tekstitysten visuaalinen 

ilme on täysin vastaava kuin Ylen käyttämissä tekstityksissä, sillä kartoitamme visuaalisen ilmeen 

vaikutusta laatuun, jolloin tutkittavia visuaalisia muuttujia voi olla lukuisia, ja käyttämiemme 

tekstitysten visuaalinen samankaltaisuus alkuperäisten kanssa ei ole tärkeää.  

Vastaanottotutkimuksessamme kartoitimme kohdeyleisön mielipiteitä elokuvan tekstitysten 

ulkoasusta ja selkeydestä. Oletuksenamme oli, että tekstitysten ulkoasu ei herättäisi paljonkaan 

mielipiteitä, ja että suurin osa koehenkilöistä pitäisi tekstityksiä selkeinä tai ei kiinnittäisi asiaan 

ollenkaan huomiota. Seuraavassa taulukossa on esitetty saamamme vastaukset kysymykseen 

tekstitysten ulkoasusta: 

Olivatko tekstitykset selkeät (esim. fontti, koko, väri, sijoittelu)? 

Kyllä. Eivät. 

14 0 

Kuten ennakoimmekin, kaikkien koehenkilöiden mielestä tekstitykset olivat ulkoasultaan selkeät, 

vaikka ulkoasu ei vastannutkaan täysin totuttua muotoa. Tekstitykset olivat siis muodoltaan 
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tarpeeksi selkeät, kirjaimet olivat tarpeeksi suuria ja tekstitysten keskitetty sijoittelukaan ei 

aiheuttanut häiriötä katseluelämyksessä. On tietysti mahdollista, että vasemmalle tasattuihin 

tekstityksiin tottuneina koehenkilöt olivat alussa kiinnittäneet erilaiseen sijoitteluun huomiota, 

mutta tottuivat nopeasti tekstitysten sijaintiin. On kuitenkin todennäköisempää, että koehenkilöt 

eivät pitäneet sijoittelua lainkaan erikoisena, sillä keskitetyt tekstitykset ovat varmasti 

kohdeyleisölle tuttuja elokuvateattereissa näytettävistä elokuvista. Mielestämme on kuitenkin 

mahdollista, että katsoja kiinnittää huomiota tekstitysten ulkoasuun, vaikka hän ei ehkä tee niin 

tietoisesti. Tekstitykset ovat niin tuttu näky, että katsoja ei ehkä kysyttäessä pysty kuvailemaan 

tekstitysten ulkoasua kovin tarkkaan, mutta selviin ulkoasun muutoksiin katsojat todennäköisesti 

kiinnittävät huomiota. 

Suurin osa koehenkilöistämme ei kommentoinut tekstitysten ulkoasua mitenkään esimerkiksi omille 

kommenteille varatussa tilassa kyselylomakkeen lopussa. Yksi koehenkilö oli kuitenkin kiinnittänyt 

huomiota tekstitysten visuaaliseen erilaisuuteen, ja kommentoi tätä lomakkeessa. Vaikka siis 

tekstitysten ulkoasu ei eronnut tavallisesti käytetystä tekstitysmuodosta merkittävästi, yksi 

koehenkilöistä oli huomannut eroavaisuuksia. Myös eräs toinen koehenkilöistä kommentoi, että 

hyvää tekstityksissä oli ollut juuri niiden selkeys. Tämä puoltaa näkemystämme siitä, että myös 

tekstitysten ulkoasulla on merkitystä tekstitysten laadun arvioinnissa. Katsojat voivat kiinnittää 

usein tahtomattaan huomiota tekstityksiin, ja vaikka he eivät aktiivisesti arvioisikaan tekstitysten 

ulkoasun selkeyttä, he voivat tunnistaa erot totutusta tekstitysmuodosta. Ainakin kahdelle 

kohdeyleisömme jäsenelle tekstitysten ulkoasu oli ollut miellyttävä yllätys, johon he olivat 

kiinnittäneet niin paljon huomiota, että kommentoivat sitä erikseen. Suurin osa koeyleisöstä ei 

kuitenkaan kommentoinut mitään erilliseen vastauskohtaan. Tekstitysten ulkoasu ei siis ollut 

useimmille koehenkilöille kovin merkittävä tekijä, mutta kaikkien koehenkilöiden mielestä ulkoasu 

vastasi laadultaan totuttuja normeja. Tulosten mukaan katsoja siis pystyy huomaamaan tekstityksen 

ulkoasun erot, myös pienet eroavaisuudet. Erojen huomaaminen vaatii kuitenkin mitä ilmeisimmin 

tarkkaa silmää ja hyvää havainnointikykyä, sekä pitkällistä kokemusta tekstitysten seuraamisesta. 

Tekstitysten ulkoasu vaikuttaa osaltaan tekstitysten laatuun, sillä selkeyttä arvostetaan ja siihen 

kiinnitetään myös huomiota. 

7.3.1.4 Tekniset seikat, joihin kääntäjä ei voi vaikuttaa 

Tutkimamme elokuva sisälsi venäjänkielisiä tekstityksiä ja venäjänkielistä voice-over-puhetta, sillä 

yksi elokuvan päähenkilöistä oli kotoisin Liettuasta ja puhui liettuaa. Kuten kuvailimme kohdassa 

4.2.3.1.3, elokuvan sisältämät tekniset erityisseikat, kuten vieraskielinen dubbaus voivat vaikuttaa 
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katseluelämykseen negatiivisesti. Vaikka kääntäjä ei voi poistaa tai muokata näitä erityisseikkoja, 

on hänen kuitenkin hyvä olla selvillä niiden vaikutuksesta teokseen kokonaisuutena. Kohdeyleisön 

mielipide on tässäkin suhteessa erittäin tärkeä, sillä kohdekieliset katsojat ovat yksi laadun 

määrittelyssä käytettävistä toimijaryhmistä. On siis perusteltua antaa kohdeyleisölle mahdollisuus 

määrittää teknisten erityisseikkojen vaikutus audiovisuaalisen teoksen kokonaislaatuun ja tekniseen 

toimivuuteen. 

Kysyimme vastaanottotutkimuksessamme koehenkilöiltä heidän mielipiteitään tekstitysten 

teknisestä toimivuudesta ja teoksen teknisten erityisseikkojen vaikutuksesta tekstitysten yleiseen 

toimivuuteen. Elokuva sisälsi lukuisia venäjänkielisiä tekstityksiä englannin, liettuan, georgian ja 

ranskan kielestä. Aaltosen mukaan käännösstrategiana kohtauksissa, jotka sisältävät vieraskielisiä 

tekstityksiä, käytetään vieraskielisen tekstityksen peittämistä palkilla. Palkkia käytetään peittämään 

vieraskieliset tekstitykset, sillä ne eivät tarjoa katsojalle mitään uutta tietoa ja ne toimivat 

häiriötekijänä kohdekielisten tekstitysten lukemisessa. Kohdekielistä tekstitystä voi Aaltosen 

mukaan myös nostaa ylemmäs ruudulla, mutta tällöin ne peittävät liikaa kuvaa. Lisäksi katsojan 

katse kiinnittyisi myös vieraskielisiin tekstityksiin, vaikka hän ei kieltä osaisikaan, sillä katsoja on 

tottunut lukemaan kaiken mikä ruudulla on. Aaltonen painottaa myös tässä tilanteessa kohdeyleisön 

huomioimisen tärkeyttä: ”Et tärkeintähän on, et yleisö pystys mahdollisimman vaivattomasti 

seuraamaan, et tekstejä ei laiteta sen takia, et kääntäjä pääsee briljeeraamaan omilla taidoillaan tai 

jotenki tuomaan omaa erinomaisuuttaan esille, vaan se että yleisö pysyis juonessa mukana 

mahdollisimman vähällä vaivalla, ja sit se, mihinkä me lopun kaiken pyritään, on se et ne ei 

huomais et ne lukee tekstii, vaan ne luulis et ne ymmärtää mitä siin puhutaan. Et se olis se ihanne 

illuusio tulis.” (Aaltonen 2010.) Hänen kommenttinsa summaa hyvin av-kääntäjien työn luonteen ja 

haastavuuden. Myös vieraskielisten tekstitysten peittämisessä palkeilla pyritään tekstitysten 

selkeyteen ja toimivuuteen katsojan näkökulmasta. 

Aaltonen kertoi haastattelussamme käyttäneensä elokuvassa esiintyneiden venäjänkielisten 

tekstitysten peittona palkkia, mikä on yleinen periaate. Kuitenkin vastaanottotutkimuksessa 

koehenkilöille näyttämässämme elokuvaversiossa ei teknisten vaikeuksien takia ollut kohdekielisten 

tekstitysten alla ja venäjänkielisten tekstitysten päällä peittopalkkia. Jouduimme siis poikkeamaan 

elokuvan alkuperäisestä ulkoasusta hieman, mikä ei kuitenkaan aiheuttanut kovin suurta ongelmaa, 

sillä mielestämme on myös hyvä tutkia kohdekielisten tekstitysten toimivuutta jos palkkia ei ole 

vieraskielisten tekstitysten peittona. Katselutilaisuudessa näyttämässämme elokuvaversiossa sekä 

suomenkieliset että venäjänkieliset tekstitykset olivat päällekkäin, jolloin suomenkielinen tekstitys 

peitti osan venäjänkielisistä, mutta ne olivat silti selkeästi näkyvillä. Katsojan kannalta kahden 
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tekstityksen päällekkäisyys voi olla hyvinkin epämukavaa, sillä kirjaimet voivat aiheuttaa epäselvän 

sekamelskan. Kysyimme kohdeyleisön mielipidettä päällekkäisten tekstitysten toimivuudesta: 

Häiritsikö tekstitysten seuraamista se, että ajoittain ruudulla esiintyi päällekkäin suomen- ja 
venäjänkielisiä tekstityksiä? 

Häiritsi paljon. Häiritsi jonkin verran. Ei häirinnyt lainkaan. En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

0 5 9 0 

Kysyimme myös päällekkäisten tekstitysten vaikutusta elokuvan katseluun kokonaisuudessaan: 

Häiritsivätkö päällekkäiset erikieliset tekstitykset elokuvan katselua yleisesti? 

Häiritsi paljon. Häiritsi jonkin verran. Ei häirinnyt lainkaan. En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

0 5 9 0 

Yllättävän moni koehenkilöistä vastasi tekstitysten päällekkäisyyden haittaavan hieman elokuvan 

seuraamista. Päällekkäisillä tekstityksillä on siis negatiivinen vaikutus kohdekielisten tekstitysten 

toimivuuteen. Suurin osa koehenkilöistä ei kuitenkaan kokenut päällekkäisyyden olevan häiriötekijä 

elokuvan seuraamisessa. Mielenkiintoista on myös se, että vaikka kysymykset esitettiin elokuvan 

katsomisen jälkeen, kukaan koehenkilöistä ei valinnut taulukon viimeistä vaihtoehtoa. Voimme siis 

päätellä, että kaikki olivat kiinnittäneet huomiota tekstitysten päällekkäisyyteen, vain reaktiot sen 

vaikutuksesta vaihtelivat. 

Kuten aikaisemmissa luvuissa on mainittu, Suomi suosii hyvin vahvasti tekstittämistä 

audiovisuaalisen kääntämisen lajina. Suomalaiset ovat siis tottuneita tekstityksiin ja heillä on 

runsaasti kokemusta niiden lukemisesta. Jos audiovisuaalinen teos sisältääkin yllättäen dubbausta 

tai voice-over-kääntämistä, suomalaisten katsojien reaktiot voivat ehkä olla negatiivissävytteisiä. 

Halusimme kartoittaa koehenkilöiden mielipidettä elokuvassa esiintyneestä venäjänkielisestä voice-

overista ja sen mahdollisesta vaikutuksesta katseluelämykseen. Kyselylomakkeessa viittasimme 

venäjänkieliseen voice-overiin virheellisesti dubbauksena, mikä johtui siitä, että emme olettaneet 

tarkan termin olevan tuttu kohdeyleisölle. Näin ollen käytimme kohdeyleisölle todennäköisesti 

paljon tutumpaa sanaa dubbaus varmistaaksemme, että koehenkilöt ymmärsivät kysymyksen 

tarkoituksen. Koehenkilöt vastasivat laatimaamme monivalintakysymykseen seuraavasti: 
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Häiritsikö ajoittainen venäjänkielinen dubbaus mielestäsi tekstitysten seuraamista? 

Häiritsi 
paljon. 

Häiritsi jonkin verran. Ei häirinnyt lainkaan. En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

1 5 8 0 

Vaikka suurin osa kohdeyleisöstä vastasikin, että venäjänkielinen voice-over ei vaikuttanut 

tekstitysten seuraamiseen erityisesti, on silti kiinnitettävä huomio suureen määrään vastauksia, 

joiden mukaan voice-over oli häiritsevä tekijä. Lisäksi yksi koehenkilö vastasi kokevansa voice-

overin erittäin häiritseväksi. Tämänkin kysymyksen osalta huomattavaa on se, että kaikki 

koehenkilöt olivat selvästi kiinnittäneet huomiota venäjänkieliseen voice-overiin, vaikka heidän 

kykynsä ymmärtää venäjän kieltä oli melko rajallinen. Kysyimme myös, kokivatko koehenkilöt 

venäjänkielisen voice-overin häirinneen elokuvan seuraamista yleisesti: 

Häiritsikö ajoittainen venäjänkielinen dubbaus mielestäsi elokuvan seuraamista yleensä? 

Häiritsi 
paljon. 

Häiritsi jonkin verran. Ei häirinnyt lainkaan. En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

2 6 6 0 

Tulosten perusteella venäjänkielinen voice-over oletetusti herätti katsojissa vahvoja reaktioita. 

Yllättävää oli kuitenkin se, että voice-over häiritsi kohdeyleisöä selvästi enemmän kuin 

venäjänkieliset tekstitykset, jotka olivat visuaalisesti näkyvillä ja näin ollen olisi ollut oletettavaa, 

että niiden vaikutus katseluelämykseen olisi ollut suurempi. Kohdeyleisön negatiivisesta 

suhtautumisesta venäjänkieliseen voice-overiin kertoo vielä sekin, että jopa kolme koehenkilöä 

kirjoitti kyselylomakkeeseen erikseen, että voice-over oli erittäin negatiivisesti vaikuttava tekijä 

katselukokemuksessa. 

Vastaanottotutkimuksestamme saatujen tulosten mukaan lähdeteoksen teknisillä erityisseikoilla on 

selkeä vaikutus kohdeyleisön katselukokemukseen. Suomalainen kohdeyleisö suhtautuu todistetusti 

melko negatiivisesti dubbaukseen ja voice-over-kääntämiseen, mikä puoltaa näkemystä siitä, että 

katsoja usein suosii tutumpaa audiovisuaalisen kääntämisen lajia ja näkee muut lajit 

häiritsevämpänä vaihtoehtona. Vaikka lähdekielinen voice-over on auditiivinen häiriötekijä ja 

lähdekieliset tekstitykset taas ovat visuaalisia häiriötekijöitä, vastaanottotutkimuksemme tuloksista 

voidaan nähdä, että kohdeyleisö koki yllättäen voice-over-kääntämisen haittaavampana tekijänä 

elokuvan ja tekstitysten seuraamisessa. Molempiin tekijöihin oli kiinnitetty huomiota, mutta suurin 
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osa kohdeyleisöstä ei kuitenkaan pitänyt niitä ylitsepääsemättöminä häiriöinä elokuvan seuraamisen 

kannalta. Niillä oli kuitenkin vaikutusta katseluelämykseen ja osittain myös kohdeyleisön 

näkemykseen tekstitysten toimivuudesta. Nuoren kohdeyleisön voisi olettaa sietävän paremmin 

sellaisia audiovisuaalisen kääntämisen muotoja, jotka poikkeavat totutusta, mutta näin ei 

tulostemme perusteella ollut, vaan nuori kohdeyleisö koki yllättävänkin vahvasti voice-over-

kääntämisen negatiiviseksi tekijäksi. Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista selvittää, 

miten vanhempi kohdeyleisö reagoi näihin samoihin elementteihin, mutta oman tutkimuksemme 

puitteissa tällaista kartoitusta ei pystytty tekemään. 

Vaikka tekstityksiä laativa av-kääntäjä ei pystykään vaikuttamaan edellä mainittuihin lähdeteoksen 

teknisiin erityisseikkoihin, niiden vaikutus kohdeyleisöön on silti suotavaa huomioida. Kääntäjä voi 

huomioida kohdeyleisöä tilanteessa tekemällä tekstityksistä mahdollisimman selkeät ja toimivat, 

jotta vieraskielisen tekstityksen tai voice-overin häiritsevä vaikutus ei korostuisi entisestään 

tekstitysten epäselvyydellä. Aaltosen laatimat tekstitykset olivat hyvin selkeitä kohdissa, jotka 

sisälsivät venäjänkielisiä tekstityksiä tai voice-over-kääntämistä, joten kääntäjä oli tehnyt näissä 

kohdissa parhaansa, jotta tekstitykset olisivat laadukkaat. Koehenkilöiden vastauksissa on 

nähtävissä se, että Suomi on edelleen hyvin vahvasti tekstityskääntämisen puolella suosituimpana 

av-kääntämisen lajina. 

7.3.2 Käännösratkaisut 

Laaja-alainen laaduntutkimus sisältää monia elementtejä, ja etenkin kääntäjän ja kohdeyleisön 

näkemykset ovat keskiössä. TQM-malliimme kuuluu jo edellä esitelty organisaatiotason tarkastelu 

sekä inhimillisten resurssien kartoittaminen. Tässä tutkielman osassa käännämme huomion 

kuitenkin kääntäjän tekemiin käytännön käännösratkaisuihin, jotka ovat luonnollisesti erittäin 

tärkeitä tekstitysten laadun arvioinnissa, sillä ne ovat myös kohdekielisen katsojan arvioitavissa. 

Tässä luvussa tarkastelemme teemoittain erilaisia tutkimamme elokuvan tekstitysten 

käännösratkaisuja, jotka vaikuttavat tekstitysten laatuun. Laaja-alaisen tutkimuksen periaatteiden 

mukaisesti ääneen pääsevät niin kääntäjä itse kuin myös kohdeyleisö ja tutkijat. 

7.3.2.1 Puheen rekisteri 

Puheen rekisteriin liittyviä erityispiirteitä käsiteltiin laaja-alaisesti luvussa 4.2.3.2.1, jossa kerrottiin, 

että kääntäjän tulisi löytää jokin keino, jolla välittää hahmon puhetapa kohdekielellä, etenkin jos 

puhetapa poikkeaa muista teoksessa esiintyvien henkilöiden puhetavoista. Tekstitys ei kuitenkaan 
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ole puhetta, vaan ensisijaisesti tekstiä, joten normaalista puherekisteristä poikkeavat puhetyylit 

välittyvät tekstin muodossa voimakkaammin. Käsikirjoitetuissa ohjelmissa näyttelijät usein 

muuttavat puhetapaansa hahmon tyylin ja taustan mukaan, mutta tutkimamme dokumenttielokuva 

sisälsi erilaisten tavallisten ihmisten aitoa spontaania puhetta. Tutkimassamme elokuvassa 

henkilöitä kuvattiin myös eri-ikäisinä, mikä vaikutti heidän puhetyyliinsä. 

Myös Aaltonen kiinnitti haastattelussamme huomiota siihen, että elokuvan päähenkilöiden 

puhetyylit erosivat toisistaan. Esimerkiksi eräs päähenkilöistä, Dima, puhui hyvin nopeasti, kun taas 

päähenkilöt Katja ja Aljona puhuivat huomattavasti hitaammin. Tekstityksissä on kuitenkin vaikea 

osoittaa puheen tempojen erilaisuutta, sillä tekstitysten on pysyttävä ruudulla tarpeeksi kauan, jotta 

katsoja ehtii ne lukea, sillä lukunopeus ei saa kärsiä. Kuitenkin yksi mahdollisuus nopean puheen 

osoittamiseksi on käyttää epätäydellisiä lauseita, joista voi puuttua esimerkiksi tekijä, mikä luo 

hätäisyyden tunteen puheeseen. Tätä tekniikkaa näkee käytettävän tekstityksissä jonkin verran, sillä 

se säästää myös tilaa. Kuitenkin epätäydellisten lauseiden käyttämistä ei suositella, sillä ne tekevät 

tekstitysten lukemisesta usein hankalampaa, sillä lauseiden keskinäiset viittaussuhteet voivat kärsiä. 

Tutkimamme elokuvan tekstityksissä tällaista tekniikkaa ei mielestämme ollut käytetty, joten 

tekstitykset olivat tässäkin suhteessa hyvin selkeästi laadittuja. 

Eräs mielenkiintoinen elokuvan päähenkilöiden puherekisteriin liittyvä piirre olivat puhekieliset 

ilmaisut. Miltei kaikki päähenkilöt käyttivät niitä, mutta huomiomme kiinnittyi tässä suhteessa 

etenkin päähenkilöiden Stasin ja Denisin puhetyyliin. Seuraavassa esimerkissä on ote Denisin 

puheesta eräässä kohtauksessa ja esimerkissä näkyvät myös siitä laaditut tekstitykset: 

(4)  
Там бугай такой вылез, здоровый такой, 
шкафина, - 

Kaapin kokoinen jätkä  
kävi päälle, - 

брательник взял ему голову пробил 
разводным ключом. 

broidi  veti sitä 
jakoavaimella päähän. 

Kuten esimerkistä 4 on huomattavissa, Aaltonen on pyrkinyt tekstityksissään välittämään ilmaisujen 

puhekielisyyttä. Jos kääntäjä päättää käyttää puhekielisiä ilmaisuja, tällöin johdonmukaisuus on 

tärkeää. Samojen henkilöiden puheen pitäisi siis myös muissa kohdissa olla puhekielistä. Aaltonen 

olikin käyttänyt puhekielisiä ilmaisuja Stasin ja Denisin puheessa myös muissa kohdissa, kuten 

seuraavat eri kohtauksista otetut esimerkit osoittavat: 
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(5)  
Они вот воруют, главное спереть два 
миллиона, и сделать вид, -- 

Niille on tärkeintä pölliä 
pari milliä  ja teeskennellä, - 

(6)  
(…) и девчонка, у него девочка там была, 
она: «Всё убили бедного Сашу!» 

Sen muija kiljui: 
"Noi tappoi Saša-paran!" 

Hyvin vahvasti puhekielisten sanojen käyttäminen sisältää omat haasteensa, sillä yleisestä 

kirjallisesta rekisteristä poikkeavia sanoja on hankala lukea ruudulta. Kun katsoja lukee 

tekstityksistä hieman harvemmin käytetyn sanan, hän joutuu lukemaan sanan kirjain kerrallaan, ja 

joutuu siis kuluttamaan enemmän aikaa tekstitysten lukemiseen. Yllä olevissa esimerkeissä kuvatut 

ruututekstit eivät kuitenkaan olleet niin vahvasti puhekielisiä, että niiden lukeminen olisi 

merkittävästi hankaloitunut. Lisäksi on oletettavaa, että hyvin nuorta ikäluokkaa ollut 

vastaanottotutkimuksemme kohdeyleisö tunsi hyvin kyseiset kohdekieliset puhekielen sanat. 

Vanhemmalle ikäluokalle kuitenkin esimerkin 4 sana broidi sekä esimerkin 5 verbi pölliä olisivat 

ehkä voineet olla hieman hankalampia tunnistaa. Molemmat sanat ovat kuitenkin puhekielestä 

hyvin tuttuja ja yleisesti käytettyjä, joten ne luovat autenttisen kuvan nuorten henkilöiden puheesta. 

Myös seuraava esimerkki on osoitus Aaltosen pyrkimyksestä tuoda puhekielisyyttä esille 

tekstityksissä ja löytää luonnollisilta tuntuvia puhekielisiä ilmaisuja: 

(7)  
На неё сразу пушку поставили, говорил: 
«Если ещё что-то скажешь я тебя так, 
пристрелю.» 

Muijaa  uhattiin aseella: 
"Ammun jollet pidä turpaas kiinni." 

Esimerkissä 6 ja 7 näkyvä puhekielinen ilmaus muija on myös erittäin laajalti tunnettu, joten sanan 

tunnistamisen voidaan olettaa olevan helppoa kaikille katsojaryhmille iästä riippumatta. 

Esimerkissä 6 on lisäksi nähtävissä myös eräs toinen Aaltosen käyttämä käännösstrategia 

puhekielisyyden osoittamiseksi: se- ja ne-demonstratiivipronominien käyttö persoonapronominien 

hän ja he sijasta. Demonstratiivipronominien käyttö viitatessa ihmisiin on puhekielen tyypillisimpiä 

piirteitä, joten se antaa puheesta luonnollisen vaikutelman. Puhekielisten ilmaisujen käytössä on 

myös otettava huomioon sanojen sidoksisuus aikakauteen: ilmaukset voivat toimia muoti-ilmiöiden 

tavoin, jolloin ne voivat vanhentua ja jäädä pois käytöstä. Esimerkeissä 4, 5, 6 ja 7 näkyvät 

puhekieliset ilmaukset ovat kuitenkin kaikki jo pitkään olleet osa puhekieltä ja siksi ne ovat suurelle 

yleisölle varmasti tuttuja. 
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Aaltonen oli käyttänyt hyvin tavallisia suomenkielisiä puhekielisiä ilmaisuja myös kohtauksissa, 

joissa näytettiin päähenkilöiden haastatteluja, kun he olivat lapsia. Hän oli käyttänyt esimerkiksi 

verbiä tykätä sekä pronominimuotoa mä: 

(8)  
Стой спокойно. 
- Стою спокойно. 

Pysy aloillasi! 
- Mähän pysyn. 

(9)  
А чё ты меня булавкой пристегнула? Miksi itse pistit mua 

nuppineulalla? 

Esimerkkien 8 ja 9 puhekieliset ilmaisut ovat niin yleisesti käytettyjä, että niiden tunnistaminen ei 

aiheuta katsojalle ongelmia, mutta katsoja silti todennäköisesti pysähtyy niiden kohdalla, sillä sanat 

poikkeavat totutusta kirjallisesta rekisteristä. Käännösratkaisu toi esille eron päähenkilöiden 

puheessa, sillä monien päähenkilöiden puheessa oli puhekielisiä piirteitä kun he olivat lapsia, mutta 

kun samoja henkilöitä kuvattiin vanhempina, puhe oli yleiskielistä. Puhekielisyyttä käytettiin siis 

tehokeinona sekä eri päähenkilöiden puheen erottamiseksi, että myös yhden päähenkilön puheen 

erottamiseksi kohtauksissa, jolloin häntä oli kuvattu eri ikävuosina. 

Yleisesti ottaen Aaltosen strategia puhekielen ilmaisujen käytössä oli hyvin toimiva, ja toi katsojalle 

lisää arvokasta tietoa päähenkilöistä. Puhekielisyys ei nimittäin välittynyt elokuvassa kovin vahvasti 

visuaalisin keinoin, sillä henkilöiden puhuessa heitä yleensä kuvattiin istumassa paikallaan, eikä 

mikään paljastanut taipumusta puhekielisyyteen. Kohdekielisten puhekielisten ilmaisujen 

sisällyttäminen tekstityksiin oli suoritettu hyvällä maulla, joka elävöitti tekstityksiä ja vahvisti 

puheen illuusiota, joten tässä mielessä tekstityksissä käytetty puheen rekisteri oli tekstitysten laatua 

lisäävä tekijä. 

Vastaanottotutkimuksessamme yksi kohdeyleisön jäsenistä kommentoi lomakkeessa sitä, että 

tekstitykset olivat ajoittain hyvin puhekielisiä, minkä hän koki erikoiseksi. Kommentti on osoitus 

siitä, että puhekieliset ilmaukset todella huomataan tekstityksissä, sillä kuten Aaltonenkin 

haastattelussamme huomioi, yleisestä puherekisteristä poikkeaminen korostuu enemmän tekstissä, 

jossa se on visuaalisesti nähtävillä, kuin se korostuisi puheessa. Koehenkilö ei kuitenkaan 

kommentoinut sitä, haittasivatko puhekieliset ilmaukset tekstitysten ymmärtämistä, vaan hän 

lähinnä kertoi kiinnittäneensä huomiota asiaan. Tämä tutkimustulos osoittaa kuitenkin sen, että 

kohdeyleisö kiinnittää huomiota poikkeamiseen totutusta puherekisteristä. On mahdollista, että 

vanhempi kohdeyleisö olisi kommentoinut puhekielisyyttä vielä enemmän, ja elokuvan luonteen 



 125 

huomioon ottaen juuri hieman vanhemmat katsojat olisivat todennäköisempi kohdeyleisö 

tutkimallemme elokuvalle. Puherekisteri on siis hyvin näkyvä elementti tekstityksissä, jolla on 

myös selkeästi suuri vaikutus laatuun. 

7.3.2.2 Sanonnat 

Kuten mainitsimme jo kohdassa 4.2.3.2.2, sanontojen kohdalla voidaan käyttää monia eri 

käännösstrategioita. Sanonnat ovat usein haastavia kääntää, sillä ne ovat kulttuurisidonnaisia ja 

vastineen löytäminen kohdekielisten sanontojen joukosta ei aina onnistu. Koska sanonnat usein 

myös jäävät ajan mittaan pois käytöstä, niiden kääntämisessä on otettava tarkasti huomioon 

kohdeyleisö. Ikä on yksi tekijä, joka vaikuttaa sanontojen ymmärtämiseen: nuoret eivät enää 

välttämättä tunne vanhakantaisien sanontojen merkityksiä, sillä ne ovat jääneet vähitellen pois 

käytöstä. Sanontojen kääntäminen on myös vahvasti laatuun vaikuttava tekijä, sillä se voi vaikuttaa 

katsojan käsitykseen tekstityksistä positiivisesti tai negatiivisesti. Lähdekieltä osaava katsoja voi 

huomata erittäin hyvän ja idiomaattisen käännösratkaisun sanonnan kääntämisessä ja yllättyä siis 

positiivisesti. Toisaalta lähdekieltä osaamatonkin katsoja pystyy huomaamaan heikon 

käännösratkaisun sanontojen kääntämisessä, ja pahimmillaan sanonta voi jäädä ymmärtämättä, 

mikä vaikuttaa negatiivisesti katsojan arvioon tekstitysten laadusta. 

Myös Aaltosen mukaan sanontojen kääntäminen on haasteellista juuri eri maiden kulttuuripiirien 

erojen vuoksi. Sanonnalle on löydettävä mahdollisimman vastaava kohdekielinen vastine, mutta 

tämä ei aina ole mahdollista. Tutkimamme elokuva sisälsi yhden sanonnan, joka näkyy esimerkissä 

viisi. Tiedustelimme kyseisen sanonnan käännösratkaisua elokuvan kääntäjältä Pirjo Aaltoselta 

tekemässämme syvähaastattelussa, ja sanonnan käännösratkaisun toimivuutta kartoitimme 

vastaanottotutkimuksen avulla. Seuraavassa esimerkissä vasemmalla puolella on lähdekielinen puhe 

ja oikealla puolella sen käännös kohdekielisissä tekstityksissä. 

(10)  
А знаете поговорку? В тихом омуте кто 
водится? 

Tiedätte kai sanonnan tyynessä 
vedessä kutevista suurista kaloista. 

Esimerkissä 10 näkyvän venäjänkielisen sanonnan kääntämisestä Aaltonen kertoi, että suomen- ja 

venäjänkieliset sanonnat ovat onneksi usein hyvin samankaltaisia, sillä kulttuureissa on monia 

yhteisiä piirteitä. Suomalaiset vanhakantaiset sanonnat liittyvät usein luontoon, kuten myös monet 

venäjänkieliset vanhat sanonnat. Aaltosen mukaan kuitenkin esimerkiksi englantilaisesta 

kulttuuripiiristä tulevan lähdeteoksen kääntämisessä kulttuurierot tulevat sanontojen kohdalla usein 

vastaan, ja tällöin on otettava huomioon myös suomenkielisen sanonnan mahdollisesti liian suuri 
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kohdekulttuurisidonnaisuus. Jos esimerkiksi pohjoisamerikkalaisesta kulttuuripiiristä tulevan 

elokuvan suomenkielisiin tekstityksiin laittaa sanonnan hymyillä kuin hangonkeksi, sanonta voi 

pistää katsojan silmään liian suomalaisena, sillä sanonta ei selvästikään kuulu kuvan välittämään 

amerikkalaiseen kulttuurikontekstiin. Aaltosen mukaan sanontojen kääntämisessä kontekstin 

huomioon ottaminen on hyvin tärkeää, ja kääntäjän tulisi osata löytää yleismaailmallisia vastineita. 

Kohdekieliset sanonnat voivat siis olla myös liian idiomaattisia, jolloin ne eivät sulaudu 

lähdeteokseen luonnollisesti ja voivat tehdä tekstityksistä jopa häiriötekijän katseluelämyksen 

kannalta. 

Esimerkissä 10 mainitun sanonnan käännös on mielestämme onnistunut, sillä kääntäjä oli löytänyt 

kohdekielisen idiomaattisen vastineen lähdekieliselle sanonnalle. Kyseinen lähdekielinen sanonta 

oli jätetty elliptiseksi, eli sanonnasta oli jätetty pois osia, sillä kokonaisuudessaan sanonta kuuluu В 

тихом омуте черти водятся. Kääntäjä oli löytänyt oikean sanonnan ja laittanut sen täydellisessä 

muodossaan tekstityksiin. Vaikka käännös oli sinänsä erittäin onnistunut ja idiomaattinen 

kohdekielellä, tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että käännös olisi laadukas. Laatuun 

vaikuttavat monet tekijät ja yksi määrittävä tekijä on palveluorientoituneisuus, jossa kohdeyleisön 

huomioon ottaminen on ensisijaista. Tutkimamme elokuvan kohdeyleisöä on hankala määritellä, 

sillä kuten jo aiemmin olemme kertoneet käännöksellä voi olla ensisijaisia sekä myös toissijaisia 

yleisöjä. Yleisö voi olla erittäin laaja ja muuttujia on liikaa, jolloin kääntäjän on ajateltava 

kokonaisuutta ja laadittava käännöksensä suuremman yleisön tarpeita ajatellen. Tutkimallamme 

elokuvalla oli kuitenkin yksi tarkasti määritelty yleisö eli vastaanottotutkimuksemme koehenkilöt. 

Yksi vastaanottotutkimuksemme kyselylomakkeen kysymyksistä kartoitti sitä, tunsivatko 

koehenkilöt esimerkissä viisi mainitun sanonnan. Alla olevaan taulukkoon on merkitty toiseksi 

alimmalle riville vastausvaihtoehdot ja niiden alle viimeiselle riville on merkitty kuinka moni valitsi 

kyseisen vaihtoehdon. 

Onko Katjan mainitsema sanonta tyynessä vedessä kutevista kaloista tuttu sinulle? 

Kyllä on. Ei ole. 

2 12 

Tulokset osoittavat siis varsin selkeästi, että kohdeyleisö ei tuntenut kyseistä sanontaa. Tämän 

perusteella on myös oletettavaa, että koehenkilöt eivät ymmärtäneet ainakaan täysin sanonnan 

merkitystä. Tietysti myös konteksti voi auttaa ymmärtämään ilmaisun merkityksen, vaikka sanonta 

itsessään ei tuttu olisikaan. Käännös ei siis ole kyseisen kohdeyleisön kohdalla kovin 
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palveluorientoitunut. On kuitenkin muistettava, että vastaanottotutkimuksemme kohdeyleisö oli 

hyvin homogeeninen, kun taas elokuvan todellinen kohdeyleisö oli todennäköisesti hyvin laaja ja 

vaihteleva. On myös oletettavaa, että Neuvostoliitosta kertovan elokuvan katsojakunta on melko 

paljon vanhempaa kuin kohdeyleisömme 16–17-vuotiaat nuoret, ja vanhemmalle ikäpolvelle 

sanonta voi olla paljon tutumpi. Tuloksesta voidaan kuitenkin selvästi nähdä, kuten jo aiemmin 

arvioimme, että ikä voi vaikuttaa vanhakantaisten sanontojen ymmärtämiseen. Aaltosen mukaan 

sanontojen tuntemiseen vaikuttaa myös lukeneisuuden taso, sillä kieli voi köyhtyä jos yleissivistystä 

ei pidä yllä. Myös kääntäjän tekemään käännösratkaisuun ovat vaikuttaneet mahdollisesti 

inhimilliset tekijät, kuten kääntäjän ikä sekä myös kokeneisuus ja lukeneisuus. Lisäksi kääntäjän 

henkilötaustalla on vaikutusta, sillä Aaltonen kertoi käyttävänsä arkielämässäkin paljon sanontoja, 

joten niiden käyttö on hänelle luontaista ja hänellä on luultavasti kattava tietämys eri sanonnoista. 

Edellä mainittu lähdekielisen sanonnan käännös voi siis olla toimiva käännös laajemmalle 

katsojakunnalle, mutta yhtä sen mahdollisista kohdeyleisöistä, eli koehenkilöitämme, se ei palvellut 

lainkaan. 

Lähdeteos sisälsi myös yhden idiomaattisen ilmauksen, jonka käännöksen toimivuutta 

kohdekielisissä tekstityksissä halusimme myös tutkia. Ilmaisu pohjautuu Raamatun tapahtumiin, 

joten oletimme, että ilmaisu voi myös olla tuntemattomampi nuorelle kohdeyleisölle. 

(11)  
Наверное Альгису и его друзьям безразлично 
чем был Советский Союз. 
 
Вавилонским столпотворением, -- 

Algis ystävineen ei piittaa siitä, 
mikä Neuvostoliitto oli: 
 
Babylonin kielten sekoitus, - 

Aaltosen mukaan hän ei tullut oikeastaan ajatelleeksi, että ilmaisu voisi olla kohdeyleisölle 

tuntematon, sillä hänelle se oli jo kouluajoista tuttu. Keskustelussa tuli lisäksi esille venäläiselle 

kulttuurille tyypillinen tapa käyttää runsaasti sanontoja ja venäläisten laaja tietämys erilaisista 

sanonnoista. Myös raamatulliset viittaukset ja sanonnat ovat hyvin tyypillisiä venäläisessä 

kulttuurissa, toisin kuin suomalaisessa. Ilmaisun kääntäminen kohdekielisellä ilmaisulla, jossa on 

säilytetty sama raamatullinen viittaus, voi olla haasteellinen ymmärtää, mutta siinä myös välittyy 

kulttuuriin liittyvää tietoa. Kohta voi siis olla vieraannuttava, mutta ilmaisun säilyttäminen 

raamatullisena pitää käännöksen lähdeteokselle uskollisena ja sen voidaan jopa nähdä tuovan lisää 

arvoa käännökseen, sillä kohta voi opettaa kohdeyleisölle jotain uutta lähdekulttuurin tavoista. 

Kääntäjä oli selvästi pyrkinyt korvaamaan lähdekielisen ilmaisun samanlaisella kohdekielisellä 

kulttuurisidonnaisella ilmaisulla. Kuitenkin tutkiessamme ilmaisun taustoja tarkemmin 
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huomasimme, että ilmaisu ei ole täysin idiomaattinen, sillä suomenkielinen alkuperäinen ilmaisu on 

Baabelin kielten sekoitus. Luultavimmin kääntäjän tarkoituksena on ollut kääntää kohta tällä 

alkuperäisellä ilmaisulla, mutta lähdekielen interferenssi on vaikuttanut siten, että kääntäjä on 

viitannut tekstityksessä erheellisesti Babyloniaan, joka ei siis kuulu alkuperäiseen idiomaattiseen 

ilmaisuun. Ilmaisusta on siis kohdassa 4.2.3.2.3 esiteltyjen kulttuurisidonnaisten viitteiden 

välitysstrategioiden jaottelun mukaisesti tullut sekoitus suoraa käännöstä sekä lisäystä. Suoraa 

käännöstä hän on käyttänyt laittaessaan sanan Babylon kohdekieliseen vastineeseen, vaikka se ei 

suomenkieliseen idiomaattiseen ilmaisuun kuulukaan. Lisäyksen hän on puolestaan tehnyt 

lisätessään sanan kieli kohdekieliseen ilmaisuun. Tutkimme ilmaisun taustoja tarkemmin vasta 

kääntäjän haastattelun jälkeen, joten emme kysyneet, miksi hän oli päättänyt kääntää kohdan 

epäidiomaattisella ilmaisulla Babylonian kielten sekoitus, mutta oletamme, että kyseessä on 

inhimillinen erehdys. Kohta ei kuitenkaan ole käännösvirhe, sillä kohdeyleisömmekään ei 

huomannut ilmauksen poikkeavan alkuperäisestä, joten emme usko ilmaisun epäidiomaattisuuden 

vaikuttaneen kohdan ymmärtämiseen. 

Vastaanottotutkimuksen kyselylomakkeessa tämän ilmaisun ymmärtämistä kartoittava kysymys oli 

avoin, mutta tulosten esitettävyyden selkeyttämiseksi arvioimme jokaisen koehenkilön 

kirjoittamista vastauksista ymmärsikö hän ilmaisun ja laadimme näin saaduista tuloksista valmiin 

taulukon. 

Ymmärsikö katsoja, mitä babylonin kielten sekoituksella tarkoitettiin? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

3 2 9 

Kuten voimme nähdä tuloksista, suurin osa koehenkilöistä ei ymmärtänyt ilmausta ja edes konteksti 

ei auttanut sen ymmärtämisessä. Vastaajat olivat saaneet lukea kysymyksen etukäteen, joten ilmaisu 

oli tuttu jo ennen kuin koehenkilöt näkivät tekstityksen ruudulla. He siis tiesivät mitä heiltä 

kysyttäisiin, joten on luultavaa, että he tarkkailivat kontekstia tarkemmin löytääkseen oikean 

vastauksen kysymykseen, mutta silti vain kolme henkilöä osoitti tunnistavansa ilmauksen 

merkityksen täysin ja kaksi henkilöä osittain. Vaikka ilmaisu ehkä toikin hieman uutta tietoa 

Venäjän kulttuurista ja kielestä, sen vieraannuttavuus kuitenkin aiheuttaa katkoksen lähdeteoksen 

välittämässä informaatiossa, eikä näin ollen vastaajilta saadun palautteen perusteella palvele 

kohdeyleisöämme. On mahdollista, että kääntäjän kuvittelema elokuvan ja tekstitysten ensisijainen 

yleisö ymmärsi ilmauksen, mutta kuten saamistamme tuloksista on nähtävissä, 
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vastaanottotutkimuksemme kohdeyleisölle ilmaus oli hyvin hankala ymmärtää, mikä vaikuttaa 

arvioon tekstitysten laadusta ja toimivuudesta. 

Vastaanottotutkimuksesta saatujen tulosten perusteella inhimilliset tekijät, kuten ikä ja 

elämänkokemus, vaikuttavat sekä kääntäjän käännösratkaisuihin että myös kohdeyleisön kykyyn 

ymmärtää ilmauksia. Jos nämä kääntäjän ja kohdeyleisön inhimilliset tekijät vastaisivat toisiaan, 

käännös todennäköisesti palvelisi kohdeyleisöä täydellisesti. Näin ei kuitenkaan ollut 

tutkimuksessamme, mikä vaikutti siihen, että tekstitykset eivät kaikissa tilanteissa olleet toimivia 

kohdeyleisön näkökulmasta. 

7.3.2.3 Laulut 

Tutkimamme elokuva sisälsi paljon lauluja, joihin kääntäjä oli soveltanut eri käännösstrategioita. 

Kuten olemme myös aiemmin maininneet, musiikissa ja etenkin lauluissa on usein se erityispiirre, 

että ne vievät tarinaa eteenpäin. Ohjelmien ja elokuvien ääniraidalle valikoituneet laulut ovat 

tarkkaan harkittuja ja usein laulun sanojen merkitys liittyy oleellisella tavalla teoksen tarinaan. 

Lähdekieliselle katsojalle laulujen merkitys ja niiden rooli tunnelman välittäjänä ja tarinan tukijana 

välittyy, mutta kohdekielisiltä katsojilta merkitys menee usein ohi. Tietysti laulujen sanoitus on jo 

rytmiikan vuoksi hyvin haastavaa kääntää, mutta lisäksi laulun kanssa usein samanaikaisesti kuuluu 

puhetta tai laulun aikana kuva välittää informaatiota tai myös kuvalla on suuri rooli tunnelman 

välittäjänä. Englanninkielisten lähdeteosten kohdalla usein luotetaan siihen, että kohdekatsoja 

ymmärtää tarpeeksi lähdekieltä, jotta laulun sanoma käy ilmi ja sanoja harvoin tekstitetään. Lisäksi 

tunnettujen musiikkikappaleiden sanoituksia ei yleensä käännetä, sillä kohdeyleisö on jo tottunut 

niihin ilman käännöstä ja käännös voisi olla lähinnä huvittava tekijä. 

Tutkimamme elokuva ei sisältänyt kansainvälisesti kovin tunnettuja kappaleita, mutta se sisälsi 

yhden Venäjällä hyvin tunnetun artistin tekemän kappaleen ja myös osia erään elokuvan henkilön 

itse sanoittamista kappaleista. Haastattelussamme Aaltonen kertoi laulujen kääntämiseen liittyvistä 

periaatteista: (..) ”[L]auluthan nykysin kyllä nyt löytää nyt kyl netist sit kyl ja periaate on se, et ne 

laulut pitää kääntää. Et se, et niit laului ei oo käännetty, niin se on kääntäjän laiskuutta.” (Aaltonen 

2010.) Aaltonen painotti myös, että teokseen juonta eteenpäin vievät laulut on käännettävä. Omista 

laulujen käännösstrategioistaan hän kertoi, että yleensä hän ei yritä välittää sanoituksen riimittelyä, 

vaan hän pyrkii sana-sanaiseen ja huomaamattomaan käännökseen, jonka tehtävä on ilmaista 

sanoman merkitys. Tällöin tietysti alkuperäisen sanoituksen erityispiirteet jäävät pois, mutta 

kääntäjältä ei voi vaatia, että hän tekee käännöksestä rytmisestikin täysin alkuperäistä vastaavan. 
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Mielestämme tällaista käännöstä ei edes tarvita, sillä kohdekieliselle katsojalle laulun sanoman 

välittyminen on tärkeintä, eikä kaikkien pientenkin taiteellisten yksityiskohtien säilyttäminen. Jos 

kääntäjä kuitenkin tuntee pystyvänsä laatimaan käännöksen, johon on sisällytetty myös riimittelyä 

lähdekielisen sanoituksen mukaisesti, käännös antaa vielä enemmän tietoa lähdekielisen laulun 

erityispiirteistä. Voidaan kuitenkin myös olettaa, että kohdekielinen katsoja pystyy kuulemaan 

riimien toistumisen lähdekielisessä laulussa, joten hän ääni välittää jo tarvittavan informaation 

laulusta pelkästään lähdekielellä, joten tekstityksissä riimittelyä ei välttämättä tarvita. Laadun ja 

tekstitysten toimivuuden kannalta tärkeintä on merkityksen kääntäminen, ja riimittelyn sisältäminen 

käännökseen voi toimia lähinnä lisäkuriositeettina, joka voi tehdä tekstityksestä odotettua 

paremman kohdekielisen katsojan näkökulmasta. 

Tutkimassamme elokuvassa kaksi laulua oli käännetty ja muut oli jätetty kääntämättä. Elokuvan 

alussa oli kohtaus, jossa kuului lasten laulua, mutta sitä ei ollut käännetty. Kuvassa näkyi samaan 

aikaan panssarivaunuja ja sotilaita marssimassa, mutta puhetta ei kuulunut samaan aikaan, joten 

laulun sisällön kertovalle tekstitykselle olisi ollut tilaa. Laulun sanat näkyvät seuraavassa 

esimerkissä 12 lähdekielellä: 

(12)  

Мы весёлые ребята, 

Мы ребята – октябрята 

Так назвали нас не зря 

В честь победы Октября 

Laulussa lapset kertovat olevansa ”iloisia lokakuulaisia”, joten laulun sanoma on selkeästi 

propagandapainotteinen ja liittyy siis hyvin kiinteästi elokuvan juoneen. Kyseisen kohdan 

kääntämisestä Aaltonen kertoi, että yleensä tällaiset laulut käännetään, sillä niillä on paljon 

informaatiosisältöä. Kohtauksessa tapahtui kuitenkin paljon ja kuvan välittämä informaatio oli 

suuressa osassa. Aaltosen mukaan tekstiä ei kannata laittaa ruutuun jos se ei ole täysin välttämätön, 

sillä teksti vie aina katsojan huomion ja häiritsee kuvan seuraamista. Kohtauksessa kuvan 

seuraaminen oli oleellista ja tekstitys olisi voinut toimia enemmänkin häiriötekijänä. Vaikka siis 

laulun sanat jäivät epäselviksi tekstityksen puuttuessa, sanoma on silti voinut välittyä 

kohdekieliselle katsojalle kuvan kautta. Kuvan välittämä informaatio kertoi vahvasti 

neuvostotodellisuudesta, sillä kuvassa näkyi sotilaita, marssikulkueita sekä lippuja ja kylttejä, joissa 

oli Leninin kuva punaisella taustalla. Kohtauksessa kuva ja ääni tukivat toisiaan ja välittivät samaa 

informaatiota, jolloin tekstitystä ei välttämättä tarvita, sillä katsojan kykyä lukea kuvaa ei tule 
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aliarvioida. Tekstityksen puuttuminen vähentää kuitenkin käännöksen laatua opettavaisuuden 

näkökulmasta: katsoja ei välttämättä ymmärrä, että lapset laulavat juuri propagandalaulua eikä siis 

saa selville sitä oleellista tietoa, että tällaisia lauluja opetettiin lapsille neuvostoaikana. 

Kysyimme esimerkissä 12 näkyvän laulun käännöksen tarpeellisuutta myös koehenkilöiltämme. 

Henkilöt eivät saaneet lukea kysymystä etukäteen, sillä halusimme näin varmistaa, että saamme 

mahdollisimman autenttisia vastauksia. Kysymykseen vastattiin heti kun kohtaus oli näkynyt 

ruudulla, jotta koehenkilöt ymmärsivät mistä kohtauksesta oli kyse ja kiinnittäisivät siihen tarpeeksi 

huomiota vastatakseen kysymykseen. Kyselyyn laatimamme valmiit vastausvaihtoehdot ja jokaisen 

vaihtoehdon saamien vastausten lukumäärä näkyvät seuraavassa taulukossa: 

Mitä mieltä olet siitä, että lasten laulua ei ollut käännetty? 

Hyvä ettei käännetty, 
tekstitykset olisivat vain 
häirinneet kuvan 
seuraamista. 

En kokenut tekstityksiä 
tärkeiksi tässä 
kohtauksessa 

Olisin kaivannut 
tekstityksiä tähän 
kohtaukseen. 

En kiinnittänyt 
asiaan huomiota. 

0 6 0 8 

Koehenkilöt eivät siis joko kokeneet tarvitsevansa tekstityksiä laulun sanoman selvittämiseksi tai 

eivät kiinnittäneet asiaan ollenkaan huomiota. Tämä on ymmärrettävää, sillä laulukohtaus oli 

erittäin lyhyt ja kuva oli tärkeässä osassa. Vaikka tässä kohtauksessa käännöksen puuttumisen 

voidaan nähdä aiheuttavan lievää informaation välittymisen vaillinaisuutta, sillä opettavaisuuden 

näkökulmasta kaikki tieto ei välity, tekstitysten laatu ei kohdeyleisön silmissä kärsi. Kohtauksessa 

kuva korvaa sanan jättämän informaatioaukon ja luo voimakkaamman vaikutelman. Voidaan myös 

olettaa, että ainakin osa nuoremmasta kohdeyleisöstä on tietoinen siitä, että ideologisen 

propagandan tuominen lasten opetukseen oli hyvin yleistä, joten uutta informaatiota ei olisi 

välittynyt. Laulun käännös olisi ollut lähinnä mielenkiintoista lisätietoa siitä, millaista propagandaa 

lastenlaulut sisälsivät ja mitkä olivat tärkeimmät arvot, joita lapsille opetettiin. Laulukohtaus oli 

kuitenkin niin lyhyt, että se ei sisällä vielä kovin paljon tietoa, joten sen kääntäminen ei ole kovin 

oleellista. Lisäksi elokuvassa puhuttiin melko paljon, joten kohdeyleisölle on hyvä tarjota välillä 

taukoja tekstitysten lukemisesta jos mahdollista, sillä tekstitysten seuraaminen on aktiivista 

toimimista, joka vaatii keskittymistä: tekstitysten seuraaminen voi käydä puuduttavaksi jos katsoja 

joutuu lukemaan tekstityksiä pitkään ilman taukoja. 
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Elokuva sisälsi myös yhden päähenkilön, Diman, itse esittämää ja kirjoittamaa rap-musiikkia. 

