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Tiivistelmä 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten kääntäjänkoulutus vastaa työelämän vaatimuksia ja kuinka ammattikääntäjät 
kehittäisivät koulutusta. Haastattelin tutkielmaa varten kuutta asiatekstien kääntäjää. Haastattelujen tavoitteena oli 
selvittää, millaisia käännöskurssien pitäisi olla, jotta ne valmentaisivat opiskelijoita mahdollisimman hyvin työelämän 
vaatimuksiin. Lisäksi kysyin kääntäjiltä, mitä yksittäisiä asioita käännöskursseilla ainakin pitäisi käsitellä, jotta 
opiskelijat saisivat alasta mahdollisimman todenmukaisen kuvan. Tutkielma on kvalitatiivinen ja se liittyy kääntämisen 
sosiologiseen tutkimussuuntaukseen. 

Tein tutkielmaa varten kaksi yksilöhaastattelua ja yhden ryhmähaastattelun. Tutkimusmenetelmänä käytin 
teemahaastattelua. Haastattelujen rungon loin Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n vuonna 2011 toteuttaman 
koulutuspoliittisen kyselyn tulosten perusteella. Kyselyn mukaan kääntäjäkoulutukseen kaivattiin lisää etenkin 
työelämätaitoja, erikoisaloja, tietotekniikkaa ja äidinkieltä. Haastatteluissa keskityin edellä mainittuihin osa-alueisiin. 

Kääntäjänkoulutuksen ja käännösalan nykytilanteen selventämiseksi tarkastelen tutkielman alussa tieteenalan ja 
pedagogiikan kehitystä tähän mennessä. Lisäksi selvitän suomalaisten kääntäjänkoulutusohjelmien opetussuunnitelmia 
vertailemalla, miten ammattikääntäjien toivomat osa-alueet on huomioitu kääntäjänkoulutuksessa tällä hetkellä. 

Tutkielmaan liittyvät läheisesti kääntäjän kompetenssista ja asiantuntijuudesta tehdyt tutkimukset. Kääntäjän 
kompetenssin tutkijoista mainittakoon esimerkiksi PACTE, Göpferich ja Kumpulainen sekä asiantuntijuuden tutkijoista 
Englund Dimitrova. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kääntäjän kompetenssi koostuu useasta 
osakompetenssista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja joiden välillä on hierarkia. Kääntäjän kompetenssi on asteittaista, 
ja ajan ja kokemuksen myötä se voi kehittyä asiantuntijuudeksi. Asiantuntijuus puolestaan on muuttunut tiettyihin 
ammatteihin liitetystä käsitteestä dynaamiseksi sekä tietynlaiseen toimintatapaan ja jatkuvaan oppimiseen sitoutuneeksi 
käsitteeksi. Nykykeskustelussa ongelmia ja väärinymmärryksiä aiheuttaa kuitenkin vielä se, että asiantuntijuuden 
käsitettä käytetään eri yhteyksissä eri tavalla – esimerkiksi kompetenssin, osaamisen tai ammattitaidon synonyymina.  

Kompetenssin ja asiantuntijuuden käsitteiden lisäksi tarkastelen yleisellä tasolla kaikissa töissä tarvittavia tietoja, taitoja 
ja osaamista. Tutkijat ennustavat, että jatkossa työntekijät tarvitsevat työelämässä yhä enemmän muun muassa 
muutoksen sietokykyä, työn ja elämän hallinnan taitoja, digitaalista lukutaitoa, ongelmanratkaisukykyä ja eettistä 
ajattelua. Nämä yleiset vaatimukset pitäisikin huomioida myös kääntäjänkoulutuksessa. 

Haastatteluvastauksia olen peilannut maisterien uraseurantoihin, alalla käytyyn keskusteluun sekä esittelemiini 
tutkimuksiin. Tämän perusteella voidaan päätellä, että kaikkia KAJ:n kyselyyn vastanneiden toivomia osa-alueita olisi 
syytä lisätä koulutukseen. Tärkeintä olisi puhua opiskelijoille käännösalan tuotantoverkostoista ja alan tämänhetkisistä 
haasteista sekä voimaannuttaa heidät kohtaamaan nämä haasteet. Opiskelijoita olisi myös autettava oman osaamisen ja 
erilaisten työllistymismahdollisuuksien tunnistamisessa. Lisäksi opetuksessa olisi syytä kiinnittää huomiota 
käännösmuistiohjelmien ja tiedonhaun hallintaan, ja etenkin tekniikan erikoisalan painotusta pitäisi lisätä. Äidinkielen 
opetuksessa pitäisi lisätä kääntämisen näkökulmaa käännösten oikolukemisen kautta, ja toisaalta äidinkielisten tekstien 
tuottamista ja lukemista pitäisi painottaa aiempaa enemmän. Keskityin haastatteluissa lähinnä käännöskurssien sisällön 
kehittämiseen, ja siksi pedagogiset toteutustavat jäävät tässä tutkielmassa vähemmälle huomiolle. Teorian perusteella 
voidaan kuitenkin todeta, että oppimisympäristö kannattaa pitää myönteisenä, koska se tekee opiskelijoista itsevarmoja 
ja tukee siten voimaannuttamista. Lisäksi on pyrittävä yksilöllisten erojen huomioimiseen sekä kannustettava 
itsenäisyyteen ja elinikäiseen oppimiseen. 
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1. JOHDANTO 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan käännösalan koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuutta 

ammattikääntäjien näkökulmasta. Haastattelin tutkielmaa varten kuutta kääntäjää, jotka ovat saaneet 

alan akateemisen koulutuksen jossakin suomalaisessa korkeakoulussa. Kysyin haastateltavilta, 

miten he kehittäisivät käännöskursseja oman työkokemuksensa perustella. Haastattelujen 

tavoitteena oli ideoida käännöskurssien mahdollista sisältöä siten, että niiden harjoitukset 

vastaisivat entistä paremmin todellisia toimeksiantoja ja että opiskelijat saisivat käännösalan töistä 

mahdollisimman todenmukaisen kuvan. Tämä voisi auttaa opiskelijoita suunnittelemaan opintojaan 

entistä tarkoituksenmukaisemmiksi sekä kehittämään ammattitaitoaan työelämän vaatimuksia 

vastaavaksi.  

Kimmokkeen tutkimukselle sain tutustuttuani käytännön työelämään kolmen kesän ajan 

työharjoittelussa ja kesätöissä käännöstoimistossa. Jo ensimmäisen harjoittelukesän aikana 

huomasin, että tosielämän käännöstyö edellyttää monia tietoja ja taitoja, joita ei koulutuksessa 

huomioida. Näistä keskeisinä mainittakoon esimerkiksi tiedot siitä, millä periaatteella erilaisia 

toimeksiantoja hinnoitellaan, mitkä ovat toimeksiannon eri vaiheet ja mitä teknisiä apuvälineitä 

kääntäjät työssään eniten käyttävät. Aiheen valintaa ohjasi lisäksi se, että koulutuksen ja työelämän 

vaatimusten eroa on käsitelty viime aikoina myös alan julkaisuissa ja tapahtumissa (esim. vuoden 