Elokuvassa oli neljä rap-kohtausta, joissa kuvattiin Dimaa laulamassa, ja kohtausten aikana ei 

kuulunut muuta puhetta. Kääntäjä oli laatinut yhteen Diman rap-lauluun tekstitykset: 

(13)  
Перед мной открыты все улицы Москвы. Да 
 
 
Я смотрю, Москву, что с ней стало, сколько 
мусора 
 
подсмотрите на нее, сколько мусора, да, 
Москва похожа на большую свалку 

Mun edessä avautuu 
kaikki Moskovan kadut. 
 
Mitä Moskovalle 
on tapahtunut? 
 
Mikä määrä roskaa, 
kattokaa nyt. 

Esimerkin 13 rap-kohtaukseen Aaltonen oli laatinut tekstitykset, sillä sanoituksen ajatuksen 

välittäminen oli oleellista, mutta muita rap-kohtauksia hän ei ollut kääntänyt, sillä se osoittautui 

erittäin hankalaksi eikä lopputulos tuntunut luonnolliselta. Lisäksi Aaltonen huomautti, että 

elokuvassa oli puhetta hyvin paljon, ja etenkin Dima puhui paljon ja erittäin nopeatempoisesti. 

Kohtaus oli tärkeää kääntää, sillä se oli rap-kohtauksista ensimmäinen ja lisäksi sanoitukset 

kertoivat yhteiskunnan tilasta, kun taas muut Diman sanoitukset käsittelivät lähinnä nuorten elämän 

haasteita. Vaikka katsoja näkee myös kuvasta ja lisäksi kuulee ääniraidalta että kyseessä on rap-

laulu, kuva ja ääni eivät välitä kaikkea oleellista informaatiota. Kohtaus tuli elokuvan alkupuolella, 

jossa vasta esiteltiin Diman henkilöhahmoa ja valotettiin elämäntarinaa, joten esimerkin rap-

kohtauksen pääsisältö on osoittaa, että Dima teki nuorempana rap-musiikkia. Tekstitykset eivät siis 

tästä näkökulmasta katsottuna olisi välttämättömiä, sillä kuva ja ääni kertovat selkeästi Diman 

musiikkiharrastuksesta. Kuitenkin elokuvan kokonaisuutta ajatellen myös sanoituksen merkitys on 

tärkeää välittää kohdekieliselle katsojalle, sillä Dima viittaa laulussaan yhteiskunnallisiin 

muutoksiin. 

Aaltosen mukaan erityisen hankalaa elokuvan rap-laulujen kääntämisessä oli niiden 

tilannekohtaisuus, sillä sanoitukset ovat yleensä spontaaneja ja niitä ei voi löytää Internetistä. Rap-

musiikki on oma genrensä ja haastava kääntää, mutta esittäjään liittyvän informaation vuoksi 

sanoitukset tulisi aina kääntää jos mahdollista, sillä ne kertovat henkilön omasta elämästä ja 

ajatusmaailmasta. Seuraavassa esimerkissä näkyvät niiden rap-kohtausten sanoitukset, joita ei ollut 

käännetty: 
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(14)  

1. Девушки меня замечают, каждый шаг, пальцы замёрзли…. Болит голова, мои нервы на 
пределе, ха так всегда. Мои нервы на пределе я забиваю косяк … да да ха так всегда ха так 
всегда забивает косяк… 

2. Теперь я уже знаю что нужно иметь свой ствол намести набрази что бы начать 
разговор разговор. Да, который не ждёт... Йо, Чек дзис аут. Чек зэт аут йо .. 

3. Примерно в пять утра. Я ходил по улицам как ты и я, перехожу я переулок за ним другой 
перехожу второй, а там стоят два чувака одеты как мусора. Они ко мне подходят.. 
одеты как мусора. 

Yllä esimerkissä 14 näkyvät Diman muut rap-laulut eivät siis sisältäneet yhteiskuntaan liittyvää 

tietoa, mutta ne liittyvät hänen omaan elämäänsä ja havaintoihinsa. Sanoitukset ovat vahvasti 

puhekielisiä ja esimerkin ensimmäisessä kohdassa kuvatun laulun sanoissa kuvataan teini-ikäisen 

pojan elämää ja ajatuksia, ja kolmannen kohdan laulun sanoissa Dima kuvaa havaintojaan 

ympäröivästä maailmasta, joita hän on tehnyt kadulla kulkiessaan. Koska Dima on kuitenkin yksi 

elokuvan päähenkilöistä, näidenkin rap-kohtausten kääntäminen olisi voinut olla perusteltua, sillä 

sanoitusten tuoma informaatio vaikuttaa karakterisaatioon. Sanoitusten kääntäminen olisi kuitenkin 

ollut lähinnä viihdyttävyyttä lisäävä tekijä, sillä varsinaista elokuvan kannalta välttämätöntä 

lisätietoa ne eivät sisällä. Katsoja näkee kuitenkin selvästi Diman laulavan, joten tekstitysten 

puuttuminen voi kiinnittää huomiota. Kartoitimme kohdeyleisön mielipidettä rap-kohtauksien 

tekstitysten puuttumisesta monivalintakysymyksellä, jonka tulokset näkyvät seuraavassa 

taulukossa: 

Mitä mieltä olet siitä, että kaikkia Diman räppäämiä kohtia ei ollut käännetty? 

Hyvä ettei käännetty, 
tekstitykset olisivat 
vain häirinneet kuvan 
seuraamista. 

En kokenut 
tekstityksiä tärkeiksi 
tässä kohtauksessa. 

Olisin kaivannut 
tekstityksiä tähän 
kohtaukseen. 

En kiinnittänyt 
huomiota asiaan. 

2 2 6 4 

Kaikki vastausvaihtoehdot saivat kannatusta ja suuria eroja ei ole. Mielipiteiden hajonta on 

kuitenkin mielenkiintoista ja voi kertoa siitä, että kohdeyleisö ei ole tottunut tällaisiin kohtauksiin. 

Näin ollen he eivät myöskään ole tottuneet tietynlaiseen ratkaisuun, jonka kääntäjät aina tekevät 

tällaisen kohdan kääntämisessä. Kyselytuloksen mukaan kuitenkin kohtien kääntäminen olisi ollut 

tarpeellista, sillä moni vastasi kaipaavansa tekstityksiä kohtaukseen. On kuitenkin huomattava, että 

vaikka kohtausten kääntämistä tukeva vaihtoehto sai kaikista eniten kannatusta, muiden 
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vaihtoehtojen mukaan kahdeksan koehenkilöä ei kaivannut tekstityksiä kohtauksiin. Tekstityksiä 

kaipaavien määrä oli siis pienempi, mutta silti yllättävän suuri. Asiaan voi vaikuttaa se, että 

kappaleet eivät olleet tunnettuja, vaan yhden elokuvan päähenkilön tekemiä, joten koehenkilöt 

epäilivät sanoituksen sisältävän oleellista informaatiota hänestä. Koska näinkin moni koehenkilöistä 

halusi tekstitykset kohtauksiin, niiden puuttuminen on selkeästi kohdeyleisön mielestä tekstitysten 

laatuun vaikuttava tekijä. Toisaalta suuri osa vastaajista ei kuitenkaan kaivannut tekstityksiä, joten 

niiden puuttuminen on tuskin vaikuttanut kovin negatiivisesti tekstitysten toimivuuteen. 

Elokuvan rap-kohtausten kääntämiseen ovat todennäköisesti vaikuttaneet kääntäjän inhimilliset 

tekijät, sillä haastattelussa Aaltonen kertoi tietämyksensä nykymusiikista olevan melko vähäinen. 

Hän siis tunsi, ettei rap-musiikin kääntäminen ole hänen ominta alaansa ja tämä voi vaikuttaa myös 

hänen luottamukseensa sellaisen kääntämisessä. Aaltonen oli kuitenkin onnistunut välittämään 

ensimmäisen rap-laulun ajatuksen kattavasti, ja tekstitykset olivat melko huomaamattomia, mihin 

hän sanojensa mukaan laulujen kääntämisessä pyrkiikin. Koehenkilöistä kuitenkin moni olisi 

kaivannut tekstityksiä rap-kohtauksiin, ja he kiinnittivät huomiota tekstitysten puuttumiseen. 

Aaltosen ratkaisua jättää muut rap-kohtaukset kääntämättä puoltaa se, että rap-kohtauksia oli 

elokuvassa neljä, joten kaikkien kääntäminen olisi pakottanut katsojat lukemaan tekstityksiä koko 

ajan, sillä taukoja ei puheessa muuten ollut kovinkaan paljon. Aaltosen ratkaisu antoi kuvalle 

enemmän tilaa, mikä on perusteltua, sillä se kunnioittaa lähdeteoksen elementtejä. Kaikki tarinan 

kannalta oleellinen tieto kuitenkin välittyi kuvan avulla, ja katsojat saivat tauon muuten jatkuvasta 

tekstitysten seuraamisesta. Kääntäjän onkin hyvin tärkeää osata arvioida, miten paljon taukoja 

katsojat tarvitsevat. Jos katsojista tuntuu, että he seuraavat tekstityksiä koko ajan, se voi vaikuttaa 

negatiivisesti heidän näkemykseensä tekstitysten toimivuudesta. 

Elokuvassa oli yksi Venäjällä hyvin tunnetun artistin Serjogan tekemä kappale Tšjorny Bumer. 

Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, tunnettuja kappaleita ei yleensä käännetä, sillä niistä tehdyt 

käännökset tuntuvat usein epäluonnolliselta. Kyseinen kappale ei kuitenkaan ole Suomessa 

tunnettu, ja lisäksi sanoitus sisältää elementtejä, jotka liittyvät myös elokuvaan. Aaltonen on 

kuitenkin jättänyt kohdan kääntämättä. Seuraavassa esimerkissä on elokuvassa kappaleesta kuullun 

osan sanoitus venäjäksi: 
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(15)  

Я вырос на окраине рабочей городской 
Парнишка в модной кепке зуб потёртый золотой 
Парнишка вид простой и вовсе не красавец я 
(…) 
С тоскою полною в глазах глядят мне вслед они 
Ведь у меня есть чёрный бумер он всегда со мной 
Ведь у меня есть чёрный бумер быстрый и шальной 
Ведь у меня есть чёрный бумер бумер заводной 
Садись смелей девчонка покатаемся с тобой 
(Vsexpesenok.net 2011) 

Kohtauksessa kuvattiin Pietarin katuja sekä yhtä elokuvan päähenkilöistä Tanjaa hänen 

työpaikallaan ja vapaa-ajalla. Kappaleen sanat olivat selvästi kuultavissa, mutta kertojan ääni kuului 

ajoittain laulun päällä. Laulun sanojen tekstitykset olisi siis ollut hyvin hankalaa laittaa kertojan 

puheesta laadittujen tekstitysten lomaan. Kuitenkin kappaleen sanoitus tukee elokuvan tarinaa, sillä 

Tanja puhuu useaankin otteeseen autoista ja hän kertoo haluavansa etenkin BMW:n, mistä 

kappaleessakin kerrotaan. Laululla on siis selvä yhtymäkohta juoneen, mutta kääntäjä on kuitenkin 

jättänyt kohdasta tekstitykset pois. Haastattelussamme Aaltonen kuvaili rap-kohtausten kääntämistä 

näin: ”[No sitä räppii] mä en ollu kääntäny, koska se tuntu niin ko aivan siis mahdottomalta. Ja sit 

ku sitä puhetta oli muutenki niin kamalasti. Siis siinä räpissähän, se et mä en ollu kääntäny sitä 

räppiä, niin johtuu mun laiskuudesta, koska räppihän on yleensä semmonen, et siin on aina sanoma” 

(Aaltonen 2010). Esimerkissä 15 näkyvän rap-laulun jättäminen kääntämättä oli tässä kohdassa 

kuitenkin perusteltua, sillä kertojan puhe kuuluu miltei samaan aikaan laulun kanssa, joten laulun 

sanojen tekstityksille jää hyvin vähän aikaa. Lisäksi laulu on hyvin nopeatempoinen ja sanoja on 

paljon, joten katsojat eivät ehtisi lukea tekstitystä annetussa ajassa. Myös kertojan puheen ja laulun 

tekstitysten erottaminen toisistaan olisi ollut hankalaa, sillä sekä laulu että kertojan puhe kuuluivat 

vuorotellen, joten laulun ja puheen tekstityksistä olisi yhdessä tullut erittäin epäselviä niiden 

vuorottelun vuoksi. 

Kysyimme myös kohdeyleisöltämme, mitä mieltä he olivat siitä, että esimerkin 15 kappaletta ei 

ollut tekstitetty. Tulokset olivat seuraavat: 
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Tanjan elämää käsittelevissä kohtauksissa laulua ei ollut käännetty. Mitä mieltä olet tästä? 

Hyvä ettei käännetty, 
tekstitykset olisivat vain 
häirinneet kuvan 
seuraamista. 

En kokenut 
tekstityksiä tärkeiksi 
tässä kohtauksessa. 

Olisin kaivannut 
tekstityksiä tähän 
kohtaukseen. 

En kiinnittänyt 
huomiota asiaan. 

3 7 0 4 

Tulosten mukaan kohdeyleisö ei kaivannut tekstityksiä laululle. Toisin kuin rap-kohtauksissa 

koehenkilöt eivät ehkä kokeneet kappaleen sanojen liittyvän tiiviisti Tanjan henkilöhahmoon, ja 

eivät siksi kokeneet tarvitsevansa tekstityksiä. Lisäksi kuvassa tapahtui paljon, joten tekstitykset 

olisivat olleet lähinnä häiriöksi. Kappale myös kuulosti selkeästi taustamusiikilta, sillä artistia ei 

kuvassa näkynyt, ja koehenkilöt ovat todennäköisesti hyvin tottuneita siihen, että taustamusiikkia ei 

käännetä. Tässä kohtauksessa tekstitykset olisivat siis voineet vaikuttaa suorastaan negatiivisesti 

tekstitysten laatuun ja toimivuuteen, sillä ne olisivat tehneet kohtauksesta hyvin epäselvän ja näin 

katsojien olisi hankalaa seurata sitä. Vastaanottotutkimuksessa saadut tulokset siis tukivat kääntäjän 

loogista päätöstä jättää kappaleen sanat kääntämättä. 

Laulujen kääntämisessä kääntäjän kokemus ja tieto kohdeyleisöstä on tärkeää. Yleensä lauluja ei 

käännetä, sillä ne vain tukevat kuvaa, eivätkä tuo teoksen tarinaan lisää informaatiota. Kuten 

kuitenkin esimerkeistä näimme, laulujen kääntämisessä on otettava huomioon monia tekijöitä. 

Vastaanottotutkimuksen tulosten mukaan lauluihin liittyvien tekstitysten puuttuminen ei häiritse 

kohdeyleisöä, paitsi jos katsoja pystyy näkemään, että laulu liittyy tiiviisti ohjelman tai elokuvan 

henkilöihin. Laulujen kääntäminen on hyvin haasteellista sanoituksen loppusoinnillisuuden ja 

rytmin vuoksi. Juoneen liittyvät ja mahdollista lisätietoa antavat laulut on kuitenkin käännettävä. 

Useimmiten laulut toimivat vain kuvaa tukevana taustamusiikkina, jolloin niiden kääntäminen ei ole 

tarpeellista ja voi joskus olla jopa haitaksi. Kääntäjän on kuitenkin oltava tässä suhteessa hyvin 

tarkka, sillä joskus laulut voivat yllättäen sisältää teokselle tärkeää lisäinformaatiota. Kääntäjä ei 

siis voi suoralta kädeltä olettaa, että taustamusiikkina toimiva laulu ei sisältäisi lähdeteoksen 

tarinankerronnan kannalta tärkeitä elementtejä. Dialogilla on tekstityksissä etuoikeus, ja myös kuva 

on dominoiva elementti, joka menee usein laulun kääntämisen edelle. Laulun tuoma lisäinformaatio 

on melko harvoin erittäin oleellista tai sellaista, joka ei muuten välity katsojalle, mistä syystä laulut 

jätetään usein kääntämättä. Tilanteesta riippuen laulujen kääntäminen voi kuitenkin vaikuttaa 

tekstitysten toimivuuteen ja laatuun, mutta yleensä kohdeyleisö osaa odottaa, että lauluja ei 

käännetä. Hyvin onnistunut laulun käännös voi tehdä tekstityksistä odotettua paremmat katsojan 

näkökulmasta, mutta usein katsoja ei kiinnitä huomiota laulun tekstityksen puuttumiseen eikä 
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myöskään oleta näkevänsä laulua tekstitettynä, joten tekstitysten puuttuminen vaikuttaa sangen 

harvoin negatiivisesti tekstitysten laatuun. 

7.3.2.4 Reaaliat 

Koska kyseessä oli Neuvostoliittoon ja nykyiseen Venäjään liittyvä dokumenttielokuva, teos sisälsi 

luonnollisesti paljon vieraita kulttuurielementtejä. Reaaliat liittyivät lähinnä historiasidonnaisiin 

käsitteisiin, maantieteellisiin nimiin tai kuuluisiin henkilöihin, mutta elokuva sisälsi myös sellaisia 

lauluja ja idiomaattisia ilmauksia, jotka voidaan kulttuurisidonnaisen luonteensa vuoksi tulkita 

reaalioiksi. Synnyin Neuvostoliitossa -dokumentin tärkein funktio oli mielestämme sen 

opettavaisuus ja myös vastaanottotutkimuksemme osoitti sen, että se toi katsojille paljon uutta 

tietoa. Käsitteiden, henkilöiden ja idiomien lisäksi elokuva toi hyvin vahvasti esille todellisia 

neuvostoajan ilmiöitä, kuten maksuttoman koulutuksen, kulttuurin suuren merkityksen, pienten 

nuorisoliittolaislasten toimintaa ja tarkkaan muokattua ajatusmaailmaa, pakolaiset Punaisella torilla, 

Brežnevin ajan talouskasvun pysähtymisen ja elintason kääntymisen laskuun sekä vuoden 1989, 

jolloin kommunismin valta-asema Euroopassa romahti. Elokuva ei kuitenkaan ollut pelkkä 

historiakatsaus, vaan se valotti paljon myös nykyisyyttä Venäjällä, Georgiassa ja Liettuassa 

haastateltujen henkilöiden elämän ja ajatuksien kautta. Seuraavassa esittelemme Aaltosen tekemiä 

käännösratkaisuja reaalioihin liittyen ja pohdimme niiden toimivuutta. Tutkimme reaalioiden 

käännösratkaisuja käyttämällä hyväksi Leppihalmeen kategoriointia kulttuurisidonnaisten viitteiden 

välitysstrategioista, joista kerroimme osassa 1.8.3.3. Reaalioiden välitysstrategiat oli siis tämän 

teorian mukaan jaettu kolmeen päätyyppiin: 1) minimimuutosstrategia, 2) interventiostrategia ja 

3) poisto. Yleisesti ottaen voimme sanoa, että Aaltonen ei tehnyt montaakaan poistoa reaalioiden 

suhteen, vaan koetti siirtää kaikki kulttuurisidonnaiset elementit suomalaiselle kohdeyleisölle. 

Esimerkit on merkitty kolmella sarakkeella, josta ensimmäisessä on venäjänkielinen konteksti, 

seuraavassa suomennos ja viimeisessä oikeanpuoleisessa sarakkeessa käännösratkaisun tyyppi. 

Jokaisessa esimerkissä huomion kohteena ollut termi tai sana on merkitty lihavoinnein. 

7.3.2.4.1 Käsitereaaliat 

Elokuva sisälsi mielenkiintoisia tutkittavia käsitteitä. Useimmat käsitteistä olivat historiaan liittyviä, 

mutta myös nykypäivän kulttuurisidonnaisia käsitteitä tuli esiin siellä täällä elokuvassa. 

Historiasidonnainen termi, октябрята, eli pikkupioneerit esiintyi heti elokuvan alussa, jossa lapset 

lauloivat. Tästä kohdasta puhuimme jo esimerkissä 12, mutta on vielä hyvä mainita, että tässä 
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konteksissa kääntäjä siis käytti Leppihalmeen käännösstrategioista poistoa. Esimerkissä 16 on 

nähtävissä toinen kohtaus, jossa kyseinen termi mainittiin.  

(16)  

Дима был октябрёнком., и 
понимал всё правильно 

Dima oli pikkupioneeri  
ja ymmärsi kaiken 
oikein. 

Interventiostrategia, 
yleistäminen, 
parafraasi 

Tässä käännösratkaisu edustaa yhtä kolmesta interventiostrategiasta, yleistämistä. Yleistäminen on 

tehty käyttäen parafraasia eli sama asia on sanottu toisin sanoin. Suomessa sanaa pioneeri käytetään 

monessa merkityksessä ja itse asiassa Suomen historiassa on Neuvostoliiton vaikutuksen myötä 

toiminut myös kommunistisen puolueen lapsijärjestö, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto 

(Ylioppilaslehti 2001). Pikkupioneerit ovat siis myös Suomen historian kautta tuttu käsite. 

Jos Aaltonen olisi halunnut valita minimimuutosstrategian, hän olisi haastattelun perusteella 

valinnut vastineeksi октябрята-sanan suoran käännöksen lokakuulaiset. Aaltonen kertoi 

haastattelussa käyttäneensä kyseisestä sanasta aiemmin juuri suoraa käännöstä, mutta koska hän 

sittemmin huomasi, että monien muiden neuvostoreaalioiden tavoin kyseinen käsite ei ole enää 

nykyisin suomalaisille tuttu, hän päätti vaihtaa käännösstrategiaa tämän käsitteen kohdalla. 

Mielestämme Aaltonen teki tässä kohtaa oikean ratkaisun, sillä uskomme, että jopa pikkupioneerit 

ovat unohtumassa ainakin Suomen nuoremmalta ikäpolvelta. Vastaanottotutkimuksemme tulokset 

vahvistavat tätä uskomusta: kysyimme kyseisen käsitteen tuntemuksesta koehenkilöiltämme ja 

vastaukset analysoituamme saimme seuraavanlaisia tuloksia: 

Ymmärsikö katsoja, keitä ovat pikkupioneerit? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

0 6 8 

Kukaan ei siis tiennyt tarkkaan, mitä pikkupioneeri tarkoittaa, vaikka elokuvan kuvamateriaali antoi 

hyvin paljon viittauksia Leniniin, kommunistiseen puolueeseen sekä propagandaan. Vaikka 

uskoimmekin, että pikkupioneerit on käsitteenä nuorten tietoisuudesta häviävä, tulokset olivat silti 

hämmentäviä, sillä uskoimme venäjän kieltä opiskelevien tuntevan käsitteen nuoresta iästään 

huolimatta. Yllättävä koetulos johti siihen, että vaikka Aaltosen käännösratkaisu oli hieman 

kotoutetumpi kuin mitä lokakuulaiset olisi ollut ja käännösratkaisuna sinänsä loistava ja 

kohdeyleisöä huomioiva, joudumme toteamaan, että vastaanottotutkimuksemme kohdeyleisöä 
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ratkaisu ei palvellut. Tässä kohtaa herää kysymys, olisiko kääntäjä sitten voinut tehdä jonkin 

sellaisen käännösratkaisun, joka olisi avannut käsitteen merkityksen helpommin. Kyseinen kohta ei 

kuitenkaan olisi aika- ja tilarajoitteiden vuoksi suonut mahdollisuutta täydennykseen tai 

yleistämiseen. Mielestämme Aaltosen ratkaisu oli erittäin hyvä ja uskomme, että 

heterogeenisemmän yleisön joukossa pikkupioneerit olisivat olleet verrattain tutumpi käsite. Tämä 

esimerkki kuitenkin osoittaa sen, että vaikka kääntäjä teki tutkijoiden mielestä hyvän ratkaisun, 

käytäntö osoittaa, että loistavinkaan käännösratkaisu ei palvele kaikkia kohdeyleisöjä tai kaikkia 

tietynlaisen kohdeyleisön jäseniä, sillä teosten vastaanottamisessa ratkaisee juuri yksilöiden omat 

taustatiedot aiheesta. 

(17)  

- Когда я шел в армию, 
меня не знаю какая- то 
романтика играла, как у 
любого другого парня я 
считаю.  
Да, я попросился, можно 
даже так сказать. 
- Куда? 
- ВДВ 

Minulla oli romanttisia 
ajatuksia 
kuten kellä tahansa. 
Minä hain 
maihinlaskujoukkoihin . 

Minimimuutosstrategia, 
säilyttäminen 

- Что это такое? 
- Это наколка, за  ВДВ. 
Воздушно Десантные 
Войска. 

Mikä se on? - Desantin 
tatuointi. 

Interventiostrategia, 
korvaus 

Да, даже есть такая 
песня: «Спасибо тебе 
мама, что я годен в ВДВ». 

Laulussakin lauletaan: 
"Kiitos äiti, että kelpaan 
desantiksi 

Interventiostrategia, 
korvaus 

Kuten esimerkki 17 osoittaa, joskus Aaltonen käytti myös kahta eri vastinetta samalle 

lähdekieliselle käsitteelle. Ensimmäinen käännösratkaisu edustaa yhtä minimimuutosstrategioista, 

säilyttämistä. Käännösratkaisu ei ole suora käännös sen vuoksi, että se ei ole mukaillut 

venäjänkielistä sanaa десантный. Sen sijaan käsitettä on hieman muokattu sopivammaksi 

kohdekulttuuriin. Käännösratkaisu ei ole myöskään virallinen vastine, sillä Suomen 

maihinlaskujoukoille on olemassa oma virallinen nimi, laskuvarjojääkärit, jotka ovat osa Suomen 

puolustusvoimien erikoisoperaatio-osastoa. Suomen erikoisoperaatio-osasto taas kuuluu Euroopan 

Unionin taisteluosastoon (Puolustusvoimat 2011). Sanaa maihinlaskujoukot käytetään siis 

mielestämme Suomessa vain silloin, kun puhutaan sellaisista ulkomaisista laskuvarjojoukoista, 

jotka eivät kuulu Euroopan Unionin taisteluosastoon. Maihinlaskujoukot ovat melko yleinen käsite, 
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joten emme katsoneet tarpeelliseksi lisätä kysymystä vastaanottotutkimukseen juuri tästä 

kysymyksestä, kun aikataulu oli muutenkin tiukka. 

Toinen käännösratkaisu, desantti, jota Aaltonen oli käyttänyt kyseisestä lähdekielisestä käsitteestä, 

on myös yksi interventiostrategia, korvaus. Lähdekielisessä puheessa ei missään vaiheessa mainittu 

venäjän kielen sanaa воздушный десант, vaan kautta linjan elokuvassa puhuttiin vain Воздушно-

десантные войска -käsitteellä, jolla tarkoitetaan koko osastoa. Eri tilanteissa desantti oli kuitenkin 

kätevämpi vastine tekstityksissä, sillä se on lyhyempi ja välillä haluttiin viitata henkilöön eikä 

kollektiivisesti koko maihinlaskujoukkoihin. Desantti on hyvin historiasidonnainen käsite, sillä se 

liittyy juuri sodan ajan venäläisiin maihinlaskujoukkoihin, joita Suomessa pelättiin tuohon aikaan. 

Samalla tavoin käsitettä kommentoi myös Pirjo Aaltonen ja sanoi, että hänelle itselleen se tuo 

mieleen juuri historian tapahtumat mieluummin kuin nykypäivän. Hän oli kuitenkin käyttänyt 

käsitettä korvauksena pitkälle ilmaisulle juuri sen lyhyyden ja kätevyyden vuoksi. Kysyimme 

kohdeyleisöltä myös tämän käsitteen tuntemusta. Tulokset näkyvät seuraavassa taulukossa: 

Ymmärsikö katsoja, mitä desantti tarkoittaa? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

5 7 2 

Kysyimme kyseisen käsitteen tuntemuksesta avokysymyksellä mitä desantti tarkoittaa. Melko suuri 

osa kohdeyleisöstä osasi vastata kysymykseen oikein, mutta oikeista vastauksista näkyi selvästi se, 

että he olivat oppineet käsitteen tästä elokuvasta, sillä useat vastaajista sanoivat päätelleen sen 

kontekstista. Kuvamateriaali ja aiheen tiivis käsittely elokuvassa siis riitti siirtämään käsitteen 

merkityksen katsojalle, vaikka käsite olisi ollut entuudestaan vieras. Kääntäjän ratkaisu siis palveli 

kohdeyleisöä melko hyvin. 

(18)  

В его крови причудливо. 
Соединились гены 
советско-политической 
элиты 

Hänen geeneissään 
yhdistyvät 
poliittinen 
neuvostoeliitti - 

Minimimuutosstrategia, 
suora käännös 

Koska yleisötutkimus suoritettiin tietyissä aikarajoissa, kaikkien reaalioiden tuntemista ja 

käännösratkaisujen toimivuutta ei pystytty kartoittamaan vastaanottotutkimuksessa. Näin kävi 

esimerkin 18 kohdalla. Kyseinen käsite on Neuvostoliiton historiaan vahvasti sidonnainen, mutta 

perustelemme tämän käsitteen pois jättämistä yleisötutkimuksesta aikarajoitusten sillä, että 
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käännösratkaisu oli selkeä ja elokuvan konteksti osoitti hyvin sen, että oli kyse maan silloisesta 

johdosta. Tämä käännösratkaisu edustaa minimimuutosstrategioista suoraa käännöstä. Mielestämme 

ratkaisu on toimiva. 

(19)  

и всегда опозиционно к ней 
настроенной творческой 
интеллигенции 

sitä kohtaan ikuisessa 
oppositiossa 
ollut luova älymystö 

Minimimuutosstrategia, 
suora käännös 

Tämän esimerkin käsite esiintyi elokuvassa samassa virkkeessä esimerkin 18 käsitteen kanssa. 

Myöskään tätä käsitettä emme aikarajoitusten vuoksi voineet testata kohdeyleisöllämme, mutta 

tässäkin kohtaa luotamme siihen, että konteksti osoitti yleisölle sen, mistä oli kyse. Lähdetekstin 

virke myös sisälsi sen auttavan tiedon, että kyseessä oli oppositiossa vaikuttanut taho, mikä oli 

välitetty suoraan myös tekstityksissä. Kohdasta oli helppo päätellä, että kyseessä olivat ne taiteilijat 

ja toisinajattelijat, joiden äänen Neuvostoliiton johto aikoinaan halusi tukahduttaa. Käännösratkaisu 

on jälleen suora käännös eli kuuluu Leppihalmeen luokittelun mukaan minimuutosstrategioihin. 

Mielestämme suora käännös oli oiva ratkaisu tässäkin kohdassa. Jos Aaltonen olisi halunnut hieman 

vieraannuttaa käännösratkaisua, hän olisi voinut valita minimimuutosstrategioista säilyttämisen, 

jolloin käsite olisi voitu kääntää esimerkiksi vastineilla luova intelligentsija tai luovat intellektuellit. 

Ainakin olemme itse törmänneet tällaisiin käsitteisiin sellaisissa yhteyksissä, jossa on puhuttu 

oppositioon kuuluneista taiteilijoista ja oppineista toisinajattelijoista. Säilyttäminen olisi varmasti 

ollut huono ratkaisu kohdeyleisöämme ajatellen, sillä edelliset esimerkit osoittavat heidän 

ennakkotietonsa Neuvostoliittoon liittyvistä käsitteistä melko heikoiksi. Aaltosen ratkaisu olikin 

varmasti toimivin mahdollinen käännös tässä kohdassa.  

(20)  

Я надеюсь, что новые 
русские это люди которые 
в условиях новой России 
они могут в этих условиях 
развиваться во благо себе, 
обеспечивая себе какие-то 
плюсы и в том числе 
стране. 

Toivon, että uudet 
venäläiset 
uuden Venäjän 
olosuhteissa - voivat 
toimia niin omaksi 
kuin Venäjänkin 
hyödyksi. 

Minimimuutosstrategia, 
suora käännös 



 142 

Ну я хочу в это верить, 
должно со временем это 
прийти, что не будет 
таких анекдотичных и 
бандитообразных новых 
русских из анекдотов. 

Haluan uskoa siihen, 
että tulee toisenlaisiakin 
- kuin vitsien rikolliset 
ja naurettava 
uudet venäläiset. 

Minimimuutosstrategia, 
suora käännös 

Aaltonen käytti hyvin paljon minimimuutosstrategioita reaalioiden kääntämisessä ja esimerkin 20 

käännösratkaisut edustavat jälleen suoraa käännöstä. Koska elokuvassa annettiin näin selkeä 

konteksti siihen, mihin uusilla venäläisillä voitaisiin viitata, päätimme testata tämän käsitteen 

tuntemusta avokysymyksin kohdeyleisöltä ja vastaukset analysoituamme saimme odotettuja 

tuloksia: 

Ymmärsikö katsoja, mitä uusilla venäläisillä tarkoitetaan? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

1 2 11 

Valtaosa ei siis ymmärtänyt lainkaan, mistä oli kyse, vaikka elokuvassa annettiin melko paljon 

viittauksia siitä, mihin termillä viitataan. Vain yksi kohdeyleisön jäsen tiesi, että on kyse rikkaista 

eikä suinkaan maahanmuuttajista, kuten monet muut arvelivat. Monet myös tulkitsivat kohdan 

sellaisiksi ihmisiksi, jotka ovat syntyneet Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Elokuvan konteksti 

kuitenkin antoi ymmärtää, että kyseessä on sellainen osa väestöä, josta vitsaillaan ja joita pidetään 

hieman naurettavina. Monet kohdeyleisöstä mainitsivatkin tämän seikan avovastauksissaan. 

Käännösratkaisu ei kuitenkaan valitettavasti ollut toimiva kyseisen kohdeyleisön kannalta. 

Kysyimme Pirjo Aaltoselta kohdan suomennoksesta ja hänen mukaansa Suomessakin on jo vitsejä 

uusista venäläisistä, mutta käsitettä on silti hankala avata. Meille graduntekijöille käsite oli jo tuttu, 

mutta meitä jäi mietityttämään, olisiko käsite sitten tuttu muiden meidän kanssa samanikäisten 

nuorten aikuisten ja myös vanhempien suomalaisten keskuudessa. Kun yleisötutkimus oli ohi, 

kysyimme kyseisen käsitteen tuntemuksesta tutkimuksen ulkopuolella mielenkiinnosta myös omilta 

eri-ikäisiltä tuttaviltamme. Oikeastaan kukaan ei osannut kertoa, mitä uudet venäläiset tarkoittavat. 

Yksi mielestämme toimiva ja tilaa sekä aikaa säästävä käännösratkaisu tähän kohtaan voisi olla 

uusrikkaat venäläiset. Kyseinen vastine on otteeltaan hieman selittävämpi, mutta on silti 

pituudeltaan tekstityksiin helposti sovitettavissa. Tällainen käännösratkaisu edustaisi täydennystä, 

joka on yksi spesifikoiva interventiostrategia ja olisi ehkä avannut myös koeyleisöllemme asian 

paremmin. Pidämme silti yleisesti Aaltosen opettavaisesta otteesta reaalioiden suhteen, sillä 
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ainainen kotouttaminen ei vie vieraan kulttuurin tuntemusta eteenpäin. Aivan kuten Aaltonenkin 

haastattelussa usein mainitsi, suomalaisilla pitäisi olla hieman kiinnostusta rajanaapuriaan kohtaan, 

ja uskomme, että Aaltosen käännösratkaisut ovat osaltaan opettamassa suomalaisille lisää 

Venäjästä. Opettavaisuus tekstityksissä tukee dokumenttielokuvien tietynlaista tiedonlähteenä 

olemisen funktiota. Aaltonen mainitsi myös haastattelussa, että ihmiset, jotka katsovat 

dokumentteja, ovat yleensä aiheesta kiinnostuneita ja jos he kohtaavat dokumenttielokuvassa mieltä 

askarruttavia asioita, he opiskelevat aiheesta lisää esimerkiksi Internetin avulla. Olemme samaa 

mieltä Aaltosen kanssa tästä tärkeästä dokumenttielokuvan erityisroolista opettavaisena 

tiedonlähteenä. 

7.3.2.4.2 Maantieteelliset nimet 

Emme valitettavasti saaneet maantieteellisiä nimiä yleisötutkimukseen mukaan ajanpuutteen 

vuoksi, mutta kiinnitimme niiden käännösratkaisuihin paljon huomiota. Maantieteelliset nimet 

voivat olla ongelmallisia, sillä joskus ne muuttuvat esimerkiksi vallanvaihdosten ja itsenäistymisten 

yhteydessä. Joskus taas maata aletaan kutsua toisessa kielessä jollakin toisella nimellä, vaikka itse 

maan virallinen nimi ei olisi muuttunutkaan, mistä tämä elokuva antaa hyvän esimerkin. Georgian 

eli Gruusian nimi on mielestämme huomionarvoinen maantieteellinen nimi, sillä maasta puhuttiin 

elokuvassa hyvin paljon ja nämä kaksi paikannimeä toistuivat hyvin usein. Kun yhdestä maasta 

puhutaan kahdella nimellä, heikot taustatiedot omaava katsoja voi hämääntyä. 

Aleksanteri-instituutin koulutuspäällikön Tapani Kaakkuriniemen (2008) mukaan nimi Gruusia on 

lähtöisin keskiajalta ja slaavilaisilla kielillä puhutaan edelleen Gruusiasta. Ristiretkeläiset alkoivat 

kutsua aluetta Georgiaksi, sillä he halusivat liittää maan kristilliseen maailmaan. Georgia viittaa 

Pyhään Yrjöön eli Sanctus Georgiukseen, maan suojeluspyhimykseen. Aiemmin Suomessa maan 

nimitys oli Gruusia, mutta kun maa itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, valtiota alettiin kutsua 

meillä Georgiaksi länsimaisen perinteen mukaan, sillä halusimme näyttäytyä eurooppalaisina ja 

irtaantua slaavilaisesta perinteestä. Virossa ja Latviassa käytetään yhä nimitystä Gruusia. 

Kaakkuriniemen mukaan ero on kielellinen, aivan kuten sanoilla Viro ja Eesti. Georgian asukkaille, 

eli kartveleille, maa on nimeltään Sakartvelo, mutta Kansainvälisesti kartvalit liittävät itsensä 

mieluusti länsimaihin ja kutsuvat maataan Georgiaksi. (ks. Agullana 2008) 

Kysyimme Aaltoselta maan nimen kääntämisessä ja hän olikin tehnyt erittäin toimivan päätöksen 

maan nimen kääntämisestä: silloin kun puhutaan maasta ennen itsenäistymistä, hän käytti sanaa 

Gruusia, ja itsenäistymisen jälkeisestä ajasta puhuttaessa hän käytti vastinetta Georgia, mikä onkin 

vakiintunut nimitys maalle nykyisessä Suomessa. Aaltonen käytti nimitystä Gruusia myös silloin, 
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kun kohtauksen puhuja oli georgialainen. Aaltonen sovelsi toimivana ratkaisuna molempia virallisia 

vastineita eli minimimuutosstrategiaa tilanteen mukaan. Seuraavassa esimerkissä 21 on nähtävillä 

konteksteja elokuvasta, joissa maasta puhuttiin ennen maan itsenäistymistä. Näistä kohtauksista 

kahdessa ensimmäisessä puhujana oli kertoja, joka puhui Georgiasta ennen itsenäistymistä. 

Viimeisessä kohtauksessa puhujana on yksi elokuvan haastatelluista henkilöistä, Lado.  

(21)  

Родина Ладо Грузия. Lado on kotoisin 
Gruusiasta. 

Затем в Грузии было 7 лет 
войны и разрухи. 

Sitten seitsemän vuoden 
ajan 
Gruusiassa vallitsivat 
sota ja hävity 

вот мой круг друзей в 
Грузии, всегда считалось, 
что работать в 
ресторане, или в баре вот 
такое вот если это не 
благородная работа такая 

Minun gruusialainen 
ystäväpiirini  
on aina ollut sitä mieltä, 
- että tarjoilijan työ 
ravintolassa tai 
baarissa ei ole sopivaa 
työtä. 

 

M
in

im
im

uu
to

ss
tr

at
eg

ia
, 

vi
ra

lli
ne

n 
va

st
in

e 

(22)  

На несколько лет его 
домом стало консульство 
Грузии в Страсбурге. 

Nyt Ladon koti on 
Georgian eli 
Gruusian lähetystö 
Strasbourgissa. 

Interventiostrategia, 

spesifikointi, lisäys 

Его бабушка посол Грузии 
в совете Европы. 

Ladon isoäiti on 
Georgian lähettiläs 
Euroopan neuvostossa. 

Minimimuutosstrategia, 

virallinen vastine 

Elokuvassa puhuttiin niin vilkkaasti kyseisen maan historiasta ja nykyisyydestä, että välillä katsojia 

oli hyvä muistuttaa siitä, mistä ajasta oli kyse. Aaltonen oli ottanut tämän asian hienosti huomioon 

ja käyttänyt myös yhtä interventiostrategioiden spesifikointitavoista, lisäystä, kuten esimerkin 22 

ensimmäisestä kontekstista voi huomata. Tässä kohdassa elokuvassa puhuttiin maan Strasburgin 

suurlähetystöstä, jolloin Aaltonen käytti vastinetta Georgian eli Gruusian suurlähetystö. Muutoin, 

kun oli kyse nykyisestä Georgiasta, Aaltonen käytti virallista vastinetta Georgia. Aaltonen oli ollut 

johdonmukainen käännösratkaisuissaan ja elokuvan konteksti loi katsojalle mahdollisuuden 

ymmärtää, että kyseessä on sama maa. 
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(23)  

может поэтому мы 
начали снимать таню на 
экзаменах в балетную 
школу Ленинграда 

Kenties siksi aloimme 
kuvata Tanjaa - 
leningradilaisen 
balettikoulun 
kokeissa. 

Стас и денис родились в 
благополучной 
ленинградской рабочей 
семье. 

Stas ja Denis syntyivät - 
varakkaaseen 
leningradilaiseen 
työläisperheeseen. 

Теперь Ленинград стал 
Петербургом а маленькая 
девочка. превратилась в 
обоятельного эксперта по 
женским вопросам. 

Leningrad on muuttunut 
Pietariksi, - tyttönen 
hurmaavaksi 
naisten elämän 
asiantuntijaksi. 

по вечерам рассекать с 
подругами  по Питеру на 
бмв 

ajelee iltaisin 
ystävättärien kans 
pitkin Pietaria 
BMW:llä? 
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Myös Pietarin kaupungin kaksi eri nimeä esiintyi elokuvassa, kuten esimerkistä 23 voi nähdä. 

Vaikka Pietarin kaupunkia ei voi varsinaiseksi reaaliaksi sanoakaan, sen tutkiminen oli 

mielestämme perusteltua, sillä lähdetekstissä mainittiin samalle kaupungille kolme erilaista 

nimitystä: Neuvostoliiton aikainen nimi Ленинград sekä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 

käyttöön uudelleen otettu saksalaisperäinen nimi Петербург, joka ei kuitenkaan esiintynyt 

elokuvassa virallisessa muodossaan (Санкт-Петербург). Entisen nimen Leningrad Aaltonen oli 

säilyttänyt tekstityksissä, mikä olikin luonnollisesti ainoa oikea ratkaisu. Niissä kohdissa, joissa taas 

puhuttiin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisestä ajasta, hän käytti vastinetta Pietari. Hän siis käytti 

aina virallista vastinetta, eli yhtä minimimuutosstrategioista. Joissakin kohdissa lähdetekstissä 

puhuttiin Pietarista lyhyemmällä sanalla Питер, minkä Aaltonen oli luonnollisesti kääntänyt jälleen 

virallisella vastineella. 

7.3.2.4.3 Kuuluisat henkilöt 

Tutkimamme elokuva käsitteli paljon Neuvostoliittoa ja Venäjää ja luonnollisesti myös maan 

kuuluisten henkilöiden nimiä esiintyi siellä täällä elokuvassa. Kiinnitimme huomiota nimien 

käännösstrategioihin, mutta emme halunneet ottaa henkilöiden tuntemusta yleisötutkimukseen 

mukaan, sillä yleisön oli vastattava myös moniin muihin elokuvaa ja tekstityksiä koskeviin 

kysymyksiin. Puhuimme Aaltosen kanssa paljon venäläisestä nimijärjestelmästä ja venäläisten 
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nimien merkitsemisestä suomenkielisissä tekstityksissä, kun olimme häntä haastattelemassa. 

Aaltosen kanta on se, että venäläinen nimijärjestelmä pitäisi säilyttää isännimineen ja etunimien 

variaatioineen niin tekstityksissä kuin muissakin käännöksissä. Aaltosen opettavainen ja vierasta 

kulttuuria esiin tuova ote on hyvä ja rohkea. Aaltonen ei todella tahdo aliarvioida yleisöä 

selittämällä kaikkea. 

(24)  

А что значит эта 
звёздочка? 
Значит помощник  
Владимира Ильича 
Ленина. 

Mitä tuo tähti 
merkitsee? 
- Että olen 
Vladimir Iljitš Leninin  
apulainen. 

С Лениным было лучше, 
они там все веселились  всё 
хорошо ели потому, что 
Ленин на них там  раз и  
красноармейцев нету 
сейчас. 

Lenin oli parempi. Ne 
vaan istui ja söi hyvin. 
Lenin sanoi vaan: 
"Hop!" Nyt ei ole puna-
armeijalaisia. 
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Yllä oleva esimerkki 24 osoittaa, että Aaltonen käytti aina koko nimeä silloin, kun lähdetekstissäkin 

mainittiin koko nimi. Vaikka esimerkiksi Leninin nimen tunnettuus Suomessa olisi varmasti 

riittänyt siihen, että Aaltonen olisi voinut kääntää kohdan vain sukunimellä, Aaltonen käytti 

lähdekulttuurille uskollisena koko nimeä. Nimien kääntämisessä oli kuitenkin yksi tapaus, jossa 

Aaltonen teki pienen lisäyksen tekstityksiin, kuten esimerkin 25 ensimmäinen konteksti osoittaa. 

Eräässä kohtauksessa Putinista puhuttiin pelkällä etu- ja isännimellä. Kyseisestä kohdasta ja 

kontekstista suomalainen kohdeyleisön jäsen ei välttämättä olisi voinut päätellä, että Vladimir 

Vladimirovitš viittaa Putiniin. Tästä syystä Aaltonen käytti interventiostrategioista yhtä 

spesifikointitapaa, lisäystä, jolloin hän lisäsi etu- ja isännimen perään vielä sukunimen. Aaltonen 

kommentoi myös haastattelussa tätä kohtaa ja tähdensi, että tällaiset kohdat toki täytyy selittää. 

Muutoin jos lähdetekstissä mainittiin vain sukunimi, Aaltonen käytti vain sukunimeä 

suomennoksessa. 
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(25)  

не нравиться что каждая 
новость, это дневник из 
жизни Владимира 
Владимировича, каждый 
выпуск начинаеться с того 
что он сегодня сделал, 

Uutiset ovat täynnä 
pelkkää 
Vladimir 
Vladimirovitš Putinia . 
Uutiset alkavat aina 
hänen tekemisillään. 

Interventiostrategia, 
spesifikointi, lisäys 

Мне не нравиться, что 
Путин так упорно 
возвращает страну к 
советскому союзу 

Putin muuttaa maata 
takaisin 
Neuvostoliitoksi. 

Minimimuutosstrategia, 
virallinen vastine 

(26)  

В 7 лет маленький дима 
имел ясное представление 
об ошибках допущенных 
Горбачёвым. 

Vuonna 1989 koko maa 
puhui Gorbatšovin 
tekemistä virheistä. 

Minimimuutosstrategia, 
virallinen vastine 

Помоему блаженный 
Августин сказал дайте 
мне ребёнка в 7 лет и я 
скажу каким он будет 
человеком. 
 

Kirkkoisä Augustinus 
taisi sanoa: "Antakaa 
minulle 
seitsenvuotias lapsi, - 
niin minä kerron, 
millainen ihminen 
hänestä tulee." 

Interventiostrategia, 
spesifikointi, täydennys 

Gorbatšovin nimen kohdalla Aaltonen ei katsonut parhaaksi laittaa koko nimeä, sillä 

lähdetekstissäkin mainittiin vain sukunimi ja onhan Suomessa Gorbatšov hyvin tiedetty henkilö. 

Tässä hän jälleen käytti virallista vastinetta. Elokuvassa kuitenkin mainittiin kristillisen kirkon 

historiaan liittyvän henkilön nimi, блаженный Августин, kuten esimerkin 26 toisesta kontekstista 

voi huomata. Venäjän kielen sana блаженный tarkoittaa suomeksi autuasta tai pyhää, mutta tässä 

kontekstissa Aaltonen teki oivan ratkaisun käyttäessään suomen kieleen vakiintunutta vastrinetta, 

joka edustaa reaalioiden käännösstrategioista yhtä interventiostrategioiden spesifikointitapaa, 

täydennystä. Hän käytti käytti sanaa kirkkoisä, josta varmasti käy ilmi, millaiseen henkilöön nimellä 

Augustinus viitattiin. Augustinuksen tunnettuus ei kuitenkaan oletettavasti ole nykyisessä Suomessa 

etenkään nuorten keskuudessa kovin laaja.  

7.3.2.4.4 Valuuttajärjestelmät 

Myös valuuttajärjestelmät luetaan reaalioiksi ja tässä elokuvassa tulikin esiin se varsin 

mielenkiintoinen seikka, että Venäjällä rahan arvosta puhutaan usein dollareissa. Keskustelimme 



 148 

asiasta myös Aaltosen kanssa ja hänen mukaansa Venäjällä dollarin arvo on nykyään erittäin tärkeä 

asia ja että hinnat ilmoitetaan Venäjällä hyvin usein dollareissa. Aaltonen myös arveli, että 

Venäjällä hintoja ei peilata esimerkiksi euroon sen vuoksi, että se on paljon nuorempi valuutta kuin 

dollari. Elokuvassa dollareista puhuttiin useissa eri kohtauksessa, jotka on laatikoitu alla olevan 

esimerkin konteksteihin. 

(27)  

Вот у которых много денег они 
могут заплатить, их там 
пропускают в суворовское училище, 
заплатишь 2500 долларов, и 
спокойно без экзаменов примут в 
училище. 

Jos maksaa 2 500 dollaria, 
pääsee kouluun ilman 
pääsykokeita. 
 

Скажи а какие самые большие 
чаевые были?   
- 400 долларов 

Mitkä ovat suurimmat saamasi 
juomarahat?  - 400 dollaria. 

Негде, может быть, правда негде, 
нет есть, но зарплата мизерная. 50 
долларов в месяц. 

En missään. Tosiaan en missään. 
Ei kun olinhan minä, mutta palkka 
oli surkea. 50 dollaria kuussa.  
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Kuten esimerkistä 27 voidaan huomata, dollarit mainittiin silloin kun puhuttiin maksamisesta, 

juomarahoista ja palkoista. Valuutan muuttaminen tekstityksissä rupliksi ei olisi ollut perusteltua, 

vaan kääntäjä teki mielestämme hyvän ratkaisun käyttäessään jälleen minimimuutosstrategioista 

virallista vastinetta ja toi samalla esiin venäläisen kulttuurin erityispiirteen valuuttojen suhteen. 

Otimme tämän asian huomioon myös yleisötutkimuksessa ja kysyimme heiltä, askarruttiko 

dollarien esiintyminen venäläisessä kontekstissa. 

Ihmettelitkö sitä, että ravintolakohtauksessa rahasta puhuttiin dollareissa eikä ruplissa? 

Kyllä ihmettelin. En ihmetellyt. En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

11 3 0 

Vastaanottotutkimus osoittaa, että valtaosa koeyleisön jäsenistä ihmetteli sitä, miksi elokuvassa 

puhuttiin dollareissa eikä ruplissa, kuten arvelimmekin. Dollarien käyttö tekstityksissä oli silti hyvä 

ratkaisu myös kohdeyleisöämme ajatellen, sillä vieraannuttava käännös ei tässä kontekstissa 

aiheuttanut sitä, että kohta olisi jäänyt ymmärtämättä. Kohtausten viesti välittyi katsojalle, vaikka 
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sen ilmaisumuoto aiheuttikin ihmetystä. Sen vuoksi voimme todeta, että Aaltonen teki perustellun 

ja hyvän käännösratkaisun, joka palvelu myös kohdeyleisöämme.  