2008 Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin yhteydessä järjestetyssä työpajassa, 

ks. Ruokonen 2008). Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n jäsenlehdessä Kajawassa julkaistiin 

syksyllä 2011 koulutuspoliittisen kyselyn tulokset, ja niiden mukaan kääntäjät kokevat, ettei 

kääntäjänkoulutus anna tarvittavia valmiuksia työelämään. Vastausten perusteella koulutus laahaa 

yhä nopeammin muuttuvien työelämän vaatimusten perässä: kyselyyn vastanneet käännösalan 

ammattilaiset ovat sitä mieltä, että työharjoittelun, liike-elämän taitojen opetuksen ja oikeiden 

toimeksiantojen osuutta koulutuksessa pitäisi lisätä. (Blomster 2011: 12–13.) Aihe on noussut esiin 

myös kansainvälisissä käännösalan tapahtumissa, joissa on käsitelty esimerkiksi tietotekniikan 

kehittymisen asettamia haasteita koulutukselle. Työelämätaitojen lisäksi myös erikoisalojen 

opetuksen integrointia kääntäjänkoulutukseen on pidetty riittämättömänä, ja opetettavaa 

kielivalikoimaa pitäisi päivittää siten, että se vastaisi maailmantalouden uusien toimijoiden 

asettamia tarpeita. (Lehtinen 2011: 14–15.) 
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Kääntäjän työn edellyttämistä tiedoista ja taidoista puhuttaessa esiin nousevat usein kompetenssin ja 

asiantuntijuuden käsitteet, jotka ovat keskeisiä tässäkin työssä. Monet tutkijat ovat antaneet 

kääntäjän kompetenssista oman määritelmänsä, ja osa tutkimuksista kohdistuu nimenomaan siihen, 

miten kääntäjän kompetenssi kehittyy (ks. esim. Kumpulainen 2011 ja PACTE 2000, 2003 & 

2011). Tämän tutkielman teoriaosuudessa tarkastellaan tuoreimpia tutkimuksia kääntäjän 

kompetenssin sisällöstä ja karttumisesta, ja niiden tarjoamia teoreettisia käsitteitä hyödynnetään 

KAJ:n kyselyn ja haastattelututkimuksen tulosten tulkinnassa. Koska painotan tutkielmassa 

työelämänäkökulmaa, tarkoituksenani ei kuitenkaan ole pohtia kääntäjänkoulutuksen 

kehittämismahdollisuuksia teorian pohjalta. Tarkoituksenani on pikemminkin löytää vastaus siihen, 

millaisia käännöskurssien pitäisi olla KAJ:n kyselyn tulosten valossa sekä ammattikääntäjien oman 

työkokemuksen perusteella, jotta ne valmentaisivat opiskelijoita mahdollisimman hyvin työelämän 

vaatimuksiin. Pyrin haastattelujen avulla selventämään, mitä yksittäisiä asioita käännöskursseilla 

ainakin kannattaisi käsitellä, jotta opiskelijat saisivat mahdollisimman todenmukaisen kuvan 

käännösalan työstä. 

Pelkkiin käännöskursseihin keskityn siksi, että ne ovat kaikille pakollisia. Jos työelämätaitoja 

käsiteltäisiin pakollisilla kursseilla, varmistettaisiin, että kaikki opiskelijat oppivat ainakin 

olennaisimmat perustiedot. Toisaalta kaikkea asiaa ei voida mahduttaa käännöskursseille, joten 

myös muiden kurssien – niin pakollisten kuin vapaaehtoisten – asemaa työelämätaitojen 

opetuksessa on syytä pohtia. 

Pro gradun laajuisessa tutkielmassa ei valitettavasti ole mahdollista tehdä niin kattavaa tutkimusta, 

että tulosten perusteella voitaisiin antaa koko käännösalan koulutusta koskevia yleisiä suosituksia. 

Lisäksi käännösalan laajuuden ja opiskelijoiden yksilöllisten erojen takia lienee mahdotonta, että 

paraskaan koulutusohjelma pystyisi tarjoamaan kaikille opiskelijoille valmiin ammattitaidon. Siksi 

en pyri tarjoamaan ratkaisua siihen, miten koulutus voisi vastata kääntäjän ammatin vaatimuksia 

paremmin. Pikemminkin tavoitteenani on selvittää, miten koulutus voisi antaa todenmukaisemman 

kuvan siitä, millaista työ todella on. Tällöin opiskelijat voisivat valmistautua paremmin siihen, 

millaista työelämä on opintojen jälkeen, sekä suunnitella opintojaan sen mukaisesti. Toiveenani on, 

että tutkimus antaisi tietoja, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kääntäjänkoulutuksen 

kehittämisessä. Parhaassa tapauksessa tutkimuksen tulokset auttavat kouluttajia lisäämään 

kääntäjien peräänkuuluttamaa työelämän näkökulmaa koulutukseen. 
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Tulkkikoulutustakin olisi varmasi syytä tutkia työelämän vaatimusten näkökulmasta. Tulkkauksen 

alan jouduin valitettavasti kuitenkin rajaamaan tutkielmasta pois kokonaan käytännön syistä, sillä jo 

pelkkään kääntämiseen keskittyvää tutkielmaa oli hankala rajata niin, ettei se paisuisi liian suureksi. 

Tutkielman 2. luvussa tarkastelen käännöstieteen ja kääntäjänkoulutuksen kehittymistä sekä 

muutoksia pedagogiikassa. Samalla pyrin hahmottamaan, mihin koulutus asettuu tällä hetkellä 

akateemisen ja ammatillisen dikotomiassa. Luvussa 3 käsittelen työssä tarvittavia tietoja ja taitoja 

sekä kääntäjien kompetenssin ja asiantuntijuuden käsitteitä. Kompetenssimääritelmien ja -mallien 

yhteydessä luvussa tutustutaan Euroopan kääntäjänkoulutusohjelmien EMT-hankkeeseen, johon 

kuuluvat Suomessa Tampereen ja Turun yliopistot. Luvussa 4 pureudun aiheesta jo tehtyihin 

kyselyihin ja selvityksiin. Keskityn erityisesti KAJ:n koulutuspoliittiseen kyselyyn, av-kääntäjien 

opiskelijakyselyyn sekä Tampereen yliopistossa toteutettuihin maisterien uraseurantoihin. Luvussa 

5 kartoitan Suomessa käännösalan koulutusta tarjoavien yliopistojen opetussisältöjä työelämän 

vaatimusten näkökulmasta. Siinä olen valinnut painopisteeksi Tampereen yliopiston opetuksen 

tarkastelun, koska se on kotiyliopistoni. Luvussa 6 kerron tarkemmin tutkimuskysymyksestäni, 

käyttämästäni tutkimusmenetelmästä sekä tekemistäni haastatteluista. Luvussa 7 esittelen 

haastattelujen tuloksia, jonka jälkeen teen niistä päätelmiä.
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2. KÄÄNTÄJÄNKOULUTUKSEN 

KEHITYKSEN TAUSTATEKIJÄT 

Tässä tutkielmassa kartoitetaan kääntäjänkoulutuksen ja työelämän tämänhetkistä vastaavuutta 

Suomessa, ja painopisteenä on etenkin Tampereen yliopiston tarjoama kääntäjänkoulutus. Ennen 

nykytilanteen tarkastelua on kuitenkin syytä tutkia koulutuksen kehitystä tähän mennessä. 

Kääntäjien koulutus aloitettiin Suomessa 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa neljässä kieli-

instituutissa. Kieli-instituutit sijaitsivat Tampereella, Kouvolassa, Turussa ja Savonlinnassa. 