7.3.2.4.5 Idiomit ja laulut 

Koska käsittelimme idiomien ja laulujen kääntämistä jo aiemmin kohdissa 7.3.2.2 sekä 7.3.2.3, 

emme enää tässä selitä käännösratkaisujen toimivuutta vastaanottajien näkökulmasta, vaan 

selvitämme lyhyesti sen, millaisia käännösratkaisuja Aaltonen oli tehnyt vieraiden 

kulttuurielementtien välitysstrategioiden näkökulmasta. Sanontojen kohdalla Aaltonen oli selvästi 

pyrkinyt käyttämään samaa käännösstrategiaa molempien sanontojen kohdalla. Aiemmin kohdassa 

7.3.2.2 mainitun esimerkin 10 sanonnan kohdalla Aaltonen oli käyttänyt interventiostrategioista 

lähdekielisen kulttuurisidonnaisuuden korvaamista kohdekielisellä kulttuurisidonnaisuudella. Hän 

oli vaihtanut lähdekielisen kulttuuriviittauksen kohdekieliseen sanontaan. Esimerkissä 11 Aaltonen 

oli myös selvästi pyrkinyt käyttämään korvausta, mutta huomasimme, että ilmaisu ei ole täysin 

idiomaattinen kohdekielinen korvaus, sillä suomenkielinen alkuperäinen ilmaisu on Baabelin 

kielten sekoitus. Uskomme, että kääntäjän oli tarkoitus käyttää alkuperäistä ilmaisua, mutta 

lähdekielen vaikutus on saanut kääntäjän suomentamaan kohdan seuraavasti: Babylonin kielten 

sekoitus. Tämä käännösratkaisu ei siis oikeastaan ole korvaus kohdekielisellä idiomilla, vaan 

käännösratkaisu edustaa suoran käännöksen sekä lisäyksen välimuotoa, sillä kääntäjä oli pyrkinyt 

kääntämään kohdan tarkkaan ja lisännyt kohtaan sanan kielten. Jos Aaltonen olisi halunnut kiertää 

ilmaisun, hän olisi voinut käyttää esimerkiksi yhtä yleistämisstrategiaa, parafraasia, jolloin sama 

asia olisi sanottu eri ilmaisulla, kuten esimerkiksi seuraavasti: Algis ystävineen ei piittaa siitä, mikä 

Neuvostoliitto oli: kielten sekamelska. 

Laulut olivat ainoita kulttuurisidonnaisia elementtejä, joiden välitysstrategioista Aaltonen valitsi 

poiston miltei joka kerta. Erään laulunosan Aaltonen kuitenkin käänsi, kuten kohdan 7.3.2.3 

esimerkki 13 osoittaa. Hänen käyttämänsä käännösratkaisu edustaa minimimuutosstrategioista 

säilyttämistä, sillä Aaltonen on siirtänyt lähdekielisen asiasisällön vain hieman muokatussa 

muodossa kohdekielelle tiivistämällä tekstiä. Aaltonen korosti haastattelussa sitä, että laulujen ja 

etenkin rap-musiikin kääntäminen on erittäin haastavaa. Kohdeyleisön vastaukset siihen, olisivatko 

he kaivanneet poistettujen laulujen kohdalle tekstityksiä, vaihtelivat melko paljon. Uskomme 

kuitenkin, että laulujen pois jättäminen ei ollut käännöksen kokonaisuuden toimivuutta horjuttava 

ratkaisu. Koska dokumenttielokuva oli myös melko informatiivinen, tekstittämättömät laulut 

antoivat toisaalta katsojalle myös aikaa keskittyä vain kuvaan ja levätä tekstitysten lukemiselta. 
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7.3.2.5 Tiivistäminen ja merkkijärjestelmien välittämän informaation 

tasapaino 

Tiivistäminen on yksi tekstityskääntämisen käytetyimmistä strategioista, jossa huomioon otetaan 

myös muiden merkkijärjestelmien välittämän informaation laatu ja kattavuus. Kuten luvussa 1.5.2.2 

kerrottiin, myös poistoja tehdään tekstityskäännöksissä paljon, ja ne voidaan jakaa sanatason ja 

lausetason poistoihin. Kuitenkin av-kääntäjät puhuvat Aaltosen mukaan mieluummin tiivistämisestä 

kuin poistoista, sillä poistotkin ovat useimmiten sitä, että tila tai aika ei riitä kaiken sanotun 

kääntämiseen. Tutkimamme elokuvan tekstityksissä oli myös useita kohtia, joissa tiivistämistä oli 

käytetty käännösstrategiana. Tarkastelun kohteena olivat etenkin kohdat, joissa puhe tai ruudulla 

ollut teksti oli jätetty kääntämättä sekä ne kohdat, joissa tekstitys oli jätetty pois, mutta kuva tai ääni 

välitti tarpeellisen informaation. Halusimme myös kartoittaa, olivatko kääntäjän tekemät ratkaisut 

näissä kohdissa toimivia kohdeyleisön näkökulmasta, joten vastaanottotutkimuksemme 

kyselylomake sisälsi kysymyksiä, jotka liittyivät kääntäjän tekemiin poistoihin tai tiivistyksiin. 

Kääntäjä oli tehnyt poistoja laulujen kääntämisen suhteen, sillä monia lauluja oli elokuvassa jätetty 

kääntämättä, kuten olemme jo kertoneet edellä kohdassa 7.3.2.3. Elokuvassa oli kuitenkin myös 

muita mielenkiintoisia esimerkkejä tiivistämisestä ja poistoista. Yksi kääntämättä jätetty kohta oli 

erään elokuvan päähenkilön Katjan keskustelu hänen äitinsä kanssa. Kohtauksessa päähenkilöä ja 

hänen äitiään kuvataan ulkona ja päähenkilö puhuu äidilleen. Kohtauksessa on ilmeisesti tarkoitus 

luoda henkilökuvaa kuvaamalla päähenkilöä hänen arkielämässään, jolloin puheen sisältö ei ole 

suuressa roolissa. Puhe kuitenkin kuuluu melko hyvin ja kestää noin kuusi sekuntia, jolloin katsoja 

ehtii jo havainnoida uuden kuvan ja huomata, että päähenkilö puhuu jotain. On siis mahdollista, että 

katsoja kiinnittää huomiota tekstityksen puuttumiseen. Kysyimmekin kohdeyleisöltämme 

mielipidettä tekstitysten tarpeellisuudesta kyseisessä kohdassa. Koehenkilöt eivät saaneet lukea 

kysymystä etukäteen, sillä halusimme mahdollisimman aidon reaktion kysymykseen. Saimme 

tulokseksi seuraavanlaisia vastauksia: 

Kun Katja ja hänen äitinsä olivat kävelyllä, heidän keskusteluaan ei ollut suomennettu. Mitä 
mieltä olet tästä? 

Hyvä ettei käännetty, 
tekstitykset olisivat 
vain häirinneet kuvan 
seuraamista. 

En kokenut 
tekstityksiä tärkeiksi 
tässä kohtauksessa. 

Olisin kaivannut 
tekstityksiä tähän 
kohtaukseen. 

En kiinnittänyt asiaan 
huomiota. 

0 2 6 6 
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Tulosten mukaan yllättävän moni koehenkilöistä koki tekstitykset tarpeellisiksi kohtauksessa. Tämä 

johtuu ehkä siitä, että kuva oli kohtauksessa tekstitysten puuttuessa suuressa osassa, jolloin 

koehenkilöt näkivät helposti, että päähenkilö puhuu jotain. Vaikka kohtauksessa olikin melko 

selvää, että puheen sisältö ei ollut kovin tärkeää, monet koehenkilöistä olivat selvästi kiinnittäneet 

huomiota tekstitysten puuttumiseen. Kohtauksessa kuva oli pääosassa ja päähenkilön puheääni oli 

melko kuuluva, joten kuva ja ääni välittivät tietoa, jota tekstitys ei tukenut. Tämä on todennäköisesti 

herättänyt koehenkilöissä ihmetystä, mikä on saanut heidät kiinnittämään huomiota kohtaukseen. 

On kuitenkin huomattava, että kahdeksan koehenkilöä vastasi, että he eivät halunneet tai tarvinneet 

tekstityksiä kohtaukseen, joten suuri osa kohdeyleisöstä ei kokenut menettäneensä olennaista tietoa. 

Vaikka päähenkilön puhe oli kuuluvaa ja kuvasta näki selvästi, että hänen suunsa liikkui, puheen 

sisällön kääntäminen ei olisi tuonut tarinaan mitään uutta tietoa. Puheen kääntäminen olisi siis ollut 

melko turhaa juonen kannalta, mutta tulostemme mukaan kohdeyleisö olisi kaivannut kohtaukseen 

tekstityksen. Tekstityksen jättäminen pois kohdista, joissa puhe on selvästi kuultavaa ja henkilön 

suunliikkeet ovat näkyviä, saa katsojan mitä ilmeisimmin ajattelemaan, että hänelle ei välitetä 

olennaista tietoa. Yksi kääntäjän tehtävistä on kuitenkin karsia epäolennainen tieto pois. 

Tulostemme mukaan puheen epäolennaisen sisällön kääntämistä kannattaa harkita kohtauksissa, 

joissa puhe on selvästi kuultavaa, sillä varsinkin tällaisissa tilanteissa katsoja kiinnittää huomiota 

tekstitysten puuttumiseen. Jos katsoja huomaa tekstityksen syystä tai toisesta puuttuvan tai jos hän 

epäilee, ettei hänelle välitetä kaikkea tarjottua tietoa, katsojan arvio tekstityksen laadusta 

todennäköisesti huononee. 

Kääntäjä oli jättänyt tekstityksen pois myös kohtauksesta, jossa oli venäjänkielinen tekstitys. Kuten 

kerroimme kohdassa 7.3.1.4, elokuvassa venäjänkielisten tekstitysten näkyessä ruudulla 

suomenkieliset tekstitykset oli aseteltu niiden päälle. Elokuvassa oli kuitenkin yksi kohta, missä 

näin ei ollut: 

(28)  

Тост за нашу встречу 
сегодня вечером. 

Kohtauksessa venäjänkielinen tekstitys oli selvästi näkyvissä noin neljän sekunnin ajan, ja samaan 

aikaan kuvattiin yhtä päähenkilöistä, Ladoa, ystäviensä seurassa nostamassa maljaa. Juuri ennen 

venäjänkielisten tekstitysten ilmestymistä ruutuun näkyvissä oli ollut edellinen suomenkielinen 

tekstitys. Katsoja siis todennäköisesti odottaa uuden ruututekstin ilmestyvän, mutta hämääntyy, kun 

tekstitys onkin venäjänkielinen. Kohtauksessa puhe ei kuulu kovin selvästi, mutta kuitenkin niin 
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kuuluvasti, että se on päätetty tekstittää venäjäksi. Kysyimme kohdeyleisömme mielipidettä myös 

tämän kohtauksen kääntämisen tarpeellisuudesta: 

Ladon illanistujaisia kuvaavassa kohtauksessa oli venäjänkielinen tekstitys, mutta ei suomennosta. 
Haittasiko se? 

Haittasi 
paljon. 

Haittasi jonkin verran. Ei haitannut lainkaan. En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

0 7 3 4 

Puolet koehenkilöistä vastasi tekstityksen puuttumisen haittaavan katseluelämystä ja puolet ei ollut 

kiinnittänyt huomiota asiaan tai ei kokenut tekstitysten puuttumista haittatekijäksi kohtauksen 

seuraamisessa. Kuten kerroimme jo aiemmin, kysyimme koehenkilöiltä suomen- ja venäjänkielisten 

ruututekstien päällekkäisyyden häiritsevyydestä. Osa koehenkilöistä vastasi, että kaksi ruututekstiä 

päällekkäin häiritsi heitä, mutta suurinta osaa tekstitysten päällekkäisyys ei haitannut ollenkaan. 

Kuitenkin yllä mainitussa kohtauksessa ei ollut suomenkielisiä tekstityksiä lainkaan, jotka olisivat 

peittäneet venäjänkieliset ruututekstit alleen. Näin ollen katsojat pystyivät esteettä näkemään 

visuaalisen viestin, jota heille ei välitetty lainkaan. Koehenkilöt ehkä ihmettelivät, miksi repliikkiä 

ei ole käännetty suomeksi, jos se on niin oleellinen, että se on käännetty venäjäksikin. Koehenkilöt 

tuntuivat kokevan melko voimakkaasti, että heille ei ole välitetty oleellista tietoa. Tämä voi johtua 

siitä, että he näkivät ruudulla visuaalisessa muodossa olevaa lisätietoa, jota tarjottiin lähdekielisille 

katsojille. On luonnollista, että he haluavat saada saman lisätiedon myös omalla kielellään ja 

ihmettelevät, miksi tietoa ei juuri heille välitetä. Katsojat voivat ehkä olettaa, että suomenkielisen 

tekstityksen puuttumisen takana on kääntäjän huolimattomuus, mikä voi tietysti vaikuttaa heidän 

näkemykseensä tekstitysten laadusta. 

Yksi audiovisuaalisen teoksen erityispiirteistä on se, että siinä vaikuttaa kolme merkkijärjestelmää 

samanaikaisesti, jotka kaikki välittävät tietoa. Usein tämä tiedon välittäminen on päällekkäistä, sillä 

eri merkkijärjestelmät tukevat toistensa tiedonvälitystä. Kääntäjän kannalta tämä on hyödyllistä, 

sillä kaikkea ei tarvitse sanoa tekstityksessä, jos tieto tulee muutenkin ilmi esimerkiksi kuvasta. 

Tutkimamme elokuva sisälsi monia kohtia, joissa kääntäjä oli jättänyt tiedon kuvan tai äänen 

välitettäväksi. Yksi esimerkki tällaisesta tiedosta, jota ei tekstityksessä suoranaisesti kerrottu, oli 

erään päähenkilön, Diman, ammatti. Hänen ammattinsa ei käynyt suoraan ilmi myöskään kertojan 

puheesta. Ammattiin kuitenkin viitattiin puheessa ja myös kuvan kautta oli nähtävissä paljon 

visuaalisia vihjeitä ammatista. Halusimme kartoittaa, pystyykö kohdeyleisö tunnistamaan oikean 

ammatin vain puheen ja kuvan tarjoamien epäsuorien vihjeiden avulla. Koehenkilömme vastasivat 
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kyselylomakkeessa avokysymykseen, jossa tiedusteltiin Diman ammattia. Emme laittaneet 

kysymykseen vaihtoehtoja, sillä se olisi ollut liian johdattelevaa ja koehenkilöt olisivat voineet 

myös arvata oikean vastauksen. Sen sijaan koehenkilöt saivat lukea kysymyksen hyvissä ajoin 

ennen vastaamista, jolloin heillä oli runsaasti aikaa kiinnittää huomiota teoksen sisältämiin 

vihjeisiin asiasta. Avokysymyksen vastausten perusteella määrittelimme, oliko koehenkilö tiennyt 

oikean vastauksen, mutta selkeyden vuoksi esitämme tässä tulokset laatimassamme valmiissa 

taulukossa: 

Ymmärsikö katsoja, mikä Dima on nykyisin ammatiltaan? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

12 2 0 

Dima oli ammatiltaan turvamies, ja miltei kaikki koehenkilöt olivat vastausten perusteella 

käsittäneet vihjeet oikein. Ammattiin liittyvistä visuaalisista vihjeistä selvin oli Diman työpuku, jota 

hän piti haastattelussa päällään ja jossa luki suurin kirjaimin sana security. Kohdeyleisömme jäsenet 

olivat melko nuoria, joten on erittäin todennäköistä, että heidän englannin kielen taitonsa on melko 

hyvä, ja he hyvin todennäköisesti tunnistivat sanan. Jos kohdeyleisömme olisi koostunut englannin 

kieltä heikommin osaavista henkilöistä, yhtä suuri osa yleisöstä ei ehkä olisi pystynyt tunnistamaan 

Diman ammattia. Kuva ja ääni sisälsivät kuitenkin muitakin vihjeitä Diman ammatista, jotka 

välittivät myös tietoa katsojalle. Esimerkiksi eräässä kohdassa kertoja viittasi Diman ammattiin 

sanomalla, että hän saa nykyisessä ammatissaan käyttää asetta. Ohjelman aikana kertoja myös kysyi 

Dimalta, miksi hän oli valinnut tämän ammatin, jolloin katsoja todennäköisesti viimeistään alkaa 

miettiä sitä, mikä ammatti oikeastaan on. Lisäksi Dimaa kuvattiin töissä, jossa hän puhui 

radiopuhelimeen ja seisoi oven vieressä ilmiselvästi vartiossa. Teos siis sisälsi runsaasti vihjeitä 

Diman ammatista, joista osa oli visuaalisia ja osa tuli esille puheessa. Tieto siis välittyi monen 

kanavan kautta. Koska alkuperäisessäkään teoksessa ammattia ei suoraan kerrottu, kääntäjäkin voi 

jättää tiedon katsojan arvioitavaksi. Tässä tilanteessa kääntäjä pystyi luottamaan kohdeyleisön 

kykyyn lukea vihjeitä, sillä niitä oli niin runsaasti, että tiedon välittyminen oli hyvin varmaa ilman 

tekstitysten tarjoamaa tukea. 

Eräs toinen tiedon välittymiseen liittyvä kohta, jonka toimivuutta tiedustelimme myös 

kohdeyleisöltämme, oli eräässä kohtauksessa näkynyt seinäkirjoitus. Kohtauksessa viitattiin kuvan 

näyttämään tietoon seinäkirjoituksesta melko ympäripyöreällä selityksellä ”tyypillinen 

seinäkirjoitus”. Kuvassa oli nähtävissä melko selkeä sinisellä kirjoitettu seinäkirjoitus, jossa luki 
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venäjäksi сука, eli huora. Seinäkirjoitusta ei kuitenkaan ollut käännetty, vaikka se näkyi hyvin 

kuvassa. Kysyimme Aaltoselta kohdan kääntämisestä, ja hän kertoi, että yleensä alatyylisiä 

ilmauksia pyritään välttämään, sillä ruudulla sanan karkeus voimistuu entisestään. Sen sijaan tämän 

kohdan kääntämisestä hän sanoi, että kohtaan olisi voinut laittaa jotain, mikä kertoisi, millaisesta 

sanasta on kyse. Sanaa ei olisi siis ehkä tarvinnut kääntää kaikista karkeimmalla ilmaisulla, vaan 

esimerkiksi lisäämällä sanaa kuvaavan adjektiivin tekstitykseen. Jollain tavalla seinäkirjoituksen 

karkeusastetta olisi ollut hyvä kuvata, sillä sanan merkitys jäi hieman epäselväksi. Kysyimme 

kuitenkin kohdan välittymisestä myös kohdeyleisöltämme, ja tulokset olivat seuraavat: 

Ymmärsitkö, millainen seinäkirjoitus on tyypillinen Antonin nykyiselle asuinalueelle? 

Kyllä ymmärsin En ymmärtänyt 

3 11 

Valtaosa koehenkilöistä tunsi, että kohdassa esitetty tieto ei välittynyt heille. Vihjeitä ei tarjottu 

tarpeeksi puheessa, sillä lähdekielinenkin katsoja oli jätetty kuvan välittämän tiedon varaan. Suurin 

osa kohdeyleisöstä siis jäi kohdassa todennäköisesti miettimään, mistä on kyse. Annoimme 

kohdeyleisön lukea kysymyksen ennen vastaamista ja kohdan ilmestymistä ruutuun, jolloin he 

kiinnittivät tarpeeksi huomiota kohtaan, ja seinäkirjoituksen ilmestyminen kuvaan ei tullut 

yllätyksenä. Tulosten mukaan miltei kaikki koehenkilöt olisivat tarvinneet selittävää käännöstä 

kohdan ymmärtääkseen. Kohta herättää katsojassa todennäköisesti ihmetystä, mutta tekstityksen 

puuttuminen ei silti välttämättä vaikuta katsojan käsitykseen laadusta kovin paljon, sillä kohtaus on 

lyhyt ja tarinan juoni ei muutu siitä, mitä tekstissä lukee. Tuloksemme kuitenkin osoittavat, että 

tässä kohdassa kuvan varaan jätetty tiedon välitys ei onnistunut, ja katsojat kokivat, etteivät he 

ymmärtäneet kohtausta. Kohtaus on hyvä esimerkki siitä, että joskus kohdekielinen yleisö tarvitsee 

lisätietoa ja selitystä käännöksessä, vaikka lähdekielinen yleisö ei tällaista lisätietoa tarvitsekaan. 

Kääntäjän onkin tärkeää ottaa huomioon kaikkien eri merkkijärjestelmien tuoma tieto, ja arvioida 

tämän tiedon välittyminen kohdekieliselle katsojalle. 

Elokuva sisälsi myös kohtauksia, joissa tietoa välitettiin ensisijaisesti äänen avulla. Tällöin ilmaisut 

olivat niin lyhyitä, että kääntäjä oli jättänyt ne kääntämättä, ja luottanut siihen, että tieto välittyy 

katsojalle auditiivisesti tai visuaalisesti ilmeiden ja eleiden kautta. Eräässä tällaisessa kohtauksessa 

kuvattiin yhtä päähenkilöistä kampaajalla, ja hänen reaktionsa uuteen kampaukseen välittyi äänen ja 

hänen ilmeidensä kautta. Kohtauksessa hän huudahti Не знаю. Ну хороша, хороша. ja naurahti. 

Lähdekieltä osaamaton katsoja siis pystyy todennäköisesti ilmeiden ja äänen painon avulla 
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määrittämään, millainen päähenkilön reaktio oli. Kysyimme kohdan kääntämisestä myös Aaltoselta, 

ja hän sanoi, että yleensä tällaisissa kohdissa kääntäjä pystyy luottamaan katsojan kykyyn lukea 

tunteita, joka on melko yleismaailmallinen. Ihminen pystyy tunnistamaan äänen ja ilmeiden avulla 

suuren määrän tunteita, vaikka ei ymmärtäisikään puhetta. On siis todennäköistä, että katsoja pystyy 

tässäkin kohtauksessa ymmärtämään, millainen päähenkilön tunne oli. Tutkimme, ymmärsivätkö 

kohdeyleisömme jäsenet päähenkilön reaktion, ja tulokset olivat seuraavat: 

Pitikö Tanja uudesta kampauksestaan?  

Tanja piti kampauksesta. Tanja ei pitänyt kampauksesta. En osaa sanoa. 

10 1 3 

Valtaosa kohdeyleisöstämme ymmärsi kohdan oikein. Kolme ei kokenut äänen ja kuvan tarjoamien 

vihjeiden riittävän tunnereaktion ymmärtämiseen, mutta vain yksi ymmärsi reaktion väärin. 

Tulosten mukaan tässä kohtauksessa kuvan ja äänen tarjoamat vihjeet riittivät, ja tekstitystä ei 

tarvittu. On kuitenkin huomattava, että näinkin homogeenisen yleisön kohdalla tieto ei välittynyt 

täysin varmasti kaikille. Vaikka suurempi osa koehenkilöistä olisi sanonut, että he eivät tiedä tai he 

olisivat lukeneet reaktion väärin, tekstitys ei silti välttämättä olisi ollut heidän mielestään 

tarpeellinen. Myös tulostemme mukaan tekstitykset eivät olisi olleet kohtauksessa tarpeellisia, sillä 

katsoja kykenee lukemaan oikein näin selkeitä tunnereaktioita. Ääni ja kuva pystyivät siis 

tarjoamaan kohtauksessa kaiken tarvittavan tiedon. Vaikka koehenkilöt eivät olisikaan ymmärtäneet 

kyseistä reaktiota, se ei olisi haitannut tarinan juonen ymmärtämistä, sillä koko teoksen sisältöön 

tämä yksittäinen päähenkilön reaktio ei tuonut mitään tärkeää tietoa. 

Elokuvassa oli myös kohtaus, jossa päähenkilön reaktio välitettiin pelkästään äänen avulla. 

Kohtauksessa päähenkilö on tutustumassa erääseen rakennukseen ja hän kommentoi rakennuksen 

uusia WC-tiloja nopealla huudahduksella О супер!. Päähenkilöä ei kuvassa näy, joten katsoja ei 

pysty lukemaan henkilön kasvoilta hänen reaktiotaan. Tekstityksiä kohdassa ei ollut, sillä kohtaus 

oli hyvin lyhyt ja tarinan kannalta epäolennainen, sillä kertoja puhui välillä taustalla ja kuvauksen 

tarkoituksena oli lähinnä näyttää päähenkilön arkielämää. Halusimme kuitenkin kartoittaa myös 

tämän kohtauksen kohdalla, ymmärsikö kohdeyleisö päähenkilön reaktion oikein, vaikka käännöstä 

ei tarjottu ja henkilön kasvot eivät olleet näkyvissä. Tulokset olivat seuraavat: 
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Mitä mieltä Tanja oli hänelle esitellyistä WC-tiloista? 

Hän oli ihastuksissaan. Hän ei pitänyt niistä. En osaa sanoa. 

11 0 3 

Tässäkin kohtauksessa valtaosa koehenkilöistä siis ymmärsi päähenkilön reaktion täysin oikein. 

Kukaan ei ollut ymmärtänyt reaktiota väärin, mutta kolme koehenkilöä ei kokenut äänen tarjoamien 

vihjeiden riittävän reaktion täydelliseen ymmärtämiseen. Kuitenkin miltei kaikki kohdeyleisön 

jäsenet ymmärsivät reaktion oikein, vaikka tieto välittyi pelkän äänen perusteella kielestä, jota he 

eivät täysin osanneet. Ymmärtämistä auttoi ehkä päähenkilön äänen paino ja se, että ilmaisu oli 

helppo tunnistaa huudahdukseksi. Myös sillä voi olla vaikutusta, että sana super on melko tuttu 

myös suomalaiselle. Tulostemme perusteella kohtaus ei olisi käännöstä vaatinutkaan, ja lisäksi 

mahdollisen käännöksen tuoma hyöty koko tarinan kannalta olisi ollut hyvin pieni. 

Kuvan, äänen ja tekstin välittämä tieto on usein päällekkäistä, joten monissa tilanteissa tekstitystä ei 

tarvita välittämään tietoa, sillä katsojalla on hyvät valmiudet lukea kuvaa ja tunnistaa esimerkiksi 

tunteita pelkän äänen perusteella. Kuten tuloksistammekin näkyy, joskus kuva ei pysty yksinään 

välittämään kaikkea tietoa, jolloin kohdekielisen katsojan vastaanottamaan tietoon voi jäädä aukko. 

Vastaanottotutkimuksemme koehenkilöt tunnistivat erittäin hyvin äänen ja kuvan tarjoamia vihjeitä, 

mutta myös näin homogeenisen yleisön kohdalla tieto ei välittynyt täysin varmasti kaikille. On 

mahdollista, että eri-ikäiset ja eri taustan omaavat katsojat ymmärtäisivät yllä mainitut kohtaukset 

toisella tavalla, ja vastauksissa olisi enemmän hajontaa. Kuitenkin tämän tutkimuksen puitteissa 

saatujen vastausten perusteella katsoja on hyvin vastaanottavainen eri merkkijärjestelmien 

tarjoamalle tiedolle, ja pystyy havainnoimaan eri järjestelmien tuomaa tietoa sekä yhdistämään ne, 

jolloin tieto välittyy oikein myös ilman tekstitystä. Jos vain yksi merkkijärjestelmä välittää tietoa, 

tiedon oikea välittyminen katsojalle ei välttämättä ole yhtä varmaa, mutta tähän vaikuttavat 

annettujen vihjeiden runsaus ja selkeys. Tuloksemme myös todistavat, että kääntäjän on tärkeää olla 

selvillä eri merkkijärjestelmien vaikutuksesta toisiinsa sekä niiden kyvystä ja tavasta välittää tietoa. 

Tutkimamme elokuvan tekstityksissä Aaltonen oli ottanut hyvin huomioon eri merkkijärjestelmät, 

ja myös hänelle tekemämme haastattelun perusteella hän kiinnittää aktiivisesti huomiota eri 

merkkijärjestelmien yhteistoimintaan. Vaikka edellä mainituissa kohtauksissa tieto ei välittynytkään 

kohdeyleisölle täydellisesti, tekstitykset eivät silti olleet välttämättömiä, sillä kohtauksissa tarjottu 

tieto ei olisi vaikuttanut elokuvan juonen ymmärtämiseen. 
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7.4 Palveluorientoituneisuus 

Jokaisella teoksella ja käännöksellä on mielestämme oma funktionsa. Tutkimamme elokuva 

Synnyin Neuvostoliitossa on alun perin venäläinen dokumenttielokuva, joka sitten tekstitettiin 

suomeksi Suomen televisioon. Mielestämme elokuvan tärkein funktio suomalaisen kohdeyleisön 

keskuudessa oli sen vierasta kulttuuria ja elämänpiiriä esiin tuova opettavaisuus. Elokuva toi esiin 

monia Neuvostoliiton ja Venäjän historiaan liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja samalla valotti myös 

nykyisen Venäjän, Georgian ja Liettuan sekä siellä elävien ihmisten todellisuutta. Toisaalta 

elokuvan oli oltava myös viihdyttävä, sillä liian tiivis informaatiotulva tekisi elokuvan katselusta 

raskaan. 

Saimme hyvin yllättäviä tuloksia siitä, että vieraiden kulttuurielementtien tuntemus ei – toisin kuin 

olimme olettaneet – ollutkaan kovin hyvää. Joidenkin vieraiden kulttuurielementtien 

käännösratkaisut olivat meidän tutkijoiden mielestä hyvin toimivia ja onnistuneita, mutta 

vastaanottotutkimuksen tulokset osoittivat, että kyseiset käännösratkaisut eivät palvelleet 

koeyleisöämme. Kukaan vastaanottotutkimukseen osallistuneista ei kuitenkaan maininnut, että 

elokuva olisi ollut vaikea ymmärtää, vaan elokuvan ja tekstityksien erityishuomioita koskevassa 

avokysymyksen vastauksissa kiiteltiin selkeyttä ja sitä, että elokuvassa pysyi hyvin mukana. 

Elokuvan koeyleisö myös koki oppineensa elokuvasta asioita, kuten alla oleva taulukko näyttää. 

Siksi elokuvan pääfunktio, opettavaisuus, toteutui varsin hyvin.  

Koetko, että elokuva toi sinulle uutta tietoa vieraasta kulttuurista? 

Kyllä, sain paljon uutta 
tietoa. 

Kyllä, sain jonkin verran uutta 
tietoa. 

En oppinut elokuvasta mitään 
uutta. 

8 6 0 

Elokuvan toinen funktio eli viihdyttävyys toteutui mielestämme myös hyvin, sillä koko 1,5 tunnin 

kestoisen elokuvan ajan yleisö pysyi valppaana ja he myös reagoivat elokuvan humoristisiin kohtiin 

hymyilemällä tai nauramalla. Myös elokuvan ja tekstitysten erityishuomioita koskevassa 

avokysymyksessä eräs vastaajista kertoi, että hänen mielestään elokuva oli mielenkiintoinen ja että 

katsoisi mielellään myös toisen osan elokuvasta. 

Kiinnitimme myös huomiota siihen, millaisia vaikutuksia elokuvassa esiintyneillä päällekkäisillä 

erikielisillä tekstityksillä ja voice-over-kääntämisellä oli tekstitysten ja elokuvan seuraamiselle. 

Toisin kuin oletimme, päällekkäiset tekstitykset eivät häirinneet suurinta osaa katsojista, kun taas 
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voice-over-kääntäminen olikin häirinnyt jopa kuutta katsojaa.  Uskomme negatiivisen 

suhtautumisen voice-overiin johtuvan siitä, että Suomessa voice-overia ja dubbausta ei ole tapana 

käyttää av-käännöksissä. Olimme silti hyvin yllättyneitä siitä tutkimustuloksesta, että päällekkäiset 

tekstitykset eivät haitanneet suurinta osaa katsojista. 

Tekstitysten toimivuuteen vaikuttavat hyvin paljon tekniset seikat, kuten ajastus, tekstitysten 

merkkimäärät, lukunopeus ja selkeys. Olimme iloisia huomatessamme, että kaikki katsojat olivat 

yhtä mieltä siitä, että lukunopeus ja tekstitysten selkeys sekä fontin koko, väri sekä ja sijoittelu 

olivat juuri sopivia. Aaltonen oli siis osannut arvioida katsojien lukunopeuden oikein. Muutoinkin 

tekstitysten palvelunäkökulman voidaan sanoa toteutuneen hyvin yllä mainittujen tulosten 

perusteella ja erityisesti sen vuoksi että katsojat vastasivat kysymykseen tekstitysten 

palvelevuudesta hyvin positiivisesti, kuten alla oleva taulukko osoittaa. 

Arvioi tekstitysten toimivuutta omasta näkökulmastasi. Palvelivatko tekstitykset juuri sinua? 

Palvelivat oikein 
hyvin. 

Palvelivat hyvin. Palvelivat 
kohtalaisesti. 

Eivät palvelleet. 

3 11 0 0 

Kukaan vastaajista ei siis ollut sitä mieltä, että tekstitykset olisivat palvelleet heitä vain kohtalaisesti 

tai eivät lainkaan. Suurin osa oli sitä mieltä, että tekstitykset palvelivat hyvin ja jopa kolme 

vastaajaa arvioi tekstitysten palvelevuuden erittäin hyväksi. Voimme siis todeta, että vaikka että 

tekstitykset olivat hyvin palveluorientoituneita. Tutkimuksessamme ilmeni sellaisia seikkoja, jotka 

eivät välttämättä palvelleet juuri tätä kohdeyleisöä vastaanottotutkimuksen perusteella tietyissä 

kohdissa (vaikka käännösratkaisut sinänsä olivat mielestämme kautta linjan hyvin laadukkaita), 

mutta vastaanottotutkimuksen tulokset yleisön tyytyväisyydestä osoittavat, että Aaltonen oli tehnyt 

hyvää työtä ja tekstitykset olivat kokonaisuutena toimivat. 



 159 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä tutkielmassa kokeilimme itse räätälöimämme TQM-mallin käytettävyyttä ja toimivuutta av-

alan laadun tutkimisessa organisaatiotasolla, inhimillisten resurssien osalta sekä tekstitysten sisällön 

ja teknisen laadun kartoittamisessa. Halusimme kiinnittää erityistä huomiota käännösympäristöön 

emmekä tehneet tutkimuksesta vain lähde- ja kohdetekstiin vertailua. Kokonaisvaltaisen laadun 

tutkiminen osoittautui hyvin työlääksi prosessiksi, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että saimme 

tutkimuskysymyksiimme selviä vastauksia. Aloitimme siis laadun tutkimisen organisaatiotasolta, 

jonka laatu toteutui tapaustutkimuksessamme melko hyvin. Perustelemme päätelmämme siihen, että 

Ylen toiminta kääntäjien rekrytoinnissa arvostaa nykyistä kääntäjäkoulutusta ja vielä 

työelämässäkin Ylen työntekijöillä on mahdollisuus saada koulutusta. Ylen omat kääntäjät myös 

opastavat ja antavat käännöksistä palautetta freelance-kääntäjille. Myös palkat, työajat sekä muut 

työehdot perustuvat selkeään työehtosopimukseen. Samoin suomentaja-toimittaja Pirjo Aaltosen 

sekä freelance-kääntäjä Jaakko Sauvolan kokemukset Ylellä toimimisesta ovat olleet positiivisa 

palkan ja työaikojen suhteen. Tämän tapaustutkimuksen elokuvan toimitusaika oli hyvin pitkä ja 

näin ollen kääntäjällä oli aikaa valmistaa laadukas käännös. Yleisesti ottaen Ylen periaatteet 

työtilojen ja -välineiden suhteen ovat toimivia, mutta kääntäjille toimitetut materiaalit käännöksiä 

varten ovat käsikirjoitusten osalta ajoittain puutteellisia, vaikkakin kuvamateriaali on ollut hyvää. 

Tämän tutkimuksen kohteena olleen Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan kuvanauha oli laadukas, 

mutta Aaltosen saaman puutteellisen käsikirjoituksen perusteella voidaan todeta, että organisaation 

toimittamissa materiaaleissa on parantamisen varaa. Kuitenkin verrattuna esiin tulleisiin 

kommentteihin esimerkiksi SDI Mediasta Ylen materiaalit ovat verrattain parempia. Parantamisen 

varaa on myös käännösten tarkistusjärjestelmässä: Ylen käännösten tarkistusjärjestelmä perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja vaikka Ylellä on olemassa myös Tekstipalvelu, joka vastaa käännösten 

teknisestä tarkastamisesta, käännösten tarkistaminen kärsii ajoittain kiireestä. Yleisesti ottaen Ylen 

toiminta on hyvin avointa ja kaikki tutkimukseemme osallistuneet henkilöt esimiestasoa myöten 

ketoivat hyvin mielellään Ylen toiminnasta. Myös suurelle yleisölle Ylen toiminta on läpinäkyvää 

Internet-sivujen kautta. Hypoteesimme siitä, että Yle on julkisen sektorin toimijana vastuullinen 

toimija käännösalalla, toteutui melko hyvin. 

Toisena laaduntutkimuksen kohteena olivat inhimlliset resurssit, eli itse suomentaja-toimittaja Pirjo 

Aaltonen ja hänen koulutus- sekä työtaustansa sekä ajatukset ja periaatteet kääntämsiessä. Aaltosen 

erikoistuminen historiaan, harrastuneisuus ja intohimo kääntämistä ja Venäjän kulttuuria kohtaan 

tekevät Aaltosesta lähtökohdiltaan pätevän kääntäjän tapaustutkimuksemme elokuvalle. Aaltonen 
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myös valmistautuu käännöksiin hyvin ja tekee aina taustatyötä käännöksiä varten. Aaltonen on 

kääntäjä, joka ei halua aliarvioida kohdeyleisöä, vaan tuo opettavaisesti vierasta kulttuuria esiin, 

niin kuin hän teki myös tapaustutkimuksemme elokuvan kohdalla. Aaltonen osaa ottaa huomioon 

sen, että dokumenttielokuvan funktio on opettavaisuus viihdyttävyyden rinnalla. Perustelemme 

päätelmämme haastattelun lisäksi vastaanottotutkimuksesta saamiimme positiivisiin tuloksiin 

elokuvan opettavaisuudesta ja viihdyttävyydestä. Haastattelu osoitti, että Aaltonen on hyvin 

tietoinen suomalaisen kohdeyleisön muuttuneista tarpeista. Aaltonen pyrkii huomioimaan 

käännöksen vastaanottajat myös hyvällä teknisellä toteutuksella, jossa repliikit eivät mene 

kuvaleikkausten yli ja jossa tekstitysten rytmi sekä synkronia ovat hyviä. Inhimillisten resurssien 

laatu toteutui tutkimuksessa parhaiten. 

Itse käännöksen laatu toteutui kokonaisuudessaan hyvin, vaikka kaikki hypoteeseistämme eivät 

toteutuneetkaan. Tärkein asia eli palveluorientoituneisuus onnistui sekä tutkijoiden, että 

kohdeyleisön mielestä. Yksi tutkielmamme hypoteeseista oli se, että elokuvan kulttuurisidonnaiset 

elementit välittyisivät kohdeyleisöllemme hyvin, mutta vastaanottotutkimus osoitti, että reaalioiden 

tuntemus ei ollutkaan kovin hyvää. Hypoteesimme kultuurisidonnaisuuksista ei siis toteutunut. 

Toinen hypoteesimme käännöksen laadusta oli se, että tutkijoiden mielipide elokuvan tekstitysten 

toimivuudesta saattaa poiketa vastaanottotutkimuksen tuloksista, sillä näkemykseen tekstitysten 

laadusta vaikuttavat kääntäjän ja käännösprosessin lähtökohtien lisäksi katsojan omat taustatiedot ja 

henkilökohtaiset mielipiteet. Hypoteesimme toteutui vain osittain, sillä vastaanottotutkimuksen 

tulosten mukaan kaikki kääntäjän tekemät ratkaisut eivät palvelleet kohdeyleisöämme. Vaikka 

jotkin yksittäiset ruututekstit eivät toimineetkaan kohdeyleisön näkökulmasta ja jotkin kääntämättä 

jätetyt kohdat olisivat ehkä kaivanneet käännöstä, käännösratkaisut olivat tutkijoiden omasta 

mielestä laadukkaita ja vastaanottotutkimus osoitti sen, että nämä pienet vajavaisuudet eivät 

vaikuttaneet elokuvan tarinan ymmärtämiseen olennaisesti. Tulosten mukaan niin tutkijat kuin 

kohdeyleisön jäsenetkin olivat samaa mieltä siitä, että tekstitykset palvelivat kohdeyleisöä hyvin ja 

olivat kokonaisuutena toimivia. Kohdeyleisön jäsenistä jokainen myös kertoi oppineensa elokuvasta 

uutta tietoa. Näin ollen tutkielmassamme esitelty palveluorientoituneisuus ja dokumenttielokuvan 

opettavainen funktio toteutui tutkimamme elokuvan tekstitysten osalta loistavasti. 

Oletimme myös, että elokuvassa esiintyvien venäjänkielisten ja suomenkielisten ruututekstien 

päällekkäisyys häiritsisi kohdeyleisöä. Sen sijaan venäjänkielisen voice-over-puheen emme 

uskoneet haittaavan katsojia. Hypoteesimme ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, vaan tulosten 

mukaan katsojien reaktiot olivat päinvastaisia: erikielisten tekstitysten päällekkäisyyteen oli 

kiinnitetty huomiota, mutta voice-over-puhe oli yllättäen suurempi haittatekijä. Olimme olettaneet 
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tekstitysten päällekkäisyyden olevan häiritsevämpää siitä syystä, että se näkyi yleisölle visuaalisesti 

ja päällekkäisyys teki suomenkielisistä tekstityksistä hieman epäselvempiä. Tulosten mukaan 

kohdeyleisömme sieti kuitenkin tekstitysten päällekkäisyyden melko hyvin, vaikka osa 

koehenkilöistä sanoi tekstitysten päällekkäisyyden häiritsevän hieman elokuvan katselua. Sen sijaan 

yllättävän moni koki voice-over-puheen haittana ja kolme koehenkilöä jopa kommentoi erikseen 

voice-over-käännöksen negatiivista vaikutusta katseluelämykseen. 

Uskoimme elokuvan tekstitysten lukunopeuden, synkronian sekä repliikkijaon olevan toimivia, sillä 

luotimme kääntäjän pitkällisen työkokemuksen av-käännösalalla tuovan varmuutta tekstitysten 

laatimiseen. Tutkijoiden mielestä tekstitysten tekninen toimivuus oli laadukasta ja vastausten 

perusteella myös kohdeyleisö piti tekstityksiä teknisiltä osin toimivina. Lukunopeus vastasi 

kohdeyleisön tarpeita ja jätti riittävästi tilaa myös kuvalle. Repliikkijaot olivat toimivia, sillä vaikka 

kääntäjän haasteena olivatkin dokumenttielokuvagenren erityispiirteet, tekstitykset sisälsivät kaiken 

tarpeellisen tiedon ja pitivät tarpeeksi vahvasti puheen illuusiota yllä. 

Mielestämme TQM-malli toimi työläydestään huolimatta hyvin tapaustutkimuksena ja varsinkin 

tekstitysten sisältöön liittyvän laadun arvioimisen välineenä, sillä sen avulla saimme 

varteenotettavia tutkimustuloksia kaikista niistä aiheista, joista halusimmekin. TQM-mallin 

toimivuudesta kertoo osin sekin, että tutkimustulokset tukivat osittain toisiaan. Myös 

organisaatiotason sekä inhimillisten resurssien laaduntutkimus onnistui hyvin, mikä johtuu myös 

tutkittavien avoimmuudesta ja hyvästä vastausmotivaatiosta. Mielestämme TQM-malli sopiikin 

hyvin av-käännöksistä etenkin tekstitysten tutkimiseen, mutta meillä ei ole vielä näyttöä siitä, miten 

mallimme soveltuisi muiden av-käännöslajien tutkimiseen. Mallin avulla on mahdollista saada 

tutkimustuloksia hyvin monesta eri näkökulmasta. Kuitenkin tämän tutkielman puitteissa toteutettua 

vastaanottotutkimusta voidaan kritisoida siitä, että tutkimukseen osallistunut kohdeyleisö oli hyvin 

homogeeninen, joten kattavampien tulosten saamiseksi kohdeyleisön otannan pitäisi olla laajempi. 

Mallin vajavuus onkin se, että kokonaisvaltaisen laadun kartoittaminen on aikaavievää ja huomio 

voi kiinnittyä liikaa tietyn osion tutkimiseen, jolloin osa tutkimusmateriaalista jää vähemmälle 

huomiolle. Näin kävi myös meidän tutkimuksessamme, sillä tilarajoitteiden vuoksi emme voineet 

ottaa kaikkia mielenkiintoisia näkökohtia tutkimukseen mukaan. Erityisesti kääntäjän haastattelua 

olisimme halunneet tuoda enemmän esille. Malli ei sovi sellaisenaan käytännön työelämän 

haasteisiin, mutta käännöstieteen tutkimukseen se sopii hyvin ja tuo uutta näkökulmaa 

tutkimuskentälle. Käännösten työympäristöjen tutkiminen on tärkeää ja halusimme tällä pro gradu -

tutkielmallamme tuoda tätä osa-aluetta paremmin esiin. Haluamme vielä lopuksi kiittää suomentaja-

toimittaja Pirjo Aaltosta kaikesta tuesta, jota olemme häneltä koko tutkimuksemme ajan saaneet. 
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10 L IITTEET  

10.1 Vastaanottotutkimuksen kyselylomake 

Vastaanottotutkimus venäläisestä dokumenttielokuvasta 

Synnyin Neuvostoliitossa (Рождённый в СССР) ja sen tekstityksistä 

pro gradu -tutkielmaa varten 

 

Tampereen yhteiskoulun lukio 25.2.2011 

 

Tämä vastaanottotutkimus on osa pro gradu -tutkielmamme aineistoa. Tutkimuksen kohteena pro 

gradu -tutkielmassamme ovat tekstitykset ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät. Mielestämme etenkin 

tekstitysten loppukäyttäjien eli katsojien mielipiteet on tärkeää huomioida silloin, kun tekstitysten 

laatua tutkitaan. Tässä vastaanottotutkimuksessa on siis tarkoitus selvittää, miten elokuvan 

tekstitykset palvelevat yleisöä eli juuri Sinua. Onkin erittäin tärkeää, että vastaat kysymyksiin 

mahdollisimman rehellisesti ja tarkasti, jotta tutkimuksemme aineisto edustaisi todellisen yleisön 

tarpeita ja mielipiteitä. 

Osallistumalla tutkimukseen annat luvan käyttää vastauksiasi tutkielmamme aineistona. Vastaukset 

annetaan anonyymisti, joten henkilöllisyytesi ei paljastu ulkopuolisille. Vastauksiasi käytetään vain 

tässä tutkimuksessa. Anna aluksi pyydetyt tiedot itsestäsi ja etene lomakkeen täytössä annettujen 

ohjeiden mukaisesti. 

 

Ikä: ____ vuotta  

Sukupuoli:  

� Nainen 

� Mies
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1. Mitä mieltä olet siitä, että lasten laulua ei ollut käännetty? 

 

�      Hyvä ettei käännetty, tekstitykset olisivat vain häirinneet kuvan 

seuraamista. 

�      En kokenut tekstityksiä tärkeiksi tässä kohtauksessa. 

�      Olisin kaivannut tekstityksiä tähän kohtaukseen. 

�      En kiinnittänyt huomiota asiaan. 

 

2. Keitä Leninin apulaiset, pikkupioneerit mielestäsi olivat? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

 

3. Mitä desantti tarkoittaa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

 

4. Mitä mieltä olet siitä, että kaikkia Diman räppäämiä kohtia ei ollut käännetty? 

 

�      Hyvä ettei käännetty, tekstitykset olisivat vain häirinneet kuvan 

seuraamista. 

�      En kokenut tekstityksiä tärkeiksi tässä kohtauksessa. 

�      Olisin kaivannut tekstityksiä tähän kohtaukseen. 

�      En kiinnittänyt huomiota asiaan. 
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5. Mikä Dima on nykyisin ammatiltaan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

 

6. Pitikö Tanja uudesta kampauksestaan? 

 

�      Tanja piti kampauksesta. 

�      Tanja ei pitänyt kampauksesta. 

�       En osaa sanoa. 

 

7. Tanjan elämää käsittelevissä kohtauksissa laulua ei ollut käännetty. Mitä mieltä 

olet tästä? 

 

�      Hyvä ettei käännetty, tekstitykset olisivat vain häirinneet kuvan 

seuraamista. 

�      En kokenut tekstityksiä tärkeiksi tässä kohtauksessa. 

�      Olisin kaivannut tekstityksiä tähän kohtaukseen. 

�      En kiinnittänyt huomiota asiaan. 

 

8. Mitä mieltä Tanja oli hänelle esitellyistä WC-tiloista? 

 

�       Hän oli ihastuksissaan. 

�       Hän ei pitänyt niistä. 

�       En osaa sanoa. 
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9. Ihmettelitkö sitä, että ravintolakohtauksessa rahasta puhuttiin dollareissa eikä 

ruplissa? 

 

�       Kyllä ihmettelin. 

�       En ihmetellyt. 

�       En kiinnittänyt huomiota asiaan. 

 

10. Onko Katjan mainitsema sanonta tyynessä vedessä kutevista kaloista tuttu sinulle? 

 

�       Kyllä on. 

�       Ei ole. 

 

11. Kun Katja ja hänen äitinsä olivat kävelyllä, heidän keskustelua ei ollut 

suomennettu. Mitä mieltä olet tästä? 

 

�      Hyvä ettei käännetty, tekstitykset olisivat vain häirinneet kuvan 

seuraamista. 

�      En kokenut tekstityksiä tärkeiksi tässä kohtauksessa. 

�      Olisin kaivannut tekstityksiä tähän kohtaukseen. 

�      En kiinnittänyt huomiota asiaan. 

 

12. Mitä kertoja mielestäsi tarkoitti sillä, että Neuvostoliitto oli babylonin kielten 

sekoitus? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 
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13. Ladon illanistujaisia kuvaavassa kohtauksessa oli venäjänkielinen tekstitys, mutta 

ei suomennosta. Haittasiko se? 

 

�       Haittasi paljon. 

�       Haittasi jonkin verran. 

�       Ei haitannut lainkaan. 

�       En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

 

14. Mihin mielestäsi viitataan uusilla venäläisillä? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

 

15. Ymmärsitkö, millainen seinäkirjoitus on tyypillinen Antonin nykyiselle 

asuinalueelle? 

 

�       Kyllä ymmärsin. 

�       En ymmärtänyt. 

 

16. Häiritsikö tekstitysten seuraamista se, että ajoittain ruudulla esiintyi päällekkäin 

suomen- ja venäjänkielisiä tekstityksiä? 

 

�       Häiritsi paljon. 

�       Häiritsi jonkin verran. 

�       Ei häirinnyt lainkaan. 

�       En kiinnittänyt asiaan huomiota. 
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17. Häiritsivätkö päällekkäiset erikieliset tekstitykset elokuvan katselua yleisesti? 

 

�       Häiritsi paljon. 

�       Häiritsi jonkin verran. 

�       Ei häirinnyt lainkaan. 

�       En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

 

18. Häiritsikö ajoittainen venäjänkielinen dubbaus mielestäsi tekstitysten 

seuraamista? 

 

�       Häiritsi paljon. 

�       Häiritsi jonkin verran. 

�       Ei häirinnyt lainkaan. 

�       En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

 

19. Häiritsikö ajoittainen venäjänkielinen dubbaus mielestäsi elokuvan seuraamista 

yleensä? 

 

�       Häiritsi paljon. 

�       Häiritsi jonkin verran. 

�       Ei häirinnyt lainkaan. 

�       En kiinnittänyt asiaan huomiota. 
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20. Millainen elokuvan tekstitysten lukunopeus mielestäsi oli? 

 

�       Liian nopea. 

�       Sopiva. 

�       Liian hidas 

 

21. Olivatko tekstitykset selkeät (esim. fontti, koko, väri, sijoittelu)? 

 

�       Kyllä. 

�       Eivät. Miksi 

ei?____________________________________________________ 

                                

____________________________________________________ 

 

22. Arvioi tekstitysten toimivuutta omasta näkökulmastasi. Palvelivatko tekstitykset 

juuri sinua? 

 

�       Palvelivat oikein hyvin. 

�       Palvelivat hyvin. 

�       Palvelivat kohtalaisesti 

�       Eivät palvelleet. 

 

23. Mahdolliset erityishuomiot tekstityksistä (esim. mikä oli erityisen hyvää tai 

huonoa?) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

 

24. Koetko, että elokuva toi sinulle uutta tietoa vieraasta kulttuurista 

 

�       Kyllä, sain paljon uutta tietoa. 

�       Kyllä, sain jonkin verran uutta tietoa 

�        En oppinut elokuvasta mitään uutta 

 

SUURI KIITOS AVUSTASI!
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10.2 Vastaanottotutkimuksen vastaukset teemoittain 

Kulttuurisidonnaisuudet 

1. Ymmärsikö katsoja, keitä ovat pikkupioneerit? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

0 6 8 

2. Ymmärsikö katsoja, mitä desantti tarkoittaa? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

5 7 2 

3. Ihmettelitkö sitä, että ravintolakohtauksessa rahasta puhuttiin dollareissa eikä ruplissa? 

Kyllä ihmettelin. En ihmetellyt. En kiinnittänyt asiaan huomiota. 

11 3 0 

4. Ymmärsikö katsoja, mitä uusilla venäläisillä tarkoitetaan? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

1 2 11 

 

Kääntämättä jätetyt kohdat 

1. Mitä mieltä olet siitä, että lasten laulua ei ollut käännetty? 

Hyvä ettei käännetty, 

tekstitykset olisivat 

vain häirinneet kuvan 

seuraamista. 

En kokenut 

tekstityksiä tärkeiksi 

tässä kohtauksessa 

Olisin kaivannut 

tekstityksiä tähän 

kohtaukseen. 

En kiinnittänyt asiaan 

huomiota. 



 178 

0 6 0 8 

2. Mitä mieltä olet siitä, että kaikkia Diman räppäämiä kohtia ei ollut käännetty? 

Hyvä ettei käännetty, 

tekstitykset olisivat 

vain häirinneet kuvan 

seuraamista. 

En kokenut 

tekstityksiä tärkeiksi 

tässä kohtauksessa. 

Olisin kaivannut 

tekstityksiä tähän 

kohtaukseen. 

En kiinnittänyt 

huomiota asiaan. 

2 2 6 4 

3. Tanjan elämää käsittelevissä kohtauksissa laulua ei ollut käännetty. Mitä mieltä olet tästä? 

Hyvä ettei käännetty, 

tekstitykset olisivat vain 

häirinneet kuvan 

seuraamista. 

En kokenut 

tekstityksiä tärkeiksi 

tässä kohtauksessa. 

Olisin kaivannut 

tekstityksiä tähän 

kohtaukseen. 

En kiinnittänyt 

huomiota asiaan. 

3 7 0 4 

4. Kun Katja ja hänen äitinsä olivat kävelyllä, heidän keskusteluaan ei ollut suomennettu. Mitä 

mieltä olet tästä? 

Hyvä ettei käännetty, 

tekstitykset olisivat 

vain häirinneet kuvan 

seuraamista. 

En kokenut 

tekstityksiä tärkeiksi 

tässä kohtauksessa. 

Olisin kaivannut 

tekstityksiä tähän 

kohtaukseen. 

En kiinnittänyt asiaan 

huomiota. 

0 2 6 6 

5. Ladon illanistujaisia kuvaavassa kohtauksessa oli venäjänkielinen tekstitys, mutta ei 

suomennosta. Haittasiko se? 

Haittasi paljon. Haittasi jonkin verran. Ei haitannut lainkaan. En kiinnittänyt asiaan 

huomiota. 

0 7 3 4 



 179 

 

Tekstitysten tekninen toimivuus 

1. Häiritsikö tekstitysten seuraamista se, että ajoittain ruudulla esiintyi päällekkäin suomen- ja 

venäjänkielisiä tekstityksiä? 

Häiritsi paljon. Häiritsi jonkin verran. Ei häirinnyt lainkaan. En kiinnittänyt asiaan 

huomiota. 

0 5 9 0 

2. Häiritsivätkö päällekkäiset erikieliset tekstitykset elokuvan katselua yleisesti? 

Häiritsi paljon. Häiritsi jonkin verran. Ei häirinnyt lainkaan. En kiinnittänyt asiaan 

huomiota. 

0 5 9 0 

3. Häiritsikö ajoittainen venäjänkielinen dubbaus mielestäsi tekstitysten seuraamista? 

Häiritsi paljon. Häiritsi jonkin verran. Ei häirinnyt lainkaan. En kiinnittänyt asiaan 

huomiota. 

1 5 8 0 

4. Millainen elokuvan tekstitysten lukunopeus mielestäsi oli? 

Liian nopea. Sopiva. Liian hidas. 

0 14 0 

5. Olivatko tekstitykset selkeät (esim. fontti, koko, väri, sijoittelu)? 

Kyllä. Eivät. 

14 0 

Vain kuvan ja/tai äänen välittämä tieto 
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1. Ymmärsikö katsoja, mikä Dima on nykyisin ammatiltaan? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

12 2 0 

2. Pitikö Tanja uudesta kampauksestaan?  

Tanja piti kampauksesta. Tanja ei pitänyt kampauksesta. En osaa sanoa. 

10 1 3 

3. Mitä mieltä Tanja oli hänelle esitellyistä WC-tiloista? 

Hän oli ihastuksissaan. Hän ei pitänyt niistä. En osaa sanoa. 

11 0 3 

4. Ymmärsitkö, millainen seinäkirjoitus on tyypillinen Antonin nykyiselle asuinalueelle? 

Kyllä ymmärsin En ymmärtänyt 

3 11 

 

Sanonnat 

1. Onko Katjan mainitsema sanonta tyynessä vedessä kutevista kaloista tuttu sinulle? 

Kyllä on. Ei ole. 

2 12 

2. Ymmärsikö katsoja, mitä babylonin kielten sekoituksella tarkoitettiin? 

Kyllä. Osittain. Ei. 

3 2 9 

Elokuvan yleiseen luonteeseen liittyvät kysymykset 
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1. Häiritsikö ajoittainen venäjänkielinen dubbaus mielestäsi elokuvan seuraamista yleensä? 

Häiritsi paljon. Häiritsi jonkin verran. Ei häirinnyt lainkaan. En kiinnittänyt asiaan 

huomiota. 

2 6 6 0 

2. Koetko, että elokuva toi sinulle uutta tietoa vieraasta kulttuurista? 

Kyllä, sain paljon uutta tietoa. Kyllä, sain jonkin verran uutta 

tietoa. 

En oppinut elokuvasta mitään 

uutta. 

8 6 0 

 

Tekstitysten yleisen toimivuuden arviointi 

1. Arvioi tekstitysten toimivuutta omasta näkökulmastasi. Palvelivatko tekstitykset juuri sinua? 

Palvelivat oikein 

hyvin. 

Palvelivat hyvin. Palvelivat 

kohtalaisesti. 

Eivät palvelleet. 

3 11 0 0 
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10.3 Vastaanottotutkimuksen avokysymysten 

litteroidut vastaukset 

2. Keitä Leninin apulaiset, pikkupioneerit mielestäsi olivat? 

A) Joitain lapsia. Eivät saaneet maitoa sunnuntaina. 

B) Lapsia, jotka oltiin kasvatettu Neuvostoliiton valtion hyväksi, vähän kuin jotain 

partiolaisia. 

C) Joitakin Leninin palvojien lapsia, joista yritettiin tehdä Leninin palvojia. 

D) Lapsia, josta haluttiin tottelevaisia neukkuja. 

E) Heitä kasvatettiin kannattamaan Leniniä. 

F) Semmoinen lasten partiontapainen tms. kerhojuttu. 

G) He auttoivat Leniniä asioissa, jota eivät tienneet, enempää en saanut selville. 

H) ne tiedustelivat kauppojen tuotteita, mutten tiedä miksi. 

I) Ne oli lapsia joille haluttiin kertoo et Lenin oli hyvä tyyppi kun otti apulaisia. 

J) Niitä mitä Saksassakin oli Hitlerin aikaan, jotain propagandaa valtiolta. 

K) Jonkun yhdistyksen jäseniä johon luultavimmin heidän vanhempansa oli heidät 

laittanut, eihän poikakaan tiennyt mitä ne ovat. 

L) He varmaan kävivät tutkiskelemassa asioita ja mielipiteitä ja raportoivat niistä. Tai 

sitten he olivat kuin Hitler-Jugendeja. 

M) Lapsia, joille oli opetettu, että he ovat Leninin apulaisia, mutta lapset tuskin 

ymmärsivät mitä se tarkoittaa. 

N) Pieniä lapsia, jotka eivät tarkkaan tienneet tehtäväänsä tai saaneet kertoa sitä 

 

3. Mitä desantti tarkoittaa? 

A) Ei selvinnyt, mutta jokin armeija asia ehkä… 

B) Joku sotilasarvo. 

C) Joku kova hyyppä armeijassa. 

D) En osaa sanoa. 

E) Sotilas? 

F) Se on sellainen joka kuuluu maihinlaskujoukkoihin? Luulisin. Jotain 

armeijaeliittiporukkaa. 

G) Veikkaan, että maihinlaskujoukkojen jäsentä. Sellainen kuva tuli. 
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H) Se on jotain sotilassanastoa. Kenties. Joku päällikkö? 

I) En tie.. :D 

J) Se on joku armeijatyyppi. Tais liittyä maihinlaskujoukkoihin. 

K) Olisko Maihinlaskujoukko? 

L) Oliskohan jonkinlainen sotilas? 

M) Maihinlaskujoukkojen jäsentä ehkä. 

N) Joku armeija tyyppi.  

 

5. Mikä Dima on nykyisin ammatiltaan? 

A) Turvamies / security man / vartija. 

B) Vartija. 

C) Joku henkivartija tai portsari. 

D) Turvamies / vartija. 

E) Vartija / Joku turvatyyppi. 

F) Security man. Siis vartija. 

G) Turvamies. 

H) Joku turvamies. 

I) Turvamiehenä. 

J) Vartija. 

K) Vartia? Ainakin puvusta päätellen. 

L) Turvamies tai jokin järjestysmies. 

M) Henkivartija tms. 

N) Vartija. 

 

12. Mitä kertoja mielestäsi tarkoitti sillä, että Neuvostoliitto oli babylonin kielten sekoitus? 

A) En tiedä… 

B) Ei mitään hajua. 

C) Siellä oli paljon eri kieliä? 

D) En osaa sanoa. 

E) Ei mitään hajua. Monia kansoja? 

F) Jaa-a, en tiedä. 

G) En tiedä. Luovalla päättelyllä sanoisin, että Neuvostoliitossa on paljon eri kieliä 

puhuvia ja eri kansallisuuksia. 
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H) Siellä oli paljon eri kieliä. 

I) En tajunnut. 

J) En osaa sanoa. 

K) Ei mitään hajua. 

L) Babylonin torni oli siis se torni, jonka takia maailman kielet sekoittuivat. Oletetaan 

kai, että Neuvostoliitto kokoaisi nuo kielet. 

M) Että Neuvostoliitosta voi olla montaa mieltä, se oli hyvä tai paha. 

N) ? 

 

14. Mihin mielestäsi viitataan uusilla venäläisillä? 

A) Jotain rikollisia ja naurettavia… vähän epä selvää. 

B) Jokin poliittinen joukko ihmisiä, jotka ajattelevat toisin – toisinajattelijoita. 

C) Joihinkin hölmöihin. 

D) Ehkä esim. niihin jotka valloittaa Suomessa kylpylöitä. 

E) Muun kansalaisilla, jotka muuttavat Venäjälle. 

F) Niitä venäläisiä, jotka ei elänyt Neuvostoliiton aikaan tai oli sillon pieniä lapsia? 

G) Venäläisiin, jotka ovat syntyneet Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 

H) Niihin venäläisiin, jotka eivät ole asuneet Neuvostoliitossa. 

I) En oo varma… varmaan joihinki teeskentelijöihi. 

J) Venäjän uusinta sukupolvea jotka ei ole elänyt ainakaan kauaa Neuvostoliitossa. 

K) Nykyiseen Venäjään syntyviin ihmisiin. 

L) Varmaan Neuvostoliiton kannattajat, jotka kannattavat nyt Venäjää. 

M) Nyky-Venäjän kansalaisiin. 

N) Ihmisiin, jotka kuvittelevat olevansa hienompia kuin ovatkaan, rikkaisiin?? 

 

23. Mahdolliset erityishuomiot tekstityksistä (esim. mikä oli erityisen hyvää tai huonoa?) 

A) Hyvää oli selkeät tekstit ja se, että lauluja ei dubattu. Huonoa, että dubbaus!!! 

B) Hyvää se, että pysyin mukana hyvin. Huonoa dubbaus. 

C) - 

D) - 

E) - 

F) Ällö dubbaus hyi hyi. 
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G) Elokuva oli mielenkiintoinen, haluaisin nähdä 2. osan. 

H) - 

I) - 

J) - 

K) - 

L) Fontti oli erilainen kuin yleensä, teksti oli oudon puhekielistä välillä (onko venäjässä 

puhekieltä?). 

M) - 

N) - 
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10.4 Ylen sähköpostikysely vastauksineen 

Lähettäjä: marjaana.kulovesi@yle.fi 

Vastaanottaja: hanna.seppala@uta.fi 

Lähetysaika: 28.3.2011 klo 09.18 

 

Hei! 

Anteeksi viivästys, olin siinä luulossa että vastaukset lähtivät jo. Olin kuitenkin jäänyt vielä 

harkitsemaan jotain yksityiskohtaa. Tässä nyt kuitenkin mahdollisimman kattavasti. 

Vastaan kysymyksiin tällä viestillä. Pieni huomio vain, käytämme itsestämme nimitystä 

suomentaja-toimittaja ja yleensä puhutaan käännöstekstityksestä. Tekstitys antaa mekaanisen kuvan 

henkilöstä, joka lisää toisen tekemät tekstit ohjelmaan. Ennen kuulovammaistekstittäjiksi kutsutut 

ovat ottaneet nimekkeekseen ohjelmatekstittäjät. He siis "kääntävät" suomea suomeksi tai ruotsia 

ruotsiksi. 

 

Marjaana Kulovesi 

suomentaja-toimittaja 

esimies, käännöstiimi 

YLE Kääntäminen ja versiointi 

PL 45 

00024 Yleisradio 

puh: 09 1480 2618 

       (050 528 42 79) 

Lähettäjä: hanna.seppala@uta.fi 

Vastaanottaja: marjaana.kulovesi@yle.fi 

Lähetysaika: 1.3.2011 klo 11.41 

 

Hei! 

Minä Hanna Seppälä ja opiskelijakollegani Mirka Jalasmäki olemme Tampereen yliopiston 

maisterivaiheen opiskelijoita pääaineenamme käännöstiede venäjä. Valmistumme keväällä ja 

olemme tekemässä pro gradu -tutkielmaamme Tampereen yliopistossa tekstityksiin liittyen ja 

aineistonamme on Ylen kanavalla esitetty elokuva Synnyin Neuvostoliitossa sekä elokuvan 
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kääntäjän, Pirjo Aaltosen syvähaastattelu. Teimme myös vastaanottotutkimuksen elokuvasta, jossa 

n. 20-henkinen yleisö katsoi elokuvan ja täytti siihen liittyvän kyselylomakkeen. 

Näkökulmana tutkielmassamme on tekstitysten laatu ja asiakaspalveluorientoituneisuus. 

Haluaisimme vielä täydentää analyysiosaamme kysymällä Teiltä muutaman kysymyksen Ylen 

tekstittäjien työhön, palkkaukseen, työaikoihin ja käännösten tarkastuksiin liittyen. Kysymyksiä 

olisi 5 kappaletta, eikä niihin tarvitsisi vastata kovin laajasti, vain pääasiat. Olisimme erittäin 

kiitollisia, jos voisitte vastata kysymyksiin lähettämällä vastausviestin tähän sähköpostiin. 

Kysymykset löytyvät viestin lopusta. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Mirka Jalasmäki ja Hanna Seppälä 

1. Millaisia periaatteita Ylellä on talon omien tekstittäjien palkkausta ja työaikoja koskien? 

Millainen työehtosopimus on ja onko siihen tulossa lähiaikoina muutoksia? 

Suomentaja-toimittajat ovat Ylessä kokonaispalkan piirissä. Se tarkoittaa sitä, että työaika on 

liukuva tietyissä rajoissa. Meille ei siis makseta palkkaa tuottamiemme liuskojen tai 

ohjelmaminuuttien perusteella. Se olisi mahdotonta myös siksi, että työhömme liittyy varsinaisen 

kääntämisen lisäksi freelancerien ja toisten kuukausipalkkaisten kääntäjien käännösten tarkistamista 

(ns. kollaus), uusien kääntäjien rekrytointia ja tutorointia sekä toimistoilta ostettujen käännösten 

laaduntarkkailua. Myös oma sekä freelancerien jatkokoulutus kuuluu työhömme. Kuulumme SJL:n 

alaosasto RTTL:ään ja sen sisällä YOT:hen eli Ylen Ohjelmatyöntekijöihin, ja palkoistamme 

sovitaan samaan aikaan kun toimittajienkin palkat neuvotellaan ns. Yhtyneet-neuvotteluissa. 

 

2. Tarjoaako Yle omille tekstittäjilleen työtiloja ja -välineitä, kuten tekstittämisohjelmia tai laitteita? 

Kuukausipalkkainen suomentaja-toimittaja tekee töitä Ylen tiloissa ja Ylen välineillä, joihin kuuluu 

sekä tietokone, että tarvittavat ohjelmat. 

 

3. Mitkä ehdot ja periaatteet säätelevät Ylen freelance-tekstittäjien palkkausta ja työaikoja? 

Freelance-av-kääntäjien palkkio perustuu Yhtyneet-neuvottelujen kääntäjäliitteessä sovittuun 

liuska- ja työstöhintaan. Freelancer päättää työajastaan itse, mutta ottaessaan toimeksiannon vastaan 

hän sitoutuu noudattamaan sovittua toimituspäivämäärää. Yle myös valvoo työn laatua seuraavassa 

kohdassa mainitun tarkistamisen muodossa. 

 

4. Millainen käännösten tarkistusjärjestelmä Ylellä on? Kuka tekstityksiä tarkistaa? 
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Käännösten tarkistus perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta välillä tarkistusta tehostetaan. Freelancer 

toimittaa käännöksen tarkistettavaksi sähköpostilla. Tarkistus tehdään kuvaa vasten, 

kiireellisimmissä tapauksissa luetaan vain tekstinä. Kääntäjän on suoritettava käännökselleen 

oikoluku ennen tarkistettavaksi toimittamista. Käännökset tarkistetaan kuukausipalkkaisten 

kääntäjien toimesta. 

 

5. Kuinka suuri osa Ylen tekstityksistä on talon omien kääntäjien laatimia ja kuinka paljon 

toimintaa ulkoistetaan? Onko tilanne muuttumassa? 

Ylen freelancerit tekevät suurimman osan Ylen käännöksistä, heidän työpanoksensa käyttämistä ei 

katsota ulkoistamiseksi, sillä freelancerit ovat työsuhteessa Yleen, eivät alihankkijoita. Ylen hankkii 

tällä hetkellä ja jatkossakin pienen osan (alle 10 %) käännöksistä ulkopuolisilta käännöstoimistoilta. 

Kuukausipalkkaisten kääntäjien tekemä työ on vain joitakin prosentteja ohjelmistosta. 
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10.5 Kääntäjä Pirjo Aaltosen haastattelun runko 

Haastattelu Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan ensimmäisen osan kääntämisestä 16.6.2010 
Haastateltava: Pirjo Aaltonen 

Haastattelijat: Mirka Jalasmäki ja Hanna Seppälä 

 

Pro gradu -tutkielmamme yhtenä tavoitteena on selvittää, miten eri käännösratkaisut toimivat 
käytännössä kohdeyleisön näkökulmasta. Tämän haastattelun tarkoituksena onkin kartoittaa 
kääntäjän työ- ja ajatusprosessia tutkimuksen kohteena olevan dokumenttielokuvan kääntämisessä. 
Haluamme saada kääntäjän ja kohdeyleisön äänen kuuluviin tutkimuksessa ja näin saada realistisen 
kuvan käännöksen vastaanotosta. Samalla haluamme tuoda esiin ammatin arvostukseen ja 
palautteenantoon liittyviä seikkoja. 

 

Aloitetaan taustatiedoista: 

 

1. Kuinka kauan olet ollut alalla ja minkä ikäisenä aloitit työt? 
2. Millainen koulutustausta Sinulla on tähän ammattiin? 
3. Oletko tehnyt myös muiden alojen töitä? 
4. Oletko tehnyt av-töiden lisäksi myös muita käännöstöitä? 
5. Teetkö paljon erilaisia av-käännöksiä? 
6. Onko Sinulla venäjän ja suomen lisäksi myös muita työkieliä? 
7. Miten kiinnostuit venäjän kielestä? Millaisia yhteyksiä Sinulla on Venäjälle tai 

venäjänkielisiin? 
8. Oletko asunut Venäjällä? 
9. Onko töitä ollut aina tasaisesti vai onko niiden määrä vaihdellut esimerkiksi 

yhteiskunnallisten muutosten seurauksena? 

 

Siirrytään keskustelemaan Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan kääntämisestä: 

 

10. Oliko toimeksianto kiireellinen? Kuinka paljon Sinulla oli aikaa toimeksiantoa varten? 
11. Kuinka kauan taustatietojen sekä tekstitysten ajoitukseen kului aikaa? (vrt. muut 

toimeksiannot) 
12. Oliko kyseinen toimeksianto haastava? Mikä tässä toimeksiannossa oli erityisen haastavaa 

tai erityisen huomion kohteena käännösprosessissa? 

 

Puhutaan hieman yleisemmin kohdeyleisöstä: 

 

13. Millaisia tietoja tai ajatuksia Sinulla on suomalaisista venäläisen elokuvan kohdeyleisönä? 
Mihin kokemuksesi mukaan on kiinnitettävä huomiota? 

14. Meitä on omissa opinnoissamme pyritty ohjaamaan keskivertolukijan (tai -katsojan) 
visualisointiin. Esimerkiksi jos lähdeteksti on koulumaailmaan sijoittuva romanttinen 
nuortenkirja, keskivertolukijan voi visualisoida esimerkiksi 15-vuotiaaksi tytöksi, joka lukee 
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mielellään jännittäviä ja romanttisia kirjoja ja on kiinnostunut pop-musiikista. Oletko joskus 
kokeillut vastaavanlaista metodia kohdeyleisön saavuttamiseksi vai oletko käyttänyt muita 
keinoja, esimerkiksi testannut käännösratkaisuja kohdekielisillä tuttavilla? 

15. Miten pyrit huomioimaan suomalaisen kohdeyleisön tarpeet kyseisen elokuvan 
kääntämisessä? 

 

Keskustellaan Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan käännösratkaisuista tarkemmin: 

 

16. Jouduitko tekemään mielestäsi paljon poistoja tila- ja aikarajoitusten vuoksi? 
17. Elokuva sisälsi paljon musiikkia. Millaisella periaatteella toimit laulujen kääntämisessä ja 

millaisissa tilanteissa käänsit tai jätit kääntämättä laulujen sanoja? 
18. Professori Hannu Tommola sanoo, että venäjänkielisten teosten kääntämisessä 

kotouttaminen on ollut melko yleinen käännösstrategia. Toisaalta hän muistuttaa, että yhä 
enemmän on ollut myös tapana jättää tekstiin paikallisväriä. Miten kokemuksesi mukaan 
venäjänkielisten teosten kanssa kannattaa toimia? Jätätkö tekstiin mielelläsi vieraannuttavia 
elementtejä? Miten mielestäsi suomalaisen kohdeyleisön kanssa kannattaa tässä suhteessa 
toimia? Onko suomalainen kohdeyleisö mielestäsi suvaitseva vieraita elementtejä kohtaan? 

19. Miten toimit kulttuurisidonnaisten elementtien kanssa? Jäikö Sinulle elokuvasta mieleen 
joitakin erityisiä kulttuurisidonnaisia elementtejä? (esim. pikkupioneerit, desantti, 
Gorbatšovin tekemät virheet, neuvostoälymystö, uudet venäläiset, dollarit, 
Gruusia(Georgia), Babylonin kielten sekoitus)  

20. Elokuvassa oli myös venäjänkielisiä ruututekstejä. Koitko, että venäjänkielisten 
ruututekstien päällekkäisyys suomalaisten ruututekstien kanssa häiritsisi katsojaa? Pitikö 
asiaan kiinnittää mielestäsi erityistä huomiota? 

 

Siirrytään keskustelemaan palautteesta ja ammatin arvostuksesta: 

 

21. Oletko saanut palautetta kyseisestä käännöksestä? Jos olet, niin mitä kautta? 
22. Saatko yleensä palautetta käännöksistä? 
23. Millaista palaute on ollut ja ketkä sitä antavat? 
24. Saatko mielestäsi tarpeeksi / liikaa / liian vähän palautetta? 
25. Millainen palaute on mielestäsi hyvää? 
26. Onko nykyinen palaute hyödyllistä? 
27. Mistä palautteen määrä ja laatu mielestäsi kertovat? Koetko että se liittyy alan arvostukseen? 
28. Mitä mieltä olet av-alan tilasta ja millaisena näet tulevaisuuden? (esimerkiksi av-kääntäjien 

työtaistelu kunnollisen työehtosopimuksen aikaan saamiseksi)  
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10.6 Kääntäjä Pirjo Aaltosen haastattelu 16.6.2010 

Haastattelijat: Hanna Seppälä ja Mirka Jalasmäki 

 

Haastattelijat on merkitty niin, että Hanna Seppälä on H1 ja Mirka Jalasmäki H2. Vastaaja on 
merkitty kirjaimella V. 

 

H1:  Joo, elikkä tää on siis tosi hienoa että saatiin tulla tänne paikanpäälle ja otit meidät 
vastaan, annoit meille käännöksen materialiks ja autoit meitä paljon tässä meidän 
tutkimustyössä. Me tosiaan nyt tehdään sulle tää syvähaastattelu joka on meidän pro 
gradu -tutkielmaa varten, josta Mirka kertoo nyt vähän tähän alkuun sulle vielä 
kertauksena. 

V:  [Joo] 

H2: [Joo niin] meidän tarkotus on tutkia etenkin kulttuurisidonnaisia elementtejä ja sitten 
kuulla sulta, että millasia ratkasuja sä oot tehny tässä käännöstyössä, että saatas vähän 
kääntäjän ääntä kuuluviin tähän ku se on aika harvinaista kuitenki. Ja sitten me tehään 
myöhemmin tämmönen vastaanottotutkimus, eli siis tämä elokuva sit näytetään 
kahdelle kohderyhmälle, ja sitten me heiltä kysellään, että miten he koki sen elokuvan 
ja sitten myös kysellään heiltä, että millasia kuvia heillä on kääntäjän työstä ja sen 
arvostuksesta. 

V: Joo, joo. 

H1: Ja sillain kanssa katsotaan, että miten tunnisti niitä elementtejä, mitkä me aateltiin että 
voi olla joillekin, tietylle ikäryhmälle vaikka, vieraita. Näitä kaikkia, mitä tästä nyt 
löyty tästä elokuvasta, niin katsotaan, löytyykö jotain yllättäviä että, tiesikö hyvin tai 
ei tiennykkää ja. 

V: Joo. 

H1: Tietysti tässä elokuvassa oli paljo semmosia vieraita elementtejä, mihkä kääntäjä ei 
tietenkään voi lisätä sinne tekstitykseen jotain pitkiä selityksiä mitä joku tarkottaa 
joku termi, mutta se on mun mielestä silti mielenkiintosta, että mitä ajatuksia sulla oli 
niistä vieraista elementeistä [ja näin ja.] 

V: [Joo, joo.] 

H1: Mutta alotetaan vaikka näistä [taus-] 

V: [Mä haluun sanoo] jotaki tähä heti [tähän alkuun] 

H1: [Joo, totta kai, joo.] 

H2: [Joo.] 

V: Sitä, että aikasemmin kun me, oli vaan ykkönen ja kakkonen, televisio ykkönen ja 
televisio kakkonen, niin me käännettiin ikään kuin Pihtiputaan mummolle. Odotettiin, 
et kaikkien pitää ymmärtää. Mut nyt meil on Teema, niin sehän on sil taval vähän 
valikoituneempien yleisöjen kanava, ja sillon me pikkasen vähemmän, mä ainaki, no 
mä puhun nyt iha itsestäni vaan, et mä en ainakaan enää tunne semmosta tarvetta, et 
mun pitää selittää ihan kaikki, mut just tota, eilen illalla oltiin semmoses kombinaatios 
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syömässä, et siellä oli mun aikuiset lapset, kolkytkaks ja kolkytneljä, jotka on kasvanu 
vasemmistolaises perheessä, siis täs meidän perheessä, ja sitte tyttären miesystävä, 
joka on runoilija, tekstintekijä, joka tietää paljon asioista, ja tuli taas jälleen kerran kun 
tyttö on myös kääntäjä, se sano, että Yleisradion kaikilta kääntäjiltä meni niinko 
risotot nenään kun ne kuuli et hän ei tiedä mikä on Komsomol. Ja tota, sitte, se on siis 
englannin kääntäjä. 

H2: [Joo] 

H1: [Ahaa, joo joo.] 

V: [Englannin] kääntäjä. Mut asunu kuitenki niiko tällases perheessä eläny, mis äiti on 
venäjän kääntäjä. Et ei se todellakaan oo ilmeisesti korviaan pitäny auki. Mun poika, 
joka tekee tohtorin väitöskirjaa Englannissa, on valtiotieteen maisteri ja tekee LSI:ssä 
väitöskirjaa, on tosi fiksu kaveri, ei myöskään tienny, mikä on Komsomol. Eikä 
myöskään tää runoilija poikaystävä tienny, mikä on Komsomol. 

H1: Joo. 

V: Et nyt alkaa olla siis sukupolvi, jolle on tämmöset asiat täysin [vie-] 

H1: [Aiva.] 

V: Et aikasemmin Komsomolin saatto laittaa suoraan ja olettaa, et ihmiset tietää, ja mä 
toivon et venäjän lukijoina te tiedätte, mikä on Komsomol. Nii. mut et nää englannin 
ihmiset ku ne on niin täysin englanninkielisii, niinko siis et ne on suuntautunu tähän 
[länsimai]seen maailmaan. 

H2: [Joo.] 

V: Niil oli niinko, se mun tytär oli ihan raivoissaan, et miten häntä voitiin pitää niin 
tyhmänä ku hän ei tienny, mikä on Komsomol. 

H1: Nii jo[o.] 

V: [Meil]e vanhemmille ihmisille se on ihan selvä, et nyt pitää selittää semmosii asioita, 
mitkä aikasemmin on ollu itsestäänselvii. Niinko täs ikä, et ei vaan niinko siis 
sivistystaso kysym- ja, et vaan niinko et eri ikäluokat tietää eri asioita. 

H1: Aiva. 

V: Joo, no nyt jos sä kysyt, nii mä vastaan sit vaan sun kysymykseen. 

H1: (naurahtaa) Joo, tai me aateltiinki, että tässä vastaanottotutkimuksessa meil olis vähän, 
jos on mahdollista löytää semmoset ryhmät, niin hieman iäkkäämpiä ja vähän 
nuorempia. 

H2: Joo. 

H1: Et saatas semmonen selvä ero siihen. 

V: Joo. 

H1: Et semmonen joku näkökulma siihenki ois kiva saada siihen. 

V: Joo. 

H1: Siihen, tota, kohderyhmien välille, että ois joku tietty erottava tekijä niillä sitte. Joo, ja 
tää muutenki tää vastaanottotutkimus on aika uutta, että sikäli tosi hienoo, päästään 
nyt tätä tekemään. Mutta jos alotetaan näistä taustatiedoista sitten, elikkä kuinka 
kauan sä olet ollut alalla ja minkä ikaisenä sä alotit työt täällä a[lall- 
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V: [Tota], mä tulin seittemänkymmentäkaks Leningradista stažirovkalta ja mä olin sillon 
kakskytneljävuotias. Ja sitte mä soitin meidän assistentille ja kysin oisko sillä mitään 
töitä, niin sille oli just saman vastaanoton aikana televisiosta soitettu ja kysytty et ne 
haluis uuden freelancerkääntäjän venäjään, ja sille tuli ensimmäisenä mun nimi 
mieleen kun mä satuin kysyyn niit töitä ja sitä kautta mä pääsin freelanceriks vuonna 
seiskytkaks toukokuussa ja tota, sitte kävi tämmönen ikävä tapaus et yks vasta 
vakinaistettu kääntäjä kuoli ja sillon ne halus vakinaisen venäjän kääntäjän ja kun mä 
olin vuoden tehny sit niit hommii, niin mä sain sen, seitsemänkymmentkolme 
heinäkuun alussa mut vakinaistettiin. 

H1: Joo. 

V: Ja sillon mulla oli kyl sit oikeesti käännöskielenä vaan venäjä. Mut sit mä, niin, siel on 
muuten, sit tulee täst toisest, joo. 

H1: Joo. Ja millanen koulutustausta sulla on [tähän ammattiin, joo.] 

V: [Sillon se oli hum. kandi.] Ja tota mulla oli kyllä aika laaja-alanen tutkinto, et mulla 
oli, siis mulla oli cumlaude suomesta, kirjallisuudesta, jonka nimi oli sillon estetiikka 
ja nykyiskansain kirjallisuus, siis todella laaja cumu. 

H1: Joo. 

V: Ja sit mulla oli venäjästä cumu. Taidehistoriasta appro. Et mä olin tota ajatellu nostaa 
sitte, mä tein laudaturopintoja venäjästä siinä vaiheessa, mutta sit mä menin töihin nii 
sit se jäi pitkäks aikaa, mut mä valmistuin filosofian maisteriksi 
kakstuhattaneljävuoden alussa, et se vaivas mua niin paljon se et mä [en ollu 
valmistunu.] 

H2: [Niin.] 

H1: ]Joo.] 

V: Mä tein gradun sitten niinku kakstuhatluvun alussa. 

H1: Joo. 

V: Mä alotin sitä graduu yheksänkytluvun puolivälis mut mulla meni käsi katki ja se, mä 
en sit pystyny tekeen sitä. Mut se vaivas mua sit vieläkin, et mä valmistuin 
viiskytviisvuotiaana maisteriksi, mut mä olin siis hyvin nopeasti valmistunu hum. 
kandiks, mä tein sen hirveen nop[eesti.] 

H1: [Joo.] 

V: Sillon kuuskytluvulla. 

H1: Kyllä joo. 

V: Helsingin yliopistosta. 

H1: Aivan joo, okei. 

H2: No onks sulla ollu myös muiden alojen töitä kun kä[änt-] ei. 

V: [Ei.] Kato kun mä menin kaksytneljävuotiaana, niin mä, mut mä tiesin aina, et mä 
haluun kääntäjäksi, mä kirjotin jo yliopilasaineessa siitä, et mä haluun kääntäjäksi. Et 
joku semmonen kieliala. Tosin, mä aattelin myös opettajaks et mä auskultoin sillon 
kun mä alotin, mä samana vuonna auskultoin SYK:ssa, mutta mun ääni ei kestäny sitä 
koko päivän puhumista koulussa ja sitte, en mä niinku, kyl se kääntäminen oli niin 
paljon kivempaa. 
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H2: Joo. 

H1: [Joo-o.] 

V: [Ihan] suoraan sanoen. Et en mä sit koskaan oo opettanu. 

H2: Joo. Onks sul ollu näitten av-käännösten lisäks muita käännöstöitä? 

V: Ei. Mä oon kääntäny, kun mä pääsin sit, mä tulin vakituiseks, niin mä oon sit kääntäny 
koko ajan vaan näitä av-käännöksiä. 

H2: Joo-o, joo. 

V: Ja se on mun mielest hirveen kivaa, kun siin on se kuva, että se on siihen kuvaan niin 
liitoksis, et se on ihan omanlaisensa kääntämisen ala. Ja sitte myöskin kun me tehdään 
noita dokumenttitekstejä käännetään, kun ne puhutaan, niin ne vaatii taas tietynlaista 
kääntämistapaa. Et miten ihminen ottaa puhutun kielen, puhutun informaation vastaan, 
et sitäkin pitää miettiä. 

H1: Kyllä joo. Onko sulla sitten paljon erilaisia av-käännöksiä, vai onko ne tietyn [alan..] 

V: [Ei, kato kun] mä oon kääntäny venäjästä, niin nyt venäjästä mä käännän sit, oon 
kääntäny ihan mitä vaan. 

H1: Joo. 

V: Et venäjästä mä käännän mitä vaan, mutta sitte mä hankin myöhemmin niinku sil 
tavalla käännöskieleksi myös englannin. Ja englannissa mä oon niinku pikkasen 
kuitenkin niinko erikoistunu sil taval et mä käännän mitä tahansa, mikä liittyy 
Venäjään, Venäjän historiaan, ja sit kyllä myös niinku yleiseen historiaan, et mä oon 
aika paljo kääntäny maailmansodista, ja sit tuhatyheksänsataaluvun niinku täst, näist 
kansanmurhista ja me aina voidaan laskee leikkiä siitä, et mä oon meidän 
kansanmurhakääntäjä. (haastattelijat nauravat) Et mä oon niinku 
tuhatyheksänsataaluvun historiasta kääntäny paljon. On mä kääntäny siis erilaisia 
historiallisia dokumentteja muitakin. Et historia. 

H1: Aivan joo. Se on hyvin laaja-a[lanen]. 

V: [Se on laaja-al]anen joo, et mä en oo kääntäny koskaan mitään esimerkiks niinku 
muinaisest Egyptistä tai semmosesta, vaan niinku, ehkä täs vähän uudemmasta 
historiasta. Mä oon käätnäny sarjan esimerkiks kelteistä ja tällasta. 

H1: Ahaa. 

V: Ja tota, sitten mä oon kääntäny aika paljon semmosta, mikä liittyy Irlantiin. Et mä oon 
ollu kiinnostunu Irlannista. Et siitä mä niinku tiedän vähän enemmän ku jostain 
muusta. Siis, enhän mä voi sanoo, et mä oon mikään Irlannin asiantuntija, en 
todellakaan. Mutta mä tiedän Irlannin historian ja sen poliittisen tilanteen. Kun niist 
on kääntäny, niin ne sit vaan tietää. 

H2: Nii. 

H1: Aiva, aiva, sitä kautta oppii varmasti paljon [kyll-] 

V: [Oppii] ihan hirveesti. 

H1: No onko sulla suomen ja venäjän lisäks paljon muita työkieliä sitte? 

V: No mulla on työkielinä vaan englanti. Siis mulla on venäjä ja englanti. Ja se 
englantikin sillä tavalla, et mä käännän näit vanhoja amerikkalaisia filmejä, koska mä 
oon kattonu niit lapsesta saakka. Siis sellasia klassikkoja saatan kääntää, eihän, ne on 



 195 

semmosia herkkupaloja, et eihän semmost usein saa. Ja sitte englannista mä käännän 
semmosta, mikä on niinku britti tai Irlanti. Tota, muita työkieliä ei oo, mutta mähän 
oon opiskellu hirveen montaa kieltä, mulla on pitkä saksa, sitte tota mä oon opiskellu 
puolaa, sitä mä en suoraan sanoen kyllä osaa yhtään, mutta, siis saksasta, siis kaikesta 
mitä mä oon opistellu, oonhan mä opiskellu siis yhden vuoden ranskaa, mä oon 
lukenu pikkasen aikaa espanjaa. Siis vaik sä oisit lukenu, jopa siit mun olemattoman 
pienest ranskankielentaidosta on ollu, siis niist muutamist sanoista, mä erotan 
lukusanat, mä pystyn tekstittämään erittäin hyvin. Että tota, siis ajastamaan. 

H2: [Joo.] 

H1: [Joo.] 

V: Et mä saan kiinni siitä, mä tiedän aina että mis mennään. Ja mä tiedän, et tää ei mee 
nyt näin kun tän pitäs mennä, että siis sen verran, et mikä tahansa kielitaito, pienikin, 
on avuks. 

H1: Aivan. 

V: Et sen takia tv-kääntäjien pitäis osata pikkasen melkein kaikkii kieliä. Saksaa mä 
osaan sen verran, että jotkut tommoset, jos joku haastateltava puhuu saksaa ja jotain 
historiallista asiaa ja siinä on englanninkielinen teksti, niin mä pystyn täysin kääntään. 
Nyt mä meen maanantaina äänittään yhen semmosen, minkä mä oon pääasiassa 
kääntäny saksasta, mut se on semmonen historiallinen juttu. 

H1: Jaajaa, no sulla on sitten paljon [kyllä, paljon kyllä kieliä sitt-] 

V: [No ei mulla oo paljoo] verrattuna mun kollegoihin, siis mulla on kollegoita, joilla on 
ihan hirvee määrä ihan oikeita käännöskieliä. Mulla on kaikist vähiten. Et niillä on 
ihan siis tosi vahvoja käännöskieliä, monella on siis jopa viis. 

H1: Oho, no se on [tosi paljon kyllä] 

H2: [Jaa.] 

V: [Joo, joo.] Et ne on tosi polyklotteja. (haastattelijat naurahtavat) Kun mä oon aina 
ajatellu sil taval, että venäjä on niin laaja kielialue, ja siinä on niin paljon asioita, et 
sen, venäjän niinku periaatteessa pitäis riittää.  

H1: Mm-m, kyllä. Joo-o. 

H2: Miten sä luulet, miten sä kiinnostuit venäjän kielestä? Onks sulla [jotain yhteyksiä 
venäj-] 

V: [Kato, venäjä, se liittyy] ihan siihen, että tota kuuskymmnetäluvulla presidentti 
Kekkonen antoi mahtikäskyn, et kaikissa valtion kouluissa kielilinjoilla pitää lukee 
pitkä, mahdollisimman laaja venäjä, Suomi tarvitsee venäjän kielen taitajia. Se alko 
sillä tavalla, et ei ollu mitään kirjoja. Mä menin siis lukioon, jossa mä oon 
kuuskytseittemän kirjottanu, mä oon menny kai kuuskytneljä lukioon tai kuuskytviis, 
kuuskytviis ehkä. Ei ollu mitään kirjoja ja tota, sitte mä luin viis tuntii viikossa sitä 
venäjää, kuten myös viis tuntii viikossa lyhyttä englantia, mulla on pitkä saksa siis. Ja 
tota, ja kyllä mä olin siitä kiinnostunu, et sillä tavalla kun mä menin lukeen 
yliopistoon sitten niin mä, mulla oli ensin pääaineena kirjallisuus, mä oon ollu aina 
hirveen kinnostunu kirjallisuudesta, mut sit mä aattelin, et eihän tällä kirjallisuudella 
nyt kauheen pitkälle pötkitä. Ja sitten tota, et ma alotin ekana vuonna kirjallisuuden,  
venäjän ja sit taidehistorian. Ja sitten mä aattelin, et nyt mun pitää saada joku 
semmonen, millä mä saan niinku leivänkin suuhuni, ja mä otin sit seuraavana lajina 
suomen. 
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H1: Joo. 

V: Ja tota, mut sitte suomi ja venäjä oli kans aika erikoinen yhdistelmä, et mää aattelin et 
mitähä, en mä sillee niinku aatellu nuorena, että mitähän mä sil sit teen. Mut et ne oli 
kumminkin niinku oikeita aineita. Ei must koskaan mitään kirjallisuusihmistä olis 
koskaan päätoimisesti tullu. Mut et, sit mä niinku kiinnostuin itte asiassa kun mä 
menin ensimmäisen kerran, seitsemänkymmentä, kielikurssille Venäjälle 
Leningradiin, niin mä tajusin, et tää on jotain aivan mieletöntä, et siel tuli niinku 
semmonen, et jälkeen mä tajusin, et venäjä on mun pääaineeni. Et mä luin siihen 
saakka ensin kirjallisuutta pääaineena ja sin niinku sitä suomea pääaineena ja kaikkee 
yhtä veltosti. Mut venäjä oli sit, mä tajusin, et tää on mieletön kaupunki ja siis, että 
tätä mä haluun tehdä. Että kyllä se oli enemmän niinkun semmonen sydämen valinta 
sitte. 

H1: Joo. No, minkälaisia yhteyksiä sulla on ollu, tai on nyt Venäjälle? [Tai venäjän 
kielisiin?] 

V: [No, mulla on ollu kato sil]lon seittemänkytyks, seitkytkaks, kun mä opiskelin siellä, 
niin mulle jäi siitä ajasta pari ystävää, joiden kans mä oon pitäny yhteyttä kaikki nää 
vuoskymmenet, et nyt se tyttö, jonka ka-, tai nainen, jonka kanssa mä asuin samas 
huonees, hän kuoli nyt puolitoista vuotta sitten kuoli, mut sit se mies, joka oli sen mun 
ystävättären poikaystävä, niin mä olin hänen perheensä kans erittäin kiinteesti 
tekemisis ollu siitä lähtien. Ja hänen perheensä ja hänen tyttärensä on nyt mun ystäviä, 
on tämmösii teidän ikäsiä tai vähän vanhempia. Ja tota, ja sitten se mun ystävä, joka 
on aika huonos kunnos, niin, mä olin nyt sieläkin kun hänen vaimonsa kuoli, niin olin 
vappuna sen, niinko semmoses neljäkymmentä päivää, kun on ortodoksi kuollu, 
neljäkymmentä päivää sen jälkeen on semmonen muistotilaisuus, mä olin siellä. Ja 
tota, mut sen lisäks mä oon ollu, sit kun alko, ku tää Neuvostoliitto romahti, ja ne oli 
ollu kuitenkin nää niinku aika helppoja niinku sitte kääntää, kun ei siellä kauheen 
monimutkasista asioista filmei tehty. Niin sitten kun Neuvostoliitto romahti ja piti 
alkaa kääntää siis oikeeta neuvostotodellisuutta ja oikeeta venäläisten 
elämäntodellisuutta, niin mä tajusin, ettei mun kielitaito riitä. Ja mä rupesin sit sil 
tavalla oikeen tehokkaasti opiskelemaan lisää ja mä oon nyt viistoista kertaakohan mä 
oon käyny, tai kolmetoista kertaa semmosilla kursseilla, mitä noi emigrantit pitää 
Saksassa. Saharov-opisto. Ja tota, se on ollu erittäin hyvä koulu, koska siellä on 
opetettu sekin sanasto, mitä ei ollu koskaan neuvostosanakirjoissa, koko tää 
normativnaja leksika, on kaikki sanat kirjotettu taululle, opiskeltu. Politiikkaa, 
historiaa, taloutta, armeija-asioita, siellä on venäjän kielen asiantuntijoista ympäri 
maailmaa. Siis jotka opiskelee venäjän kieltä ja opiskelee niinku Venäjän asioita. Ja 
mä oon saanu siihen stipendejä talosta, erilaisista säätiöistä ja organisaatioista, joskus 
mä oon maksanu sen kurssin itse. Ja nyt, vaikka mä jään eläkkeelle, niin mä lähden 
sinne varmasti tänä vuonna taas, koska siitä on tullu mun tämmönen, venäjänkielinen 
yhteisöni, et mä vietän kolme viikkoo vuodessa Saksassa ja puhun koko aika venäjää. 
Ja tota, teidänn opettaja sielt koululta semmonen kun Heikki, varmaan ehkä jo 
eläkkeellä, se jäi muutama vuos sitten eläkkeelle, ettei se oo teit opettanu, se kävi siel 
hirveen monta vuotta. Tampereen yliopistosta. Ja sen pikkasen niinko semmosta 
auringonlaskun kurssia, koska nyt kaikki haluu mennä Venäjälle. 

H2: Niin. 

V: Mut aikasemmin mentiin sinne, kun siel oli kuitenkin niinku inhimilliset nää 
olosuhteet, et päästiin suihkuun ja oli turvallista ja näin päin pois. 

H1: Aiva joo. 
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V: Ja sit opettajat on tullu nyt jo viime, nyt jo koko niinku kakskyt vuotta on tullu 
Venäjältä, niin sielt tulee aika korkeetasosii opettajia. Koska ne pääs sillo alussa 
länteen, ja nyt ne, pääseehän ne mutenkin, mut et ne pääsee niinko, täyshoitoon, 
semmoseen pieneen saksalaiseen linnaan opettamaan ihmisiä. Voitte kattoo netistä 
semmonen kun Saharov-Akademie. Ja tota, mä oon tavannu siel esimerkiks, 
Sobtšakin, Jelena Bonnerin, Saharovin vaimon, mä oon tavannu siellä ton, 
Kovaljovin, joka on nyt näitä ihmisoikeustaistelijoita, Aleksandr Ginsburgin, siis 
tällasii nimii, mitä ei todellakaan tapaa missään, Sobtšak oli siellä sillon, 
yhdeksänkytyheksän kun tuli tietoon, että Jeltsin on nimittäny siis apulaiseksensa 
Putinin. Ja me kuultiin suoraan Sobtšakilta hänen kommenttinsa Putinista, kun Putin 
oli niinku hänen oppilaansa ollu. Leningradin yliopistossa. Niin tota, se on ollu 
semmonen ainutlaatunen yhteisö, vaikka kulkee nyt sit selkeesti kohti loppuaan. Siis 
se on selkee, kun ihmset haluu mennä Venäjälle opiskeleen venäjää. Mut se on ollu 
semmonen. Mä oon opiskelli ihan hirveästi koko tän urani ajan, myöski sen lisäks, 
kun mä oon opiskellut sitä englantia. No, mähän en oo lukenu yliopistossa englantia, 
vaan mä oon käyny niinko erilaisilla kursseilla Englannissa ja Irlannissa, ihan 
kielikursseilla. Joskus mulla on ollu semmonen stipendi, et mä oon saanu kolme 
viikkoo yksityisopetusta kahelta eri opettajalta. Plus sit mä oon lukenu kauheesti. Mut 
mä en osaa puhuu englantii, mun englannin puhe on ihan karseeta, mut mä lun sitä 
hyvin. 

H1: Voi että, sulla on sit paljon ollu [kieliä]. 

H2: [Mm.] 

V: [No, mä oon] siis sil taval, ollu se opiskeleminen on mun mielest ollu aikuisena kivaa, 
et mä olin nuorena todella laiska opiskelija. Sen takia must on ihana kun on 
opiskelijoita, jotka tajuu opiskella nyt, kun te ootte nuoria. Et nythän on se aika, ettei 
tartte sitä sitten katuu koko ikäänsä. 

H1: Mutta elämähän on yhtä oppimista koko ajan, että [siinä..] 

V: No niinhän se on joo. 

H1: Joo. No, sä oot sitte asunu Venäjällä. 

V: Mä oon asunu siis Venäjällä vaan sillon kun mä oon ollu siellä opiskelemassa, siis 
seiskyt yks, seiskytkaks. Sillon mä olin sen, mä olin yheksän kuukautta kun mun isä 
sairastu, et mä tulin niinku kuukautta aikasmmin pois. Ja sit mä oon käyny siellä 
jatkuvasti, mut mä oon aika ykspuolisesti käyny kyllä vaan Leningradissa ja siis 
Pietarissa, muutaman kerran Moskkovassa. Et mä en oo hirveen laajasti matkustanu 
Venäjällä. Sit mä oon käyny Vladivostokissa, sen mun ystävätär, jonka kanssa mä 
asuin sillon seiskytyks, seiskytkaks, niin se asu Vladivostokissa, mä oon käyny hänne 
luonaan kerran, et mä oon kyl lentäny läpi maan. Siis oonhan mä ollu Kiovassa ja 
Jaltalla ja tällä tavalla, mut ne on ollu semmosii turistimatkoja enemmän. 

H1: Aivan, nopeempia ja [semmosia] 

V: [Nopeempia.] Et en mä oo asunu kun sen yhden kerran. 

H1: Joo. 

H2: Mitäs jos palataan näihin käännöstöihin, nii koetko sä, et onks niitten määrä jotenkin 
vaihellu? 

V: On, on [vaihdellu], että 

H2: [Niinku, histori-] joo. 
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V: Siis sillon seiskytkaks, seiskytkolme talvella, kun mä myös auskultoin, sillon oli 
maassa semmonen poliittinen vaatimus, et nyt tarvitaan lisää neuvostoelokuvaa 
televisioruutuun, että pitää huomattavasti enemmän ostaa. Ja sillon ostettiin yhtäkkii 
hirvee määrä pitkiä elokuvia ja multa kysyttiin, et pystytsä kääntään yksin ne vai 
otetaaks me toinen freelanceri ja mähän tajusin sit salamannopeasti, et pystyn. Yksin 
käännän, älkää ottako toista. Mä raadoin yhden vuoden aivan hirveesti ja sillon sit niit 
oli aika tasasesti, oli pitkää filmiä, sit oli semmonen kun satuja ja tarinoita, semmosii 
lastenfilmejä. Niit tuli aika paljon. Sit  ollu välillä aika vähän. Et oli aika pieni niinku 
kiinnostus Venäjää kohtaan. 

H1: Joo. 