Vuonna 1981 kieli-instituutit liitettiin yliopistoihin kääntäjänkoulutuslaitoksina, ja kääntämisen 

opetusta on tarjottu siitä lähtien yliopistoissa. (Helsingin yliopisto 2006a; Tampereen yliopisto 

2011; Jonsson 2010; Sneck 2009:9.) Yliopistoissa on sittemmin tapahtunut erilaisia uudistuksia, 

joiden seurauksena kääntämistä opetetaan nykyään yliopistosta riippuen erinimisissä yksiköissä ja 

oppiaineissa (ks. luku 4). 

Kääntäjänkoulutuksessa on tapahtunut viime vuosikymmenten aikana suuria muutoksia. Tähän ovat 

vaikuttaneet paitsi käännöstieteen eriytyminen omaksi tieteenalakseen myös uudet pedagogiset 

suuntaukset. Osaltaan muutosta ovat vauhdittaneet myös globalisoitunut talous sekä sen aiheuttamat 

kääntämisen ja kaksikielisen viestinnän uudet tarpeet. Kääntäjänkoulutusohjelmat ovat pyrkineet 

vastaamaan uusiin tarpeisiin ja tarjoamaan opiskelijoille käännösalalla työskentelyyn tarvittavat 

tiedot ja taidot. (ks. Chen 2009: 12). 

2.1. Käännöstieteen kehitys 

Käännöstiede on hyvin nuori tieteenala, sillä käännöstutkimusta pidettiin vielä 1970-luvulla osana 

kielitiedettä ja kääntämisen opetus katsottiin lähinnä osaksi vieraiden kielten sanojen ja rakenteiden 

opettelua. Vasta 1980-luvulta lähtien käännöstiede alkoi todella irtautua kielitieteistä, ja 

ymmärrettiin, että kielitaito on kääntämisen edellytys eikä sen tavoite. Tämä tarkoittaa, että 

kieltenopetuksen ja kääntämisen opetuksen tavoitteet eivät ole samat ja niiden on siksi hyvä erota 

toisistaan. (Leppihalme 2004: 51–54.) Käännöstieteen kehittyminen itsenäiseksi tieteenalaksi ei ole 

käynyt helposti, koska kääntäjän ammattiprofiili on ollut perinteisesti epämääräinen ja ammattia ei 

ole arvostettu (Snell-Hornby 1992: 10). Kääntämisen arvostusta on heikentänyt muun muassa 
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kääntäjien ammattiryhmän näkymättömyys (esim. Abdallah 2012a: 1) sekä kieltä osaamattomien 

amatöörien käännökset, joiden näkyvyys on suuri esimerkiksi matkailualalla (ks. Snell-Hornby 

2006: 137). Osaltaan arvostuksen puutetta selittänee myös 1960-luvulle asti vallalla ollut näkemys, 

jonka mukaan kääntäminen on puhtaan mekaanista toimintaa, joka voisi olla automatisoitavissa 

tietokoneiden suorittamaksi toiminnaksi (Snell-Hornby 2006: 35).1  

Kääntäminen alettiin 1960-luvulla mieltää osaksi kontrastiivista kielitiedettä, ja hieman 

myöhemmin ala sai vaikutteita etenkin tekstintutkimuksesta. Tekstintutkimuksen suuntaus vaikutti 

kääntämisen opetukseen 1980-luvun puolivälistä lähtien ja viitoitti tietä empiiriselle tutkimukselle. 

Kiinnostuksen kohteeksi nousivat etenkin ammattimaisen kääntämisen todellisuus ja 

käännöstoiminnan koko kirjo yhteiskunnassa. Kurssien toimintatavat muuttuivat työpajamaisiksi, ja 

tavoitteeksi tuli ammattikääntäjän kompetenssin kehittäminen tyypillisiä toimeksiantoja 

simuloimalla. Kun opetuksessa yritettiin ottaa huomioon kaikki kääntämisessä tarvittavat tiedot ja 

taidot, käännöstiede alkoi saada vaikutteita muilta tieteenaloilta ja muuttui monitieteelliseksi. 

Käännöstieteellisissä tutkimuksissa onkin nykyään nähtävissä vaikutteita useilta eri tieteenaloilta, ja 

uudet tutkimustulokset ovat osaltaan auttaneet kehittämään kääntäjänkoulutusta. (Neubert 2000: 

14–24.) 

Käännöstieteen kehittymisen yhteydessä puhutaan usein tieteenalassa tapahtuneista ”käänteistä”. 

Näistä ensimmäinen, pragmaattinen käänne, sijoittui 1960–1970-luvuille, ja se toimi vastareaktiona 

Noam Chomskyn generatiiviselle kieliopille. Kielitieteen piirissä kehitellyt uudet teoriat muuttivat 

käsitystä kielestä, ja kieli alettiin ymmärtää aiempaa laajemmin toiminnan välineenä. Noihin 

aikoihin tehtiin kääntämisen kannalta keskeisiä oivalluksia kielen kommunikatiivisesta luonteesta, 

ja pragmaattinen käänne yhdessä tekstilingvistiikan suuntauksen sekä muilta tieteenaloilta saatujen 

vaikutteiden kanssa viitoittivat tietä käännöstieteen synnylle. (Snell-Hornby 2006: 36–40.) 

Itsenäiseksi tieteenalaksi eriytyneen käännöstieteen perusluonne alkoi muotoutua 1980-luvulla 

tapahtuneen kulttuurisen käänteen aikana. Tällöin kääntämisen tutkimuksessa siirryttiin 

preskriptiivisyydestä deskriptiivisyyteen sekä lähdetekstisuuntautuneisuudesta kohdetekstin ja 

-kulttuurin painottamiseen. Tarkastelun kohteeksi nousivat varsinkin käännöksen funktio 

kohdekulttuurissa sekä tekstien systeemit. (Snell-Hornby 2006: 47–49.) Muutoksen tuulet 

puhalsivat 1980-luvulla jo Suomessakin, missä Justa Holz-Mänttäri pyrki tekemään eroa 

                                                 
1 Tällainen näkemys ei ole poikkeuksellinen nykypäivänäkään Google Translaten kaltaisten, verkossa 

olevien konekäännöspalvelujen takia. 
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kielitieteisiin kehittäessään kulttuurienvälistä kommunikaatiota painottavan teoriansa 

translatorisesta toiminnasta (emt. 57). 

Nykytilanteesta katsottuna 1990-luvulla käännöstieteessä vaikuttaa tapahtuneen kaksi käännettä: 

empiirinen käänne ja globalisaation aiheuttama käänne. Käännöstieteen piirissä oli 1990-luvun 

alkuun mennessä tehty pääasiassa teoreettista tutkimusta, ja empiirinen käänne ilmeni käytännön 

tutkimusten määrän kasvuna. (Snell-Hornby 2006: 115.) Kiinnostuksen kohteiksi nousivat muun 

muassa tulkkauksen eri alalajit sekä TAP- ja korpustutkimukset2 (emt. 116–126). Globalisaatio 

puolestaan aiheutti tieteenalalla oman käänteensä, koska muutokset teknologian, viestinnän ja 

kielen saralla vaikuttivat kääntämiseen ja kääntäjien jokapäiväiseen työhön. Käännöstieteellisen 

tutkimuksen kannalta olennaista olivat etenkin tiedon lisääntyminen, tiedonkulun nopeus ja 

virtuaalinen viestintä: ne muuttivat tavan tuottaa ja hahmottaa kieltä ja tekstejä. (Emt. 128–132.) 

Tutkimukset ovat jo 1970-luvulta lähtien sivunneet aika ajoin kääntämisen sosiologiaa, ja monien 

tutkijoiden mukaan käännöstieteessä on parhaillaan meneillään sosiologinen käänne (Snell-Hornby 

2006: 172, ks. myös Wolf 2007 ja Chesterman 2009). Käsillä oleva tutkielma liittyy kääntämisen 

sosiologiaan sikäli, että tarkastelen siinä kääntäjien toimintaan ja etiikkaan – etenkin kääntäjien 

yhteiskunnalliseen asemaan ja rooliin – liittyviä kysymyksiä.  

Koska käännöstieteellisen tutkimuksen painopiste on nykyään kielen sijasta usein toimijoissa eli 

kääntäjissä ja tulkeissa, Andrew Chesterman (2009: 13–18) on ehdottanut uudelle suuntaukselle 

nimeä Translator Studies, ”kääntäjätutkimus”, joka pitää sisällään käännöstutkimuksen sosiologiset, 

kulttuuriset ja kognitiiviset suuntaukset. Tämän suuntauksen alle Chesterman asettaisi myös 

käännösprosessin sosiologian, jossa tutkitaan käännöstapahtuman eri vaiheita, kuten erilaisia 

työskentelykäytänteitä sekä laadunvarmistus- ja tarkistusprosesseja. Koska kartoitan oman 

tutkimukseni empiirisessä osuudessa eli haastatteluissa kääntäjien työskentelytapoja ja 

toimeksiantojen eri vaiheita, katson sen kuuluvan käännösprosessin sosiologisen tutkimuksen 

piiriin. 

                                                 
2  TAP- eli think-aloud protocol -tutkimukset ovat kokeellisia tutkimuksia, joiden tavoitteena on selvittää, 

mitä kääntäjien mielessä tapahtuu kääntämisen aikana. Korpustutkimuksissa tutkitaan isoja tekstimassoja, ja niiden 

avulla pyritään tekemään yleistyksiä käännösten kielestä. 
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2.2. Pedagogiset muutokset 

Samalla kun käännöstiede on kehittynyt itsenäiseksi tieteenalakseen, myös koulutusjärjestelmä on 

ollut muutoksen kourissa. Uudenlaiset oppimiskäsitykset ovat johtaneet uusien pedagogisten 

menetelmien käyttöönottoon. Perinteisiä yliopisto-opetuksen muotoja on kritisoitu esimerkiksi siitä, 

että ne tuottavat elotonta tietoa, jota ei pystytä soveltamaan tosielämän työtilanteissa. Tämän päivän 

työelämässä asiantuntija-asemassa olevilta työntekijöiltä kuitenkin edellytetään erityisalan 

asiantuntemuksen lisäksi muun muassa kykyä löytää oikeaa tietoa ja soveltaa sitä, yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja, joustavaa päätöksentekotaitoa sekä kykyä sietää paineita ja epävarmuutta. 

Perinteiset opetusmenetelmät – luennot ja kirjatentit, joissa painotetaan tietojen toistamista, 

esittämistä ja kontrollointia – eivät juurikaan edistä näiden taitojen kehittymistä. Lisäksi esimerkiksi 

tenttien on opetusmenetelmänä todettu vaikuttavan opiskelijoiden oppimisprosessiin jopa 

haitallisesti, koska ne johtavat helposti pinnalliseen ulkoa opetteluun. Koulutuksen suurena 

haasteena onkin ollut kehittää opetusmenetelmiä, joissa huomioidaan sekä alakohtaisen tiedon että 

yleisten työelämän edellyttämien taitojen harjaannuttaminen. Esimerkiksi ongelmalähtöisen 

oppimisen kaltaiset suuntaukset ovat pyrkineet vastaamaan tähän haasteeseen. (Tynjälä 1999: 161–

162.)  

Konkreettinen esimerkki opetuksen kehittämisestä on Tampereen yliopistossa vuonna 2012 

tapahtunut koulutusuudistus, jonka seurauksena käynnistyivät laaja-alaiset tutkinto-ohjelmat. Laaja-

alaisten ohjelmien tavoitteena on valmistaa opiskelijoita muuttuvaan ja globalisoituvaan työelämään 

monitieteisellä opetuksella, jossa painotetaan muun muassa ilmiöperustaista ja tutkivaa oppimista 

(Opetusneuvosto 2011: 1). Toisaalta kritiikistä huolimatta myös luennot ja kirjatentit ovat 

säilyttäneet paikkansa uusien tutkinto-ohjelmien opetusmenetelminä. Niissäkin lienee siis omat 

hyötynsä: Esimerkiksi luennoilla tapahtuu vuorovaikutusta, ja oppilaiden on sallittua kyseenalaistaa 

opettajansa näkemykset. Kirjatentitkään eivät suinkaan ole aina pelkkää ulkoa opetellun asian 

toistamista, vaan opiskelijoita voidaan pyytää soveltamaan oppimaansa tietoa.  

Pedagogisten suuntausten kehittyminen on heijastunut myös kääntäjänkoulutuslaitoksiin. 

Kääntäjänkoulutus on käynyt läpi valtavan pedagogisen muutoksen etenkin vuodesta 1990 lähtien, 

kun siihen on alettu soveltaa vieraan kielen opetuksen ja aikuiskoulutuksen oppimisteorioita. 

Lähtökohta on vaihtunut opettaja- ja käännöskeskeisestä oppijakeskeiseksi ja 

prosessisuuntautuneeksi. (Chen 2009: 14.) 
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Perinteisesti kääntämisen pedagogiset lähestymistavat ovat perustuneet neljään käsitykseen. 

Ensimmäisen käsityksen mukaan kääntämään voi oppia vain harjoituksen kautta eli kääntämällä. 

Toisen käsityksen mukaan opiskelijat oppivat kääntämään virheiden kautta. Kolmannen käsityksen 

mukaan kääntämisen voi oppia vain opettajalta ja vain opettaja voi arvioida käännöksen laadun. 

Neljännen näkemyksen mukaan käännöskursseilla keskitytään pelkästään opiskelijoiden 

käännöksiin, eikä huomiota kiinnitetä opiskelijoiden käännöstaidon paranemiseen tai virheiden 

syihin. (Chen 2009: 14–15.) 

Näitä näkemyksiä on kritisoitu esimerkiksi siitä, että niissä ei huomioida yksilöiden kykyjä ja ne 

aiheuttavat kielteisiä tunteita. Lisäksi niissä jätetään huomiotta se, kuinka opiskelijat kääntävät ja 

miksi he tekevät virheitä. Eräät tutkijat ovatkin ehdottaneet lähestymistavan muuttamista ja 

suuntautumista esimerkiksi sosiaaliseen konstruktivismiin, jonka mukaan oppiminen syntyy 

vuorovaikutuksessa. (Chen 2009: 15) Konstruktivistisen tiedonkäsityksen mukaan tieto ei ole 

sellaisenaan siirrettävissä, vaan se on joko yksilön tai sosiaalisen yhteisön rakentamaa. Oppiminen 

on siis aktiivista toimintaa, jossa oppija tulkitsee uutta tietoa aiempien tietojensa ja käsitystensä 

perusteella. (Tynjälä 1999: 162–163.) Toiset vastustavat vain yhden pedagogisen lähestymistavan 

omaksumista opetuksessa, sillä se rajoittaa kompetenssin kehittymistä (Chen 2009: 15–16). 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana suosiota ovat saavuttaneet siis pedagogiset menetelmät, 

joissa opiskelija asetetaan opetuksen keskiöön ja joissa huomiota kiinnitetään paitsi käännökseen 

myös käännösprosessiin. Useimmiten tällaisiin näkemyksiin kuuluu, että opiskelijat pohtivat omaa 

oppimistaan. Lisäksi niissä korostetaan joko ryhmä- tai yksilötyöskentelyn tai molempien etuja. 