V: Ja tota, nyt se on menny niin, että ei oo hirveen paljon pitkii elokuvia, mut on 
dokumenttielokuvia. Et venäläiset itse tekee niitä. Sit lännestä tulee tekijöitä, jotka 
tekee Venäjästä, tota, ja sit niinko tekee myös eri, et hirveen paljon tehdään 
Gruusiasta. Mä aikasemmin käänsin niinko venäjän kautta ne, esimerkiks, mut nyt mä 
käännän ne englannin, oon kääntäny englannin kautta, ja se, jos joku elokuva on 
Gruusiasta, niin mun on ehkä kuitenki helpompi ollu kääntää, kun mä tiedän niinku 
sen vanhan neuvostosysteemin, ku sehän on siel pohjalla. Ja sitte ihmiset puhuu aika 
usein kuitenki, haastatteluis ne puhuu sit venäjää. Nyt oli Gruusiasta aika vaikee 
dokumentti, niin siinä oli kyl aika vähän venäjää, et se oli enemmän ninku ranskaa ja 
gruusiaa. Se oli Ranskassa asuvan gruusialaisen tekemä, tai gerorgialaisen. Ja sitten 
oli yks semmonen viime talvena niin semmonen noista Bakun öljylautoista, kun ne 
kerä-, tota poraa semmosilla, menee semmosii pitkiä niinko siltoja ja niitten siltojen 
päässä on sit semmoset öljynporauslautat. Niin siitä oli, niin siinä oli sit aika paljon 
azeria. Siinä tais olla englanninkielinen käsis, tai oisko siinä ollu ranskankielinen. 
Meillähän on semmonen systeemi, et meil on sit aina, jos mä käännän jotain niinko, 
joku puhuu ranskaa, mä käännän sen englannin kautta tai minkä tahansa kielen kautta, 
niin sit ranskan kääntäjä tarkistaa sen. Et me aina, ja mä tarkistan kaikkien, kun ne 
kääntää venäjä- oman juttunsa englannin kautta, niin mä tarkistan sit sen venjäjän. 

H2: Joo-o. 

V: Et useimmiten se menee niin. 

H1: Joo, joo. Hirveen usein ollaan huomattu mekin, sillon esimerkiks kun me koitettiin 
hankkia tohon kandityöhön elokuvaa, niin sillon, mikähän elokuva se oli? 

H2: Se oli tää Moskova ei us[ko kyyneliin] 

H1: [Usko kyyneliin], joo. 

V: Joo. 

H2: Joo. 

H1: Niin kävi ilmi, et se oli käännetty englannin kautta, niin mehän ei voitu sitte tutkia 
sitä. 

V: Kuule, joo se on, mä oon aikoinaan kääntäny sen siis venäjään, kun ei sitä tekstii oo 
jäljellä. 

H2: Mm-m. 

V: Moskva v slezam ne verit, teil on ollu toi, toi tota, video. 

H2: Joo. 

V: Video. 
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H1: Joo 

H2: Mm. 

V: Mut se on menny telkkaris, se on ollu sitä aikaa, kun sitä tekstii ei oo jäljellä enää. 

H2: Mm-m. 

H1: Joo, kyllä. Ja se on yksi, mikä aina hankaloittaa sitte sitä, jos halua sitä suoraa 
suhdetta suomen ja venäjän välillä tu[tkia, niin, siinä tulee se koukku..] 

V: [Joo, siis ihan viime vuosina on ollu aika vähän, et oli yks semmonen, oisko se ollu 
kakstuhatta tai kakstuhattayks, niin sinä talvena oli yhtäkkiä aika paljon venäläisiä 
pitkiä leffoja. Sit on ollu taas, et niit on ihan tipotellen siellä täällä. Et on siis näitä, 
Kansallisen metsästyksen erityispiirteitä tai sitte toi Kukuška on esitetty, toi Käki, ja 
nämä. 

H2: Joo. 

V: Et nythän on on näit sarjoja sitte. 

H1: Kyllä. Joo, no miten sitten, nyt sitten sen, viimeaikoina, että onks sulla ollu töitä 
tarpeeks vai liikaa vai? 

V: No tota, siis, mullon ollu ihan tarpeeks, et meil on ollu, öö, on ollu ihan tarpeeks 
niinko ihan venäjän töitä, mut et kyl mä oon sit, mä otan mielelläni, oon ottanu, mä 
käännän mielelläni englantia, must englantia on kiva kääntää. Niin tota, meil on ollu 
koko ajan kuiteski niinko, et mä oon ihan täystyöllistetty. Ja sitn meil on yks tai kaks 
freelanceria, jotka kyllä, toinen niistä kääntää kyllä kans englannist paljon. 

H1: Joo. 

V: Mut sehän ei oo vaan se kieli, vaan se on myöskin se harrastuneisuus. 

H1: Mm-m. 

V: Niin tota, on ollu. Mut siis sen englanninhan mä, mä opettelin sitä englantii tehokkasti 
sen takii, et mullehan ei riittäny sitä venäjän käännettävää. 

H2: Mm. 

H1: Ahaa, joo. 

V: Et siis sen takia mä todellaki niinko panostin siihen englantiin, et sitä mä oon 
opiskellu niinko pikkuhiljaa koko urani ajan. 

H1: Joo, mistä sä luulet että se johtuu, että joihinkin aikoihin ei sitten ollu sitä kää[nnettäv-
] 

V: [No kun ei] ollu kiinostust Venäjää kohtaan, et.. 

H2: Mm-m. 

V: Meillä ei oo ostajia, siis ohjelmanhankkijoissa ei oo kukaan. Kukaan ei osaa kauheen 
hyvin venäjää. 

H1: Joo. 

V: Mut esimerkiks Iikka Vehkalahti Tampereelta, niin hänellä on erittäin hyvät suhteet 
venäläisiin dokumentintekijöihin, kuten esimerkiks myöskin tähän, kuka tän on tehny 
tän Synnyin Neuvostoliitossa. Että Iikalla on, Iikka ostaa tosi hyviä leffoja. 

H1: Joo. 
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V: Ja siis semmosii mielenkiintosia semmosii auteurdokkareita, et ne ei oo mitään 
sellasta bulkkikamaa, vaan ne on, tosiaan niinku sen tekijän näkemys tulee esiin. Ja 
nitä on ollu todella kiva kääntää. Mut et Suomessa ajoittain unohdetaan se, et meillä 
on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa eikä oo kiinnostusta Venäjää kohtaan. 

H1: Joo. 

V: Ja sit se on niinku aina kiinni siitä, et millanen ostaja siel on, että ikäprojekti on 
yheksänkytluvulla, Reijo Nikkilä osti, teetti paljon sokumenttejä ja osti niitä, mut 
meillä on sellanne organisaatio, et mä en oikeen voi kääntää niitä, et ne menee niinku 
freelancereille. Nyt meillä on omii tekijäöitä Suomessa, jotka, tuli esimerkiks nyt 
talvella semmonen kun Raja. 

H1: Joo. 

H2: Joo. 

V: Joo, niin siinä oli jonkin verran venäjää, mä olin kääntäny sen, mut se oli aika paljon, 
et sehän oli suomalainen. Et suomalaiset tekee. Sit mun sisareni Ilona Laurikainen 
tekee dokumentteja Venäjästä, hän on kans venäjän kielen maisteri. Ja tota on, mut 
hän tekee kaikest muustakin. Mut Ilona on tehny aika paljon Venäjää käsitteleviä 
dokumentteja. 

H1: Joojoo. 

V: Ja tota, se vähän niinku sillain menee näin, et nt on selvästi tota tilausta tähän tällaseen 
lauantai-illan sarjaan. Et ihmiset on tykänny siitä. 

H2: Mm, joo. 

V: Ja nyt tulee sitte, mikä on kyl ihan kuriositeetti, niin mun ihan ensimmäinen sarja, 
jonka mä käänsin telkkariin, oli seittemänkymmentneljä, mä käänsin Kevään 
seitsemäntoista hetkeä, joka kertoo siis natsi-Saksan viimesistä päivistä. Se esitettiin 
uusintana varmaan kaheksankytkolme tai kaheksankytneljä ja sillon mä korjasin 
niinko ne karkeimmat virheet, mitä mä olin siel tehny. Ja nyt se tulee viel yhen kerran 
uusintana, ku se on tehty uusiksi, se on lyhennetty ja se on niinko tiivistetty vähäsen ja 
sit se on värjätty. Ja nyt se esitetään nytte ens syksynä telkkarissa ja nyt mä korjaan ne 
mun kaheksankytkolme korjaamat tekstit. Yhest on kokonaan teksti hävitetty, et sen 
mä joudun kääntään uudestaan, mut et harvoin pääsee tekemään saman sarjan kolme 
kertaa uransa aikana. 

H2: Mm-m. 

H1: Niin. 

V: Se on aika jännä. 

H1: Pääsee hiomaan [sitä]. 

H2: [Niin]. 

V: [Joo], pääsee hiomaan ja tota, varmaan siinä onkin aika paljon hiomista, en epäle 
yhtään, koska onhan mun kielitaito nyt kehittyny sentäs kaheksankymmenenneljänkin 
jälkeen toivottavasti melkosen paljon. 

H2: Mm. 

H1: Aiva. Eli koko ajan niinku parempaan suuntaan kumminki ollaan menossa niinku siinä 
kiinnostuksessaki [Venäjää kohtaan]. 
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V: [Kyllä joo], dokumentteja ostetaan kyllä siis niilt venäläisilt tekijöilt aika 
säännöllisesti ja siellä on hirveen hyvii tekijöitä. 

H2: Koetsä, et tää Yle Teeman tulo on jotenkin vaikuttanu [siihen]? 

V: [Onhan se] vaikuttanu, siis siellähän sitä [venäläistä ohjelmaa nimenomaan on.] 

H2: [Joo, se et se vaikuttaa ku siel on aika paljon]. 

V: Joo, et dokumenttiprojekti, joka menee kakkosen puolella, siellä on, ja sit Teemalla on 
tota, mut ei se oo vaan pelkästään, se oo vaan venäläiset tekijät, et hirveesti siis 
Ranskas on, Hollannissa on, jotka on kiinnostunu Venäjästä. 

H1: Joo. 

V: Et Hollannis on hirveen hyvii tekijöitä, ne teki esimerkiks muutama vuos sitten 
semmosen iha fantastisen sarjan, semmonen kun Eremitaasilaiset. Semmosii 
kakskytneljäminuuttisii Eremitaasin työntekijöistä, oisko niit ollu kuus tai seittemän. 
Se oli aivan ihana sarja. 

H1: Joo. 

V: Ja sit ne tekee hirveen täsmällisesti ja tarkasti ja niillä on kaikki hyvät materiaalit ja 
sitten onhan englantilaisii tekijöitä. Mutta ranskalaiset ja saksalaiset on kiinnostunu 
Venäjästä. Et niil on kaikilla vähä semmonen eri aihepiiri, mistä on kiinnostunut. Ja sit 
mitä ihmeellisimmist asioista. Esimerkiks mä käänsin viime talvena semmosen, kun 
Gorkin, Maksim Gorkilla oli semmon sihteeri ja rakastajatar, semmonen vähän niinku 
kohtalokas nainen. Niin, siinä oli hirveen paljon niit nimiä, semmonen Maria 
Zakrevskaja-Budberg-jotain, Beckendorff-Budberg, kauheen vaikee, kauhee määrä 
nimiä, niin sen joku alenevassa polvessa mä en tiä kuinka kaukanen sukulainen 
sellanen nuori mies oli tehny isotädistänsä tai isoisotädistänsä dokumentin. 
Englantilainen dokumentintekijä, et tällasii tapauksii on. Et kyl venäjästä ollaan 
kiinnostuneita, onneksi. 

H1: Aiva, nimenomaan. No mites sitte tota tästä Synnyin Neuvostoliitossa -elokuvan 
kääntämisestä, niin olikse kiireellinen toimeksianto? 

V: Ei, se ei ollu kiireellinen, mä sain sen, se oli varmaan niin, et mul oli se, mul oli se 
varmaan työn alla aina silleen sporadisesti niinku vuoden, ennen kun se meni ulos. 
Mutta se oli pitkä ja kaksosanen ja se oli aika vaikee. 

H1: Mm-m. 

V: Että tota, mä tein sitä sit kaiken muun ohjelman niinko lomassa. 

H1: Joo. Sulla oli niinku siinä muita käännös[toimeksiantoja]. 

V: [Joo joo joo], enhän mä nyt siis voi monis-, siis meil on nyt periaattees melkein 
semmonen, ei nyt ihan käytännös oo, mut että yks ohjelma viikossa niin pitää potkut 
loitolla, että ihan yhtä ohjelmaa viikossa käännetään, siis tietenkin käännetään jos on 
sarja. 

H1: Joo. 

V: Mut eihän nyt tommosenkaan kanssa voida munii mitenkään, mut se oli ihan vaan 
niinku et mä otin sen ja se oli päiväämätön, et meillä on aina niinku joitain 
päiväämättömiä. 

H2: Mm-m. 
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H1: Joo. 

V: Ja sitten ne yleensä tahtoo jäädä jalkoihin, kun tulee päivätty, niin sitte ne aina ne 
päiväämättömät unohtuu. Mut mä tein sitä, kun mä tiesin, et se on aika vaikee, niin mä 
tein sitä niinku pitkin kevättä. 

H1: Joo. 

H2: Meniks sul kauan tällasen taustatiedon keruuseen ja.. 

V: No kato tossahan ei ollu oikeestaan mitään semmost taustatietoo. Kun nehän oli 
niinkun irrallisia. 

H2: Joo. 

V: Mä luen aina netistä, mä ensin katon aina netistä, kun siellä on selostus, mikä se on se 
juttu, totta kai mä katon sen. Ja täähän on semmonen seurantadokumentti, et siit oli 
tehty jo kaks aikasemmin. Ja tullaan tekeen se neljäskin varmaan. Totta kai mä katon 
kaiken tämmösen, mä luen siitä tekijästä jotakin, et kylhän mä teen niinko semmosen 
pienen researchin jokaseen tämmöseen käännökseen. 

H1: Joo. 

V: Mut eihän se oo semmonen niinku ohjelmantekijä, et hän tekee niinku viikkokaupalla 
sitä, et enhän mä nyt ehdi, että kun tosiaan niin kun mehän käännetään kuiteskin 
niinku liukuhihnalla, mut tässähän ei ollu oikeestaan mitään sellasta. 

H1: Aiva. Ja ammattikokemus tuo varmaan sitten [vielä sit-] 

V: [No joo, siis] mä luen sen verran, kun on tarpeen sen ohjelman kannalta. 

H1: Aiva. 

V: Et ei täs nyt enempää ehdi. No sillon kun nyt on tommonen, joku siis sarja, niin kyl 
mä luin et esimerkiks Živakon uudestaan, kun mä käänsin, me käännettiin niinko, no  
Živako käännettiin Nikkilä-Nattonin kans puoliksi, niin kyll mä luin sen, et mä pystyn 
niinko, et mä tiedän, mitä siin tapahtuu. Sit kun meni uusiks taas Hiljaa virtaa Don, 
niin mä korjasin vanhan tekstin, en mä muista miltä vuodelta, nii kyll mä luin sen taas 
uudestaan, et mä tiesin täs väleen, mitä siin tapahtuu. Mut senhän mä luen rakkaudesta 
taiteeseen viikonloppuna. Kyl mä nyt kaunokirjallisuutta muutenkin koko ajan luen. 
Samahan se on, mitä mä luen. Mut enhän mä nyt lue mitään mielipuolist määrää 
tekstiä siis johonki dokumenttiin, mä luen sen verran, kun on tarvis. 

H1: Aivan. Mites sitte, jos sä vertaat niinku muihin elokuviin, niin oliks tää niinku 
suuritöisempi? 

V: Oli, se oli aika suuritöinen sen takia, että, nehän puhu niinku sil tavalla, ne oli irrallisia 
tilanteita, et siinä ei ollu kontekstia ja se on kääntäjälle aina vaikee. 

H1: Varmaa [joo]. 

V: [Et ei] niinku tajuu, et mitä se tarkottaa, mistä se puhuu. 

H2: Mm. 

V: Ja se oli se hankala. Et sit piti niin kauheesti miettiä, et varmaan täs on nyt joku 
tämmönen ja tämmönen juttu takana. Ja sitte hirveen eri aiheista. Et siel oli niit 
armeijajuttuja ja siis, siinä ei ollu juuri mitään kommentaattorin ääntä, joka olis 
kommentoinu. Et ne oli niinku semmosia, et se anto niitten nuorten puhuu, ja katsoja 
sai tehdä päätökset, päätellä siitä, et minkälaisii nuorii ne on. Ja sit ne puhu niillä 
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nuorten termeillä tai niillä, enhän mä niinku voi tietää, joku ase, siin ensimmäinen 
kohtaus, kun se poika esitti, se ampu siellä, niin sinä oli muutamii sellasii, mä en 
ymmärtäny oikeen yhtään, et mitä se voi tarkottaa. Ja sit siin oli yks kaveri, mä en 
enää niitten nimiä muista, mut se, joka oli armeijas, missä se oli, oliks se siin toisen 
osan alussa, siinä oli pitkä pätkä siit pojasta, ku se oli armeijassa. Niin siitä kans 
paljon sellasta mun mielestä aika, et se armeija, kun mä en oo käyny, niin se mulla oli 
mukana sit tuol Saharovissa, mä kuuntelutin niillä venäläisillä sitä ja ne osas aika 
hyvin sit sanoo, et mitä siin on. Et se, et se oli niin irrallinen, ja sit siinä oli niin 
hankalaa se, että ne, osa niistähän puhu aika huonoa Venäjää. Se poika, joka oli 
amerikkaan adoptoitu, sillä oli vähän siinä puheessa j sit niillä jotka asu Israelissa, niin 
varsinkin se nuori mies, niin sen venäjän kieli oli aika hankalasti käännettävissä. Se 
tyttö puhu paremmin. 

H2: Joo. 

V: Mut ku se on, kun on niin nuorena muuttanu, niin se vaikuttaa kieleen. Ja tota, osahan 
oli sit, teil oli tekstityksist tulee myöhemmin kysymys, kun siinä oli se, oli niinkun 
ruututekstit ruu[dussa joo]. 

H1: [Joo]. Siinä oli aika paljon kaikkia semmosia vähän erikoisempia elementtejä 
varmaan, mitä semmoseen normaaliin elokuvaan, tai siis ei dokumenttielokuvaan, 
jossa on sellanen selvä jatkumo [siinä ]. 

V: [Joo se on] nimenomaan siinä, et se oli niin, ne oli irrallisia. Ne oli kuitenki kauheen 
erilaisia, niillä oli erilaiset kohtalot ja kun ne oli eri puolilta suurta maata, niin, ja neoli 
niin erilaisista lähtökohdista, niin se oli siinä niinku se hankaluus. Eihän ne nyt 
loppujen lopuks mitään niin kummallisia puhunu. Mut et esimerkiks sekin tyttö, joka 
oli lukenu kaikkee ja oli kotiopetuksessa ja oli selvästi sitten pää prakannu, kun sitä 
oli prepattu liikaa, niin mun oli ensin niinku vaikee uskoo korviani, kun se puhu. Et se 
puhu niin erikoista. Te ootte nyt katsoneet, niin te tiedätte, mistä mä puhun. 

H2: Joo, mm-m. 

H1: Joo. 

V: Asuks se Vilnassa? 

H2: Joo. 

V: Se tais asuu Vilnassa. 

H2: Joo, kyllä. 

V: Niin tota, mä katsoin sitä ja veivasin, mä aattelin, et mitä se tarkottaa, mitä se puhuu, 
ja sit mä tajusin, et se oli prepattu niinku niin täydellisesti, että se oli sit prakannu. 

H1: Kyllä.  

V: Eikä sitäkään siinä sit sanottu. 

H2: Ei. 

V: Et senkin sai vaan niinku ymmärtää siitä. 

H1: Joo, sen huomas, että sillä oli vieläkin vähän sitä semmosta, kun se oli alottanu ne 
opinnot uudestaan sitten, vieläkin sitten etäopetuksessa kotona. 

V: Joo, joo. 
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H2: Oliks sit sun mielestä siinä kääntämisessä joku muu tämmönen hankala siinä 
dokumentissa, paitsi tää irrallisuus? Et mikä siinä on erityisen haastavaa sitten? 

V: No just se, että ne oli niin, kun ne oli niin ympäri maata. Oliks siinä nyt mitään 
sellasta jotain, mitä mä en olis niinku yhtään tuntenu, sitä elämänpiiriä. No en mä nyt 
osaa sanoo, oisko siinä, siinän nyt oli semmosia kulttuurisidonnaisia juttuja jonkin 
verran, mut niistähän te kai kysytte vielä? 

H1: Joo, kyllä. 

V: Joo, niin sellasii oli jonkin verran. Mut   nyt suoraan sanottuna ihan tarkkaan muista. 
Mut sen mä niinku muistan, et mä kävin sen hirveen moneen kertaan, mä käänsin sen 
ensin, sit mä kävin sitä kamalan moneen kertaan lävitse. Ja sit mä kävin vielä aika 
huolellisesti tuolla Saharovissa yhden sellasen kääntäjän kanssa, joka kääntää, oli 
Moskovasta, semmonen mun ikänen nainen, joka kääntää teatteriin tekstejä, siis 
venäläinen teatteri menee vierailulle Ranskaan. Et tarvii ranskalaiset tekstit, niin se 
tekee niit ranskalaisii tekstejä, jotka sitte ranskalainen käy vielä lävitse. Se oli itse 
myös tekstittäjä, niin se hiffas, mistä on kyse. Ja mä kävin aika monta kertaa sen kans 
lävitse ja kyl sillä oli kovin hyvii huomioita siihen. Ja sit siinä oli niit, ne sotilasasiat 
oli mun mielestä oikeestaan ne hankalimmat, koska ei haluis laittaa sinne sellasii 
virkkaustermejä, vaan yrittäis niinko mielellään osua aika lähelle, miten ne sotilaat voi 
sanoa. 

H2: Nii. 

H1: Nii-i. 

V: Stä mä sit kysyn kaikilt miehilt, ketkä on armeijan käyny. Mut monet ei tajuu tätä 
meijän työtä, että kun pitää saada just se sana, mitä armeijas on käytetty. Ne ei tajuu 
oikein sitä. 

H1: Ne alkaa selittään sitte sitä taus[aa ja..] 

V: Taustaa ja muuta ja muuta. Joo. 

H1: Näin on. Joo. Joo-o. No puhutaanko sitten hieman tästä kohdeyleisöstä vähän vielä 
yleisemmin, että kun meillä on hirveen paljon noissa omissa opinnoissa justiin 
painotettu sitä, tietysti, kohdeyleisön huomioimista, niin kun varmasti kaikki kääntäjät 
tekee, niin millasia ajatuksia sulla on niinku suomalaisista tämmösen venäläisen 
elokuvan kohdeyleisönä tai minkälaisia tietoja [sulla on]? 

V: Tota, mä en oikeestaan, mä en osaa niinku sil tavalla, et mä kuvittelisin jonkun 
kohdeyleisön, mut sen mä voin sanoo, et niinku sillon alussa meille sanottiin, siis 
seitklytluvulla, kaheksakytluvulla, et välttäkää mahdollisimman paljon vierasperäsii 
sanoja. Älkää käyttäkö lauseenvastikkeita, et kääntäkää aika sillai yksinkertasesti, no 
ruututekstissähän harvemmin tulee käytettyä lauseenvastikkeita, mut ei niitä saa 
mielellään käyttää myöskään spiikkitekstissä. Ja ajateltiin sillä tavalla, että, pitää 
ajatella, et ihmisillä ei oo kauheen hyvät taustatiedot, mut et nyt, kun on tää Teema, ja 
tota, niin yks asia, on nää venäläiset nimet. Niin mä käänsin nyt viime syksynä ton 
Karamazovin veljekset ja nyt mä päätin, vaik mä neuvottelin kaikkien mun 
työkavereitten kanssa ja kaikki oli yksmielisesti sitä mieltä, että jokaisella ihmisellä 
pitää siinä olla vaan yks nimi, niin nyt mä ajattelin, et nyt mä en kerta kaikkiaan mee 
ton mukaan, vaan mä teen just niinku sillä tavalla kun ne sanoo. Et kun jos nyt 
ihmisen nimi on Agrafena, niin kun sen päänaisen siinä on, ja siitä kuitenkin käytetään 
nimeä Gruša, Grušenka, niin mä niin moneen kertaan siinä oli kuitenki sit se koko 
nimikin Agrafena ja mikä sen suku- tää isännimi nyt olikaan, en mä enää muista, et 
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kyl mun mielest ihmisten piti tajuta, et se on se sama ihminen. Tai sitte Dmitri 
Karamazov, niin, siis kun siinä on hirveen usein se on Mitja, niin sit kuitenkin kun siin 
on se isännimi, niin sen pitää olla se polnaja imja, niin kyl mä sit käytin sitä niin kun 
polnaja imja ja isännimi, koska se on niin venäläistä käyttää sitä etunimee ja 
isännimeä. 

H2: Mm-m, mm-m. 

H1: Mm. 

V: Et se menee niin, se kuulostaa niin väärältä, jos ei käytä niitä. 

H2: Mm. 

H1: Näin on. 

V: Et nyt mä päädyin siinä ja mä käytin niitä, mä aattelin, et Teeman yleisö varmaan 
ymmärtää. Mut nyt mä kään- tein venäjästä repliikit just nyt jo, kun mä olin 
eläkkeellä, niin semmoseen Valeri Gergijev -dokumenttiin, joka tulee nytte, mä en tiä, 
tuleeks se teemalta, niin siinä oli yks semmonen balettitanssija esimerkiks, joka viittas 
Gergijeviin, ja käytti sitte siitä etunimeä ja isännimeä, niin siihen kohtaan mä laitoin 
kyllä, et hän sano, et Valeri Gergijev teki sitä tai tätä. Koska se isännimi, mä oon 
tietenki, kun kääntäjähän, saman tien kun se on sen kääntäny, niin se mene päästä 
pois, niin mä oon unohtanu, että mikä se on, mut kun sehän on, Gergijevhän on siis, se 
ei oo Armenialainen, vaan se on.. tääki oli siinä dokumentissa, mä täysin unohdin, mut 
se oli hirveen erikoinen, semmonen ei venäläinen se isännimi. Jos mä olisin laittanu 
sen, niin yleisö ei olis ymmärtäny, et nyt on siitä itse maestrosta kysymys, niin siinä 
mä rikoin sitä, et pitää olla niinku se isännimi myös. Mut tos Karamazovis mä kyl 
käytin niitä. Mut se oli oikeestaan ensimmäinen kerta, et aikasemmin, me ollaan 
niinko niitten käääntäjäkollegoiden kans, kenen kans me ollaan jaettu niit sarjoja, nin 
sovittu, et me käytetään jotain tiettyä nimeä. 

H1: Joo. Siinä on tietysti se konteksti, että yleisö näkee sen siitä kuvastakin, että puhutaan 
samasta henkilöstä, vaikka puhutaan [eri nimillä]. 

V: [Joo, mä toivon], et näkee, mä toivon et näkee. Mä en tiedä, ymmärtääkö ne. Sitte. 

H1: Mut toi nimiasia on kyl mielenkiin[tonen]. 

V: Nimiasia on tosi mielenkiintonen, se on, ja sitte on kaikki nää maantieteelliset nimet, 
jotka tota, mitkä nyt tuli, esimerkiks jos te huomasitte siin, kun siinä oli se poika sielä 
Strasbourgissa, niin se oli siis Georgian edustaja se hänen isoäitinsä siellä, mut sit 
kuitenkin niinku se oli syntyny Gruusiassa ihan väistämättä se poika. Et ei sitä voinu 
sanoo, et se on syntyny Georgiassa, koska se oli syntyny neuvosto-Gruusiassa. Ja sit 
mä olin varmaan laittanu sinne, että nykyisin? 

H1: Kyllä joo. 

H2: Joo. 

V: Jotain tällasta. Et, niit vähemmän nyt tietenkään mahtuu laittamaan, mut niillä nyt sit 
voi laittaa. Ja sitte, tää nimikysymys tulee niinku kaikkien entisten 
neuvostotasavaltojen kohdalla tulee, et kun, et jos ensin puhutaan niinku siis ajasta, 
niin kun esimerkiks justiin Baku-jutussa oli sil tavalla, niin oli pakko niinku käyttää 
niit valnehmpii nimii välillä ja sitten sitä uutta. 

H1: Mm, joo. 
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V: Ja sit taas kuitenkin, kun on, sehän on niinku poliittinen kysymys, et kun niil on nyt 
tää oma kieli ja ne niinku, puuhuu sitä azerbaidžanin kieltä siellä, siellä ja siis useat 
niistä, niinkun kaupunginjohtaja puhu tosiaan azerin kieltä, niin tota, sitten, kun niiden 
nimet laitetaan, niin siin on erilaisii kirjaimia, semmosii kirjaimii, mitkä esimerkiks ei 
mee läpi meidän, et niit ei saa sinne blansseihin, et niinko niillä kirjaimil, et mä olin 
laittanu ne oikeet kirjaimet, mitä siel oli, koska se oli ranskalaisten tekemä, 
poliittisesti erittäin korrekti käsikirjotus. Siel oli azerin nimet oikein kirjotettuna, niin 
ne kakki ne kirjaimien, mut ne ei menny meijän systeemist läpi, piti korvata a:lla ja 
e:llä sitte. Että meillä on siis mahdollisuus käyttää niinko kaikki tietenki, niinko mitä 
kieliä tai kirjaimia on jossain puolassa tai länsieuroopan kielis tai venäläiset nimet, 
meil on kaikki hattuässät on käytössä, mut ei ole vielä siis näitä, esimerkiks Keski-
Aasian kirjaimistoja käytössä. 

H2: Mm. 

H1: Joo, joo. 

V: Niinku esimerkiks blanssiteksteille. 

H1: Joo. Saanko mää äkkiä vielä palata tonne alkuun, mä jostain syystä ohitin ton, sen 
tekstityksen ajotuksen, elikkä jos vertaat muihin töihin, niin menikö siihen, sen 
[tekstityksen ajo-] 

V: [Kyl joo, kyl mä] yritin saada sitä niin, et tietenki me aina yritetään niin, ettei se menis 
kuvaleikkauksien ylitse. Joskus on ihan pakko antaa mennä, et ihminen ehtii sentäs 
lukea, olihan se, se oli, mut se o aina tommosessa, kun ihmiset puhuu vapaasti, niin se 
on se hankala. Et usein niinku myöskään elokuvan tekijä ei myöskään oo yhtään 
ottanu huomioon sitä, et se puhe pitäs mennä rytmissä. Ja sit jos ei se mene rytmis, 
niin se on hirveen, se on tosi ärsyttävää katottavaa, jos ei se teksti mene kunnolla 
rytmissä sen puheen kanssa. Sitä mä en nyt tiedä oonko mä siinä onnistunu, mut 
parhaani mä siin tein. Mut et, se on hankalaa. Helpompi on laittaa rytmissä, kun on 
tommonen fiktiivinen elokuva, mis on niinko käsikirjotus, mitä ne puhuu. [Kun se, et 
ihmiset] 

H2: Se [on kertaalleen harkittu jo]. 

H1: [Tietyt repliikit]. 

V: Se on kertaalleen jo mietitty. 

H2: Mm. 

V: Mut et, vapaata puhetta on paljon vaikeempi laittaa ruututekstiin. Se on aina se juttu. 
Niin sehän oli kokonaan vapaata puhetta, lukuun ottamatta semmosii ihan pienii 
kommenttei, mitä siel oli. 

H1: Kyllä. Siinä koko ajan tapahtu jotain siellä taustalla. 

H2: Mm. 

V: Joo. 

H1: Siinä kuvattiin niin paljon eri asioita ja sit sieltä kuulu se puhujan ääni ja se saatto 
puhua ihan, ihan eri asiaa, kun mitä se kuva toisti. [Sekin on…] 

V: [Joo, mut sit siin,] sehän on, et kääntäjähän tekee koko aika valintaa, et mikä on se 
tärkee, mikä vie sitä juonta eteenpäin, mikä auttaa yleisöö ymmärtään, mitä täs 
tapahtuu. Et sehän on se, mikä on kaikist tärkein, et se on, se on yleisön, yleisöö 
autetaan ymmärtään se elokuva. Ja sen takii myös tulkitaan vähäsen. 
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H1: Joo. 

V: Et välillä on ihan pakko vaan päättää, et tää varmaan tarkottaa tätä. 

H1: Mm. 

H2: Mm. 

V: Ja tota, on pakko laittaa sitte se. Että tota, et mulla on sellanen periaate, ja sitä mä oon 
sanonu, kun mehän opetetaan kanssa, että ei saa laittaa mitään ilman, että on 
perustellu itselleen ainakin, et kun joskus aina joutuu perusteleen jollekin toiselle. 
Sillon alkuaikoina mä saatoin laittaa ilma, et mä niinko hirveesti aattelin, ja mä voin 
sanoo, et mä melkein joka kerta jäin kii siitä. Et mä yritän nyt, kyl jollain taval 
perustella sen, mitä mä siihen laitan. 

H1: Aivan joo, kyllä. 

H2: Mites, jos puhutaan viel tost kohdeyleisöstä, kun meillä on nykyään näissä opinnoissa 
puhutaan hirveesti, että että lukija pitäis jotenkin pystyä visualisoimaan. Että siinä 
pitäis löytää joku tämmönen hahmo, mihin, kelle sä sitten niinku tän suuntaat. 

V: Tää nyt on, noh.. 

H2: Nii ootsä sellasta har[rastanu?] 

V: [Mä en oo semmost] harjotellu ollenkaan. 

H2: Joo. 

H1: Joo. 

V: Ja kun mä nyt niinku tajuan, että on kyl aika vaikee löytää sellasta, mut mä luulen 
kyllä, et esimerkiks noit pitkii venäläisii sarjoi, mitä on tullu, niin niit katsoo. Mä 
luulen, et aika valikoitunu yleisö, semmonen, joka on kiinnostunu niinko Venäjästä. 

H2: Mm-m. 

V: Et jos mä niinku aattelen, et mä kääntäsin esimerkiks jollekin vaikka omien lasteni 
ikäselle, jotka kyllä ei ikinä katsois, ne munkaan lapset ei katsois venäläist ohjelmaa, 
koska ne on niitten mielest maailman hitaimpia ja tylsimpiä. (haastattelijat nauraa) 
Niin mähän joutusin hirveen paljon selittämään. 

H1: Niin. 

V: Mut et, kollegoiden kanssa, esimerkiks on semmonen sana, kun Ljubjanka, joka 
venäjän kääntäjille on aika selvä, mitä se on. Siitä mä oon monta kertaa ottanu yhteen 
mun kollegan kans, kun se sanoo, et sun on pakko se selittää. Ihmiset ei tiedä, mikä on 
Ljubjanka. No ei ne nyt varmaankaan tiedäkään, et sitte niinko, pahan pitää, tai et 
esimerkiks Ljubjankast voi väittää, et pahamaineinen Ljubjankan vankila tai jotain 
tällasta näin. Et, mut et sekin on kyl must niinko liian yksinkertasesti, jos sen panis 
vaan vankilaksi, kun se on niinku tietty vankila. 

H1: Mm. 

H2: Mm. 

H1: Joo. 

V: Niin, mä yrittäisin kumminki olla niinku väheksymättä yleisöä. 

H2: Mm. 

V: Että tota, se on vähän semmost tasapainoilua. 
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H1: Kyllä. 

V: Ja sitte me, kun me kollataan toistemme tekstejä, niin ne aina sanoo sit mulle, et tätä ei 
ihminen ymmärrä. Ja sit, mä oon esimerkiks yhen ku, yks kollega sano, et täs ei 
selitetä taaskaan asioitakaan, et tietsä mikä on Dannebrog, mä sanoin, et totta kai mä 
tiedän, mikä on Dannebrog, et se on Tanskan lippu. Se oli iha ällistyny. No nyt eilen 
oli semmonen, et kun, jos katoitte ensimmäinen osa Victoria-dokumenttia, tuli viime 
keskiviikkona viikko sitte, niin Eriksgata oli käännetty siinä niinko kiertomatka. Ja 
Eriksgata on semmonen, minkä kuningas tekee aina, kun se on tullu valtaistuimelle, et 
se kiertää niinku Ruotsin valtakunnan ja käy kaikis paikoissa, siis tää on niinku 
tämmönen vuosisatoja sitten, varmaan tuhat vuotta, ei nyt ihan tuhatta, mutta 
vuosisatoja vanha perinne. Nii se oli käännetty sit tämmöseks kiertomatkaks, ja mä 
sitä sitte niinko protestoin kans eilen, kun me oltiin syömäs meidän lasten kans, niin 
ne oli ihan raivoissaan. Äiti, sä et voi niinku väittää, et joku Eriksgata on semmonen, 
mikä kaikkien pitäis tietää, jos sä sen tiedät. (Haastattelijat nauraa) Et totta kai se pitää 
kääntää kiertomatkaksi. Mut sit mä san-, tyttären kans otetaan näist yhteen, kun seki 
on kääntäjä, niin mä sanoin, et sen olis voinu jollakin tavalla laittaa, esimes että, 
jotenkin kiertomatka, siis kuninkaan kiertomatka, Eriksgata, et se olis ollu kiva, et se 
olis ollu esillä se nimi. 

H1: Mm, mm. 

V: Et tota, se on kaikki semmosii makuasioita. 

H2: Mm-m. 

V: Et ihmiset tietää eri asioita. Et, kun me kollataan niit tekstei, nii esimerkiks kerran oli 
sit joku laulajan nimi ja mä olin ihan, et kukahan tää on. Se nuori freelanceri katso 
mua ihan sen näkösenä niinku et mä oon ihan… Se oli joku siis todella maailman 
kuulu, aivan mielettömän merkittävä nainen, joka oli laulanu jossaki olympiakisoissa 
jotain mä en ees muista, mikä sen nimi oli, joku semmonen minkä kaikki nuoremmat 
tietää. Mulla ei ollu mitään mielikuvaa siit, et tää, kyl se on tää ikä aika paljo kanssa. 

H2: Mm. 

H1: Joo. Joo ja onhan noi nyt tietysti aika eri aiheita kumminkin, et jotkut tietää hirveen 
laajasti tietyistä asioista [ja silleen]. 

V: [Joo]. Mut sit esimerkiks tää pop-puoli on semmonen niikö, et joka on ihan niinko 
totaali-, siis semmonen et mä joudun, tulee joku siis mä oon kääntäny kuitenki 
sellasiiki, mis on, jos mainitaan joku, mä en ees tiiä miks mä sanosin sitä, siis joku 
poplaulaja. Niin mä joudun kattoon kaikista merkittävimmätkin bändit, koska mä en 
oo koskaan kuullu niistä. 

H1: Joo niitä tulee koko ajan lisää [ja muuttuu se]. 

H2: [Mm]. 

V: [Joo, mut] siis smmoset, jotka on aivan ikoneita. 

H1: Joo. 

V: Mä oon esimrkiks tutustunu, mä en ees osaa ääntää sitä oikein, Kurt Cobain, niin se 
oli jossakin filmissä ja mä en tienny sitä, ja mä niinko rupesin kattomaan, mä aattelin, 
et jumankauta, on tää aika noloo, et mä en oo koskaan kuullukkaan tällasesta. Et tää 
nyt olis pitäny tietää. Nyt mulla on sen musiikkia ja mä oon kuunnellu sitä paljon, se 
on oikeen hyvä soittaja ja laulaja oli. Joo. Et ihmiset tietää eri asioita. 
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H1: Joo. 

V: Mulle on nyt miljoona kertaa sanottu, et se, mitä mä tiedän, ei oo se ainoo autuaaks 
tekevä, et täytyy uskoo se. 

H2: Tietysti dokumentist vois aatella, että ois hyvä, et jäis esille ne, ne sellaset ihan 
lähdekieliset ilmasut, koska yleensä ihmiset kattoo niitä, ja ne haluu oppia 
dokumenteist jotan, niin sit ne samalla myös [oppis siitä jotain], että ei vaan käännä 
sitä jotenkin, jollakin kielellä siis esimerkiks jos olis jättäny sen Eriksgatanin siihen. 

V: [Niin, joo-o], joo-o, ja taikka sit esimerkiks niinko, mut siinä on tietenkin usein niinko 
aika tiukkaa. 

H2: Mm. 

V: Mutta esimerkiks, sen verran mus ois sitä opettajaa, et mä niinko tykkään, et 
esimerkiks ihmiset vois oppia tietämäänkin, mikä on esimerkiks gulag. Et ne, kaikki 
tietäs mikä on gulakin ja kulakin ero. Ei ois yhtään pahitteeks. 

H1: Nii. 

H2: Mm. 

H1: On vähän eri asia, onko ihminen, vai vankileiri, vai, minkälainen. 

V: Nii, nii joo. 

H1: Kyllä. Että tota. 

H2: Kuinka usein sä sitten esimerkiks kohdekielisillä tuttavilla niinku kokeilet [joitain 
käännösratkasuja tai jotain]? 

V: [Tota, siis me käännetään] nykyään yhä huonommista käsikirjotuksista, ja usein niitä  
ei oo ollenkaan, niin usein jos mulla vaan on tilaisuus, niin kyl kysyn, jos mä en 
osaanu selvää. Ja kyl mun täytyy sanoo, että esimerkiks siinä Raja-dokumentis mis ei 
oo mitään käsistä ja siinä oli se, ne poropaimenet sieltä pohjosesta, niin niitten 
venäjästä mun oli kyl äärest viereen vaikee saada selvää, mitä ne sano. Mut mulla on 
venäjänkielinen siivooja, joka sitte, tai se on suomalainen, mut se osaa venäjää 
äidinkielenään, niin tota, sit aina sen kans kuunnellaan ne ja se auttaa mua. Ja tota, 
sitten, jos mä oon niinko Venäjällä, niin sitä mä kuuntelutan mun ysävillä ja tota, nyt 
mä esimerkiks käännnän, kesällä tulee semmonen dokumenttisarja, jonka toi Peter von 
Bagh on tehny, niin siin on semmonen kun Grenada, Grenada, Grenada moja, Roman 
Karmenin tekemä dokumentti ja siin ei oo käsikirjotusta. Ja kun siinä on espanjalaisii 
nimiä, niin mä joudun kuunteluttamaan ne meidän espanjan kääntäjällä. Mä oon osan 
löytäny netistä, esimerkiks niinku, siis Espanjas siä siis sisällissodan taistelupaikat, 
niin kyl mä niinku sit sieltä ne yleisimmät löydän, vaik ne äännetään espanjalaisittain. 
Mut mulla on pari semmost, mitä mä en oo löytäny. Ja nimet kanssa. Mut nettihän on 
ihan taivas maan päällä, et on toi netti, et sielt löytyy, kun tarpeeks kauan vaan 
erilaisilla hauilla hakee, niin kyl sielt sit löytyy. Ja sit laulujen sanat kanssa, jotka oli 
aikasemmin ihan kauheeta, tai sit oli joku sitaatti, mist ei tienny, et onks tää runo, vai 
onks tää laulu. Nyt sä lyöt sen sitaatin sinne, niin sulle lävähtää siihen suoraan se 
teksti eteen. Se on ihan ihanaa. 

H1: Joo, kyllä. 

V: Et sit piti vaan niinku tietää se, et sitaatti on siitä ja siitä ja sit mennä niinko tonne 
slaavilaiseen kirjastoon Neitsytpolulle katsomaan ja selaamaan niinku kootuist 
teoksist Lermontovin runoja, sit kävit niinko lävitse kaikki Lermontovin runot, että sä 
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löysit sen sitaatin, et sä tiesit, et mistä se on, et sit voit kääntää. Ethän sä voi kääntää 
niinko runosta kahta riviä, jos et sä oo lukenu sitä runoo, et sä tiedät et mistä se runo 
on. 

H2: Mm. 

H1: Mm-m, mm. Siit tulee niin irr[allinen] 

V: Siit tulee niin irrallinen ja niin käsittämätön, et ei semmost voi tehdä. Et sen mä 
sentään tajusin tän jo seiskytluvulla, et mä menin, seiskytluvulla mä menin ensin 
tonne opiskelijakirjastoon Porthania neljänteen, ku sinne mulla ei ollu enää, mä en 
ollu enää maksanu yliopiston jäsenmaksuu tai kun tätä yliopiston tätä, 
yliopistomaksua. Niin mä menin sinne sit salaa, livahdin, kun mä oli vielä niin nuori, 
mä olin alle kolmenkymmenen. Mut sitten mä jouduin pesiintyyn sinne slaavilaiseen 
kirjastoon, joka oli Neitsytpolulla, et sinne mun piti aina mennä, sitten niinko aina 
matkustaa katsomaan, et mistähän, just esimerkiks Lermontovin runokokoelmat mä 
oon käyny jotain varten lävitse. 

H1: Huoh! 

V: Et tota mä löysin sen runon. 

H2: Joo. 

H1: Se on hirvee työ ollu kyllä sillon! 

V: Hirv-, joo no siis, et, no joo kyl on ollu sillon, et nyt kun sä lyöt sen ruutuun, kaikki 
siis, et esimerkiks nyt mul oli jossaki jutus, no siin Gergijevin, siin oli pitkä Puškinin 
sitaatti ja sen lausus pikkunen tyttö, Gergijevin tytär lausu sitä, se oli Ruslanista ja 
Ljudmilasta, niin mä en saanu sen vertaa selville, et mä olisin niinko löytäny, siis 
tajunnu, et mist kohtaa se edes on. Sit mä löysin ne niinko muutaman irrallisen sanan, 
ja sit se niinko anto mulle sen kohdan, niin sit mä tajusin, et okei, tää on tää kohta. 

H1: Joo, joo. 

V: Sit mä tilasin suomennoksen meidän kirjastota, se on suomennettu, ja sit siitä, mä 
niinkun sen suomennoksen muokkasin siihen, sit mä annoin sen suomennoksen sen 
runoilija runon suomentanu, mä annoin sille nimen niinku, et niinku Ruslan ja 
Rubunja nii sitaatti niinku, tän mukaan, suomennoksen mukaan. Et niit voi käyttää. 

H1: Kyllä. 
V: Et kyl niinku, et kaikki niinko yrittää kun sillai parhaansa mukaan tehä näitä. 

H1: Varmasti. Kyllä. Joo. No tää, visualisoinnin jälkeen niin voitas tästä, tästä kyseisestä 
elokuvasta vielä, että, että millasia asioita sulla oli, että näissä mun täytyy nyt jollain 
tavalla huomioida kohdeyleisön tarpeet, oliko sun mielestä semmosia tässä 
ykkösosassa semmosia kohtia, et nää on pakko selittää, tai, vai oliko semmosia et sä 
luotit sit enemmän kohdeyleisöön? 

V: No nyt, tietsä, mä en enää niin tarkkaan muista, mut te ootte käyny sitä nyt lävitse. 
niin onks siel, huomasitteks te niinko, et onks siel jotain semmost, mikä, sielä on 
ainakin yks poika, joka puhu niinko, se puhu niinko jostain Vladimirista tai Valodja, 
Valodja viittas Putiniin, et sehän nyt tietenkin on, täytyy, siis, että sit jos ne sanoo 
vaan vdp, niin se on niinko on Putin, tai sehän voi myös olla bruttokansantuote, mut 
täs tapauksessa se tais olla Putin. Et se oli siinä just, kun se, se oli tokan osan alussa, 
mis oli poika, joka oli siel armeijassa, nii se oli lähös lomalle. Niin siin oli semmonen 
kohta, mistä ei saanu selvää mun venäläiset ystävätkään ja yks repliikki jäi 
kääntämättä. Siit ei tullu mitään tolkkua, et mitä se tarkottaa. 
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H1: Joo. Meil on täällä myöhemmin on sitten niin tota, tarkemmin, et jos sä haluut jotain 
[kohtaa] niin tutkia tarkemmin, et jos sä [haluut jotain kohtaa] mennä läpi, niin niin 
tota, ei tarvi kaikkia yrittää muistella. (Haastattelijat nauraa) 

V: [Joo.] [Joo, joo.] 

H1: Joo. No jouduiksä tekeen paljon mielestäs poistoja tai, no lisäyksiä varmaan ei mahu 
hirveesti mut [siis tota jos vertaa muihin]? 

V: [Ei, mut,] öö, mehän puhutaan siis sil tavalla, et me tiivistetään. 

H2: [Joo.] 

H1: [Joo.] 

V: Mehän yritetään tietenkin olla jättämättä nyt suoranaisesti mitään pois, mut et 
tiivistään joutuu. Mut siinähän oli sellasta, et ku, ku sit kuulu tosiaan niinko 
useammanlaist puhetta koko ajan, et se oli niinko valittava se, et mikä on se tärkein. Et 
tota, kyllähän siinä niinku aina, et kaikkii ei, siis useimmiten kaikkee ei pysty 
kääntämään. Joskushan voi olla niin hidasta ja verkkasta se puhe, et pystyykin 
kääntään kaiken, et sehän on ihan täysin siit puherytmistä kiinni. Ja kuinka paljon sitä 
informaatioo tulee siin filmissä. Koska se tietty määrä kuitenkaan vaan välittyy 
katsojalle. 

H2: Mm. 

V: Ei sitä kaikkee sinne voi tunkea. 

H1: Esimerkiks se Diman hahmo. Se puhu hirmusen nopeesti se, joka oli hen- tää 
henkivartija. 

V: Se oli s- se oli siin [alussa.] 

H2: [Joo.] 

H1: Se security. 

V: Joo. Se, tota, joka loppujen lopuks sit lähti [pois] Venäjältä. 

H1: [Kyllä.] Lähti Saksaan. 

V: Joo. Niin se puhu hirveen nopeesti. Ja sit kaikki nää tällaset… Sehän oli se, just se 
kun, tota, se meni pikkupoikana sillon se oli käyny, meni sunnuntaina maitokauppaan. 

H2: [Joo.] 

H1: [Kyllä.] 

V: Ja tota, ja tota, siin oli joku semmonen juttu, että halusko se ostaa maitoo ja sitä ei ollu 
[siellä ja] 

H2: [Joo, kyllä.] 

V: Ja tota, siis se- niinku se oli mulle itsestään selvää, että maitoo ei oo, et ku oli 
sunnuntai niin sillo ei koskaan tullu maitoo kauppoihin. Et pitäs tietää niinku sellaset 
ihan niinku kauheen pienetkin [asiat] neuvostotodellisuudesta. 

H1: [Mm.] 

H2: [Mm.] 
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V: Ois pitäny tietää, jotka tietää, jotka on asunu siellä, et siitä mä puhuinki siellä 
Saksassa sen kä- toisen kääntä- sen venäläisen kääntäjän kanssa, niin se selitti näit 
tällasii, et ei tietenkään ollu. No sen mä tiedän, että sillon kun se Dima oli pieni. 

H1: Mm-m. 

V: Yheksäkytluvun alussa, niin kaupassa ei ollu mitään Venäjällä. Et siel oikeesti siis 
yheksäkytyks ja yheksänkytkaks, niin kaupat oli ihan tyhjiä. 

H1: Joo-o. Ja sit oli niitä aikoja kun niillä verkkokasseilla sitten haettiin [sitä…] 

V: [Avoskalla haettiin joo.] 

H1: Niin, niitä tietynlaisia tuotteita, mitä oli sitten aina sillon justiin piti hakee kun niitä 
[tuatiin.] 

V: [Ja sit-] joo. Ja sitte oli, yheksäkytluvun alussa oli korttisysteemi. 

H2: Mm. 

V: Ja tota ei ne pitäny sitä mitenkään [ihmeellisenä] yheksäkytluvun alussakin oli kortit. 

H1: [Mm-m.] 

V: Säännöstelykortit. 

H1: Mm. 

V: Et se, mitä paremmin tuntee sen maan todellisuuden, totta kai se on helpompi kääntää 
sitä. 

H1: Joo. Aiva joo. 

V: Et kääntäjän pitäs jotenki tietää ja osata kaikki tai ainakin niinku pystyy löytämään. 

H1: Mm. 

V: Kaunokirjallisuuden lukeminen on erittäin hyödyllistä. Siitä oppii niinku sitä 
semmosta arkipäivää. 

H2: Mm. 

H1: Kyllä. Näin on. Muuten meillä se professori, Hannu Tommola puhu justiin näistä 
vieraista kulttuurielementeistä niinku venäläisen kaunokirjallisuuden kääntämisessä, 
että siinä on niinku ollu tapana kyllä kotouttaaki paljon, mutta sitten että on ollu 
niinku hyvä jä-, on ollu tapana jättää sitä myös sitä paikallisväriä [siihen.] 

V: [Joo.] 

H1: Että vähän niinkun kumminkin tuodaan sitä, vaikka se on niin erilainen kulttuuri, niin 
vähän tuodaan jo kohde- niin ku tullaan sitä kohdeyleisöö vastaan silla-, siinäkin 
mielessä, että niihin luotetaan, että osaa jo vähän. 

V: No sen takii mä en kans en niin ku ihan kaikkee yritä selittää. 

H1: Mm. Kyllä. 

V: Tota, onks Hannu Tommola nykysin teidän, tota, professori? 

H2: [Joo.] 

H1: [Joo.] Mutta puolikas. Hän jää varmaan [ihan…] 

H2: Ei se vissii kauaa oo enää.. 

V: Eläkkeelle. 
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H2: Joo. 

H1: Varmaan olis jäänykin, jos vaan ois päässy, mutta.. 

V: Joo. Meil on tota, siis tää on niin pieni tää maailma kyllä, Han- tunnen Hannu 
Tommolan ihan hyvin, mä oon eri yhteyksis hänet tavannu. Tuli eiks hän tullu 
Vaasasta? 