Ryhmätyöskentelyn puolesta puhuu se, että oppimista tapahtuu opiskelijoiden keskinäisen 

vuorovaikutuksen kautta. Yksilötyöskentelyn kannattajien mielestä itsearviointi ja itsetietoisuus 

auttavat opiskelijoita parantamaan käännös- ja oppimisstrategioitaan. Katsantokannasta riippumatta 

näiden uusien lähestymistapojen väitetään parantavat oppijan itsenäisyyttä, mikä puolestaan auttaa 

kehittymään elinikäiseksi oppijaksi. Lisäksi ne luovat myönteisen oppimisympäristön ja auttavat 

opiskelijoita kehittymään itsevarmoiksi – ja sitä kautta päteviksi – kääntäjiksi. (Chen 2009: 16–17.) 

2.3. Kääntäjänkoulutuksen perusluonne: akateemista 

vai ammatillista? 

Kahtiajako akateemiseen ja ammatilliseen on aina ollut keskeistä kääntäjänkoulutuksen 

opetussisällöistä käydyissä keskusteluissa. Keskustelua on herättänyt etenkin teorian relevanssi 
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käytännön käännöstyön kannalta. (Kearns 2008: 186, ks. myös Chesterman & Wagner 2002.) 

Yliopistomaailmaa ylipäänsä on syytetty todellisesta maailmasta erkaantuneeksi ja käytäntöä 

kaihtavaksi, ja käännöstieteen kontekstissa tämä on näkynyt siinä, että ammatillinen käännösyhteisö 

on kritisoinut kääntäjänkoulutusta liiasta teoreettisuudesta3. Samalla ammatillisen koulutuksen 

arvostus on viime vuosina kasvanut. Akateemisen ja ammatillisen koulutuksen välillä perinteisesti 

vallinnut kahtiajako on hälventynyt, koska useita ammatillisia oppilaitoksia on muutettu 

korkeakouluiksi. Oppilaitokset ovat alkaneet saada yhä enemmän yksityistä ja valtion rahoitusta. 

Yliopistoihin kohdistuneet taloudelliset paineet ovat johtaneet vaatimuksiin kursseista, jotka ovat 

sisällöltään aiempaa enemmän ammatillisesti painottuneita. Yliopistojen odotetaan opettavan 

aiempaa enemmän taitoja, joita voidaan suoraan hyödyntää määrätyissä töissä. (Kearns 2008: 188, 

195.)  

Keskustelu liittyy perustavanlaatuiseen kysymykseen yliopiston tehtävästä. Onko sen tarkoitus 

kouluttaa kääntäjiä markkinoiden tarpeita silmällä pitäen, vai pitäisikö opetusta suojella 

markkinoiden paineilta? Jos markkinat sanelevat opetuksen sisällön, yliopiston tutkimuksen ja 

opetuksen riippumattomuus sekä akateeminen vapaus vaarantuvat. Opetusta suunniteltaessa on 

otettava huomioon työmarkkinoiden lisäksi muutkin sidosryhmät. Kearnsin (2008: 204–210) 

mukaan jatkossa olisi keskeistä miettiä, koulutetaanko kääntäjiä ennalta määrättyihin tehtäviin, vai 

onko hyötynäkökulmaa tärkeämpää opettaa taitoja, jotka hyödyttävät opiskelijoita yhteiskunnan 

jäseninä ja joita he voivat käyttää useissa erilaisissa töissä. Hänen mukaansa opetuksessa on 

mahdollista vaalia taitoja, joista on hyötyä monissa ammatillisissa ja ei-ammatillisissa yhteyksissä, 

ilman että akateemisten tai ammatillisten päämäärien välille syntyisi ristiriitaa. 

Tarkastelemalla koulutus- tai tutkinto-ohjelmien nimityksiä ja tavoitteita on mahdollista päätellä 

jotain siitä, millaiseksi yliopisto mieltää oman tehtävänsä kääntäjien kouluttajana akateemisuuden ja 

ammatillisuuden dikotomiassa. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa ei kouluteta vain kääntäjiä 

vaan monikielisen viestinnän asiantuntijoita. Rajaavan kääntäjä-ammattinimikkeen hylkääminen ja 

asiantuntija-sanan käyttäminen viittaavat nähdäkseni siihen, että tutkinto-ohjelman tavoitteena ei 

ole valmistaa opiskelijoita vain tiettyyn ennalta määrättyyn tehtävään ja että koulutuksessa pyritään 

                                                 
3 Esimerkiksi Wagnerin mielestä teorian ja käytännön välinen kuilu on harvassa ammatissa yhtä suuri 

kuin kääntäjän ammatissa (Chesterman & Wagner 2002). 
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ottamaan huomioon muutkin sidosryhmät kuin työelämä.4 Tätä päätelmää tukee yliopiston vuosien 

2010–2015 strategia, jossa korostetaan yliopiston tiivistä yhteyttä paitsi yritysmaailmaan myös 

kansainväliseen tieteelliseen yhteisöön, valtioon, kuntiin, ja kansalaisjärjestöihin (Holli 3, 2010).  

Tämän tutkielman yhteydessä tehdyissä haastatteluissa haastattelin ammattikääntäjiä ja kysyin 

heiltä parannusehdotuksia käännöskurssien sisältöön, jotta opiskelijat saisivat todenmukaisemman 

kuvan käytännön työelämästä. Vaikka tutkielmassa painotetaan työelämänäkökulmaa ja lähtökohta 

on hyötyperustainen, ei yliopiston tehtävää nähdä siinä pelkästään ammattiin valmistavana 

instituutiona. Myös teorian osuutta pidetään tärkeänä, vaikka työssä painotetaan lähinnä 

koulutuksen ammatillista puolta. Koska kääntäjänkoulutuksen nykysuuntauksena on ottaa yhä 

enemmän huomioon työelämän edellytykset, on paikallaan selvittää, minkä asioiden opetus on 

relevanttia ja miten uusia asioita opetetaan. Haastattelemillani kääntäjillä ei ole kasvatustieteellistä 

taustaa eikä heidän siksi voida olettaa tuntevan erilaisia pedagogisia menetelmiä. Siksipä en 

haastatteluissakaan pitänyt etusijalla opetusmenetelmistä keskustelemista vaan hyödyllisten 

sisältöjen kartoittamista. Kysyin kuitenkin haastateltavilta aina eri teema-alueiden kohdalla, olisiko 

heillä näkemyksiä siitä, miten tiettyjä osa-alueita voisi kursseilla opettaa tai harjoitella. Ilahduttavan 

usein heillä olikin jonkinlaisia mielipiteitä käytännön toteutuksista. Vaikka haastattelut eivät siis 

sinällään koskeneet pedagogiikkaa, haastateltavien mielipiteet voivat antaa hyödyllisiä näkökulmia 

kurssien käytännön toteutuksen suunnitteluun. 

                                                 
4 Tampereen yliopiston Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman nimeämisperusteita 

on kommentoinut samaan tyyliin myös Abdallah (2012a: 51, alaviitteessä). Ks. tarkemmin monikielisen viestinnän ja 

käännöstieteen opetuksen sisällöistä ja tavoitteista luvusta 4. 
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3. TYÖSSÄ TARVITTAVAT TIEDOT, 

TAIDOT JA OSAAMINEN 

Tässä tutkielmassa selvitetään, miten ammattikääntäjät kehittäisivät kääntäjänkoulutusta niin, että 

se tarjoaisi opiskelijoille todenmukaisen kuvan työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista. 

Tulosten perusteella koulutukseen ehdotetaan muutoksia, jotka valmistaisivat opiskelijoita entistä 

paremmin käännösalan ammatteihin. Ennen kuin määritellään nimenomaan käännösalan 

ammateissa tarvittavia tietoja ja taitoja, on syytä selvittää, onko olemassa tiettyjä taitoja, joita 

tarvitaan kaikissa töissä. Myös ammatilliseen osaamiseen liittyvää käsitteistöä on paikallaan 

tarkastella lähemmin.  

3.1. Työn taidot ja niihin liittyvät käsitteet 

Työn luonne ja työssä tarvittavat taidot muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa. Teknologisen 

kehityksen myötä työn tekemisen tapa uudistuu, ja aiemmin staattiset ammatit kehittyvät muuttuvan 

yhteiskunnan myötä nykyään nopealla vauhdilla. Koulutusta ja työelämän edellyttämiä taitoja 

täytyy siksi kehittää jatkuvasti. Helakorven (2005: 68) mukaan kaikki työntekijät tarvitsevat 

tulevaisuudessa yhä enemmän seuraavia ominaisuuksia: kokonaisuuksien hahmottamista; 

muutoksen ja erilaisuuden sietokykyä; analyyttistä ja loogista päättelykykyä; yhteistyö- ja 

verkostotaitoja; käytännön ongelmanratkaisukykyä; graafisesti kuvattujen tietojen ja järjestelmien 

lukutaitoa; tutkivaa, kokeilevaa ja kehittävää työotetta sekä globaalista, ekologista ja eettistä 

ajattelua. Näistä osaamisen alueista tulevaisuudessa painottuvat entistä enemmän 

vuorovaikutustaidot, oppimiskyky sekä muutoksen ja erilaisuuden sietokyky. Paljolti 

samansuuntaisia ennusteita tulevaisuudessa korostuvista taidoista ja osaamisista antavat myös 

Järvensivu ja Alasoini (2012: 40–41). Heidän mukaansa työelämässä on jatkossa keskeistä 

digitaalinen lukutaito ja informaation hallinta, työn ja elämän hallinnan taidot, verkosto-osaaminen 

ja organisointitaidot, osaamisen rakentamisen taidot sekä refleksiivisyys ja siihen perustuva arvo-

osaaminen. 

Helakorven (2005: 5) mukaan osaamisen, ammattitaidon ja asiantuntijuuden käsitteitä käytetään 

nykyään yleisesti hyvin erilaisissa yhteyksissä, ja siksi kyseisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita 
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on syytä hieman selventää. Täydellistä käsiteanalyysiä on kuitenkin hyvin vaikea tehdä, koska 

käytettävissä on paljon lähes samaa tarkoittavia termejä. Ammatillinen osaaminen käsittää 

Helakorven (2005: 56) mukaan toisaalta ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot sekä toisaalta 

henkilön persoonallisuuden eri puolet, joita perimä ja sosiaalinen toimintaympäristö elämän aikana 

muokkaavat. Osaamista käytetään muillakin elämän osa-alueilla kuin ammatissa toimittaessa, ja 

siitä syystä ammattitaito ja asiantuntijuus ovat osaamisen alakäsitteitä. Osaamisen ja ammattitaidon 

perustana on kyvykkyys. Kyvykkyys puolestaan on osin perittyä lahjakkuutta, osin koulutuksen ja 

kokemuksen tulosta. 

Työelämän kontekstissa osaaminen tarkoittaa työn edellyttämien tietojen ja taitojen hallintaa ja 

niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. Nykyisin usein käytetty ydinosaamisen käsite 

puolestaan määritellään todelliseksi strategiaksi, ja sillä tarkoitetaan ”sellaista yksilön, työryhmän, 

yrityksen tai alueellisen osaamistihentymän jalostusverkkoon antamaa kontribuutiota, jonka 

kyseinen yksilö, työryhmä, yritys tai alueellinen osaamistihentymä hallitsee parhaiten maailmassa.” 

(Helakorpi 2005: 56.) 

Ammatillista osaamista monitahoisempi käsite on asiantuntijuus. Asiantuntijatyötä on käsitelty 

varsinkin sosiologisissa tutkimuksissa, joissa siihen viitataan yleensä profession käsitteellä. 

Professiot syntyivät 1800-luvulla modernin yhteiskunnan kasvun ja laajentumisen myötä, ja 

professioiksi luettiin yhteiskunnallisesti vakiintuneet ja sulkeutuneet asiantuntijakunnat, joiden 

toimintareviiri on tarkasti vartioitu. Esimerkiksi lääkärin ja juristin ammatit ovat esimerkkejä 

perinteisistä professioista. (Pyöriä 2006: 55.) Profession tarkasta määritelmästä ei kuitenkaan 

vieläkään ole päästy yksimielisyyteen, ja monia ammatteja on tulkittu eri yhteyksissä professioiksi 

(Helander 1993: 36, 40). Jälkiteollistumisen myötä muodostui tarvetta muunkinlaiselle 

asiantuntijatyölle kuin professioiden arkkityypeille, ja asiantuntijatyö on yleistynyt perinteisiä 

professioita laajemmaksi ilmiöksi (Pyöriä 2006: 55). On syntynyt monia uusia asiantuntijuusaloja, 

ja perinteiset asiantuntijuusalat ovat pirstaloituneet pienempiin osiin. Tutkijat ovatkin alkaneet 

määritellä asiantuntija-ammatteja uudella tavalla. Perinteisesti asiantuntijuus on ymmärretty 

”kolmijalaksi”, jonka muodostavat tieto, instituutiot ja professiot (Eräsaari 2002, Parviaisen 2006: 

158 mukaan). Tämän käsityksen on kuitenkin haastanut keskustelu eksperttiydestä, jossa ekspertiisi 

on omien ponnistelujen kautta syntyvää syvällistä tietoa, joka ei tarvitse institutionaalista sidettä tai 

tieteellistä tietoa. Tämä uusi asiantuntijuus on etääntynyt tieteellisestä tiedosta, ja pitkää koulutusta 

on alettu pitää pikemminkin pitkäjänteisyyden ja oppimiskyvyn kuin professionaalisuuden 

todisteena. (Parviainen 2006: 158–159.) 
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Nykykeskustelussa asiantuntijuus nähdään dynaamisena, muuntuvana ja vakiintuneen työnjaon 

luokitusta kaihtavana. Sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna asiantuntijuus voidaan määritellä 

asiantuntijaksi tunnustettuun henkilöön sitoutuvaksi ilmiöksi. (Helakorpi 2005: 56.) 

Asiantuntijoiksi kutsutaan siis henkilöitä, jotka vastaavat yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä tietyn 

alan asiantuntijuudesta. Kognitiivisessa psykologiassa asiantuntijuus määritellään kyvyksi suoriutua 

jatkuvasti tietystä joukosta alalle tyypillisiä tehtäviä erinomaisesti. Asiantuntija kykenee 

hyödyntämään pitkäaikaista muistiaan tehtävän suorittamisen aikana paremmin kuin ei-asiantuntija. 