H2: En… 

V: Hän on tullu Vaasasta sitte, hän oli yhteen aikaan Vaasassa. Joo. Tää on tosi pieni tää 
maailma. 

H1: Hmh. Kyllä. Siinä oli kyllä tosiaan niin paljon erilaisia, erilaisia tota asioita siinä 
elokuvassa, missä niin ku kääntäjä varmaan joutu niin ku hirveesti, tai m- meistä 
tietysti ittestä tuntuu, kun ei olla ni vielä päästy ees työelämään, mutta esimerkiks se 
musiikki. Että sitäki, sitäki oli siellä paljon. 

V: No sitä musiikkiihan mä en ollu kaikin kohdin kääntäny, mutta esimerkiks se 
sotilaslaulu, jonka käänsin, kun mä aattelin et siis kun ne marssi siinä niin mä käänsin 
sitä, olikse ny panssarintorjunta miehii vai mitä ne oli.. 

H1: Joo. 

V: Niin sitä mä käänsin, en mä sitäkään itte saanu selville, että, et ne mun venäläiset 
ystävät kun se kuunteli mulle ja sitte pikkase selitti, mitä se on. Mitä siin oli. Tota, 
mut lauluthan nykysin kyllä nyt löytää nyt kyl netist sit kyl ja periaate on se, et ne 
laulut pitää kääntää. Et se, et niit laului ei oo käännetty, niin se on kääntäjän 
laiskuutta. Mut et sit semmosia, niin ko, tietteks te sit kaikist kuuluisimpii siis sellasii 
laului, mitä, niin ko esimerkiks Beatleseit niin ei todellakaan tarvi kääntää, koska 
niistä tulee niin kökköjä. 

H2: Mm. 

H1: Kyllä, hmm. 

V: Mutta et siis sellaset, jotka vie juonta jotenki eteen päin, niin ne täytyy kyllä 
ehdottomasti kääntää. 

H1: Joo. 

V: Joskus kääntäjä on jättäny nekin kääntämättä. 

H1: Joo. 

V: Laulujahan on hankala kääntää. 

H2: Mm. 

V: Mut mä en koskaan ees yritäkään mitenkään riimitellä, mä en oo siinä yhtään hyvä, et 
mä käännän niin ku semmosen suorasanasen, mahdollisimman pienen ja 
huomaamattoman. Mut jos siin on joku ajatus, et se välittyis. 

H2: Joo. 

H1: Joo, kyllä. 

H2: Sit tossa dokumenttiosassa, siinähän oli tätä rap-musiikkia [kanssa] 

V: [No sitä räppii] mä en ollu kääntäny, koska se tuntu niin ko aivan siis mahdottomalta. 
Ja sit ku sitä puhetta oli muutenki niin kamalasti. Siis siinä räpissähän, se et mä en ollu 
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kääntäny sitä räppiä, niin johtuu mun laiskuudesta, koska räppihän on yleensä 
semmonen, et siin on aina sanoma. 

H2: Mm. 

V: Mut et sitä et mä en varmaan, siinä ei ollu sitä, muistaakseni sitä ei ollu myöskään 
poimittuna siinä, ja sehän teki sitä, siis räp on semmosta et sitä tehdään niin ko aina 
tilannekohtasesti. Et ne itte tekee sitä. 

H2: Mm. 

V: Et se ei oo mitään niin ko semmost valmiita, sa-, netist ei löydy niit sanoja, koska ne 
itte luo sitä. 

H1: Joo. 

V: Ja se liittyy siihen tilanteeseen. 

H1: Kyllä, ja sen kohdan, missä se poika räppäs siitä Moskovasta, että mitä on tapahtunut 
Moskovalle, niin senhän sä olit kääntäny, mutta siitä muissa osissa, missä se räppäs 
sitte niitä jotain, mikä ei niin ku oikei liittyny enää sitte siihen. 

V: Joo. No mä [yritin kään-…] 

H1: Sii- siinä tapahtu niin paljon niitä muita [asioita siinä kuvaruudulla] 

V: [Joo, joo.] Kyl mä sitä yritin pitkään, mut sit mä aattelin, et jumankauta, tää, siis, räpin 
kääntäminen on vaikeeta, koska sehän pitäs sit tulla jollakin tavalla niinku oikeen 
tuntusesti. 

H1: Se on niin oma genrensä, että.. 

V: Joo, se on todella oma genrensä ja ku se kuuluis, tai ku se vielä on niin ku se, ne 
välittää sitä omaa elämäänsä sillä [räpillä], niin sehän ois tärkeetä kyl kääntää. 

H2: [Mm-m.] 

H1: Mm, kyllä. Mut siinä Brat-elokuvassa, josta me tehtiin kandityö, niin siinähän oli kans 
hirmu paljon lauluja. Niillä oli tietysti vähän jotenki eri rooli siinä ku se o- ei ollu 
dokumenttielokuva mut tässä nyt kun oli dokumenttielokuva, niin ne ei niinku 
pelkästään ollu niinku tunnelmanluojina, vaan niin kun just puhuit, nii niil oli tiettyjä 
merkityksiä, [elikä ne sitten on] valittu ne laulut just sitä merkitystä niinku tuomaan 
lisää. Esimerkiks se, missä ne lapset laulo v tšest pobedy okt- oktjabrjat 

V: [Joo, joo.] Niin siis se- se oli se, olikse se, siel Kirgisias tai, olikse kirgisialainen poika 

H1: Se oli siinä toisessa osassa sitten. Mistähän se oli sitten kotosin? Mut [siin] oli vaan 
siinä ekassa osassa vaan se pieni klippi siinä vaikka siinä osassa ei niinku kerrottu 
hänestä. 

H2: [Mm.] 

V: Joo. 

H1: Niin hän laulo siinä, semmosia propa- semmosta propagandalaulua, [mikä…] 

V: [No semmonen] mun mielest pitää k-, oliks mä kääntäny sen? 

H1: Se ei tainnu [olla] käännetty mutta se oli, [siinä tapahtu] kyllä 

H2: [Ei.] [Se oli tosi lyhyt.] 

V: Joo. 
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H1: Ja siinä, se oli siis tosi lyhyt pätkä joo ja sitten siinä kuvattiin ku siinä meni noita, 
[hyökkäys-]vaunuja ja… 

H2: [Tankkeja] 

H1: [Tämmösiä], et siinä tapahtu aika paljon, et[siinä oli vaan se] ihan pieni pätkä. 

V: [Joo.] [Joo, joo.] Kato kun joskus on sit sil taval et ku se teksti on nii suuri ja loistava, 
nii sit, niin ei mielellään, pane, jos se ei oo ihan välttämätöntä, että se ei niinku häiritse 
sitä kuvaa. 

H2: [Mm-m.] 

H1: [Näin o.] 

V: Esimes siin Raja- Raja-dokumentissa, niin mä käänsin mahdollisimman vähän, koska 
se kuva oli niin upeeta 

H1: Kyllä. 

V: Että ku se, et et vaan ihan välttämättömän. 

H2: Mm. Se kuva siinä kohtaa on tosi voimakas, koska siinä oli kaikkia niitä elementtejä, 
mikkä liittyy niinku just siihe aikaan ja mitä sillon siellä tapahtu, siinä oli ne tähdet, 
Leninin apulaiset ja… 

V: Joo, se on varman justii se kirgiisi, pieni kirgiisipoika. 

H1: Oisko se ollu kirgiisi? Kyllä se varmaan oli. Joo, en nyt muista [ku se] oli siin toisessa 
osassa,[ mitä me ei sitten] sitä niin tarkkaan tutkittu, mutta… Joo. 

V: [Joo.] [Joo, joo.] Mut et periaattees laulut täytyy kääntää, ainaki jos ne liittyy, 
ehdottomasti jos ne liittyy, niinku, tota, juoneen. Ja esimes kerran, oli semmonen, 
semmonen amerikkalainen, la- elokuva, mikä kerto siis semmosen kantrilaulajan 
elämästä ja siin oli jätetty laulut kääntämättä, ni se pantiin uusiksi, se käännettiin ne 
laulut, [koska siis], se on, eihän siis, ku nehän laulaa omast elämästänsä. Pitäähän ne 
la- kääntää. 

H1: [Aijaa.] 

H2: Mm. 

V: Mut eihän ny tartte varmaan kääntää niinku esimes, just tosiaa jotai Beatlesei niin 
[niist tulee niin kökköjä, ne osaa ne ] englanniksi. 

H2: [Niin, niin tulee.] Joo. Kyllä. Toi on mielenkiintonen näkökohta muuten toi, että ku se 
on tarpeeks tunnettu, niin sitä ei kannata, kannata ruveta. 

V: No ei [oikein], sillä se vaan ärsyttää ihmisiä. 

H1: [Kyllä.] Niin, niin. Kyllä. 

H2: Miten sun mielest onks suomalainen, niinku katsoja, nii onks se hyvin suvaitsevainen 
kaikennäkösii vierait elementtejä kohtaan, et jos jättää jotain? 

V: Sitä mä, mä en osaa sanoo siit kyl oikeestaan yhtään mitään, että tota, mä en oikein, et 
aika harvoin, aika harvoin tulee yleisölt palautetta, tota, ja useimmiten, kun se tulee, 
nii se on negatiivista. Et harvoin tulee sit myönteistä palautetta. 

H1: Aiva joo. 

V: Ja tota, ihan siis sellasta niinko, aika ärsyttävääki palautetta, ku tuli s- oli semmonen 
ohjelma ku Kamrat [nii se] oli semmonen, et, näittekö, katoittekse [Kamratia]? 



 216 

H2: [Mjoo.] [Joo.] 

H1: Mä en oo nähny, mutta… 

V: Joo. Niin siin oli sit mainittu semmonen, tehtii semmosii t-paitoja, sen käänsi mun 
nuori kollega, jon- ja ne, mä sit niinko kävin niit tekstei lävitse. 

H2: Mm. 

H1: Eiku oohan mää nähny, niin [niin niin.] 

V: [Nii sit tota] tehtii semmosii t-paitoja, siin oli jotai, niinku sa- jotain tekstii teki sitte 
joku runoilija, jonka nimi oli jotain, oisko se ollu jotain, se oli joku a:lla alkava 
nainen, runoilija, ja sitte niinku tuli yleisöpalautetta, et ku eikö kääntäjä tiedä tätä 
kuuluisaa venäläistä runoilijaa, Anna Ahmatovaa, että, että oli nimi kirjotettu väärin ja 
se oli joku Ahmadulina tai se ei ollu Ahmadulina, joka on Bella Ahmadulina, mut siis 
Ahmadulinan ja Ahmatovan välimuoto. 

H1: Niin, niin. 

V: Mä en muista enää, mikä se on, oli. Niin tota, kirjotin sit kyl aika nokkavan kirjeen 
sille. [Et on aika räikeet- et Anna Ahmatova, joka työntää Komarovos, jo on kuuskyt-, 
viidest- kuuskytkuudest työntäny niinko koiranputkee, nii tekis mitää runotekstei t-
paitoihin. 

H1: [On oikein puolustautua.] 

H2: [Mm.] Mm. 

V: Että kyl kääntäjä tietää Ahmatovan. 

H1: Mm.  

V: Ti-, ihmiset luulee, et niinku kääntäjät, anteeks vaa, et kääntäjät on oikeesti ihan 
[täysii tampioita] 

H1: [Nii, tampioita] 

H2: Mm. 

V: Ihan tampioita. Et tota… 

H1: Se on niin suuri vääryys [ku] ne ei [tiedä mikä] työ siinä on ja mikä tietotaito [on 
niinku…] 

H2: [Mm.] 

V: [Se on ni- joo] [Joo.] Mut se on niinko niin, et siihen saa vaan niinko tottua, et ei sit 
paljo kannata potkii tutkainta vastaan, jos te kääntäjiks haluutte, niin teit ruvetaan, teit, 
oletetaan, et te otatte tekstin eteen ja rupeette kääntään siis siis kir- sana sanalta, 
käännätte, ja sit ollaan, kaikki on hirveen hämmästyneitä, jos selviää, et te ootte 
joutunu paneutuun siihen asiaan. Ja tutkiin niin taustoja. 

H2: Mm. 

V: Et mä en enää ees jaksa kiihtyy sellasesta, se on ihan ittestäänselvää, et kääntäjiä 
pidetään idiootteina. 

H1: Mm. Voidaan ehkä palata noihin elementteihin myöhemmin, kun ny kun saatiin nää 
[palaute-]keskustelu näin hienosti, hienosti alkuun, [niin…] 

H2: [Joo.] 
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V: Mä haluun sanoo, et palautekeskusteluun siis ku te kysyitte, oliks teillä palautteesta 
vielä ku se et-, ku siel oli joku kysymys, että… 

H1: Joo, meillä on tässä siitä palautteesta ja ammatin arvostuksesta niin voidaan kyllä 
jatkaa tästä, [tästä ja palata myöhemmiin] 

V: [Mutta, siis, joo, eiku] mennään vaan järj- niiden kysymysten mukaan, koska mä oon 
palautettaki saanu. 

H1: Joo, joo. Okei. 

V: Mä haluun sanoo siit palautteesta. 

H1: Okei, joo, kyllä. Joo. No sä jätät sitte mielellään myös vieraannuttavia elementtejäm 
eikö niin? 

V: Kyllä mä jätän, kato esimes ne vieraannuttavat elementit voi katsoo et nää nimet [on 
sellasia.] 

H1: [Mm, aivan.] 

V: Et, venäläiset ny käyttää tällast nimijärjestelmää, niin mä käytän kanssa sitä. 

H2: Mm. 

V: Vaikka se nyt vähän tuottaa tuskaa katsojalle. Mut mä niinku aattelin, et jos ne oppis. 

H1: Joo, kyllä. 

H2: Mm-m. 

H1: [Siinähän se…] 

V: [Mut tää on nyt] vaan mun oma mielipide, ja sit mä tiedän, et mun seuraajakollega voi 
olla ihan eri mieltä, mut nyt mä oon nii vanha, et mul saa olla oma mielipide ja se on 
nyt tämä. 

H1: Kyllä niitä niin-[kun…] 

V: Koska ne nimet on niin oleellinen osa sitä ihmistä. 

H1: Mm. 

V: Niin niit pitää käyttää oikein. 

H2: Mm-m. 

H1: Ja siinä Brat-elokuvassa esimerkiks Jokelainen oli, Kari Jokelainen oli tehny sen 
ratkasun, et hän piti sitä yhtä ja samaa nimee, mutta me kommentoitiin siihen sitä, että 
si- just sitä, kun ihminen näkee sen, et puhutaan samasta henkilöstä, niin näkee sen 
henkilön siinä ruudussa ja huomaa, et toinen henkilö puhuu samasta henkilöstä, 
vaikka puhuu sillä, ei ookkaan Danila, vaan se on Danja. 

V: Joo. 

H1: Niin, että siinä olis voinu jättää siihen. [Että…] 

V: [Joo no meillä] on tästä kauhee kissanhännänveto, me suorastaan ollaan melkein 
tukkanuottasilla oltu siitä, mut mä nyt sanon oman mielipiteeni ja muut on eri mieltä. 

H2: Mm. 

V: Et tota, olkoot. 
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H1: Mm. Ja niinhän, siis kääntäjän on toimittava niin, kun itse kokee sen oikeaks [sen 
asian.] 

V: [Kato ku se on se et ku] mä oon nyt ollu niin paljo venäläisten kans tekemisissä, et mä 
niinko oon tajunnu, et se on niinku niin syvällä niissä, ja siis toinen asia on tää 
teitittely ja sinuttelu. Et kun mä menin yheksänkytviis ensimmäisen kerran sinne 
Saharov-yliopistoon, niin se on kaikki niinku ne on, Moskovan yliopiston professori, 
akateemikko, oliko näit opettajia, niin länsimaiseen tapaan, siitä vaan ensimmäiseks 
ruvettiin sinuttelemaan kaikki ja käytetään niinku näit pie- lyhyitä nimiä, lempinimiä 
käytetään, ja mitä kauemmin mä oon ollu siellä, mä oon tajunnu, et se oli siis aivan 
hirvee moka. Eihän nyt saa siis, ku mä oon aikuinen ihminen, mä oon sillon ollu jo 
kuitenki niinku todella kypsässä keski-iäs lähellä varhaisvanhuutta, mä en voi itseäni 
vanhempaa ihmistä ja huomattavasti arvokkaampaa, sinutella, jos mä haluun käve- 
yhtään venäläisen, niinko et mä ymmärrän venäläist kulttuuria. Ja nyt mulla on esimes 
siellä oikeen hyvä ystävä, joka on tosiaan akateemikko ja kirjailija, mä sanoin, mun 
tekis, mun on pitkän aikaa tehny mieli ruveta nyt sit teitittelemään sua, niin se sano, et 
älä nyt herran tähden rupee enää nyt teitittelemään. Mut sillon yheksäkytviis mä 
suoraan vaa aloin, sillon niinku kaikki muutki, siel on amerikkalaisia, eihän nyt 
amerikkaliset nuoret sotilaat ymmärrä niinko tällasii, ja niinko, minä samalla tavalla 
vaan. Ja nyt tosiaanki niinko, j- mä haluisin heti alkaa niit teititellä, kun mä tunnen ne 
paremmin kun sillon. Mä tiedän, et jos me oltas venäläisii, niin me ei oltas koskaan 
siis siirretty sinu- sinutteluun. 

H2: [Mm.] 

H1: [Mm] 

V: Niin koko elämämme aikana me ei oltas siirrytty sinutteluun, koska me ei olla niin 
läheisis väleissä 

H1: Mm. 

H2: Mm-m. 

H1: Joo. 

V: Ja tätä mä niinko haluisin, et mäki puhuisin nii että niinko etumini ja isännimi mä sit 
tei-, puhuisin niitten kanssa. 

H2: Mm. 

H1: Joo. 

V: Ja se ois se oikee muoto. Sil taval niitten oppilaan ja niitten tuttavat puhuu, et miehet 
puhuu, sinuttelee toisiansa kun ne istuu ja ryyppää, eihän naiset sinuttele miehiä mun 
mielest Venäjällä kauheesti. 

H1: Mm, etu- ja isännimen kanssa usein. 

V: Joo. 

H1: Kun me oltiin Tverissä, öö, kieliharjottelussa, oltiin Tverin yliopistossa, niin niin 
siellä selvästi, vaikka oli tosi niinkun, jutteli ihan läheisistäkin asioista, niinkun mies- 
ja naiskollegat, niin kyllä niinkun miehet puhu naisista etunimellä ja naiset miehistä 
sitte etu- ja isännimellä. 

V: Joo. 

H1: Ihan selkeesti. 
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V: Joo, joo. Joo. 

H1: Kyllä. Joo. No menäänkö sitten vielä näihin tiettyihin kohtiin, missä on näitä 
kulttuurisidonnaisia elementtejä? Mitä, mitä niinku me aateltiin, että, että voi nostaa 
esiin, esiin, ensin kun esikatsomalla katto sen elokuvan läpi, niin ajatteli, että no eihän 
tässä ny niin paljon ollukkaan sellasta, just semmosta erikoista, mutta sitte kun siihen 
tar-  paneutu, niin siitä löyty kyllä tosi paljon kaikkia… 

V: Joo. 

H1: Niin varmasti, varmasti jokkut saattaa, et niinku, että tietää tai ei tiedä, se riippuu 
tietysti ihmisestä, mutta tota, esimerkiks, me mietittii, että meidän ikäset ei välttämättä 
tiedä, mitä on pikkupioneerit, siis se on pöyristyttävää, mutta siis kerran kun 
keskusteltiin koulun ruokalassa ja sitten semmonen suurinpuurtein meidän ikänen 
kaksytkaks, kakskytkolmevuotias tyttö ei tiennyt, että, että siis Pietari ja Leningrad, 
että ne on niinkun sama kaupunki, mutta nimi, nimi muuttunut. 

V: No ei, se on just se, et ihmiset ei tiedä. 

H2: Mm. 

V: Et tää nyt on ihan hyvä esimerkki tää pikkupioneerit [ja] tämä, ja sitte tää Komsomol. 
Et eihän ny kääntäjä voi, ei kääntäjä voi kuitenkaan selittää ihan kaikkea. 

H2: [Mm.] 

H1: Sepä se. 

V: Sitte pitää olettaa, et jos ihminen kiinnostuu asiasta, niin se katsoo itse, mut et 
oktjabrjatakin, niin, oliks mä kääntäny sen pikkupioneereiksi? 

H2: Joo. 

H1: Kyllä [joo.] 

V: [Joo,] no siis sehän se on. 

H1: Sehän se on. Nii, ei sille [oo muuta…] 

V: [Joo, mutta, mutta kato] aikasemmin, aikasemmin täs muuten aikasemmin mä olisin 
varmaan laittanu sen lokakuulaiseks, et mä olisi jopa niinku käyttäny oktjabrjata, 
lokakuulaiset. Nyt mä oon antanu jo niinku periks niinku siitä et ne on pioneereja. 

H1: Aiva, aiva. 

V: Että siin on kyllä, et siinä, mä luulen, et mä oon kuule aikasemmin aina käänäny sen 
lokakuulaisiksi. 

H1: Joo. Joo. 

V: No, siis, kukaan ei ymmärtäis yhtään mitään lokakuulaisista. 

H1: Niin. Ku tietää, [et-] 

V: [Se komsomoli-]laisetkin mä oon käyttäny ihan muodossa komsomolilaiset 
seiskytluvulla. 

H1: Joo. 

V: Ehkä viel kaheksakytluvul, mut kyl mä nyt kääntäsin komsomolilaisen kääntäsin 
nuorisoliittolaiseksi. 

H1: Joo. Että aika lailla niinkun on kumminkin on joutunu muuttaan [tiettyjä tapoja.] 
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V: [Joo, joo.] 

H2: Joo. 

V: No siis ku neuvosto- reaali- reaalioist nyt alkaa olla jo aikaa niinko kaksky- tai on jo 
kakskyt vuotta, kun niit ei enää ole ollu. 

H2: Mm. 

V: Niin kyl niitä nyt joutuu sit jo vhän selittämään. Mut et mikä, enhän mä voi selittää, 
mikä on pikkupioneeri, siis sehän, sen enenpää sitä ei oikeen voi avata. 

H1: Joo, nii ei tietenkään. 

H2: Njoo. Sit tää, just tää mies, joka oli siinä sen dokumentin alussa, nii hän oli ilmeisesti 
ollu näissä maihinlaskujoukoissa. 

V: Joo. 

H2: Desantti. 

V: Joo. 

H2: Ni mikä sulla oli siinä, [halusitsä jotain?] 

V: [Siis, siis] ko siinä se desantti… 

H2: Joo 

V: …on mun mielestä, se tuo mulle mieleen kauheesti niinku ihan sodanajan. 

H2: Mm. 

V: Oliks mä laittanu sen desantiksi? Vai maihinlaskujoukoiksi? 

H1: Siinä puhuttiin mun mielestä [molemmista] puhuttiin. 

H2: [Molemmista.]  

V: [Ai se oli sillai.] 

H2: Mut se oli sinänsä selitetty. 

V: Joo. 

H1: Joo, kyllä. 

V: Et kyl maihinlaskujoukot on ihan oikee termi. 

H2: Mm. 

H1: Kyllä. 

V: Et mul on kaikki semmoset sotilassanastot, et mä yritän sotilasasioiden kans olla 
tarkka, mut et desantti taas on sit kauheen lyhyt, [mut] desantista tulee multa mieleen 
sota. Et mei- meidän sodan aikanahan pettiin desantteja kauheesti. Että tota, desantin 
kyl ihmiset tietää, ainakin vanhempi väki tietää desantin. 

H2: [Mm.] 

H1: Joo, joo. Siinä, se oli siinä just siinä desantin kohdissa se oli mielenkiintonen just se, 
että, että se Dima, se mie sano, että hänellä oli romanttisia ajatuksia, niin kun kaikilla 
muillakin on, että haluan desantiksi ja sitten laulussakin sanotaan, että kiitos äiti, kun 
kelpaan desantiksi, että sekin on ehkä semmonen, semmonne, just tää, että ne aattelee, 
että se on romanttinen ajatus. 
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V: Joo. 

H1: On mielenkiintosta, kuinka niin kun vaikka kohdeyleisö reagoi siihen, että, että, tai 
varmaankaan moni ei oo ajatellu, tai tiedä meidän ikäsistä [esimerkiks] että se on ollu 
tosi romanttinen ja hieno asia, että [kiitos äiti, että kelpaan desantiksi.] 

H2: [Mm-m.] 

V: [No mutta että, desan-,] ajatelkaas nyt siis, tää on siis, tästähän heti niinko tämmöset 
mielikuvat liikkeelle, että ajatelkaanyt Normandian maihinnousua. 

H2: Mm. 

V: Siis ne kuvat kun niinko, ne, nehän lähetti niinku, ku se lähti menemään se armeija, 
joka meni niinkun vettä pikin maihinnousuun, niin siinä, sitä ennenhän oli lähetetty jo 
valtava määrä desantteja, niinku sinne vähän syvemmälle. 

H1: Joo. 

V: Kaikki ne kuvat, kun ne laskeutuu, siis nää laskuvarjot, niin siis sehän on niinko, eihän 
se nyt o romanttista, mut siis onhan se niinko [uljasta], uljasta ja valtavaa. 

H1: [Valtavaa.]   

V: Et tähän desanttiasiaan tosiaanki niinko, ja sit kuvitelkaa kaikki niinko Vietnamin 
sodan ajat, et et niit desantt- desanttihan on ollu romanttinen, mut eihän se varmaan 
niinko, ei se nyt suomalaisen mielest oo ollu, ottakaa huomioon, et Suomi on, pieni 
maa ja syrjänen maa [me ei olla] todellakaan mikään suurvalta. 

H1: [Niin o.] 

H2: Mm. 

V: Mut et Venäjä ja Neuvostoliitto on suurvalta, et siellä desantti on ollu romanttista. 

H2: Mm, okei. 

H1: Joo 

V: Aja-, ajattelee eri tavalla. 

H2: Mm. 

H1: Mm. Se just tulee oleen tosi, tosi niinku mielenkiintosta niin, nähdä, että kuinka yleisö 
reagoi justii tämmösiin asioihiin, mihinkä siis tietenkään kääntäjä ei voi, voi niin kun, 
ei voi olettaa mitään lisäyksiä tai selityksiä, vaan ihan vaan sekin, että kun, 
minkälaisia asioita heille on selvä. Tai että kun. 

V: Niinku näille katsojille. 

H2: Mm. 

H1: Niin. Näin, aivan. 

V: Ja sit, nii, teettekste niille katsojille jotai kysymyksiä valmiiksi? 

H1: Joo 

V: Kysykää esimes, et ymmärtääks ne niinko tän tilanteen, niinko tän Israelin tilanteen, et 
ne on niinko molemmat armeijassa nää venäläissyntyset. 

H1: Joo, se oli siinä toisessa osassa. 

H2: Mm. 
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V: Ka- teittekste vaan niinku siitä [toisest- ykkösosasta], joo, ykkösosasta, joo. H1: [Joo, 
tehdään.] 

H2: Mm. 

V: Niin sillon teilt jää se uskovainen tyttöki se, papin perheen [tyttö,] joka oli hirveen 
hyvä tyyppi. 

H2: [Mm-m.] 

V: Mut on siin ykkösosas on tää superlahja-[kas] tyttö, joka… 

H2: [Joo.] 

H1: Kyllä. 

V: Joo, no onks siin se Starsha- Strasbourgissa ollu se poika? 

H2: Joo. 

H1: Joo, kyllä. 

V: Se etuoikeutettu 

H2: [Joo.] 

H1: [Joo.] 

V: Ja sit siin on ne kaksospojat, jotka toinen on laivankapteeni ja toinen, [niin]. 

H1: [Joo, joo.] 

V: Et on siinäkin aika hyvät tyypit 

H1: Siin- siinä oli aika hyviä elementtejä kyllä, että [me] pohdittiin kyllä pitkään, että 
kumpi me otetaan 

V: [Joo.] 

H2: Mm-m. 

H1: Ku sit se ei ollukaan mahdollista ottaa niitä molempia tai sit siitä olis tullu vähän [liian 
laaja,] että meidän graduohjaaja sano, että supistakaa nyt ihmeessä, että [tästä tulee…] 

V: [Liian paljon.] [Joo kyllähän tää alkaa kun se on kuitenkin vaan, niinko, öö, niinko 
tommonen opinnäytetyö. 

H2: Mm. 

V: Nii ei kannata niinko tavotella taivaita. 

H1: Nii, se ois kyllä hirmu mielen-[kiintosta] ja siinä on tietysti sitten niinku 
jatkotutkimuksen aihetta  mutta. 

H2: [Nii ois] 

V: Joo. 

H1: Mutta on hyvä jättää tilaakin jos joskus kiinnosta jatkaa uutta tut-[kimusta.] 

V: [Joo.] 

H1: Mutta noin, noin, siinä ykkösessä oli kyllä [hirveesti], hirveesti kyllä kaikkee. 

H2: [Mm.] 
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H1: Esimerkiks just se, että tietääkö ihmiset vaikka Gorbatšovin tekemistä virheistä, että, 
että mitä vaikka siin- mitä kaikkee sillon tapahtu ja [ja sitä kaikkee…] 

V: [No ei varmaankaan tiedä.] Ja siis lännessähän Gorbatšoviin suhtaudutaan niin 
äärettömän myönteisesti, toisin kun Venäjällä. 

H2: Mm. 

V: Et Gorbatšovhan ei sielläkään ole, siellä ole mikään siis kauheen myönteinen joh-
[taja.] 

H1: Limonadimies. 

V: Limonadimies ja sitte tota, Miša dai mjaso. Ku ei siä ollu mitää ruokaakaa sillon 
oikee. 

H2: Mm, mm. 

H1: Mm. 

V: Nii totaa, et se o lännessä, et lännessä myönteinen. Venäläiset sit taas ajattelee niin 
monest asiast niin täysin eri tavalla ku me täällä 

H2: Mm-m. 

H1: Mm. Näin o. 

V: Sanokaa sit ku voidaan pitää pieni tauko, niin mä keitän meille kahvit. 

H1: No, kyllä se tietysti tähänkin voidaan, [jatketaan] 

H2: [Juu, pidetään vaan] 

V: [Joo, no pistäkää] laitteet sit kiinni. 

H1: Joo, kyllä, tehdään näin. 

H2: Joo. 

H1: Joo, kiitos tosiaan kahvista ja me jäätiin tota sitten tohon (..) puhuttiin siitä 
pikkupioneerista, desanteista, Gorbatšovin tekemistä virheistä (..) Joo, ja oikeestaan 
sellasia mihinkä nää useat näistä vieraista elementeistä tosiaan mihinkä tekstityksiin 
nyt ei voi lisätä hirveitä lisäyksiä 

V: Ei oikeestaan voi 

H1: Mm. Mutta on silti mielenkiitosta niiku kuulla sun ajatuksia näis[tä että] 

V: [Joo (.) joo]. Siin Gruusian kohdallaha mä laitoin että Gruusia nykyisin Georgia tai 
Georgia entinen Gruusia. Et semmosen pienen lisäyksen voi tehdä. 

H1: Kyllä joo. 

H2: Nää on tälläsii nää kohat just et mitä me ajateltii kysyä sit siltä va- [joo] 

H1: [Kohde]yleisöltä 

H2: Joo, vastaanottotutkimuksessa just näistä että, et mikä heidän käsitys on et mitä tämä 
tarkoitti 

V: Joo, joo. 

H1: Se on vähä samalla kartottaa sitä tietoo mitä on jääny jäljelle sitten niiku meiän 
ikäsille että kuinka se [kuinka] 
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V: [Tossa] varmaan kyllä tulee ero sitte niiku vanhemman väen ja sitte nuorempien 
välillä 

H1: Mm, että toivotaan että me saadaan sellaset ryhmät, on vaikee varmaan saada 
vapaaehtosia jotka tulee niiku moneks tunniks sinne 

V: No pistäkää vanhempanne sinne istumaan 

H1: Näin on, näin on (..) Mutta sitten, no okei, esimerkiks tälläsia asioita kun siinä 
puhuttiin neuvostoälymystöstä ja sitten oli tää oppositiossa oleva luova älymystö. 

V: Se luova älymystö on muuten aika vaikee termi siis nykysihän se on liberalnaja 
intellijentsija. Ne nimittää itseensä liberalnaja intellijentsija. Mä en ollu varmaan (..) 
mä en tiedä mitä siin on ollu mut mikä se on se alkuperänen ollu. 

H1: Se ei tainnu olla liberalnaja. Tais olla toi 

V: Onks se tvortšeskaja intellijent[sija] 

H1: [Juu] kyllä. 

V: Nii tota mä oon kääntäny varmaan vaan ihan suoraan sen. Mikä se oli se ensimmäinen 
mitä sul oli siinä 

H1: Neuvostoälymystö, ja [se niiku niitten] vastakkainasettelu siinä. 

V: [No neuvostoälymystö] Joo (..) niin no neuvostoälymystöhän on niiku laajempi käsite 
ku tää liberalnaja intellijentsija. Että liberalnaja intellijentsija on siis ne jotka nykyisin 
on tää, jotka marssii täällä marš nesoglasnih ja ne on sitä, et nehän on niiku paljon 
pienempi, et kylhän sit taas neuvostoälymystöön kuuluu siis insinööreistä ja 
kirjastonhoitajista lähtien ihan kaikki kuulu tähän, jotka on koulutettuja ihmisiä, mun 
käsittääkseni tähän neuvostoälymystöön. Voi olla et mä oon väärässäki, et se on joku 
kapeampi, mut kyl mun mielest se on niiku se neuvostolukeineisto, älymystö ja 
lukeneistohan on niiku ehkä vähän eri asia. Tää liberalnaja intellijentsija on niiku 
paljo kapeealasempi ja se on niiku se pieni huip[pu.] 

H1: [Joo] joo, mutta siinä oli hirveen hyvä se, vai sanottiinks siinä alkutekstissäki se että 
nimenomaan oppositiossa vaikuttanut 

H2: Joo, [sanottii] 

H1: [Että] siitä varmaan kohdeyleisölle ku sä olit kommentoinu sen että oppositiossa 
nimenomaan oleva ja siinä ei niinkun 

V: Olinks mä lisänny siihen sen oppositiossa olevan 

H2: Kyl se mun mielest oli 

H1: Tais olla alkutekstissäki mutta sillain et se vähä helpotti kumminkin sitä 

V: Sitä käsittä[än] 

H1: Kyllä joo 

V: Et se on nimenomaan tää marš nesoglasnih on [se] 

H1: [Joo] joo. Kyllä. Ja mitäs muuta 

V: Ftaraja rassija se taitaa olla, et niil on tämmössii erilaisia, se on tää Garri Kasparovin 
ja näitten, mitkä on nyt kauheen laajat nää, jopa Eduard Limonov kuuluu siihen 
samaan ja nehän on hirveen riitasia. Et jos ne löytäs yhtesen kielen niin vois saada 
jotain aikaankin. Mutku ne riitelee niin kamalasti. 
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H1: Niistä pienemmistä asioi[sta] 

V: [Pie]nemmistä asioista tai sit tää jablakapuolue joka nyt on ollu kauan jo Jablinskin, 
ne on kans niin riitasia, koko se porukka on niin riitasii keskenään et ei ne tuu mitään 
saamaan aikaan. 

H1: Mm, kyllä. Mitäs (..) 

H2: Öm, meil oli myös uudet venäläiset et 

V: Nii, no se on kanssa uudet venäläiset, et millä niitä niiko määrittelis, et uudet 
venäläiset, onhan niitä vitsejä suomekski ollu uusist venäläisistä, mut sit mä mietin 
sellasta et yhdes ohjelmas oli puoltoist vuotta sitte oli mainittu jotaki että Ksenja 
Sobtšak, ja vaan niiku että pidettiin itsestään selvänä et ihmiset tietää minkälainen 
ihminen on Ksenja Sobtšak. 

H1: Joo 

V: Nii siihen sit niiko keksittiin kyl niiko joku määritelmä että mä en enää ees muista et 
mikä se on, mut sehän on siis tää Sobtšakin tytär, se on mun mielest televeduštšaja, ja 
sit se on tämmöne niiko tämmösen kultasen nuorison, no siis te näätte netistä mikä, 
mut se on siis ihan käsite tää Ksenja Sobtšak, ei me voida laittaa sellast ku Ksenja 
Sobtšak ilman et sitä selitetään, koska sit taas Sobtšak, jos joku sen tietää, siit tulee 
mieleen vaan hänen isänsä Suomessa. Ei meikäläiset tiedä, et hänen tyttärensä on joku 
merkittävä henkilö siellä nytte. Ja tota, esimerkkinä siitä miten tyhminä kääntäjii 
pidetään niin, mä käänsin dokumentin Mihail Hodorkovskista, ja tota, tein sen hirveen 
huolellisesti, ja ainoo kommentti mikä siit tuli, niin Tampereen Aamulehden 
toimittaja, sano että oli erittäin ansiokas ja hyvä niiko tää filmi, mutta sitä tietenkin 
taas jälleen kerran alensi huono käännös, että eihän Hodorkovskin etunimi ole Boris. 
Ja siinä oli Boris ku sehän on niiko Mihail Borisovitš Hodorkovski, se joka anto 
kommenttia siinä, oli Boris, hänen isänsä, ja mä olin laittanu siihen tietenki teksteihin 
että Boris Hodorkovski. Et se ei ollu vaivautunu katsoon sitä elokuvaa sen verran 
tarkasti, et se olis tajunnu, et siin oli isä joka puhu. Ja se oli mun mielest niiko niin 
raivostuttavaa, jälleen kerran käännös pilasi niiko katsomiskokemuksen, tai joku 
tämmönen näin. Ja siis kääntäjää voidaan lyödä, mä lähetin sille sit niiko vastineen 
siitä, ei se ikinä vastannu siihen, se on semmonen Aamulehden toimittaja, joka osaa 
erittäin hyvin venäjää. Mä oon kuullu sen jossain seminaaris puhuvan, se osaa tosiaan 
hyvin, mä luulen et se on venäläisen kans naimisissa, mut et se ei oo vaivautunu 
katsomaan eikä vastannu mitään, et valmistautukaa siihen et kääntäjää voidaan todella 
lyödä. 

H1: Joo, siis ihan törkeetä, kertoo siitä suhtautumisesta kun ei enää sitte edes vastata siihen 

V: Ettei vastata ku toinen niiko sanoo että siinä oli ihan eri henkilöt kysymyksessä, siin 
oli sen isästä kysymys, et kyl mä tiedän et sen etunimi on Mihail Hodorkovski joka 
istuu siel vankilassa mut eihän sitä oltu saatu haastatella, ku se oli siel vankilassa. 

H2: Mut sit taas meil oli täst Aamulehdestä ihan päinvastanen esimerkki ku Aamulehdes 
oli just vähän aika sitten tän vuoden puolella 

H1: Kyllä 

H2: Niin oli sanottu näistä Karamazovin veljeksien suomennoksista että erittäin 
ansiokkaasti 

V: Mikä 

H1: Se sun suomentama se Karamazo[vin] 
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V: [Karama]zovin veljek[sistä] 

H1: [Me voi]daan itseasias lähettää se sulle jos sä haluat, me ei nyt huomattu ottaa sitä 
mukaan sitä lehtileiket[tä] 

V: [Ai] jaa, emmä oo ees nähny sitä, kato mitään palautetta ei juurikaan tule, ollaanks me 
siin palautekohdas nytte kohta 

H1: Ei ihan vielä mut[ta] 

V: [Okei] 

H1: Mutta sitä on hyvä sivuta koko ajan, se saa tulla täällä lomassakin, se on ihan yhtä 
helppo sieltä poimia. Mutta tosiaan sieltä tuli, niin siltä toimittajalta paljon kiitosta 
et[tä] 

V: [A]haa 

H1: Et siin oli niiku kiitetty, siin oli erikseen siellä alhaalla että kiitokset Pirjo Aaltoselle 
niinkun tästä käännöksestä 

V: Aha, se voi hyvin olla et se on se sama toimittaja joka sillon tota, et jos te lähetätte 
niin mä katon, mut siel on yks toimittaja joka osaa oikeesti venäjää 

H1: Joo 

V: Harvat toimittajat osaa oikeesti, mut se kaveri kyl osaa 

H1: Joo, joo 

V: Puhuu ihan sujuv[aa] 

H1: [Ei]ks se ollu naispuolinen henkilö tää 

V: Ai se on mies tää nä[in] 

H1: [Em]mä oo ihan varma, mutta ihan ku se olis ollu. Mutta me lähetetään se sulle 
sähköpostil[la] 

V: [Ki]va 

H1: Mutta oli ihan mukava varmaan sitten 

V: On ihan mukava, mä en mistään, mä en oo Karamazovin veljeksistkään mitään 
palautetta saanu keneltäkään. 

H1: Joo, joo 

V: Et sit tulee palautetta ku tekee jonkun oikeen törkeen virheen. Mitä sitäki on todella 
sattunu tän uran aikana aika paljo. Pysyy nöyränä. 

H1: He he (..) Joo 

H2: Oliks sul viel joku 

H1: Jaa näitä, mm, mulle tuli mieleen esimerkiks semmone, tai meille tietysti, tuli mieleen 
tää, et minkä takia Venäjäl puhutaan dollareista, usein niiku ku puhutaan jonkin asian 
arvosta. Että tietenki taas vanhemmat ihmiset sen ymmärtää että sitä käytettiin sen 
takia että oli vähän ehkä helpompi ymmärtää sen asian arvo kun puhutaan vähän 
toisessa rahayksikössä kun ruplassa. 

V: Tota, siis venäläisethän puhuu dollarin kurssista nyt ihan et se on semmone ihan 
hirveen tärkee asia niille vaik ne ei olis koskaan nähnykään yhtään dollaria. Et nehän 
mittaa kaiken dollareissa nyt, ei esimerkiks euroissa. Jossakin lehdes oli tämmönen 
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että jos joku niiko alkoholistimummo herää niiko aamulla jostaki porttikongista, ni 
ensimmäinen kysymys on sillä että mikä on tänään dollarin kurssi. 

H1 & H2: He he 

V: Se on niiko niin tärkee, olennainen asia vaik se ei oo ikinä nähny dollareita, että tota 
oikeesti niiko niille on se dollari nyt, aikasemminhan ei saanu koskaan kukaan 
neuvostoihminen ei oo pitäny kädessänsäkään ees mitään vierasta valuuttaa ja sehän 
oli kielletty kaikin tavoin. Et nyt sitte se on varmaan, onks se niin eksottiistaki nytte. 
Tai ei se oo enää ees eksoottistakaan, kai ne ny kaikki on kohta pitäny kädessään 
dollareita. Mut oliks siin jotain dollareista siis 

H1: Joo 

H2: Joo, siin oli kun ne kaksoset puhu 14-vuotiaina, niin ne puhu siitä että ne ei päässy 
sinne sotilasakatemiaan. Ja sitte sanottiin et jos sä maksat 

V: Joo 

H2: Dollareissa joku kaks tuhatta dollaria ni sit sä pää[set sinne] 

V: [Ne var]maan anto sen dollareissa ehkä sen takii et, minkähän takii ne on, mut tuskin 
ne olis joutunu dollareita antamaan mut sellasen summan ruplissa. Mut ehkä, nii 
minkähän takii ne käytti dollareita sitte siinä 

H1: Joo 

V: Ne antaa hirveen paljon hinnat nykyisi dollareissa 

H1: Kyllä 

V: Ja sit nyt jonkin verran esmes euroissa kanssa. Mut dollareis nimenomaan 

H1: Joo. Mistähän se johtuu sitten että ne tosiaan ei peilaa sitä esimerkiks euroihin. Et ne 
peilaa  

V: Kato ku se on, euro on nuorempi valuutta. Ja sit kato dollarit on kautta Venäjän, siis 
maa on iso, niin kautta Venäjän, et eurot on kuitenkin vaan Euroopassa. Venäjä 
ulottuu Aasiaan. Mä ku menin sinne Vladivostokiin ja mä en ollu vaihtanu tota rupliks 
tarpeeks markkoja. Eihän nyt Vladivostokis ees tiedetty mitä on markat. Et sit ne 
nauro mulle ku mä yritin vaihtaa markkoja, et mitä nää on. Sit mä löysin yhen pankin, 
mis ne suostu vaihtamaan niiko, mä sanoin et tää on teidän naapurivaltio tää Suomi, et 
kyl tiedän pitäs vaihtaa naapurimaan valuuttaa. Et vaik se naapurimaa on aika 
kaukana, nii kyl silti fakta on et Suomi on teidän naapurivaltio. Kyl ne sit vaihto sitä. 
Mä en ollu tajunnu, et mun olis pitäny ottaa sinne dollareit mukaan tietenkin. Tai 
jenejä. 

H1: Nii nii, juu 

V: Et jenejähä ne kyl olis, ne tekee hirveesti kauppaa Japanin kanssa Vladivostokista. 
Suuri maa, mut et dollariha on niiko käypäläist kaikkialla, ottakaa huomioon et siel on 
näitä amerikkalaisia tukikohtia oliks se nyt Kirgisiassa, et nehän on amerikkalaisten 
kans tekemisis kanssa. 

H1: Joo 

V: Et sen takii se dollari on semmonen yleisvaluutta. 

H1: Kyllä joo. Se on varmaan yks kans mitä niinkun, mitä varmaan voidaan yleisössä 
ihmetellä että oho se puhuukin dollareista, että eikö ollakaan Venäjällä. 
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V: Joo, joo. 

H1: Tai siis Neuvostoliitossa. No tosta Gruusiasta puhuttiinki jo, ja Georgiasta. 

V: Joo 

H1: Sitten (..) No esimerkiks semmonen, niinku sellaset asiat mitkä ei välttämättä 
kulttuuriin sit liity, mutta semmoset, no esimerkiks semmonen kohtaus missä tää, ei se 
ollu Tanja, minkähän niminen se oli, nainen oli kampaajalla 

V: Joo-o 

H1: Sit siltä leikattiin se ja värjättiin se tukka, ja sitten se kuinka se reagoi niinkun siihen 
että miltä se näytti se kampaus. Se sano jotenkin että nje znaju nu ladno haraša haraša 
taikka jotain sellasta että siinä niinkun just tommoset pienet kohdat, että luotat sä 
mielellään niinkun katsojaan, että ne niinkun semmosen reaktion esimerkiks pystyy ite 
päättelee 

V: Joo, kylhän ihminenhän lukee tollasia tilanteita ihan niiku vaistomaisesti. 

H1: Aiva 

V: Et siin ei paljo niinku käytetä älyä vaan se menee niinku tunteella. Siitähän on tehty 
semmosii kokeita et esimerkiks niinku kasvon ilmeet on universaaleja. Et näytetään 
minkä rotusia värisiä tahansa, rotusille ja värisille niin ilo, suru, murhe, pettymys 

H1: Mm, kaikki 

V: Ilo tai ihastus, kaikki tämmönen niinku näkyy ihmisten kasvois, ihmiset tulkitsee ne 
oikein. Et semmosiihan ei tarvitse, se menee niinku ihan vaistomaisel tasolla. 

H1: Kyllä. 

V: Et ei semmosii, kyl sellasis niinku voi luottaa et katsoja ymmärtää. 

H1: Joo, kyllä, näin on. Joo, oliskohan meillä vielä sitten näistä, nii mites toi 
seinäkirjoitus. 

H2: Nii, siel oli lopussa siinä ensimmäisen osan lopussa ni siel oli tämmönen että tämä 
hahmo muutti uuteen ta[loon] 

H1: [An]ton se [oli] 

H2: [Ja se] oli tämmönen kerrostalo ja sit siin sanottiin et siin oli tämmönen tyypillinen 
seinäkirjoitus, ja sit siinä kuvassa oli, luki 

H1: Suka 

H2: Suka 

V: Suka. Olinks mä kääntäny sitä sukaa ollenkaan 

H1: Ei, meil tulikin mieleen et 

V: Se olis pitäny kyl kääntää 

H1: Mut meille tuli mieleen että onks se esimerkiks kun tietynlaisia niitä 
ruututekstikonventioita on, että ei saa niinku tälläsiä törkeyksiä kääntää 

V: No kato se on kans muuttunu, mut siitähän me keskustellaan, se on yks asia, mist me 
keskustellaan hirveesti. Ja siit on hirveen paljon eri näkemyksiä. Et sillon kun mä 
alotin ei saanu pistää mitään rumaa ruutuun. Et se piti aina pehmentää. Ja nyt ollaan 
menty sitte niinku välillä ihan toiseen äärilaitaan. Ja et, tota, et ihmiset pistää, siis 
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kääntää niinku aina sen pahimman mukaan. Ja kun sen panee ruutuun, niin se näyttää 
hirveen pahalta. Ja tota, et me yritetään löytää semmonen kultanen keskitie et niinkun 
näkee et joku puhuu karkeesti, mut et ei voi laittaa niinku koko ajan jotain v-sanaa 
ruutuun, se näyttää niin hirveeltä. Ja, mut tosta kommentoiks se sitä sukaa jollaki 
tavalla 

H2: Siin vaan sanottiin että he alottavat nyt 

V: Se oli se lehtimiehen perheen poi[ka] 

H2: [Juu] 

H1: [Joo], Ant[on] 

H2: [Niin]kun talossa jossa on tyypilline seinäkirjoitus 

H1: Että elämä alkaa nyt sellasessa ta[lossa] 

V: [Joo] ahaa, joo sen olis voinu kyllä laittaa siihen sil tavalla että pikkasen antaa 
ymmärtää et mitä siin on. Joo 

H1: Niin, juu juu. Aivan joo. Mut tosiaan meille tuli mieleen just tää että mitenkä niinku 
Ylellä yleensä on näitten 

V: No siis meil on kyllä nykysin kukaan ei siitä älähdä, jos laittaa ruman sanan niin kun 
se on, mut se vaan vähän mautonta, koska se ei oo tarpeellista. Ja sitte kun 
venäläisillähän on niin kun todella mehevät nää kirosanat, ja nehän on niiku sil taval 
että nehän herjaa äitiään ja tytärtä ne on niiku tälläsii seksuaalisvälitteisiä, ku 
meillähän on taas aika paljo tälläsii kirkkoon liittyviä, et ne on vähän eri skaalastaki 
niiku että mitä kuitenki kääntäjän pitäs kääntää sit meille niinku aika eri tavalla. No 
mut saa laittaa ruutuun, ei se oo edes ikäpolvikysymys, se on vaan tyylitöntä laittaa 
niiko kauheesti. Ja esimerkiks oli semmonen kun Generation Kill, joka on semmonen 
sotasarja, joka kerto tota Irakin sodasta. Ja se oli aivan mielettömän hyvin tehty, 
amerikkalaisten tekemä, se oli varmaan HBO:n sarja. Ja se oli ihan mielettömän hyvin 
tehty ja kuvattu, siis hirveen autenttisen tuntune, vaik se oli fiktiivinen sarja. Ja se tuli 
tota, se on nyt parin vuoden sisällä tullu, ja siin oli käytetty niinku niin hirveitä sanoja, 
ja niit oli käytetty niin paljon että ne kärsi inflaation ja vaikutti ihan typerältä. Et olis 
riittäny paljon vähempikin. Ja se ei oo semmosta mitään niiku moralistista ollenkaan, 
ei sil oo enää niinku, me ei oteta enää mitään sellasii käskyja ylhäältä. Aikasemmin oli 
pikkasen semmonen et pehmentäkää vähäsen. Eikä aikasemmin ollu ees niin paljon. 

H1: Joo. No vaikuttaaks se esimerkiks katseluaika? 

V: Joo, joo, vaikuttaa vaikuttaa. Että tota, siin on vaan se, et ku nykysin kaikki tulee 
uusintana, niin sit verta nykysin vältetään kauheesti. Et verisimpii ei näytetä, ne 
katotaan et ne tulee vaan myöhäseen aikaan, mut kylhän sitä nyt jos pannaan jotain 
ihan törkeyksiä, ja sitä näytetään niinku ku lapset on tullu koulusta, niinku kahen 
aikaan päivällä uusintana. Niin se on aika tylsää. Se on aika tylsää. Mut toisaalt se on 
niiku sijottelukysymys, ei se oo meidän kääntäjien ongelma. 

H1: Niin se on taas, ihan erilaisista asioista taas riippuu. 

V: Et tota välillä kyl hyökätään kääntäjien kimppuun, et eiks kääntäjät osaa pehmentää 
ku se tulee uusintana sillon ja tällön, sit ne ostaa ohjelmia mis puhutaan aivan törkeitä. 
No eihän kääntäjä voi ku se kääntää omalla nimellään, sehän kääntää mitä siin on. Et 
se on kans semmonen et se sellast tasapainoiluu vähäsen. 
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H1: Nii, niin on. Kyllä. Tästä viel yks semmonen asia, mikä varmasti tuottaa paljon 
päänvaivaa on esimerkiks sanonnat. Tässä ei nyt hirveesti sillain varmaan sanontoja 
niin kauheesti ollu, mutta esimerkiks se, mun mielest se oli niin hyvin käännetty, se 
sanonta, tiedätte kai sanonnan hiljaisessa vedessä kutevista isoista kaloista. Se oli 
hyvin löydetty, mä en oikeen tiedä että onks se kuinka vanha suomalainen sanonta, et 
onks se ihan täysvastine vai 

V: Miten se oli venäjäksi? 