Lisäksi asiantuntija kykenee ennakoimaan ja suunnittelemaan tehtäviä sekä välineellistämään 

omaksumansa tiedot. Tämän ansiosta hän kykenee automatisoimaan oppimiaan 

ongelmanratkaisustrategioita. Lopuksi asiantuntijalle on ominaista myös strateginen oppiminen, 

mikä tarkoittaa, että hän oppii ratkaisemaan ongelmia tehokkaasti. (Englund Dimitrova 2005: 16–

19.) Jos asiantuntijaa voi luonnehtia monitaituriksi, jonka osaaminen on laajaa, erikoisasiantuntija 

hallitsee jonkin osaamisalueen erityisen korkeatasoisesti (Helakorpi 2005: 68). 

Tynjälä (1999) korostaa oppimisen ja asiantuntijuuden läheistä suhdetta. Hän pitää asiantuntijalle 

ominaisena jatkuvaa oppimista ja itsensä ylittämistä. Asiantuntijuus on asteittain etenevä 

ongelmanratkaisuprosessi: asiantuntijan toiminta ei koskaan rutinoidu, vaan hän toimii jatkuvasti 

omien kykyjensä ylärajoilla ja tarttuu tietyn ongelman ratkaistuaan uusiin haasteisiin. Näin 

asiantuntijuuden keskeinen olemus liittyy oppimiseen, ja asiantuntijuus on pikemminkin 

toimintatapa kuin pysyvä ominaisuus. (emt. 160–161.) 

Asiantuntijuuteen ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät myös ammattitaidon, kvalifikaation ja 

kompetenssin käsitteet. Etenkin viimeksi mainittu on tämän tutkielman kannalta tärkeä, koska sitä 

käytetään aiheeseen liittyvissä käännöstieteellisissä tutkimuksissa. Ongelmallista kyseisissä 

kolmessa käsitteessä on se, että niiden suhde on edelleen jäsentymätön ja niitä käytetään eri 

yhteyksissä hiukan eri tavoin. Välillä ammattitaidon käsite rinnastetaan kompetenssin (ks. 

Helakorpi 2005: 58), välillä kvalifikaation käsitteeseen (ks. emt. 62). Toisaalta myös kvalifikaation 

ja kompetenssin käsitteitä käytetään samamerkityksisinä (ks. Raivola 2000a: 61). Helakorven 

(2005: 57) mukaan kuitenkin tavallisesti käytettyjä määritelmiä ovat seuraavat: Kvalifikaatio 

tarkoittaa ammattitaitovaatimuksia eli niitä yleisiä valmiuksia, joita tietty työ edellyttää. 

Kompetenssi sen sijaan tarkoittaa pätevyyttä eli työntekijän valmiuksia suoriutua tietystä 

työtehtävästä. Kvalifikaatiolla ja kompetenssilla on eri puolia: muodollinen, koulutukseen perustuva 

kompetenssi ja määritelty kvalifikaatiovaatimus on erotettava käytännössä esiintyvästä 

kompetenssista ja todellisesta kvalifikaatiosta. Hyödynnetty kompetenssi on sitä osaa pätevyydestä, 

jota käytetään tietyssä työtehtävässä. (Helakorpi 2005: 58.) Ammattitaito puolestaan on Helakorven 
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mukaan pysyvää tekemisvalmiutta, joka edellyttää harjaantumisen lisäksi tietoja. Ammattitaito 

koostuu useista osataidoista ja se voidaan tarvittaessa osittaa pienempiin kokonaisuuksiin. 

Osittaminen on toimiva väline silloin, kun halutaan tietää, mitä jokin ammatti sisältää, miten jokin 

työ voidaan järkevästi suunnitella ja toteuttaa, tai kun halutaan kehittää ammatin oppimista ja 

opetusta. (Helakorpi 2005: 61–62.)  

Tekninen funktionalismi liittää työn vaatimukset ja tekijän osaamisen yhteen. Kvalifikaatioista 

puhuttaessa uskotaan, että ammatin vaatimuksista pystytään johtamaan työntekijältä vaadittavat 

valmiudet, jotka puolestaan voidaan tuottaa etukäteen koulutuksen tai työharjoittelun avulla. 

Koulussa parhaiten menestyneet menestyvät ennustettavasti parhaiten myös työssä. Koska 

koulutuksessa ei voida huomioida ja harjoitella jokaista työelämässä vastaan tulevaa tilannetta, 

suuntauksessa luotetaan siirtovaikutuksen merkitykseen: aiemmin opittuja taitoja voidaan soveltaa 

missä tahansa uudessa työkontekstissa. Viimeaikaisten tutkimusten valossa näyttää kuitenkin siltä, 

ettei opinnoissa menestyminen korreloi työssä menestymisen kanssa. Koulussa opittu ei 

automaattisesti muutu työelämän osaamiseksi, koska koulun tiedonkäsitys ja tiedonmuodostus 

eroavat arkipäivän oppimisesta. (Raivola 2000a: 59–60) Opittua tietoa ei siis pystytä helposti 

soveltamaan tosielämän työtilanteissa (vrt. luku 2.2). Vaikuttaakin siltä, ettei kvalifikaation käsite 

enää riitä ohjaamaan koulutustoimintaa, koska se on liian staattinen ja ennalta määräävä (Raivola 

2000a: 60). Lisäksi on syytä huomioida, että kvalifikaatiot eivät ole pysyviä. Työn vaatimukset 

muuttuvat ja painottuvat eri tavoin. Kvalifikaatiovaatimusten lisäksi myös kompetenssit muuttuvat. 

On olemassa pysyviä peruskompetensseja mutta toisaalta myös lyhytkestoisia, teknologiasta 

riippuvaisia kompetensseja, joita syntyy uusien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä. (Helakorpi 

2005: 63–65.)  

Nähdäkseni edellä mainitut asiat tarjoavat kääntäjänkoulutuksen suunnittelijoille olennaisia 

pohdinnan aiheita. Koska yhteiskunta ja kvalifikaatiovaatimukset muuttuvat tiuhaan, pysyvät 

kompetenssit nousevat keskeisiksi. Jako pysyvien ja lyhytkestoisten kompetenssien välillä ei 

mielestäni kuitenkaan ole selvä, vaan se voidaan nähdä jatkumona, jonka toisessa päässä on ns. 

ikuiset kompetenssit ja toisessa hyvin lyhytkestoiset, hetkelliset kompetenssit. Jatkuvasti 

muuttuvien kompetenssien viidakossa olisi olennaista miettiä, mitkä viime aikoina syntyneet 

kvalifikaatiovaatimukset ovat siinä määrin pysyviä, että niihin liittyviä kompetensseja kannattaa 

opettaa. Yliopistotasoisessa kääntäjänkoulutuksessa on toki aina oltava mukana pysyvät 

peruskompetenssit, kuten tietyt akateemiset ja yleiset perusvalmiudet (esimerkiksi kriittisyys ja 

oman tieteenalan tuntemus) sekä tietty ammatillinen perusvalmius (vrt. Pymin minimalistinen 

määritelmä kääntämisen kompetenssista, luku 3.2.1), mutta entä niiden ulkopuolelle jäävät 
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lyhytkestoiset kompetenssit? Miten voidaan määritellä, minkä uusien kompetenssien elinkaari on 

niin pitkä, että niitä kannattaisi opettaa? Esimerkkinä voidaan pohtia jatkuvasti markkinoille tulevia 

uusia käännösohjelmistoja: mitkä niistä jäävät alalle käyttöön niin pitkäksi aikaa, että niiden 