H1: Mä en nyt, mikä [se oli] 

V: [Siis] mul oli sellanen äiti, joka käytti kauheesti sanontoja. Ja mähän oon sanonu et mä 
viljelen niit sanontoja ehkä vähän niinku jopa liikaakin must välil tuntuu. Mut et 
sanonnathan nyt yritetään löytää siis mahdollisimman 

H1: Autenttisia 

V: Niinku sil taval mahdollisimman vastaava. Mut sit tulee joskus niiko, et ei mielellään 
sitte, esimerkiks tälläset hymyilee ku hangonkeksi ja sit pistetään johonki 
amerikkalaiseen ohjelmaan hymyilee kun hangonkeksi. Et se on vähän tyhmää. Et 
pitää niinku vähäsen miettii et se olis niiku yleismaailmallinen. Ja tota, sanontoja, niit 
kyl yritetään löytää niiku ne vastaavat. Joskus löytää, joskus ei. 

H1: Sen takia tää oli niin kanssa semmonen yks kohta, mihin kannattaa kiinnittää 
huomioo, ku se on kans semmonen asia, että jos meidän ikäset ei oo niitä kuullu, ni 
sillon niiku ne jää. Et sillon esimerkiks meiän ikäsistä mitkä meille on vaikka tosi 
tuttuja, ni sit monet meidän niinkun kavereista ihmettelee, että mitä toi tommonen 

V: Niin koska te ootte kieli-ihmisiä, ni te elätte niinkun enemmän sen kielen kautta, ja 
ihmisten kieli ehkä köyhtyy jos ne ei lue paljon. Et kylhä niit sanontoja käytetää 
kirjoissa edelleen, ja sit, jos ajatellaan Suomee ja Venäjää, ni siinhän ei oo niikun 
hirveesti eroo ku me ollaan tätä pohjoista havumetsävyöhykettä pääsääntösesti. Ja 
meil on aika paljon sellasii sanontoja, jotka liittyy johki lumeen tai veteen tai 
tälläseen. Mut sit jos ajatellaan niinko jotain englantilaist kulttuuripiiriä, niin monta 
semmost asiaa, ku on meille ilman muut selvää ni on niille jotain vierasta. Et 
esimerkiks mä käänsin kerran, tää nyt ei oo sanonta, mutta kulttuurieroista, mä 
käänsin dokumentin Rasputinista, jost muuten tuli ainoo kommentti joka tuli, oli et 
kaikki nimet oli äännetty väärin, ku ne oli äännetty nimenomaan oikein. Pekka 
Milonoff, joka on venäläist syntyperää, KOM-teatterin johtaja oli mul lukemas, ni se 
äänsi ne kaikki oikein, ja ku se äännetään Raspuutin oikeesti eikä Rasputin. Ni tota se 
oli kans tää et tuli oikein ylhäältä alas lähetettiin tämmönen viesti et on tullu 
tämmönen et kaikki nimet on äännetty väärin. Ku siin oli sit tämmönen kohta mis 
Rasputin, joka oli tämmönen, harrasti erilaisii paheita, ni sil oli esimerkiks tämmönen 
aivan hirvee perversio, et niinko istu saunan lauteilla mis oli hirveen kuuma ja sit 
nuoret pojat niiko vihto sitä nuorilla koivun oksilla. Annettiin ymmärtää että aivan 
hirvee seksuaalinen perversio. Ja tota, siis suomalaiset aivan hyvin tietää et siin ei oo 
kyseessä mikään seksuaalinen perversio, et joku vihtoo toista. Englantilaisille se oli. 
Plus sit sen syntymäpaikka sijoitettiin Siperiaan ja se on syntyny Uralin tällä puolel 
jossain kylässä. Et tälläset niille on sit jo ihan sama Siperia, tai siis niinkun se on aika 
kaukana. Mut et siin mieles Venäjä on täs kohtaa helpompi kääntää. Meil on aika 
paljon yhteisii 

H1: Joo, näin o. Aika paljo luontoon taikka tällä[seen] 

V: [Luon]toon, joo, joo. 
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H1: Mut se mitä esimerkiks me ei sitten tiedetty, se yks sanonta, Babylonin kielten 
sekoitus, niin se on oikee sanonta, me kyl katottiin, se on, mut esimerkiks me ei sit 
tunnettu sitä ni me ajateltiin et otetaan se esille, että tunteekohan meiän ikäset sitten 
moni siinä jos me tehään se tutkimus, että varmaan sitte se vanhempi ryhmä voi tietää, 
mutta sitte nää nuoremmat 

V: Joo mut sehä on Raamatusta 

H1: Kyllä 

V: Ja se on jännä kyllä, totta kai, siis on niin paljon sellasta mikä niinko on opetettu 
meille ja joo 

H1: Ja sit se tulee niiku naps 

V: Eikä ollenkaan tajuukaan et se voi olla siis jotain erikoista. Eiks siin puhuttu siin 
alkuperäses Babylonian kielten sekotuksesta 

H1: Kyllä siinä sanottiin smešenije babilonskyh jazykof 

V: Joo, babilonskyh 

H2: Babilonskoje stolpotvorenije 

H1: Aa, stolpotvorenije, niin oliki joo. 

V: Mikä 

H1: Joku 

H1 & H2: Stolpotvorenije 

H1: Taikka joku semmonen, siin ei niinku, sanottiinks siin 

H2: Et siis siin ei sanottu sitä smešenije, siin ei viitattu siihen ollenkaan vaan tää, todella 
[tää] 

H1: [Ai] nii, se oli sen osan [nimi] 

H2: [Stolpo]tvorenije 

H1: Smešenije jazykof 

V: Nii smešenije jazykof joo. Ni se oli se eka osa ja eiks toisen osan nimi ollu sitte 
Harmageddon 

H2: Joo 

H1: Kyllä 

V: Ja seki Harmageddon oli semmonen mitä mä mietin kamalan pitkään. Et ku siin oli 
niinku eri nimi siinä, mut se tarkotti sitä Harmageddonia ja seki tulee Raamatust, 
nehän on molemmat Raamatusta. Siis Babylonian kielten sekotus ja sitte tota 
Harmageddon, ni ne on molemmat Raamatusta. 

H1: Joo, joo, kyllä. 

V: Kato venäläisethän on semmosii, jotka niinku, niilhän on kaikki nää viitteet 
hallussaan, et nytte osaa kaikki nää maailman kulttuurilähteet mennen tullen. 

H1: Joo, kyllä. 

V: Mut kysykää vaan sitä Babylonia, ei sitä kaikki nuoret varmaan tiedä. 

H1: Se voi olla just, jos haluu sen niinkun näkökulman vähän vanhempien ja nuorempien 



 232 

V: Joo, joo, ja se desantti on ilman muut yks. 

H1: Kyllä, joo. Mutta meillä varmaan näistä tän elokuvan kulttuurisidonnaisista ei 
varmaan sitte 

H2: Joo, voitas kysyy vielä noista ruututeksteistä tosiaan ku siel oli niitä venäjänkielisiäki 
ruututekstejä 

V: No niin kato, mähä olin laittanu kai peiton siihen omaani et siin oli alla semmonen 
tota, suomalaiseen tekstiin tuli sit semmonen palkki sinne alle, et nehän pyritään 
peittämään niil palkeilla, koska muuten sitä ei pysty lukemaan. 

H1: Joo. 

V: Et se on se yleinen tapa et se laitetaan se palkki sinne. 

H1: Joo. Koiks sä että se oli ongelmallista kun sitä joutu pohtiin et mihinkä sen, että 
pystyyks sitä tekstitystä esimerkiks sijottaan vähän ylemmäs tai alemmas tai 

V: Tota pystyy sitä joo, mut mun mielest siit tulee niin ruma siit ruudusta jos mä niinkun 
nostan sen ihan kasvojen päälle, et must mielummin niinku peittää sen tekstityksen sit 
kokonaan. Ku nehän ei ollu hirveen pitkiä pätkiä. 

H1: Joo, näin on. 

V: Ni totaa 

H1: Näin on. Siin oli, siis siitä elokuvastahan sais vaikka mitä tutkimusta aikaseks ku siin 
oli dubbausta, tai siis anteeks voice-over käännöstä, sit siin oli niitä venäjänkielistä 
ruututekstiä, siinä oli englantia, siin oli ranskaa, mitä muita kieliä siin oli. Gruusiaa 

V: Joo. 

H1: Et siin oli hirveesti niinkun näitä, et siin olis niin paljon tutkittavaa, mutta se oli kans 
se yks se ruututekstit mikä siinä oli niinku 

V: Joo, mut se on periaate et ne pyritään peittämään. Ja sit esimerkiks kun on alkutekstit 
leffassa tulee, niin sitte meil on semmonen määräys et sen alkutekstien aikana jos 
puhutaan, ni se pitäs järjestelmällisest nostaa sinne ylös, et ihmisen katse osais etsii 
koko ajan, et aha nyt tulee alkutekstei, se puhe tulee siel ylhäällä. Et sillon nostetaan 
ihan kokonaan ylös et se on niinko annettu semmonen ohje, kaikki ei sitä noudata, mut 
siihen pitäs pyrkiä, et sillon ku siin on ruudussa joku kieli, joka on tekstitetty jollain 
kielellä, ni se peitetään. 

H1: Joo. 

V: Palkeilla. Et tärkeintähän on, et yleisö pystys mahdollisimman vaivattomasti 
seuraamaan, et tekstejä ei laiteta sen takia, et kääntäjä pääsee briljeeraamaan omilla 
taidoillaan tai jotenki tuomaan omaa erinomaisuuttaan esille, vaan se että yleisö pysyis 
juonessa mukana mahdollisimman vähällä vaivalla, ja sit se, mihinkä me lopun kaiken 
pyritään, on se et ne ei huomais et ne lukee tekstii, vaan ne luulis et ne ymmärtää mitä 
siin puhutaan. Et se olis se ihanne illuusio tulis. 

H1: Tätä me käsiteltiin aika paljon siinä meidän kandityössä ka[nssa] 

V: [Joo] 

H1: Se keskitty niinku kääntäjän näkyvyyteen ja näkymättömyyteen ja sitä me oltais 
haluttu jatkaakin vähän, mutta sitte tuli niin toinen tällänen mielenkiintonen, tää 
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kulttuurielementit, nii ajateltiin että ehkä siihen jotain voi lisätä siitä näkyvyydestä just 
tän palautteen saamisen kauttakin. Jos siirrytään sitten siihen. 

H2: Joo 

H1: Eli tosiaan sä puhuit et sä olit saanu usein jos on ollu palaute ni se on ollu negatiivista. 

V: No kato alkuvuosina mulla yksinkertasest aika paljon oli ihan käännösvirheitä, no ei 
se oo mikään ihme, että tulee negatiivist palautetta, mut osittain se johtu kans siitä, et 
ei ollu mitään kunnon sanakirjoi käytettävis, eikä ollu nettiä. Et mä en yksinkertasest, 
mä en niinku löytäny mistään niit sanoja, ja ihan alussa sillon ku mä alotin, mähän 
olin siis teiän ikänen, niin mä en ees tajunnu et ne voi kirjottaa niihin tekstilistoihin 
kaiken aivan väärin. Mä olin niin pönttö. Ja nythän mä en luota tekstilistaan enää 
ollenkaan. Mä en tajuu miten ne kirjottaa kaiken siihen väärin järjestelmällisesti. Tai 
ei nyt aina mut melkeen. Ja sit mä oon esimes meil oli jotenki, esimes semmonen asia, 
et mä en ollu oikeen tajunnu et mistä mä niiku ettisin ku ne nimet oli kirjotettu 
venäläisittäin joku länsimainen nimi, joku arkilehti Qarennie, joka kirjotetaan q-
kirjaimel ni mul ei tullu niinku yhtään mieleen et mistäköhä mä voisin löytää sen et 
miten se kirjotettas, mä kirjotin varmaan ruutuun koo vee aa ja niin eteenpäin. 
Vähäsen hävettää nytte, ku se kirjotetaan qua siis jotenki quarekhi tai jotain muuta 
quarengi. Siis tämmösiä näin. Ja sithän on tää, joo. Et tällästa. Siis mikä se kysymys 
oli? 

H1: Niin että, hetkonen, että se on ollu sitte yleensä [aika negatiivista] 

V: [Negatiivista], joo, nyt sitte täytyy sanoo että, mä oon saanu sitte aika hyvää palautetta 
esimerkiks Iikka Vehkalahdelta, ku sil on ollu muutamii semmosii leffoi, joita mä oon 
kääntäny niinkun, tai on ollu ihana kääntää, esimes semmonen joka oli kerätty niinku 
venäläisten ihmisten 16-millisist kaitafilmeist ja se meni ulos, semmonen kun 
venäläiset onnenpäivät tai onnenpäivät. Ja se oli siis ihana työ kääntää, siis venäläisten 
ihmisten niinku elämästä sil taval et ne näyttää niinku omia, ja sit siin oli semmonen 
vitsikäs teksti sitte päällä, sitä oli ihana kääntää. Ja tota, et ne on semmosii haastavia 
töitä, ja sit semmonen Nino Kirtadze niminen gruusialainen tai georgialainen 
elokuvantekijä, joka asuu Ranskassa, niin sil on ollu pari sellasta tosi mielenkiintosta 
dokumenttii. Niistä, jotka on kertonu Gruusiast niin niit on ollu tosi jännä kääntää. 
Mut et Ilkalt mä oon saanu myönteist palautetta ja sitte joskus tulee jotain palautetta 
kollegoilta, mut kyl se palaute aika vähiin on jääny mitä on saanu. Ja sit tosiaan just 
tälläst ihan tyhmää niinku tää Hodorkovskin nimi tai se, et ne nimet on äännetty 
väärin, kun ei oo äännetty väärin, ihmiset on niin varmoja siit omast oikeas 
olemisestansa. Mut et täs kääntäjänä on tottunu, ettei voi olla oikeestaan varma yhtään 
mistään, ja sit ku sä oot ajatellu, et nyt on menny kaikki hyvin, et kyl mä oon ihan 
hirveen hyvä, ni sit tulee aina joku sellanen että kirveellä päähän, et sä oot pannu 
ruutuun jotain niin typerää, jonkun niin typerän virheen, että sä taas muistat 
kuolevaisuutes. Mä en tiedä mun kollegoita, käyks niille näin, mut mulle ainaki käy 
aina näin. Että tota, kyl kääntäjän on hyvä olla aika nöyrä, koska tota on niin paljon 
mitä pitäs tietää. Nyt sentään voi tarkistaa. 

H2: Sait sä tästä käännöksestä palautetta? 

V: No emmä oo kyl täst saanu oikeestaan mitään palautetta. Et ku se massa on niin 
valtava mikä menee, ni kuka ehtii niit käännöksii kommentoida, jossei oo jotain 
negatiivist kommentoimista. 

H2: Saat sä yleensä palautetta, tai jos palautetta tulee ni tuleeks sitä just katsojilta vai saaks 
myös jostain kollegoilta ja 
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V: Kollegoilta tulee joskus [joo] 

H2: [Pomoilta] 

V: No pomot, meil on semmosii pomoja et ne ei oikein ymmärrä kääntämisest kauheesti. 
Nyt meil on ihan uus nuori pomo, joka on 32-vuotias niin se oikeesti yrittää paneutuu 
vähä tähän kääntämiseenki, mut aikasemmat ei oo kyllä siitä ymmärtäny. Ja tota, sit 
juhlin siel yliopistol ni sielt sai aika hyvin myönteist palautetta joiltakin et ne oli 
kattonu mun, kyl mä sit sieltä täältä pikkasen, mä nyt oon oppinu paremmin 
kääntämään, mitä mä nyt sanosin, viimesen 15, 20, 15 vuoden aikana. Mut ei ne nyt 
niin kauheen kummosii ollu ne neuvostoajan elokuvat että, mä aika hitaasti opin tän 
duunin. Saa nyt nähdä mitä mä oon saanu aikaan siitä Kevään 17 hetkestä, on aika 
jännää, se on kuitenki niin vanha käännös. Odotan mielenkiinnolla sitä, kun mä 
rupeen korjaamaan sitä. Mutta, oon mä pari kertaa päässy oikeen Helsingin Sanomien 
palstoille, hyvänä esimerkkinä et nimet pitää tarkistaa aina, mä pääsin sellasen Roman 
Karmenin dokumentin kun Liekehtivä manner joskus 70-luvun puolesvälissä. Mä 
tarkistin kaikkien muiden nimet paitsi Che Guevaran nimen, ku meil oli semmonen 
suuri juliste, Che Guevara -juliste seinällä, ja totta kai mä sit Che Guevaran nimen 
kirjotin väärin. Sillä mä pääsin sitte niinko Helsingin Sanomien palstalle. Ku se on 
Guevara ni mul oli laitettu siihen q-kirjaimella. Et mikä oli ihan oikein et mä pääsin 
Hesarin palstoille sillä. Et jokainen nimi pitää tarkistaa. 

H2: Onks sul jääny mieleen jotain tosi hyvää positiivista palautetta mitä on tullu? Joku 
oikeen mieleenpainuva 

V: No siis mä oon saanu Iikka Vehkalahdelta mä oon saanu just nimenomaan siitä 
Venäläiset onnenpäivät. Ni se sano et ku se näytettiin tota, et hän oli epäilly sen 
ottamist ku se oli niin vaikeesti välitettävissä. Ja sit se sano, et ku mä olin kääntäny 
sen niin hyvin, ni sit se niinku onnistu se esittämine. Se esitettiin ilmeisesti jonain 
ennakkona, kai niinku tuol Taideteollises korkeekoulussa jossain. Mä käänsin sen 
sinne, se oli varmaan siel jo se käännös, ni siitä mä sain niinko myönteist palautetta. Ja 
sit mä oon saanu just nimenomaan siltä Eila Werningin putiikilta, siis tota et ku mä 
oon kääntäny niitten niit juttuja. 

H1: Nii siltä tuotanto 

V: Joo, joo. Et tota niinko lähinnä talon sisältä, mut et yleisesti nii, esimes yks meidän 
nyt jo eläkkeelle jääny semmonen äänipuolen pomo Pauli Vellonen, joka osas hirveen 
hyvin englantia, ni se sano että hän joskus ihmettelee, et ku te kääntäjät pystytte 
niinko kääntämään sil taval, et miten te keksitteki niin nasevasti jotain. Et ihmisen 
pitää osata esimes englantii kauheen hyvin, et se tajuaa et joku on käännetty hyvin. Ja 
se ei puhunu mun käännöksist, vaan niinku yleensä käännöksistä, ku ihmisethän on, 
nää englannin kääntäjätki ne tekee sitä todella niinko sydänverellä sitä duunia. Ja 
nythän tulee se aamusarja se espanjalainen aamusarja, ni se on aivan mielettömän 
työläs, ootteks te kattonu yhtään. Ne puhuu niin hirveetä vauhtia, kuvitelkaa miten 
kamalasti sitä pitää tiivistää, että se pysyy juonessa mukana ihminen. 

H1: Jatkumo 

V: Joo, jatkuvaa pulinaa ja koko ajan kans niinko sillai kulttuurisidonnaisia ja nopeesti 
menee, ja semmosii esimes kodinkoneita, mitä meil ei vielä ole. Miten ne käännetään, 
nyt ne oli päätyny joku kodinkone, ni ne oli käyttäny sitä tuotenimee ku et ihmiset voi 
kattoo netistä. Jokaine tämmönen ratkasu on pohdittu. Ja sit ku yks osa, mun 
miespuolinen kollegani Esko Vertanen joutu sit kääntämään jotain semmost osaa, mis 
puhuttiin erilaisist naisten vaivoista ja vaihdevuosivaivoista ja, eihän se sellasii voi 
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tietää. Laukkas koko aika kysymäs, että voiks tää olla tätä ja voiks tää olla tätä. 
Erilaisii pikkuhousunsuojia ja muita. No siis tälläsii juttuja niin on miehille vaikeit 
kääntää, ja jos kääntää väärin ni koko Suomen naispuolinen väestö nauraa sille. 

H1: He he. Joo. Onks tota, haluaisitsä enemmän palautetta, olisko sitä mukava saada 
enemmän? 

V: No joo, oikeestaan niinko olis kiva esimes ehkä joo joltaki sellasilt, joka osaa venäjää. 
Niiko sillä tavalla. Et mä oon kääntäny nyt aika monta sarjaa ollaan käännetty Anton 
Nikkilän kanssa yhdessä, joka on tämmönen nuorempi kollega. Et joka toisen osan. Ni 
sit me ollaan kommentoitu toistemme niitä käännöksiä. Ja siin on tullu niinko mä oon 
saanu silt Antonilt, se on kääntäny aika paljo kirjoja, ni ihan niinko sil taval et se on 
itteasias niinko kollannu niit mun tekstejä. Niin se on hirveen hyödyl- totta kai niinkon 
antosaa. Ja totta kai kollegan kans vois puhua. Ja semmosen kollegan kans, joka 
tosiaan ymmärtää täst työstä. Mutta tota, sit jos joku lehtien palstoilla suorastaan 
Aamulehdes laittaa, et on hyvin käännetty Karamazovin veljekset ni totta kaihan se 
lämmittää, mut eihän täs nyt kissa kiitoksel elä, tätä tehdään et liksa tulee ja on itte 
tyytyväinen. Et emmä nyt niinko koko aika odota et voi ku joku jotenki kommentois 
mun työtäni. Mä teen sen niin hyvin kun osaan ja sillä hyvä. 

H1: Näin on joo. No minkälainen, no tästä kyllä puhuttiinki jo varmaan mutta onko se 
nykynen palaute hyödyllistä ja minkälainen palaute sitte olis? 

V: No asiallinen palaute on hyödyllistä. Tietenkin. Ja sit siinä mieles niinko, niin, no 
yleisöhä nykyisin on aika valistunutta. Et ne osaa ihan oikeisiin asioihin puuttua. Mä 
käänsin jotain mä en enää muista mitä, mä käytin eaa ennen ajanlaskun alkua, ni sitte 
tuli kysymys et miks käyttää kääntäjä sitä, et miks ei käytä ennen Kristusta et ku se on 
vakiintunu. Et ihan tämmösist asiakysymyksistä jos tulee keskusteluu ni sehän on 
hirveen hyvä. Et semmost tulee netin kautta aika paljo nytte, ja niihin me vastataan 
heti, ja paneudutaan niinku oikeesti keskusteleen niitten ihmisten kanssa, sehän on tosi 
kiva et tulee palautetta. Mut semmoset ylimalkaset niinku heitot eihän ne tietenkään 
tunnu kivoilta. 

H2: Onks se yleensä niin että se palaute ohjautuu sitte 

V: Joo se ohjautuu asianomaselle kääntäjälle. Joo. Mikä seki must on iha oikein. 

H2: No mist sun mielestä palautteen määrä ja laatu ni mistä ne kertoo että, et kertooks se 
sit siitä et ihmiset ei vaan, ne ei oo tarpeeks valistuneita kuitenkaan siitä kääntäjän 
työstä. Et jos ei tuu sellast ihan 

V: Joo, mut kyllä siis palautteen laatu on parantunu. Et ihmiset kyl pikkuhiljaa alkaa 
ymmärtää enemmän mitä se kääntäjän työ on. Et semmonen asiaton palaute mun 
mielest sitä on vähemmän nytte. Ja sit semmost ihan niinku yleistä heittelyä. Koska 
nythän hirveen paljon av-kääntäjät on kertonu täst omast työstänsä, eri yhteyksissä. 

H1: Että vähän ehkä sellasta näkyvyyttä kumminkin ollaan saatu ehkä 

V: Joo, joo ja sii[henhän nyt on pyritty] 

H1: [Parempaan suuntaan men]nään, juu kyllä. 

V: Ja sit esimes aina sitte tupataan sanomaan et ku ne tekee niin nopeesti nää, jotka tekee 
noille käännösfirmoille ja muuta, mut siel on ihan hirveen hyvii käännöksii joukossa. 
Et on kyl tosi lahjakkaita ku ne osaa niiku nuoret osaa esimes sitä englantii hirveen 
hyvin. Ja sit ne kääntää just niinko sitä semmost mikä on tarkote- suunnattuki 
nuoremmille katsojille niin mainiosti et niinko siel on tosi hyvii kääntäjii joukossa. Et 
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semmosii mihinkä niinko vanhempi ihminen ei ikinä pystys. Ne osaa sen nuorten 
kielen nii hyvin. 

H1: Nii kieli muuttuu kumm[inkin] 

V: [Joo], et kylhän sitä työtä pyritään jakamaan sil taval, et oikee käännös oikeelle 
kääntäjälle et niinko ei nyt ois mitään mieltä pistää mua esimes kääntämään jotain 
sellasta niinko, iha muu- no esimes Sex and the City -sarjaa mä en olis pystyny ikinä 
kääntämään. Koska se on mulle ihan vieras viiteryhmä. Se ois ihan järjetöntä, et eihä 
sitä panna kääntämään, et kyl ne katotaan et menee suunnilleen niinko siis sen ikäsille 
tai siis semmosille joka hallitsee niinko semmosen kielen 

H1: Tietty aihealue [tai] 

V: [Joo] 

H1: Nii aivan 

V: Siis 60-luvun slangi Sex and the City -sarjassa ni se olis ollu aika säälittävä esitys. 

H1: He. No tota, tää av-ala sitten nykyään nin, kun on kumminkin tää av-kääntäjien 
työtaistelu tästä kunnollisen työehtosopimuksen aikaansaamisesta ja tämmösistä nin, 
miten sä sitten näät av-alan tilan ja tulevaisuuden, että onko nyt niin huono hetki ku 
puhutaan? 

V: No kyl mä nyt näkisin sen sil taval et nyt on tullu niin fiksuja ja semmosia niinko 
kekseliäitä nuoria, jotka tajuaa miten niit hommii hoidetaan. Et kyl mä nään sen ihan, 
et mä nään, siis mä oon sitä ikäpolvee, jollon tää niinko, taisteltiin siitä, pikkasen 
ennen ku mä tulin 70-luvul 60-luvun lopussa saatiin niinku kääntäjille toimittajastatus, 
ettei ne ollu sihteereitä. Ja sitte pikkuhiljaa tänä aikana ku mä oon ollu siellä, niinko 
näinä vuosikymmeninä ni se on muuttunu niinko ammatiksi. Et se sattumanvarasuus 
millä mäki tulin sinne, nin kuvastaa sitä, et sinne otettiin kummin kaiman serkku jos 
se osas vähä jotain kieltä. Et se on nyt muuttunu niin et ihmiset saa koulutusta, ja 
kylhä neki, jotka oli siel sillon ni oli ne kieli-ihmisii mut, osa niistä mut ei suinkaan 
kaikki, mut nykysinhän kaikki tulee niinku yliopistoista. Ja niil on loppututkinnot 
valmiina lähes kaikilla. Ja totaa, et se niinko tullu oikeeks kunnon ammatiksi, johon 
saadaan koulutusta, yliopistotasost koulutusta, mut niin ei ollu viel 70-luvulla. Et se 
työhön opastus oli aivan olematonta, mä en esimes saanu juuri mitään työhön 
opastust. Ensimmäisen filmin joku katto mun kans puoleenväliin suunnilleen ja mä 
olin tehny sen aivan väärin, mä jouduin tekeen sen kokonaan uudestaan, kirjottaan 
käsikoneel Gabriellalla, ja se oli varmaan aivan surkee esitys. Ja ei sen jälkeen mä 
saanu mitään, sit joku tuli mun kans suoraan tekstitykseen, aikasemmin oli suorat 
tekstitykset et mentiin paikan päälle painamaan ku se meni ulos oli vuoronkaudenaika 
mikä tahansa. Ja tota eka mul oli joku mukana ja se jälkee mä menin sinne yksin, ja 
kylhän mä nyt ensimmäiset ajat mä vapisin kun haavanlehti ku menin sinne, et 
pystyks mä nyt yleensä ollenkaan painaan sitä tekstii ulos ja yleisö on kattomas ja 
meikäläinen painaa siellä. No sehä oli iha kauheeta, no sitte ei enää jännittäny suoria 
lähetyksiä sit niihi tottu, mut et ainaki piti katsoo et ei ollu juonu hirveesti kahvia 
ennen sitä ku meni koska ei pissalle päässy jos oli kolme tuntii pitkä neuvostoleffa, 
joka oli siis tylsä ku fan ja sit sä vaan istut siinä ja toivot et tää niinku loppuis ja painat 
niitä. Et nythän ei ole enää suoria, mä oon -88 viimeks painanu ulos suoras 
lähetyksessä. Että tota se on muuttunu, ja nyt on tosiaan niiku tämä, et sit tuli tää 
kolmas jaosto elikkä kääntäjien ja tulkkien tää av-jaosto on niinku laajentunu ja nyt 
sinne on tullu selvästi tämmönen niinku sukupolvenvaihdos, et nää kolmekymppiset 
tulee nyt alalle ja ne osaa jo kokonaan toimii, ne osaa toimii verkossa, ja ne osaa 
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toimii täs yhteiskunnassa. Että totaa, nyt ku tää on ammatti, nyt ne alkaa kunnolla 
vaatii kaikille ammattilaisille sitä arvostusta. Ja se on tosi hyvä. 

H1: Kyllä. Justiin tästä palautteesta ja tämmösestä arvostuksesta ja ehkä siitä 
näkyvyydestäkin, sitäki me halutaan tuoda tähän työhön nin me, et meil on tota 
Aamulehden arkistosta niin, katotaan nyt, oliks se tän vuoden kaikki palautteet mitä 
on tullu. Niinkun kääntäjille, etittiin sieltä arkistosta hakusanoilla. Että sitä koitetaan 
vähän peilata, mitä Aamulehdes esimerkiks on kirjotettu. Se on vähä harmi, että 
esimerkiks Helsingin Sanomissa varmaan kirjotetaan, missä on paljon enemmän 
varmaan tämmöstä, nin meillä nyt ei oo pääsyä siihen Hel[si-] 

V: [Mun] mielest Helsingin Sanomis kirjotetaan aika vähäsen kyl mitään käännö[ksistä]. 

H1: [Ahaa], okei. 

V: Et jos Aamulehes on jotaki kuitenki löytyny ni se on hyvä, koska siis mun mielest 
Helsingin Sanomis ei oo kyl paljo [mitään]. 

H1: [Joo], joo. Et siihen arkistoon meil ei oo pääsyä, mutta tuolta meidän yliopistolta on 
yheltä koneelta pääsy sinne Aamulehden arkistoon ni sieltä ollaan katottu niitä 
palautteita ja ylipäänsä mitä niinku kääntämisestä on kirjote[ttu]. 

V: [Jo]o 

H1: Ja sitten Mirka tutki niitä av-kääntäjien sivuja ja siellä on se linkki, mihkä voi että 
lähetä [positiivi]sta palautetta 

H2: [Joo siel on] semmonen 

H1: Kään[täjille] 

V: [Joo] 

H2: Osa 

H1: Että sekin on ihan kiva. Että sitten jos vaan on tilaa yhtään siinä vielä niin sitte me 
koitetaan tuoda niitäki siihen viel sii[hen työ]hön 

V: [Joo], joo 

H1: Että ihan hauska sitte peilata sitä, mitä kokenu av-kääntäjä sanoo, että miten on 
kokenu sen palautteen sitte, mitä niinku Aamulehden arkistosta löytyy ja sitte viel 
mitä se kohderyhmä, me annetaan varmaan heille vielä vapaa sana, että onko niinkun 
sanottavaa vielä tästä elokuvasta ja käännöksestä. Semmonen, että siinäkin on ihan 
mielenkiintosta nähdä minkälaista se on. 

V: Osasinks mä nyt sit sanoo täst palautteest mitään, mä vaan osasin kertoo, mitä mä itte 
oon saanu. 

H1: Joo, siitä me nimenomaan ha[luttiin] 

V: [Joo] 

H1: kuulla kyllä 

V: Joo kai sit taas varmasti monella muilla kääntäjillä jos olis taas ihan erilainen tähän 
näkemys. Mut emmä nyt voi puhuu ku omast puolestani. 

H1: Joo tietysti, ja se me haluttiin nimeno[maan] 

V: [Joo] 

H1: kuullakin että, tää on vähän semmonen case-tyyppinen tutkimus [tietysti] kanssa 
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V: [Joo], joo 

H2: Mul olis viel semmonen kysymys tosta että nyt ku sä puhuit tästä 
sukupolvenvaihdoksesta nyt tässä 

V: Mä vastaan tän ihan nopsa[an] 

H1: [Jo]o 

(Vastaajan puhelinkeskustelu) 

V: Niin, ni mitä mä olin sanomas 

H2: Juu mä aattelin kysyä tosta että nyt kun on tullu tää sukupolvenvaihdos ku sä sanoit 
tässä kääntäjien ja av-kääntäjien alalla ni onks sun mielestä se vaikuttanu jotenki tähä 
alan arvostukseen? Niinkun että on tullu vähä nuorempaa 

V: Siis tilanne on semmonen että sukupolvenvaihdos on siinä mieles tullu, että nyt on 
tullu niin paljon näit kaupallisii kanavia et on tarvittu niin paljon enemmän näit 
kääntäjiä. Et onhan meit nyt ennenki ollu monta kymmentä, mut nyt must tuntuu et 
niit on siis varmaan satoja, koska niit kanavia on niin monta. Ja sielt tulee hirveesti 
vierasvalmisteist ohjelmaa, koska se on halvempaa ostaa ku tehdä itse. No sitte tää 
arvostus niin, öö 

H2: Onks se yhtään lisääntyny tän lukumäärän mukaan et kuinka paljon kääntäjiä on tullu 
enemmän 

V: No emmä nyt sanos et, mul on semmonen tunne et niinku kääntäjii ei yleensäkään 
arvosteta mitenkään nyt niin kauheesti. Et totaa, arvostus lisääntyny tai vähentyny 

H1: Mut onks se vaikka aiemmin ollu, niinkun ku ollaan katottu jotain arvostettujen 
ammattien listaa ni kääntäjä on joskus ollu aika korkeellaki. 

V: Joo, mut kato mä luulen siis et se ei kyl tarkota av-kääntäjää. Et se on pikemminki 
ehkä kaunokirjallisuuden tai tietokirjallisuuden kääntäjät. Et av-kääntäjii nyt ei oo 
varmaankaan mitenkään hirveen korkeelle koskaan arvostettu et se tällä ku ihmiset 
kertoo täst työstään ni varmaan se lisääntyy se arvostus. Et tajutaan et ei se ole vaan 
niinko, no yks mikä on hirveen vaikee on tää näitten vitsien, siis tilannesidonnaisten 
vitsien, jotka liittyy kuvaan ja sit ne on niinku mahdottomii kääntää ja kuitenki sit 
jollakin taval ne saa ne jotenki hassuiks. Ku varsinki jos on sellanen naurettu, valmiiks 
naurettu et on pakko vääntää joku vitsi. Ja jotkut löytää tosi mainiosti ja hyvinki niit 
vitsejä niihin, et kyllä täytyy sanoo nyt lähinnä tällänen hurskas toivomus et 
toivottavast se lisääntyy. Et ihmiset tajuu, ettei se oo mikään hirveen helppo työ. Et 
sitä oikeesti ihmiset tekee ihan tosissaan ja sillai niinkun innostuneesti ja yrittää tehdä 
hyvin. 

H1: Aiva 

V: Suurin osa. No sithän siel on, onhan siel nyt joukos, joskus näkee semmosii tv-
käännöksii, että ajattelee et huuh. Meinaa infarkti tulla ku katsoo. Siis onhan tuolt 
ruudusthan tulee kaikenlaista. 

H1: Mutta jos tää niinkun tää, tai toivoisiks sä että saatas enemmän vielä kumminkin 
näkyvyyt[tä tai] 

V: [Näky]vyyttä varmasti olis hyvä saada lisää. Koska sielt tulee niin paljon 
vierasvalmisteist ohjelmaa. Et ihmiset lukee niin paljon sitä tekstiä. Monet ei lue 
mitään muut ku ruututekstejä. Et se ois sil taval tärkeetä et ne olis hyviä, et ne olis 
hyvää suomea. Et ne on niinku tärkeitä ne ruututekstit, hirveen tärkeitä. 
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H1: Näin o 

V: Mut totta kai siis arvostustahan nyt ei koskaan oo ainakaan liikaa. 

H1: Just Kari Jokelainen sano sillon, me kysyttiin häneltä tästä että onks hänen mielestään 
av-kääntäminen niinku verrattain muihin käännösammatteihin ni näkyvämpi, ni sano 
tavallaan televisioo on kumminki pidetty semmosena mediana että se on vähän 
enemmän semmosta näkyvää työtä. Mut ooks sää kokenu että se, että sun tekstitykset 
ja nimi vaikka lukee siellä lopussa 

V: Joo kyllä mä sen oon huomannu että mun nimi ku se on Pirjo Aaltonen, vaik se on 
niin yleinen nimi, ni kyllä siis monet on nähny mun nimen siellä. Mut onhan se sil 
taval näkyvää että ku siinä on koko aika siinä se niinko mahdollisuus tarkistaa. Et 
kukaan kääntäjä, ku sä käännät jonkun kirjan ni ethän sä lue sitä niinku sen 
alkuteoksen kans rinnakkain. Mutta meillä on koko ajan tää mahdollisuus tarkistaa. 

H1: Aiva 

V: Et sil tavallaha se on kauheen näkyvää työtä. Ja sitte niinku jokainen virhe kans näkyy 
sitte, helposti. Totaa, kylhän av-kääntäjien ammatti on näkyvämpi ku esimerkiks 
kirjankääntäjä. Ku se nimi on siel lopussa. 

H1: Kyllä 

V: Lukuun ottamatta joitakin niinku huippukääntäjiä, jotka nyt sit Kristiina Rikmanit ja 
tämmöset mitkä, tai esimes ton Harry Potterin kääntäjä, Jaana Kapari, niin kyllähän 
niitten nimet ihmiset tietää. Kuinkahan monta kääntäjää ihmiset nyt kaiken kaikkiaan 
tietää, en usko et kauheen monta. 

H1: Joo, et ehkä jonkun oman lempisarjansa kääntäjän ku se joka, vaikka joka päivä iltasin 
kun tulee joku ni [sen huomaa sit] 

V: [Sen huo]maa joo 

H1: Joo. Mutta me mietittiin siinä kandityössä semmostakin vähän pähkähulluakin ideaa, 
että esimerkiks jos mietitään vaikka elokuvia, jotka on dvd:llä. Tietysti se dvd-
kääntäminen on taas sitte oma juttunsa, mutta esimerkiks semmonen kun dvd:llä on 
hirveesti oheismateriaalia, poistettuja kohtauksia, kaikkee muuta mikä liittyy siihen 
elokuvaan ni, eiks siinä vois olla myös kääntäjälle jos haluaa jonkun kääntäjän 
kommentin taikka jonkun tämmösen osion sinne laittaa niin, dvd:llähän on niin paljon 
tilaa, että jos siel on poistettuja kohtauksiaki, ni voisko sinne kääntäjä sitten laittaa 
oman 

V: No se olis ihan hyvä idea, siis tämmönen suom. huom -tyyppinen osasto. Et niinko, 
mut et sehän on, sit siin tulee heti tämä näin, et kääntäjät tekee aina hirvees kiireessä 
näitä, et kuka sit jaksaa rupee tekeen sit sellasia. Et onhan meilki nykysin yleisillä 
nettisivuil et sinne saa laittaa jos haluaa niinko jotain vähän suom. huom. -tyyppistä. 
Mäki nimistä mä laitoin, mä en tiedä meniks se koskaan sinne, mut mä kirjotin sillon 
kun mä tätä Karamazovia aloin tehdä. Et laitoin et mä aion nyt käyttää niit nimiä niin 
kun ne sanotaan. Ja sit selitin sitä, mä en tiedä paniks ne sitä koskaan sit sinne 
ne[ttisivuille]. 

H2: [Ainaki tu]ol Yle Teeman sivuilla se, Mitja vai, et niist puhuttiin 

V: Oliko se siellä? No ne oli pannu sen sinne, se oli mun kirjottama, mä halusin niiku 
selittää, et miks mä nyt oon päätyny tähän et mä en enää laita vaan sitä yhtä ja samaa 
nimeä 
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H1: Kyllä ja se löytyy sieltä edelleen 

V: Ahaa ai ne pannu sen, mä en oo osannu vaan etsii sitä sieltä. Mut tota, se on ihan 
hyvä. Et se on siellä. Joo. Koska se on, must ne nimet on tosi, mä oon hirveen 
innostunu ollu niist nimistä aina. Sitä nyt on liikaa vaadittu et ihmiset tajuais et niinku 
Katja ja Katka, niinku niil on eri merkitys, mut sitä nyt ei voi vaatii. 

H1: Edes sen että kyseessä on sama henkilö ni seki on suoma[laiselle paljo] 

V: [Seki riitt]ää, joo, joo. Et tota, mä en osannu vastata teille nyt sillä taval kauheen 
jämptisti, mutku nää on tämmösii vähäsen niinko et se voi olla näin ja se voi olla 
niinku näinki. Et yrittäkää nyt muotoilla sitte jotai sellasta 

H1: Kyllä me varmasti siis semmonen tietopaketti nyt saatiin, että tässä oli vaikka kuinka 
paljon [että] 

V: [Toivottav]asti 

H1: Just tällästä pohdintaa ja ajatuksia tällästä me nimenomaan haluttiin 

V: Joo 

H1: Koska ei, justiin vaikka kuinka olis kyseessä joku, vaikka kääntäjä osais tälläi just 
selittää että mä en ymmärtäny tätä kohtaa, et mitä se tarkottaa. Niin aina sen voi 
suullisesti selittää. Mutta se ei oo tietenkään tekstityksessä mahdollista, siis se on 
realiteetti, se on teos, ei sinne voi niinkun lisätä suom. huom -juttuja joka väl[iin] 

V: [Joo] 

H1: Että me haluttiin nimenomaan kuulla niistä ajatuksista, jotka niiden käännösratkasujen 
takana on ja sun just sitä ajatusprosessia, mikä sul on ollu täs[sä] 

V: [Joo] 

H1: Käännöstyön taka[na] 

V: [Ja] sit mä en oo ylipäätänsä ihminen, joka ajattelis kauheen yksviivasesti, et mul on 
kauheen rönsyilevä ajattelutapa ja se tulee varmaan täs puheessakin esiin. Et en mä 
taas sil taval luonteelleni mitään mahda. Et mä ajattelen sil taval rönsyilevästi. 

H1: Mutta sehän antaa taas niinkun 

H2: Nii 

H1: Osaa monelta niinku näkökohdalta sitten pohtia sitä asiaa 

H2: Se antaa meille hirveesti näkökulm[ia] 

H1: [Nii] nimenomaan 

V: Joo mut sen nyt jossaki voisitte tuoda esiin, että internet on muuttanu kääntäjän työtä 
ihan totaalisesti, mut sen te varmaan ootte tajunnu itteki, koittasitte kääntää ilman 
internettiä. Ni se on ihan tosi vaikeeta. 

H1: Joo, kyllä 

V: Ni tota, et se on muuttanu ihan kaiken. Et nyt on vaikee kääntäjän hirveesti tota, 
väittää että, tai aikasemmin oli vielä vähän aikaa sitte niin ei niinku älynny lyödä 
kaikkee nettiin mut nyt ku lyö kaiken nin, mä esimes tein joskus kymmenen vuotta 
sitte aivan törkeen virheen ku mä en lyöny Aga, semmost hellan nimee, mä en tajunnu 
et mä olisin vaan pistäny sen Aga nettiin, mä olisin saanu heti tietää mikä se on. Ni se 
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taas teki niinku nöyräks ku se meni ruutuun niinku niin idioottimainen käännös. 
Kaikki pitää lyödä nettiin niin kyl se sielt löytyy. 

H1: Joo. Haluuksä vielä, onks sul vielä kysymyksiä, jotain mitä sulle tuli mieleen 

H2: Ei oikeestaan. 

H1: Haluuks sää ite vielä sanoa, jos sä haluut tuoda jotain esille ni me varmasti sitte 
mainitaan se siinä työssä vielä 

V: No tota, no emmä nyt muuta osais oikeestaan sanoo ku että tää on sil taval kivaa työtä 
et ihmisen ei tarvitse tehdä sanaristikoita ku tää on niinku semmosta vähä sanaristikon 
tekemist ku rakentaa niit repliikkejä. Musta se on hirveen kivaa työtä. Ja ku yrittää 
miettii et mitä sanaa ton näkönen ihminen vois niinku käyttää. Et yrittää niinku 
miettii, et minkälainen ihminen se on, joka nyt tos niinku puhuu. Ja sit ku se on 
semmosten pienten kohtausten kääntämistä, et pitää tota kauheen, siinä just 
intuitiivisesti ymmärtää, et mitä toi tarkottaa. Ja jossei kääntäjäl oo sitä taitoa, ni silt 
puuttuu kyl sen myötä kaikki. Ja täs on nyt just tää Generation Kill, me otettiin se 
semmosest meiän seminaariin tämmöseks lauluseminaariesimerkiks, et se oli 
käännetty aivan päin seiniä. Sil taval et ne ei ollu niinko ne ei ollu paneutunu 
semmoseen, niil ei ollu varmaan ollu aikaa, se oli käännetty nimittäin jotain tommosta 
kaupallista kanavaa varten ja se meni ensin siellä, sit Yle osti sen valmiin käännöksen 
BTI:ltä, Broadcast Text Internationalilta, ja tota ne ajo sen ulos. Ja se oli ihan kauhee 
se teksti. Ja siin oli siis semmosii pienii mikroskooppisen lyhkäsii pienii kohtauksii, 
mitkä olis pitäny niinko sydämellä ymmärtää, et mitä siin tapahtuu, ja sit kääntää 
niinku oikein. Et ne ei ollu tehny sitä. Mut et tää on semmosta kivaa käsityötä, 
semmosta tekee niinku sanaristikoita. Et ku mä istun tos koneen ääres ni mun täytyy 
sanoo, et mä oon ihan onnellinen ihminen ku mä niinko rakennan niit repliikkejä ja 
yritän ymmärtää, et mitä siin sanotaan. Ja miten tän vois sanoo suomeksi. 

H1: Näin on ja se on samalla niinkun semmosta karakterisaation luomistaki [sitte] 

V: [Kyllä], se on nimenomaan sitä. Se on nimenomaan sitä joo. Et se on hirveen kivaa 
työtä, mä en oo kääntäny koskaan yhtään kirjaa, et mä en tiedä miten käännetään kun 
ei kuulla, eikä sitä äänenpainoo, eikä sitä nää et miten se ihminen sen sanoo. Et miten 
sen pystyy kääntämään. 

H1: Joo, mun on aivan pakko kysyä vielä yks kysymys kun joskus mitä on kauhutarinoita 
kuullu että on joutunu ilman kuvanauhaa av-kääntäjät kääntää, onks sulle koskaan 
tapahtunu sellasta? 

V: No ei, kato meil on aina, joo kyl mä oon kuullu et esimes filmiä, et ne olis joutunu 
kääntään pitkän filmin ilman et ne on, ehkä ne on nähny sen, kuule joskus on kai niin 
et ne ei oo esmes nähny sitä kuvanauhaa 

H1: Juuri näin 

V: Et ei oo nähny ees kuvaa. Ja sitte niinko, joskus on ollu sellasta ihan aikojen alus ku 
alko tulla kuvanauhoja, aikasemminhan me tehtiin, mä tein 35-millisest filmist, 
amerikkalaiset filmit oli 16-millisii filmejä, semmosii suuria keloja. Niin kuvanauhan 
sai nähdä yhden kerran. Koska se oli niin harvinaista se kuvanauha. Ja saatto olla, et 
joutu kattomaan niinku esmes kuusosasen sarjan yhdellä kertaa kuvanauhassa, ja sit 
sen vaan käänsi, siit sai ääninauhan joo. Ääninauhalta käänsi, mut sul ei ollu 
mahdollisuutta tarkistaa niinko sitä kuvan kanssa. 

H1: Joo 
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V: Ja totaa, siit tuli kyl aika pahoi virheit joskus, koska sä et voinu muistaa kuuden osan 
jokaist yksityiskohtaa. Mutta jotkut pitkän filmin kääntäjät on joutunu kääntään 
aikojen alussa ilmankin. Eihän siit voi tulla mitään ku se on av-kääntämist, se on 
audiovisuaalist kääntämist, ja se on todella tarkkaa et se on tehtävä sen kuvan kanssa. 
Plus sit hirveen usein kuvas on informaatiota, semmost mitä ei oo siin puheessa. Just 
tosiaan tekstejä, tai sit henkilöitten nimet on kirjotettu oikein vast siel lopputeksteissä. 
Et se kuva on ihan välttämätön. Et tota,et ilman sitä ei voi tätä työtä kyllä tehdä. 

H1: Kyllä. 

V: Mut jos te haluutte sitte täydentää, ni tehä voitte soittaa, tota, soittaa ja kysyy sit jos 
jotaki niinku jos jotain tarkentavaa. 

H1: Kiitos, kiit[os kovasti]. 

V: [Joo], no tota ens vuoden aikanaks te teette tän sitte? 

H1: Me tehdään se tän kesän aikana että tota 

V: Nyt te ette oo töissä vaan teette nyt tän gradun? 

H1: Joo me ollaan otettu nyt tää kesä ihan tätä gra[dua var]ten 

V: [Joo] 

H1: Että nyt varsinkin ku näitä sivuaineitakin on ni haluais kumminki ajoissa valmistua 
[ni] 

V: [Joo] 

H1: Ettei se, meil on sellanen kauhuskenaario vaikka me nyt ollaan aina tehdään asiat 
niinku ajoissa, mutta kun ollaan kuultu kauheita kauhutarinoita siitä kuinka gradusta 
niinkun 

H2: Jää kiin[ni] 

H1: [Jä]ä kiinni, ja sitte se, et me haluttiin löytää semmonen mielenkiintonen aihe, mistä 
me halutaan tehdä, ja mikä niinkun kiinnostaa, mikä on mielenkiintosta ja. Vielä ku 
tää on niin uus aihe tämmönen et, tämmönen vastaanottotutkimus, ja sitten päästään 
vielä haastatteleen ihan aitoa oikeaa kääntäjää kasvotusten ja että hän antaa näin 
paljon meille aikaa. Siis tää on varmaan ihan unelmagradu kyllä täytyy sanoo että. 

V: No se on sikäli teille kiva antaa ku te ootte saanu hyvän siitä edellisestä, et te teette 
tosissanne. Niin varmasti siit tulee hyvä. Et tota resepti on et Esko ainaki sanoo, 
Vertasen Esko, joka on opettanu monessa korkeekoulussa, ni se odottaa näitä 
reseptiotutkimuksia, jotta tulis jotenki niinku meille ammattikääntäjilleki tieto siitä, et 
sillä miten käännetään ni on jotain merkityst sen vastaanoton kannalta. Et miten se 
välittyy. Ja tietenki se on kyl hauska tietää, et tietääks nuoriso, mikä on desantti tai 
mikä on pikkupioneeri, että niinko 

H1: Sehä mitä me kirjotettii kandityöhönki että se on, just toi palautteenanto, et se on, tai 
ei niinku tiedä siitä työstä mitään aina, että tulee aika asiatontaki palautetta, mutta 
toisaalta sitte taas se, että se kuitenki käännetään sitä kohdeyleisöö varten et sil 
kumminkin on merkitystä, mitä he sanoo, tai miten he suhtautuu vaikka johki 
elokuvaan, tai että asiatonta palautettakin sitäkin valitettavasti tulee, mutta että on ihan 
mielenkiintosta kumminki tietää, että miten he niinkun kokee jonkun 

V: [Joo] 

H1: [Mite]n he vastaanottaa 
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V: Sit haastattelikstette sitä kandityötä varten sit Kari Jokelaista? 

H1: [Joo] 

H2: [No i]han vähän sähköpostin välityksellä 

H1: Häntä ei sitte päästy tapaan mutta 

V: Kari on yks meidän näit tosi monikielisiä, et se kääntää kaikista mahdollisista kielistä 

H1: Joo sittehän kun ihmeteltiin että oli englannistakin 

V: Joo romaaniset kielet täl hetkel enemmä, mitä 

H1: Se oliki italiasta tai 

V: Se kääntää italiaa, ranska, sitte täl hetkellä niinku espanja ja katalaani 

H2: Joo 

V: Ja sitte venäjä, ja tota tietenki se kääntää myös englannista, mut, mä en tiedä, saksaa 
sil ei taida olla. Mut sit se osaa myös viroa. Ja se on, mä oon kuullu sen puhuvan näit 
kieliä, niinku puhelimessa, ni se osaa puhuu myös hirveen hyvin. Et se on näit 
tämmösii polyglootteja. Että tota, se on ihan uskomaton tyyppi. Mut et joskus on 
semmosii tyyppei, jotka niinku oppii vaan kielen toisensa jälkeen. Et onhan se sil 
taval, mitä useamman kielen osaa, sitä helpompi on ehkä oppii seuraava kieli. 

H1: Hänen kanssaan tosiaan meil oli ihan vaan muutama, ehkä joku kuus kysymystä 
sähköpostitse et 

H2: Lähinnä tähän arvostukseen liittyviä 

V: [Joo, joo] 

H2: [Niinku kääntä]jän näkyvyyteen 

V: Joo. Kääntäjä, ku usein kyl on sil taval täst arvostuksest viel seki että jos ihminen 
arvostaa nyt itteensä itte ihan tarpeeks, ei se nyt sitä arvostust niin kamalasti tarvii 
muilta. Ja ku mä niinku arvostan itseeni, mä oon ihan hyvä tyyppi, must on kiva tehdä 
tätä työtä. Emmä nyt niinku hirveesti sitä arvostusta nyt jostain muualta kaipaa. 

H1: Joo 

V: Hyvä palkka kuitenki on tullu ja leivässä on pysyny ni, tää nyt kuulostaa tältä, mut 
siis, sit jos tulee jotain arvostusta ni sehä on iha hauskaa, mut en mä nyt sen varas elä. 

H2: Mm 

H1: Näin on joo. Ja lähinnä justiin se, niinku just se, että aletaan ymmärtää sitä alaa [että] 

V: [Nim]enomaan se olis tärkeetä 

H1: Supersanka[ria] 

V: [Lähi]nnä mun mielestä olis tärkeetä se, et nuorisoki sais kunnollisen palkan siitä, 
mitä ne tekee. Ettei niinku, siis mulle on tullu pitkään siit se Slava Balt -lista, ku mä 
en oo osannu sanoutuu irti siitä, et mulle on tullu Ylen postiin ihan tähän saakka 
vuodest 2004 kaikki se posti, mikä on tullu niinku Helsingin yliopiston näille venäjän 
kielen opiskelijoille. Sinne tulee semmosii työtarjouksii, että tarjotaan niinku jotain 
käännettävää jollain niinku ihan käsittämättömän naurettavalla hinnalla. Et ihmisten 
pitäs tehdä viel opiskelujensa ohella jotain niinku semmosta orjatyötä ihan ilmaseksi. 
Et jopa niinko Aleksanteri-instituutti, joka saa valtiolta rahat, niin tarjos kerran jotain 
niinko ihan surkeella palkalla, ja sitte niinko kutsutaan cocktail-tilaisuuteen. Se oli 
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varmaan Aleksanteri-instituutin semmonen Aleksanteri-seminaari. Johon koko 
seminaarin väki oli joka tapaukses kutsuttu. Et nuorisoo yritetään naruttaa, sitä 
yritetään, sitä pidetään ihan pilkkanaan. Et valtion instituutti yrittää niinko 
riistopalkoilla teettää ihmisil työtä. Ja sit ku ne tarjoo nuorisolle tämmösii 
harjottelupaikkoja, ni niitten pitää olla täydellisii tiedottajia, niil pitää olla niinku 
täydellinen englannin, saksan ja ruotsin kielen taito, ja tietenki venäjä siihen päälle. 
Mun tekis monta kertaa mieli niinku kirjottaa sinne, et voisittekste mennä kaikki ja 
ampua itsenne. Et eihän tol taval voi kohdella nuorisoa. Et nehän on ihan niinku 
pilkantekoo ne harjottelupaikat, mitä esimes teil mont kertaa tarjotaan. 

H1: Näin o. Ohan se vähän 

H2: Pitää paikkansa. Meilläki tulee sinne sähköpostiin tosiaan yliopiston, kyllä sielt tulee 
kaikennäkösii riistopalkko[ja] 

V: [Joo] 

H2: Ja sit sen jälkeen tulee aina viesti jostain, että voisittekste olla liittämättä näitä tänne 
listalle et eihän noita nyt kukaan voi ottaa 

H1: Joo 

V: [Joo] 

H2: [Sit] herää aina semmonen keskustelu, et ei opiskelijatkaan voi tollasella riistolla tehä 
töi[tä] 

V: [Ei], ja sit viel se kun, kyllä pistää vihaks myöskin se että kun se on naisvaltanen ala, 
ni kukaan tarjoo insinööriopiskelijoille tai joilleki ohjelmoitsijoille mitään töitä 
semmosel palkal. Mut naisille voidaan tarjota siis niinku 5 euroo tunti. Ja kuitenki 
ihmiset on koulutettui ihmisiä. Nyt ku mä olin siel Brysselissä siis niis häissä ni mä 
olin, mul on kaks kollegaa tuolla EU:n komission kääntäjinä. Niin tota Emery Loiri-
Riiks lähti -95 heti ku alko tää EU-homma. Ja se sano, että hän on nauttinu siitä, et 
hän on ollu täällä niinko samalla palkalla ku virkamiehet on, koska hänel on 
korkeekoulututkinto ja hänel on pitkä työkokemus. Ku hän tuli, hän sai ammatti-
ihmisen palkan, ja hän on tehny ammatti-ihmisen työn. Et tää on niit harvoi paikkoi 
mis kääntäjä arvostetaan samalle tasolle ku muut korkeekoulututkinnon suorittaneet 
valtiotieteilijät ja muut, jotka on siel EU-virkamiehinä. Ei nekään tee millään 
pilkkahinnalla. 

H1: Nii 

V: Et vaan kääntäjii pitää pitää vaan tosiaan niinku, ylpeesti pää pystyyn ja vaatii 
ammattilaisen palkka ammattityöstä. Ja sit se tietenki pitää tehä myös hyvin. 

H1: Näin on. Pitää ansaita, mutta myös sitte, niinku, tuoda se esille et se työn vaativuus, 
[mutta] 

V: [Joo] 

H1: Myöski sitte näyttää se että se 

V: Että niin[ku] 

H1: [On] hyvää laa[tua] 

V: [Et] tekee myös hyvää työtä. Joo 

H1: Näin o. [Joo] 
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V: [No] hyvä. Oliks tää tässä? 

H2: Kyllä 

H1: Tää on varmaan tässä. Kiitos ihan [hirveästi] 

V: [Ei kestä] mitään ei kes[tä] 

H1: Tää oli suuri ilo ja kunnia  
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РУССКОЕ РЕЗЮМЕ 

Название работы: Модель TQM для 

аудиовизуального перевода — комплексное 

исследование качества на материале финских 

субтитров для русского документального фильма 

Введение 

Роль СМИ в современном обществе постоянно растёт, и эта тенденция ведет к изменению 

требований в сфере аудиовизуального перевода. В Финляндии растет потребность в 

аудиовизуальном переводе, особенно в субтитрах. В результате ужесточения конкуренции на 

рынок вышли международные корпорации, которые не обеспечивают своим переводчикам 

справедливых и благоприятных условий труда ни даже достаточной зарплаты. Ситуация 

отчасти привела к ухудшению этики в сфере аудиовизуального перевода, а также к 

снижению качества субтитров. 

Чтобы повысить престижность профессии аудиовизуальных переводчиков, следует 

проводить больше исследований, в которых принимается во внимание точка зрения самого 

переводчика. По нашему мнению, также деятельность предприятия, являющегося 

работодателем переводчика, должна быть предметом рассмотрения в качестве фактора, 

влияющего на работу переводчика. В настоящей работе рассматривается качество субтитров 

с точки зрения переводчика, работодателя переводчика и также зрителя в качестве 

реципиента перевода. По нашему мнению, в сфере аудиовизуальных переводов следует 

подчеркивать сервис-ориентированный аспект перевода. Именно этот аспект 

аудиовизуальных переводов будет широко исследован в настоящей работе. 

Настоящая работа была выполнена совместно. В теоретической части работы первую главу 

написала Мирка Яласмяки, вторую и третью главы – Ханна Сеппяля, а четвёртая, пятая и 

шестая главы были написаны совместно. Анализ материала выполнялся совместно, Ханна 

Сеппяля написала главы, связанные с деятельностью предприятия и человеческими 

ресурсами, а Мирка Яласмяки написала разделы анализа, обсуждающие качество 
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содержания субтитров и качество решений переводчика, кроме главы о реалиях, которую 

написала Ханна Сеппяля.  

Задача исследования 

Целью работы является исследовать, каким образом качество перевода контролируется на 

организационном уровне, со стороны человеческих ресурсов, а также в самом переводе. По 

нашему мнению, очень важно выяснить, при каких обстоятельствах  выполнялся перевод. 

Очень важным аспектом данного исследования также ориентация перевода на целевую 

публику. Мы считаем, что это ключевой фактор успеха субтитров и переводов вообще. В 

данном исследовании объектом интереса является также то, каким образом разработанная 

нами модель TQM может быть применена в сфере аудиовизуального перевода. Больше 

информации о задаче исследования можно найти в главе 5. 

Материал и методы исследования 

Главы 5 и 6 заключают в себе информацию о материалах и методах исследования. Материал 

данного исследования обширный  и состоит из двух частей. Одним объектом нашего 

исследования являются финские субтитры первой части русского многосерийного 

документального фильма «Рождённые в СССР» (режиссёр: Сергей Мирошниченко, 2007 г.), 

который был показан по финскому телевидению по каналу «YLE» в феврале 2010 года.  В 

фильме рассказывается о жизни семи молодых людей до и после распада СССР. 

Особенностью  этого фильма является  многоязычность и многокультурность,  дублирование 

речи некоторых персонажей на русский язык, слабое и непрямое сцепление между 

картинкой, звуком и речью, музыка, которая часто имела важную роль с точки зрения 

повествования, а также реалии. Все эти особенности были интересны с точки зрения нашего 

исследования. Монтажные листы кинофильма и финские субтитры нам передала в виде 

текстового файла переводчица Пирьё Аалтонен, а сам фильм мы записали во время 

телевизионного показа. Мы сделали транскрипты реплик и выровняли их с субтитрами 

кинофильма. Материал загружен в базу данных корпуса FiTS (Film Transcripts and Subtitles), 

который хранится на сервере  «Мустикка» кафедры перевода русского языка Тамперского 

университета. 

Вторая часть материала нашего исследования - три интервью.  

1. Мы проинтервьюировали переводчицу Пирьёйо Аалтонен о  переводе данного 

фильма, а также спрашивали её, имеет ли она какие-то личные принципы и мнения о 
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работе переводчика аудиовизуальных произведений, и каковая у неё образование и 

опыт работы. Интервью было сделано в Хельсинки 16 июня 2010 года и длилось 

около трёх часов. 

2. Мы провели исследование о восприятии аудиовизуальных произведений. Данное 

исследование было организовано в гимназии Tampereen yhteiskoulun lukio и в нём 

участвовали 14 студентов в возрасте 16–17 лет. Все изучали русский язык и 

интересовались русской культурой. Для участников эксперимента был организован 

просмотр  фильма «Рождённые в СССР», во время которого они заполнили анкету, 

содержащую вопросы, связанные с фильмом, например о реалиях, о сценах, в которых 

отсутствовали субтитры, о разговорных выражениях, о качестве субтитров и о фильме 

в целом. Третье интервью было сделано по электронной почте с представителем 

администрации национальной телерадиовещательной компании Финляндии «YLE», 

для которой делались субтитры фильма «Рождённые в СССР». Цель этого интервью 

была выяснить, каковы принципы  трудоустройства переводчиков существуют на 

«YLE». Это интервью позволит узнать, в каких условиях работают переводчики.  

Гипотезы данного исследования следующие: 1) Мнение исследователей о качестве субтитров 

отличается от мнения зрителей, 2) Участники эксперимента хорошо знают и понимают 

реалии, имеющиеся в документальном фильме и связанные с русской культурой, 3) 

Субтитры на разных языках, которые время от времени частично совпадали друг на друге, 

наверно мешали чтение субтитров и смотрение фильма вообще, а русско-язычный воис 

оувер не мешали, 4) Деятельность предприятия, трудоустраиваюшего переводчика, 

этическая и ответственная, потому что «YLE» государственное предприятие. 

Теория 

Теоретическая часть нашего исследования состоит из четырёх глав. В первой главе 

подробно рассматриваются элементы и виды аудиовизуального перевода. Перевод 

аудиовизуальных произведений включает в себя разные виды: субтитры, дубляж, 

закадровый перевод («войсовер»), устный перевод и комментаторский перевод (Gambier 

2007: 89). При дубляже осуществляется полная замена исходной речи актёров на другой 

язык. Особенность техники – в том, что дублированная речь должна максимально совпадать 

с артикуляцией и мимикой актёров на экране. (Kilborn 1993: 642–643.) В закадровом 

переводе исходная речь приглушается и переведенная речь актёров слышна поверх 
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оригинальной звуковой дорожки произведения (Díaz Cintas 2003: 195). В комментаторском 

переводе исходная речь полностью заменяется на язык перевода (Lyuken и пр. 1991: 82). 

В рамках настоящей работы рассматриваются в первую очередь субтитры. Все 

аудиовизуальные произведения, переведенные с помощью субтитров, состоят из трёх 

составляющих, влияющих друг на друга: устная речь, визуальные элементы и субтитры ( 

Díaz Cintas & Remael 2007: 9.). С помощью визуальных элементов строится внутренний мир 

произведения и дается характеристика персонажей (Оittinen 2007: 57). С помощью звука 

создается атмосфера фильма. Изображение и звук в сочетании с субтитрами создают для 

зрителей иллюзию, что они пониманиют речь на исходном языке (Vertanen 2007: 151). То 

есть во время просмотра фильма зритель слушает речь персонажей и одновременно читает 

субтитры, и в его сознании создается иллюзия, что он слушает диалог на исходном языке, а 

не читает субтитры. 

Один из важнейших аспектов во взаимовлиянии визуальных, слуховых и текстуальных 

элементов аудиовизуального произведения – синхронизация субтитров с визуальными 

элементами и с диалогом (Ivarsson 1992: 38). Субтитры должны следовать ритму речи как 

можно точнее, то есть они должны появляться на экране именно в то время, когда 

происходит диалог (Vertanen 2007: 152). Субтитры должны быть синхронизированы в 

правильном соотношении не только к визуальным элементам и звуковой дорожке 

кинофильма, но и к другим субтитрам. Эта синхронизация, или так называемый «споттинг» – 

часть процесса перевода, когда переводчик определяет время появления субтитров на экране 

и задержку (Luyken и пр. 1991: 53). Минимальный интервал между субтитрами – от двух до 

шести «фреймов» (в одной секунде 24 фрэйма) (Ivarsson 1992: 39). Поскольку субтитры не 

могут передавать всю информацию диалога, они лишь дополняют визуальные и слуховые 

элементы фильма (Oittinen 1995: 59). 

Для субтитров используются одна или максимум две строки в нижней части экрана. 

Пространство для субтитров ограничено техническими причинами, и с этом переводчику 

приходится мириться. Максимальное количество текстуальных знаков в одной строке 

субтитров – от 35 до 37 знаков (Díaz Cintas & Remael 2007: 23). Пространство для субтитров 

оценивается согласно среднему уровню скорости чтения зрителя, и обычно считается, что 

две строки текста должны оставаться на экране шесть секунд (Díaz Cintas & Remael 2007: 

23). Если скорость чтения оценивается неправильно, субтитры не передают всю нужную 

информацию, и в худшем случае зритель не успевает следить за тем, что происходит на 
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экране. На экране телевизора субтитры располагаются в левой нижней части экрана, а на 

киноэкране они располагаются в середине нижней части экрана (Luyken и пр. 1991: 42). 

Часто реплика не помещается в двух строках, и тогда она выводится на экран порциями 

(Vertanen 2007: 154). Грамматически связанные слова нельзя разделять, а реплики надо также 

составлять таким образом, чтобы они не скрывали слишком сильно визуальные элементы 

фильма. Например, красивый пейзаж или лицо человека крупным планом нельзя закрывать 

субтитрами. (Vertanen 2007: 154.) Вопрос и ответ рекомендуется делить так, чтобы вопрос 

располагался на первой строке, а ответ – на нижней строке (Ivarsson 1992: 68). Субтитры не  

должны оставаться на экране во время смены эпизода потому, что разные эпизоды 

изображают разные ситуации (Ivarsson 1992: 51). Зритель ожидает, что одновременно со 

сменой эпизода на экране появятся новые субтитры выйдёт, и если этого не происходит, то 

зритель удивляется (Luyken и пр. 1991: 45). 

Основными стратегиями перевода аудиовизуальных произведений являются сокращение и 

сжатие. Сжатие – это изменение способа выражения по сравнению с исходным языком, 

чтобы в переводе информация передавалась более компактно (Díaz Cintas & Remael 2007: 

146). Иногда сжатие не сокращает текст достаточно, и тогда надо сделать сокращения. При 

использовании этого метода перевода из речи выбираются только значительные элементы, 

все менее важное выбрасывается. Например, если персонажи фильма говорят одновременно, 

некоторые слова или даже целые реплики приходится оставить без перевода. Также песни 

чаще всего остаются без перевода, если их тексты не содержат важной информации для 

сюжета произведения (Ivarsson 1992: 119). Но с этими методами надо быть осторожным: 

если переводчик сокращает исходное сообщение слишком сильно, то результатом может 

быть непонятный и нелогичный перевод. К влиянию сжатия и сокращения на регистр речи 

следует относиться внимательно также и потому, что особенности речи персонажа сильно 

воздействуют на его характеристику. 

Мы разделили качество содержания перевода на две категории: техническое качество 

содержания перевода и решения, принятые переводчиком в процессе перевода. Под 

техническим качеством перевода имеется в виду, в частности, синхронность субтитров с 

другими элементами произведения. Качество синхронии включает в себя средний уровень 

скорости чтения, смены эпизодов, а также ритм речи. Элементы, также оказывающие 

влияние на техническое качество субтитров – расположение субтитров на экране, шрифтовая 

гарнитура и размер шрифта. 
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Аудиовизуальные произведения могут содержать также специальные технические элементы, 

как например дубляж или войс-овер на исходном языке, или субтитры на исходном или 

другом языке. Хотя переводчику невозможно влиять на эти специальные элементы, он 

должен обратить внимание на них. Субтитры на исходном языке затрудняют ясность 

переведённых субтитров потому, что возможно наложение субтитров друг на друга. Помимо 

этого, войсовер на исходном языке может нарушать слушание диалога и приводится к 

разрыву иллюзии понимания речи на исходном языке. Кинофильм, на материале которого 

выполнялось настоящее исследование, содержал вышеупомянутые специальные технические 

элементы, и их влияние на качество субтитров подробно рассматривается в главе 7. 

Согласно идее  TQM, решения, принимавшиеся переводчиком в процессе перевода, также 

будут тщательно рассматриваться. С точки зрения качества субтитров, те решения 

переводчика, которые связаны с регистром речи, песнями и реалиями, являются очень 

важными. Удачный выбор регистра речи помогает точно передать нюансы исходного языка, 

и он также влияет на характеризование героев. Перевод песен обычно довольно труден, так 

как песни имеют особенный ритм и рифмы, но все песни, которые имеют значение для 

сюжета, нужно переводить, если это возможно в рамках ограничения, типичных для 

аудиовизуальных произведений. Трудности могут возникать также при переводе выражений 

и поговорок, связанных с исходной культурой, если у них нет точных эквивалентов на языке 

перевода. При решении этих проблем важную роль играет уровень подготовленности 

переводчика и его опыт работы. 

В главе 2 рассматривается понятие качества, его разные формы, проблемы исследования 

качества в сфере аудиовизуального перевода а также новые методы оценки качества. С 

одной стороны, качество - субъективное дело. Каждый сам определяет  свое понимание 

качества. С другой стороны, существуют  национальные и международные стандарты 

качества, например серия стандартов «ISO», то есть существует и общественное мнение о 

том, какие свойства предполагает высокое качество. По нашему мнению, проблема 

рассмотрения качества в сфере перевода заключается в том, что результаты многих 

исследований основываются только на мнениях и  опыте исследователей, и таким образом, 

результаты исследовательской работы довольно субъективные. К счастью, в сфере 

аудиовизуального перевода многие исследования о восприятии аудиовизуальных 

произведений выявляют и мнения адресатов перевода, то есть, зрителей. 

Эндрю Честерман выделяет две разные формы качества: дескриптивное качество, которое 

включает характер и свойства перевода, и эвалюативное качество, которое указывает, 
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насколько перевод соответствует стандартам, ценностям и требованиям к нему (Chesterman 

1997: 118 - 119). В данном исследовании мы хотим делать акцент на том, что перевод и 

оригинальный текст – равноценные и самостоятельные произведения, которые оба имеют 

свои собственные функции. Такая точка зрения на рассмотрение качества переводов по 

нашему мнению полезная. Этот подход  называется карнавалистическим рассмотрением 

качества. По мнению Объединения бюро переводов Финляндии SKTOL, качество переводов 

характеризуется степенью удовлетворенности  клиентов (Объединение бюро переводов 

Финляндии 2007). Тимо Туурала предлагает, что с точки зрения коммерческой деятельности, 

изделие должно отвечать требованиям клиентов, чтобы достигнуть уровня высокого 

качества (Tuurala 2010).  

Исследование качества переводов очень важное из-за того, что объём потребления переводов 

всё время растёт. Делиа Чиаро оценивает, что в настоящее время большинство выполняемых 

переводов являются аудиовизуальными переводами (Chiaro 2008: 241–242). Качество 

переводов также имеет значительное влияние на статус переводов и переводчиков и на 

отношение к их труду. Рассмотрение качества в сфере аудиовизуального перевода всё же не 

проходит без проблем, потому что даже не всегда ясно, с чьей точки зрения определяется 

качество , а среди учёных существуют разногласия о  принципах выработки  критериев 

качества для разных видов перевода (Chiaro 2008: 241). Также способы контроля качества 

очень сильно отличаются друг от друга у разных авторов (Heuwlen 2001: 153). Разные 

стандарты по качеству переводов также являются недостаточными и  не находят 

практического применения (Chiaro 2008: 245). 

в сфере аудиовизуального перевода существует также много проблем, которые негативно 

влияют на качество переводов. Во-первых, условия работы во многих  международных бюро 

переводов такие тяжелые, что переводчики утомляются на работе, не получают достойной 

зарплаты за их вклад в работу, и таким образом, они вынуждены выбирать между хорошим 

качеством перевода и достойной заработной платой. (Abdallah 2010: 5–6). Также технические 

инновации выдвигают слишком  высокие требования к переводчикам: раньше, например, 

работы по дубляжу кинофильма заннимали три недели, а в настоящее время дигитализация 

позволяет сократить технические работы и на весб процесс отводится порядка одной  недели. 

Разумеется, это приводит к ухудшению  качества перевода (Chiaro 2008: 246). В этом году 

финские переводчики-фрилансеры аудиовизуальных произведений боролись против низкой 

оплаты труда и неудовлетворительных условий работы. Финское бюро переводов Pre-Text 

подписало новый коллективный трудовой договор и таким образом подало хороший пример 
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для других деятелей сферы (профсоюз переводчиков Kaj ry 2011). Всё же, в данной сфере 

надо ещё много работать, чтобы улучшить условия работы переводчиков. 

Сфера переводов особенная тоже из-за того, что для одного определённого изделия 

существует только один определённый перевод. То есть конкуренции между разными 

переводами не существует. Всё же, есть конкуренция между бюро переводов по поводу  

заказов, но поскольку приоритетом клиентов часто является низкая стоимость услуги, 

конкуренция часто влияет на качестве переводов негативно (Chiaro 2008: 247–248). 

Кристиина Абдаллах беспокоится о том, что переводы до сих пор часто сравниваются с 

оригинальными текстами и вопрос о качестве переводов увязывается с  эквивалентностью 

перевода и оригинального произведения. Такая ориентированность на продукт господствует 

и при подготовке  переводчиков в Финляндии. Это значит, что развитию профессиональных 

навыков   отдается приоритет, в итоге  реальности трудовой жизни часто готовят сюрпризы 

для начинающих переводчиков (Abdallah 2010: 275–277). Мы считаем, что в этой сфере 

ориентированность на услугу была бы полезным менталитетом, и точку зрения целевой 

аудитории  и обстоятельства работы переводчика нужно принимать во внимание. 

Для исследования качества переводов разработаны многие теории и модели исследования. 

Ян Педерсен рассматривает качество переводов с точки зрения теории речевых актов. 

Согласно Педерсену, перевод лучше всего удаётся, когда он передаёт цель оригинального 

высказывания, то есть иллокуцию (Pedersen 2008: 101–102). Согласно Чиаро, перевод 

является качественным тогда, когда он ориентирован на оказание услуги (Demonstrably-

Service-oriented translation, DSOT),. Здесь важную роль играет цель перевода. (Chiaro 2008: 

242.) Наблюдение за степенью удовлетворенности клиентов также хороший способ 

измерения степени качества, считает  Роберт Джэйкобс (смотри Chiaro 2008: 252). 

Потому что перевод один не формирует всего аудиовизуального произведения, в 

исследовании качества в сфере аудиовизуального перевода нужно согласно  Чиаро также 

принимать во внимание другие элементы, например актёров, диалоги, музыку, грим, 

специальные эффекты, декорации и так далее (Chiaro 2008: 250). В рамках данного 

исследования у нас всё же нет возможности принимать эти свойства во внимание. Вместо 

этого мы обратим внимание на культурно-специфические элементы кинофильма, которые 

также согласно  Чиаро важные факторы рассматривания качества (Chiaro 2008: 251–252). 

Абдаллах предлагает три аспекта для контроля качества переводов: качество процесса, то 

есть, какие  инструменты применяются на рабочем месте; общественное качество, под 

которым имеется в виду, кто работает и при каких обстоятельствах. Качество продукта 
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зависит от того, как осуществились качество процесса и общественное качество (Abdallah 

2007: 284–285). По нашему мнению, в исследованиях качества переводов роли 

оригинального текста  приписывается слишком большое значение. Мы считаем, что 

контроль качества должен карнавализироваться. Это означает, что  перевод и оригинальный 

текст – равноценные и самостоятельные произведения, которые оба имеют свои собственные 

функции. Карнавалистическое рассмотрение качества также принимает во внимание голос 

переводчика, а также мнение адресатов. 

TQM, комплексная система контроля качества, разработана в 1940-ые годы  в США. 

Согласно этой теории контроль качества происходит на каждом шагу производственного 

процесса и мнения и требования клиентов принимают во внимание (Chiaro 2008: 249). 

Туурала напоминает, что модель TQM пытается улучшить не только качество изделий, но и 

качество жизни (Tuurala 2010). С помощью этой модели мы разработали теорию для 

исследования качества перевода в аудиовизуальной сфере. 

Третяя глава заключает в себе информацию о целевой публике. Мы считаем, что 

переводчик обслуживает клиентов. Согласно  Леппихалме, оригинальное высказывание 

нужно передать таким образом, чтобы это было выгодно и для адресанта, и для адресатов 

текста (Leppihalme 1997: 20–21). Всё же, Норд предупреждает о том, что переводчик никогда 

не может абсолютно точно знать, кто истинные адресаты его перевода. Целевая группа 

всегда только прототип реальной аудитории. Поэтому переводчику нужно планировать 

внимательно перевод и его цель. Тогда степень, качество, и структура информации, а также 

языковые и стилистические свойства текста являются объектом внимания (Nord 1998: 195–

200). Исследования целевых групп важное не только потому, что таким образом мы 

получаем информацию о том, как переводы обслуживают клиентов, но и из-за того, что нам 

нужно знать, каким образом переводы оцениваются. В настоящее время переводчики 

получают много откликов, и существует потребность в исследовании таких откликов. К 

счастью, много  ученых занимается изучением о восприятия аудиовизуальных произведений. 

Например Элиана Франко и Вера Арауйо исследовали различия в восприятии субтитров  у 

глухих и у людей с нормальном слухом (Franco & Araújo 2003). Есть и исследования о 

просмотре  аудиовизуального произведения с использованием глазодвигательной методики 

(d'Ydewalle 1991) и об объёме потребления аудиовизуальных переводов и о значении этого 

вида переводов (Mäkisalo 2006). Реалии являются тоже важным объектом исследования 

восприятия аудиовизуальных произведений, это показано в исследовании Андриана Фуэнтес 

Лукуе (2003). 
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В главе 4 рассматривается разработанная нами модель TQM, помощью которой мы 

исследовали, как достигалось качество в процессе аудиовизуального перевода на 

организационном уровне, со стороны человеческих ресурсов, а также в самом переводе. На 

организационном уровне обращается внимание на предприятие, трудоустраиваюшее 

переводчика. Нас интересует в первую очередь, каких принципов придерживается 

предприятие при наборе новых переводчиков. Рассматривается, есть ли в данной сфере 

обученные специалисты-переводчики. Мы также пытаемся выяснить, стремится  ли 

предприятие повышать квалификацию своих переводчиков путем организации различных 

курсов повышения квалификаации. Нам также интересно, на чём основывается заработная 

плата и рабочее время переводчиков, каким образом организована система проверки 

переводов, а также является ли деятельность предприятия прозрачной и открытой. Таким 

образом можно получить представление о том, действует ли организация этически и  в каких 

условиях происходит работа переводчика. 

Под человеческими ресурсами мы имеем в виду самих переводчиков, их подготовку и опыт 

работы, личные принципы и мнения о работе переводчика, заинтересованность и 

поддержании познаний о русской и финской культуре, и то, на чём он основывает свои 

решения при выполнении перевода.  Такое исследование можно осуществить путем 

интервьюирования переводчиков. 

Когда исследуется качество перевода, важно обращать внимание на реалии. Теория 

Леппихалме о реалиях даёт переводчику много возможностей решать проблемы, 

возникающие из-за реалий. Если реалия не требует таких больших изменений, переводчик 

может пользоваться стратегией минимального изменения, которая заключает в себе 

официальное соответствие, сохранение и прямой перевод. Если реалия требует каких-то 

других средств выражения, можно использовать интервенционные стратегии: различные 

способы спецификации, обобщения или замещения. В каких-то случаях лучше 

использовать стратегию опущения. (Leppihalme 1997: смотри Pedersen 2008: 101–115.) 

Очень важная точка зрения в исследовании качества перевода – ориентация на реципиента. 

Мы считаем, что это – ключевой фактор успеха субтитров и перевода вообще. Чтобы мы 

знали, как хорошо перевод обслуживал свою публику, нужно заниматься исследованием о 

восприятии перевода и собирать отклики от адресатов. В данном исследовании мы 

проводили такое исследование и его результаты можно видеть в следующей главе. 

Анализ материала 
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В главе 7 проводится анализ материала и оценка модели TQM, подходит ли она  при 

выполнении исследования в сфере аудиовизуального перевода. В  данной главе тщательно 

рассматривается качество факторов организационного уровня и человеческих ресурсов. 

Проводится подробный анализ качества технических элементов фильма и его финских 

субтитров, а также анализ качества содержания субтитров. 

Отдел перевода YLE, национальной телерадиовещательной компании Финляндии, Yle 

Kääntäminen ja versiointi, трудоустраивает 12 журналистов-переводчиков и более 100  

переводчиков-фрилансеров. Поэтому исследование деятельности крупного работодателя 

нашей сферы является очень важным. Мы ознакомились с интернет-сайтами Yle 

Kääntäminen ja versiointi и нашли много информации о наборе новых переводчиков. От 

новых работников требуют университетское образование и глубокое знание по крайней мере 

одного иностранного языка и культуры. Требуется также отличное владение финским 

языком. Новые переводчики-фрилансеры нанимаются по мере надобности. (Yle Kääntäminen 

ja versiointi 2011.) Это ясно, что у YLE строгие принципы, касающиеся набора переводчиков. 

Пот мнению журналистки-переводчицы Пирьё Аалтонен и начальника группы журналистов-

переводчиков YLE Маряаны Куловеси, переводчики YLE дают подготовку и инструкции 

новым переводчикам (Aaltonen 2011, Kulovesi 2011). Фрилансер Яакко Саувола однако 

напоминает, что повышение квалификации  неоплачиваемое для переводчиков (Sauvola 

2011). Тем не менее положение с повышением квалификации в YLE довольно хорошая, 

потому что лишь немногие предприятия, профсоюзы или профорганизации данной сферы 

предлагают повышение квалификации для своих работников(Aino Pellonperä 2011). 

Об этичности деятельности предприятия много говорит заработная плата и  

продолжительность рабочего дня работников. Согласно Куловеси, у журналистов-

переводчиков YLE месячная зарплата и свободный режим рабочего дня в пределах нормы  

(Kulovesi 2011). Журналисты-переводчики YLE являются членами отдельного подразделения 

профсоюза работников радио и телевидения RTTL, и таким образом зарплата и рабочее 

время установлены коллективным трудовым договором. По словам Пирьё Аалтонен, сроки 

выполнения переводов меняются, но обычно есть возможность влиять на загруженность на 

работе. Срок выполнения перевода фильма «Рождённые в СССР» был довольно длинный, 

благодаря чему качество перевода не пострадало от срочности работы. Между YLE и её  

фрилансерами существуют трудовые отношения и таким образом их условия зарплаты и 

рабочего времени также установлены договором (Kulovesi 2011). Зарплата около 20 евро за 

страницу и один евро за реплику (Переводчики аудиовизуальных произведений 2011). 
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Фрилансеры по договору имеет много преимуществ: YLE заботится о социальном 

страховании работника и они имеет право выполнять заказы и для других работодателей. 

Такие трудовые отношения редко встречаются в данной сфере. 

YLE заботится о вспомогательных материалах для переводчиков, которые заключают в себе 

монтажные листы и оригинальный фильм, по словам Саувола, качество этих материалов 

довольно хорошее (Sauvola 2011). По нашему мнению, вспомогатеьлные материалы Пирьё 

Аалтонен для перевода документального фильма имел некоторые недостатки: транскрипт 

фильма был неполным и содержал ошибки. К счастью, оригинальный фильм был 

качественным. По сравнению с другими организациями, материалы YLE довольно хорошие. 

Например, у SDI Media монтажные листы и оригинальные фильмы неполные (Sauvola 2011) 

Кроме того каждый журналист-переводчик YLE имеет собственный кабинет, компьютер и 

необходимые программы. Фрилансеры имеет право работать с компьютерной программой 

YLE для синхронизации субтитров (Kulovesi 2011). 

Журналисты-переводчики YLE заботятся о проверке переводов, но не все переводы так 

внимательно проверяется, потому что это добровольно. Однако, время от времени контроль 

усиливается. Фрилансеры делают корректирование переводов перед их отправкой по 

электронной почте. Обычно проверка переводов происходит  с использованием 

оригинальных фильмов, но иногда переводы только прочитываются. (Kulovesi 2011) В YLE 

действует также подразделение технической проверки переводов (Yle Kääntäminen ja 

versiointi 2011). 

По нашему мнению YLE работает открыто и  телеканал готов к сотрудничеству. Мы 

получили много информации ос интернет-сайтов YLE, и начальник группы журналистов-

переводчиков YLE Маряана Куловеси охотно рассказывала нам об их принципах 

деятельности. Мы очень довольны тем, что Аалтонен помогала нам также на этой части 

исследования и рассказывала нам о личном опыте работы. Можно сказать, что YLE – 

хороший работодатель, понимающий свою ответственность. 

Перейдем к анализу человеческих ресурсов. Опытная журналистка-переводчица Пирьё 

Аалтонен получила образование в Хельсинкском университете. Она также жила в России и 

начала свою карьеру переводчика-фрилансера в 1972 году в возрасте 24 лет. Она получила 

постоянную работу в 1973 году и работает переводчицей с того времени. Русский язык и 

культура для Аалтонен  важны,  она каждый год участвует в курсах русского языка и 

культуры в Германии. Она много читает и интересуется культурой. Аалтонен 

специализировалась на истории России и СССР переводит много документальных и 
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художественных фильмов. Поэтому, можно сказать, что Аалтонен хорошая переводчица для 

документального фильма «Рождённые в СССР». Хотя в сфере аудиовизуального перевода 

сейчас много говорят об отрицательных сторонах и о недостаточных зарплатах, во время 

нашего интервью Аалтонен часто говорила нам о том, какую интересную профессию она 

выбрала, то есть, мотивация у неё отличная. Для перевода фильма «Рождённые в СССР» 

Аалтонен много искала информацию в Интернете и затратила на него много времени на 

работе, потому что она знала, что этот перевод трудный. Аалтонен старалась как можно 

лучше принимать во внимание требования целевой публики к переводу. По словам 

Аалтонен, в настоящее время не надо всё объяснить финнам о России, но те реалии, которые 

касаются истории СССР, уже не так хорошо знают. Однако, Аалтонен считает, что 

переводчики в известном смысле преподаватели зрителей и поэтому она хочет сохранять 

реалии в переводе и не всегда использовать стратегию доместикации. Культурно-

специфические элементы, русские имена, географические названия, выговор, уплотнение и 

синхронность по словам Аатонен самые важные вещи, на которые нужно обращать 

внимание, чтобы хорошо обслуживать   адресата перевода. 

Аалтонен считает, что вспомогательные материалы, например монтажные листы, не всегда 

достаточно хорошего качества, и иногда возникают проблемы. Иногда переводчик вынужден 

доверять своим способностям интерпретировать сложные ситуация правильно. Однако, 

Аалтонен всегда спрашивает русских о том, как действовать в определённых 

проблематичных ситуациях, если это возможно, и таким же образом она действовала и при 

переводе данного фильма.  По словам Аалтонен всегда нужно знать, как обосновывать свои 

решения в переводе. Таким образом Аалтонен ответственно относится к своей работе. 

Документальные фильмы содержат много таких особенностей, которые осложняют работу 

переводчика.  Мы много разговаривали с Аалтонен об особенностях перевода  фильма 

«Рождённые в СССР». Документальные фильмы сильно отличаются от  художественных, 

потому что в них реплики не прописаны в сценарии, а реплики – свободные, длинные и 

информативные фразы устной речи. Таким образом переводчик должен был сильно 

уплотнить текст и обратить особенное внимание  на синхронизацию. Данный фильм 

содержал также много интервью и разные речевые стили, что по словам Аалтонен 

затрудняло работу переводчика. Фильм разбит на большое колчиество автономных эпизодов, 

и иногда переводчику было трудно связать их  между собой. 

Качество технических элементов субтитров и фильма, и также качество решений 

переводчика мы оценили с помощью материала, полученного из интервью с переводчицей и 
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из откликов целевой публики. Мы рассматривали ряд технических элементов, но больше 

всего мы обратили внимание на синхронизацию, внешний вид субтитров и деление на 

реплики. Чтобы получить информацию о синхронизации, мы подсчитали количество знаков 

в каждой отдельной строке субтитра. Среднее количество знаков в одной строке было 24 

знака, а максимальное – 37 знаков, строк такой длины в фильме было 31. Это число 

показывает, что в фильме говорили много. Несмотря на это, скорость чтения не страдала, 

потому что переводчица уплотнила несущественную информацию, как например повторы и 

выражения нерешительности в оригинальном диалоге. Все участники нашего эксперимента о 

восприятии субтитров согласились, что читать субтитры было легко. Переводчица Аалтонен 

сама сказала в нашем интервью, что достижение удобной степени синхронии в 

документальных фильмах требует много труда, так как в них диалог спонтанный, и поэтому 

быстрый. По нашему мнению, синхронизация субтитров с визуальными и слуховыми 

элементами была очень удачная и скорость чтения была удобная, хотя оригинальный диалог 

был довольно спонтанный. Согласно Аалтонен, разбивка на реплики в данном фильме была 

трудной, потому что рассказы разных героев не были связаны друг с другом. В фильме речь 

была прежде всего монолог разных героев, и таким образом речи разных персонажей не 

накладывались друг на друга, и это облегчало деление на реплики. 

Внешний вид субтитров в той версии данного фильма, показана целевой публике настоящего 

исследования, соответствует стандартному внешнему виду субтитров, использованному на 

каналах YLE. Субтитры отличались друг от друга только по отношению расположения, так 

как в той версии, которой мы показали целевой публике, субтитры были расположены в 

середине экрана, а не в левой стороне как обычно в телевизоре. Мы спросили участников 

эксперимента о ясности и о внешнем виде субтитров, и все согласились, что субтитры были 

ясными. Один респондент также комментировал в анкете вопросов, что внешний вид 

субтитров отличался от обычных, а другой комментировал, что он обратил внимание именно 

на ясность субтитров. Эти комментарии показывают, что зрители обращают внимание на 

внешний вид субтитров, и таким образом этот элемент также влияет на мнение зрителей о 

качестве субтитров. 

Фильм «Рождённые в СССР» содержал также специальные технические элементы, то есть 

русскоязычный войсовер и русские субтитры. Мы спросили мнение наших респондентов о 

том, мешали ли наложение русских и финских субтитров в тех случаях, когда они были 

видны на экране одновременно. Согласно результатам, все респонденты обратили внимание 

на наложение субтитров, но большинству это не мешало. Однако, пять респондентов из 14 
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ответили, что наложение им мешало. Из этого можно заключить, что наложение субтитров 

может иметь негативное воздействие на качество переведённых субтитров. Ответы на вопрос 

о том, мешал ли русскоязычный войсовер восприятию субтитров, были ещё более 

негативным. Шесть отвечавших были такого мнения, что русскоязычный войсовер мешал 

либо в значительной мере, либо в какой-то степени приём субтитров. Также три респондента 

ответили, что войсовер был очень негативный элемент в фильме. Следовательно, к нашему 

удивлению ответчики относились хуже к русскоязычному дубляжу, чем к русским 

субтитрам. Очевидно, что войсовер влияет негативно на восприятие самого фильма, и по 

этой причине важно, чтобы финские субтитры были ясными и как можно более логичными, 

как они и были в данном фильме. 

В рамках данного исследования мы также рассматривали качество решений переводчицы, 

связанные с регистром речи, песнями и фразеологизмами. Речь героев была иногда 

разговорная, и переводчица Аалтонен также использовала разговорные выражения: 

Там бугай такой вылез, здоровый такой, 
шкафина, - 

Kaapin kokoinen jätkä 
kävi päälle, - 

брательник взял ему голову пробил 
разводным ключом. 

broidi  veti sitä 
jakoavaimella päähän. 

По нашему мнению, данные выражения передают яркость оригинального диалога и со своей 

стороны повышают качество субтитров и поддерживает иллюзию о понимании 

оригинального диалога. Один ответчик также комментировал выбор регистр речи, что речь 

была время от времени неожиданно разговорная. Это доказывает, что отклонение от 

общеупотребительного языка немедленно замечают, и это влияет также на мнение зрителей 

на качество субтитров. 

При переводе фразеологизмов очень важно знать особенности и потребности целевой 

аудитории. Мы спросили участников нашего эксперимента, понимают ли они, что означает 

следующая поговорка, которая была в фильме: 

А знаете поговорку? В тихом омуте кто 
водится? 

Tiedätte kai sanonnan tyynessä 
vedessä kutevista suurista kaloista. 
 

Только два ответчика по им мнению поняли значение поговорки. Очевидно, для участников 

нашего исследования перевод данной поговорки неудачный. Старшему поколению эта 

поговорка знакома, но для молодых зрителей решение переводчика оказалось неудачным. 
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В фильме  много песен, и мы отдельно рассматривали рэперские песни, которые сам написал 

один из героев. Приведем в качестве примера фрагмент одной из этих песен с субтитрами: 

Перед мной открыты все улицы Москвы. Да 
 
 
Я смотрю, Москву, что с ней стало, сколько 
мусора 
 
подсмотрите на нее, сколько мусора, да, 
Москва похожа на большую свалку 
 

Mun edessä avautuu 
kaikki Moskovan kadut. 
 
Mitä Moskovalle 
on tapahtunut? 
 
Mikä määrä roskaa, 
kattokaa nyt. 
 

Решение перевести данный отрывок было разумное потому, что песня описывает жизнь и 

мысли героя. Другие рэперские песни не были переведены, но шесть респондентов хотели 

бы, чтобы эти песни также перевели. В фильме были и другие песни, которые не были 

переведены, но согласно ответам участников эксперимента, их перевод не был нужен. Судя 

по результатам нашего анкетного опроса, песни, связанные с героями и сюжетом фильма, 

нужно по возможности переводить. Однако чаще всего песни не содержат важной 

дополнительной информации, и отсутствие их перевода не мешает зрителю. Всё же удачный 

и подходящий в ситуации перевод песни может служить элементом, который повышает 

качество субтитров. 

В фильме были некоторые краткие эпизоды, в которых была слышна речь, но перевода в 

субтитрах не было. Мы спросили участников экспeримента, нужны ли субтитры в данных 

случаях. По результатам, субтитры нужны в эпизодах, в которых точно известно, кто 

говорит. Если перевода нет, зрители начинают сомневаться, что вся информация передана. 

Даже если содержание малозначительное, если речь слышна, зрители ждут субтитров. В 

фильме был также эпизод, в котором говорят на французском языке, на экране видны 

русские субтитры, а финских субтитров нет. Половина респондентов такого мнения, что 

отсутствие финских субтитров мешало в какой-то степени, но остальные не считали, что 

субтитры для этого эпизода были нужны. Также отсутствие субтитров в таких случаях 

влияет на взгляд зрителя на качество субтитров, особенно если зритель думает, что 

переводчик сделал ошибку. 

Реалий в данном фильме было много, и часто они были связаны с историей России и СССР, 

например в следующем и примере: 
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Дима был октябрёнком., и 
понимал всё правильно 

Dima oli pikkupioneeri 

ja ymmärsi kaiken oikein. 

Интервенционная 
стратегия, обобщение 

В случае слова октябрята переводчик использовал одну из интервенционных стратегий, 

обобщение. Согласно результатам нашего исследования восприятия данного 

аудиовизуального произведения, к сожалению большая часть из респондентов совсем не 

понимали, о чём здесь шла речь. Хотя, по нашему мнению решение переводчика о способе 

перевода данной реалии было очень хорошее, оно не обслуживало данную аудиторию. Это 

доказывает, что наша гипотеза о различии мнений между исследователями и зрителями о 

качестве субтитров была правильной: то, что по нашему мнению хорошо, не всегда помогает 

зрителям.  Однако, участники нашего эксперимента сильно удивили нас тем, что многие из 

них знали значение следующей реалии, при переводе которой использовалась стратегия 

минимального изменения, сохранения или интервенционная стратегия, стратегия 

замещения. 

- Когда я шел в армию, меня не 
знаю какая- то романтика 
играла, как у любого другого 
парня я считаю.  
Да, я попросился, можно даже 
так сказать. 
- Куда? 
- ВДВ 

Minulla oli romanttisia 
ajatuksia 
kuten kellä tahansa. Minä hain 
maihinlaskujoukkoihin . 

Стратегиея 
минимального 
изменения, 
сохранение 

- Что это такое? 
- Это наколка, за  ВДВ. 
Воздушно Десантные Войска. 

Mikä se on? - Desantin 
tatuointi. 

Интервенционная 
стратегия, замещение 

Да, даже есть такая песня: 
«Спасибо тебе мама, что я 
годен в ВДВ». 

Laulussakin lauletaan: 
"Kiitos äiti, että kelpaan 
desantiksi 

Интервенционная 
стратегия, замещение 

Наша гипотеза о том, что участники эксперимента хорошо знают и понимают реалии, 

имеющиеся в документальном фильме и связанные с русской культурой,  не подтвердилась, 

потому что большая часть  русских реалий была им неизвестной, как например 

использование долларов в российском контексте и реалия «новые русские», при переводе 

которой также использовалась стратегия минимального изменения, что было по нашему 

мнению обоснованно. Хотя большая часть реалий была незнакома нашим респондентам, мы 

считаем, что несмотря на это переводчица Аалтонен сделала очень качественную работу и  

негативные результаты исследования вызваны гомогенностью публики.  

Мы считаем, что каждый фильм имеет определённую функцию. «Рождённые в СССР» 

документальный фильм, и по нашему мнению его самая важная цель —  информирование 
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зрителей. Ориентация на аудиторию в переводе важно,  так  считает и Аалтонен. Переводчик 

отлично справился со своей задачей, потому что  информанты  считали, что они получили 

много новой информацией благодаря данному фильму. Вторая цель фильма - 

развлекательность, и эта цель также достигнута, потому что зрители считали фильм 

интересным. Также хотя фильм содержал много незнакомого  респондентам, все были того 

же мнения о том, что субтитры обслуживали их очень хорошо. 

В рамках данного исследования рассматривалось взаимовлияние субтитров,  визуальных и 

слуховых элементов. В фильме был интересный пример  ситуации, в которой визуальные 

элементы не могли передать всю нужную информацию при отсутствии субтитров. На экране 

была видна надпись на стене и одновременно слышен голос рассказчика, который назвал 

надпись «типичной татуировкой на стене». На стене было написано слово сука, но настенная 

надпись никак не была отражена в субтитрах. Согласно результатам анкетного опроса, 

большинство ответчиков не поняло смысл надписи. Очевидно, информация из визуальных 

элементов не была достаточной, и субтитры нужны зрителям. Всё же, во многих других 

эпизодах переводчица оценила качество и количество информации разных элементов 

правильно, и смысл эпизодов был ясен  и без субтитров, и таким образом качество было 

хорошим. 

Выводы 

Комплексный контроль качества потребовал много времени, но мы получили ответ на те 

вопросы, которые мы исследовали в данной работе. По нашему мнению качество 

осуществилось на организационном уровне довольно хорошо. Деятельность YLE 

ответственная, потому что зарплаты, рабочее время и другие условия труда установлены 

коллективным трудовым договором. Также мнения и опыты журналистки-переводчицы 

Пирьё Аалтонен и фрилансера Яакко Саувола о деятельности YLE позитивные. Время 

поставки фильма «Рождённые в СССР» было длинное, то есть, у Аалтонен было достаточно 

времени сделать качественный перевод. Принципы набора новых переводчиков и 

повышения квалификации работников по нашему мнению хорошие. Вспомогательные 

материалы у YLE относительно качественные, но к сожалению монтажные листы фильма 

«Рождённые в СССР» были недостаточно информативными. Система проверки переводов 

иногда страдает из-за срочности, и не все переводы проверяется по  оригинальному фильму.  

Мы считаем, что деятельность YLE прозрачная и открытая благодаря интернет-сайтам и  
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готовности руководства к сотрудничеству. Наша гипотеза о том, что деятельность YLE 

этическая и ответственная, подтвердилась. 

Качество человеческих ресурсов реализовалось лучше всего. Благодаря образованию и 

опыту работы, специализации по истории, интересу к работе переводчика и увлеченности 

русской и финской культурами, Аалтонен очень хорошая переводчица для документального 

фильма «Рождённые в СССР». Аалтонен готовится к переводам основательно и активно 

использует вспомогательную информацию. Аалтонен не недооценивает реципиента, а  

показывает в переводе особенности русской культуры. Она принимает реципиентов во 

внимание с помощью хорошего технического осуществления и понимает требования 

современной финской публики. Также функции документального фильма «Рождённые в 

СССР», поучительность и развлекательность, исполнились хорошо и это можно видеть в 

результатах исследования восприятия данного фильма. 

В настоящем исследовании рассматривались также качество технических элементов 

субтитров и качество решений переводчицы. Анализ материала подтвердил нашу гипотезу о 

том, что скорость чтения субтитров, разбивка на реплики, синхронизация субтитров и 

вообще техническая реализация субтитров были высокого качества. Оказалось, что 

русскоязычный войсовер был очень негативным аспектом в фильме, и это отрицательное 

отношение влияло на взгляд зрителя на общее качество произведения. Хотя оказалось, что не 

все решения переводчицы понравились учатсникам нашего эксперимента, но по нашему 

мнению, в целом переводческие решения были удачными и высокого качества, и смысл и 

сюжет фильма были в вполне понятными. Также аудитория была учтена достаточно хорошо, 

потому что респонденты нашего исследования были довольны субтитрами. Наша гипотеза о 

том, что публика понимают реалии данного фильма хорошо, не осуществилась, но 

предположение о том, что мнения о решениях переводчика субтитров между 

исследователями и аудиторией отличаются друг от друга, частично подтвердилось. По 

нашему мнению, модель TQM подходит для исследования качества субтитров, так как с 

помощью этой модели можно получить результаты с многих точек зрения, но пригодность 

модели в исследовании качества других видов аудиовизуального перевода не было 

исследована в рамках этого исследования. Нашу модель можно критиковать за то, что 

исследование потребовало много времени и не всё можно было принимать во внимание в 

данной работе. Мы очень благодарны Пирьё Аалтонен за помощь и поддержку в 

проведении нашего исследования. 