hallintaa pitäisi opettaa? Voidaanko uusien päivitysversioiden mukanaan tuomat muutokset ottaa 

huomioon ja miten? Kaikkia hyödyllisiä asioita ei opetusohjelmiin saada mahtumaan, ja täydennys- 

ja jatkokoulutus toki tarjoavat kääntäjille mahdollisuuden täydentää kompetenssejaan 

valmistumisen jälkeen. Kouluttajien on silti seurattava aikaansa ja reagoitava nopeasti sellaisiin 

muutoksiin, jotka ovat alalla edes jokseenkin pysyviä. Jääskeläisen (2007: 12) mukaan kääntämisen 

opettajilla on jopa moraalinen velvollisuus pysytellä ajan tasalla siitä, millaisille markkinoille he 

kääntäjiä kouluttavat. Tarja Tevan (2001: 30) sanoin: ”Koulutuksen tuleekin olla aina hieman edellä 

alan vaatimuksia, jotta ne pystytään kohtaamaan heti eikä vasta jälkijunassa. Koulutuksen on koko 

ajan otettava huomioon ammatin vaatimukset ja autettava tulevia ammattilaisia saamaan tarvittavat 

työelämän taidot.” Koskinenkin (2012b) on sitä mieltä, että koulutustarpeita on ennakoitava – 

vaikka toteaa samalla, että kääntäjäkoulutus on jo nyt hyvin ajan hermolla. Ennakoinnin tärkeyden 

puolesta puhuu myös se, että käännösala vaikuttaa olevan juuri nyt monia muita aloja 

voimakkaampien muutosten kourissa: käännösalan kehitys ja sen tuomat haasteet ovat Antinjuntin 

(2012) mukaan tällä hetkellä niin tärkeäksi koettu aihe, että Suomessa kansainvälisen 

kääntäjienpäivän teemaksi valittiin kansainvälisestä kääntäjäjärjestöstä (FIT) poiketen ”käännösalan 

tulevaisuus ja kestävä kehitys”5. 

3.2. Käännöstieteellinen tutkimus aiheesta 

Tutkielmani aiheeseen liittyvät etenkin tutkimukset kääntäjän asiantuntijuudesta ja kompetenssista6. 

Kääntäjänkoulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuutta pohdittaessa on tarpeen määritellä, 

minkälaisia kompetensseja kääntäjiltä työelämässä vaaditaan. Siksi esittelen seuraavassa luvussa 

uusimpia kääntäjän kompetenssista tehtyjä tutkimuksia ja määritelmiä. Lisäksi tarkastelen 

käännöstieteen piirissä käytyä keskustelua kompetenssin ja asiantuntijuuden käsitteistä.  

                                                 
5 Kansainvälisesti vuoden 2012 teema oli ”Translation as Intercultural Communication” eli 

”kääntäminen kulttuurienvälisenä viestintänä” (FIT 2012). 

6  Englanninkielisen competence-sanan käännösvastinetta ”kompetenssi” käytetään useimmissa aihetta 

käsittelevissä suomalaisissa tutkimuksissa (ks. esim. Kumpulainen 2011), joten sitä käytetään myös tässä tutkielmassa. 

Sama koskee jäljempänä esiintyvää käsitettä ”osakompetenssi” (subcompetence).  
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3.2.1. Tutkimukset kääntäjän kompetenssista ja 

asiantuntijuudesta 

Muilla tieteenaloilla on tutkittu paljon sitä, mistä alan asiantuntijatieto koostuu ja kuinka kyseinen 

tieto hankitaan. Käännöstieteen piirissä ei kuitenkaan ole yleisesti hyväksyttyä mallia siitä, mitä 

kääntäjän kompetenssi on tai miten se karttuu. Suurin osa tähänastisista määrittelyistä on rajallisia, 

koska ne kattavat vain tietyt kääntäjän kompetenssin osat. Yhteistä kaikille toistaiseksi luoduille 

malleille on kuitenkin se, että niissä kääntäjän kompetenssin katsotaan koostuvan eri 

komponenteista. (PACTE 2003: 46.)  

Kääntämisen tutkijat ovat siis määritelleet kompetenssin käsitteen kukin hieman eri tavalla. 

Useimpia tutkijoita yhdistää joka tapauksessa se, että he ovat lähteneet kehittelemään mallejaan 

kääntäjän kompetenssista Anthony Pymin (1992) minimalistisen määritelmän pohjalta. Pymin 

määritelmän mukaan kääntäjän kompetenssissa keskeisintä on ensinnäkin kyky tuottaa eri 

käännösvaihtoehtoja samasta lähdesegmentistä. Toiseksi kääntäjän kompetenssiin kuuluu myös 

kyky valita tuotetuista käännösvaihtoehdoista nopeasti ja itsevarmasti tiettyyn tarkoitukseen ja 

tietylle kohdelukijalle sopivin käännös. (Pym 1992: 281.)  

Pymin mallissa on oikeastaan kyse pikemminkin kääntämisen kompetenssista kuin kääntäjän 

kompetenssista. Siinä ei oteta huomioon kaikkia taitoja, jotka kääntäjän on hallittava ammatissa 

toimiessaan. Nimenomaan kääntäjän kompetenssia puolestaan kuvaavat paremmin PACTEn ja 

Susanne Göpferichin mallit, joissa huomioidaan muitakin ammattimaisen käännöstoiminnan 

edellyttämiä kompetensseja, kuten esimerkiksi erikoisalatietous ja tekninen osaaminen. 

(Kumpulainen 2011: 2.) Myös Vienne (2000: 91–92) on sitä mieltä, että kääntäjän kompetenssiin 

kuuluu muutakin kuin tekstien analysoinnin ja tuottamisen taito. Näiden lisäksi tärkeätä on kyky 

analysoida erilaisia käännöstilanteita ja määritellä tilanteen perusteella asianmukainen 

käännösstrategia. Lisäksi keskeistä on eri toimijoiden, kuten toimeksiantajan ja oikolukijan, 

huomioiminen. Kääntäjän kompetenssi sopii terminä paremmin oman tutkielmani tarkoituksiin, 

joten siksi käytän sitä jatkossakin. 

Espanjalainen PACTE-tutkimusryhmä7 käynnisti tutkimuksensa kääntäjän kompetenssista vuonna 

1997, koska siihen mennessä kääntäjän kompetenssia ei ollut vielä tutkittu empiirisesti siten, että 

                                                 
7 PACTE = Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation. Tutkimusryhmä toimii 

Barcelonan yliopistossa, ja sen jäsenet ovat kääntäjiä ja kääntämisen opettajia. (PACTE 2003: 43.) 
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tietoja kerättäisiin ja analysoitaisiin strukturoidussa tutkimusprojektissa. Kääntäjän kompetenssin 

karttumista kokonaisuutena ei myöskään ollut vielä tutkittu, vaan tutkimus oli keskittynyt lähinnä 

ammattikääntäjien ja kääntäjäopiskelijoiden suoritusten vertailuun. (PACTE 2003: 46.) 

Tutkimusten vähäisyys selittyy sillä, että niiden tekeminen on vaivalloista ja aikaa vievää. 

Kääntäjän kompetenssin karttumisen tutkiminen on hankalaa erityisesti siksi, että sitä voidaan tutkia 

kunnolla vain pitkittäistutkimuksissa. Tämä tarkoittaa samojen henkilöiden tutkimista tietyin 

väliajoin pitkällä aikavälillä. (Göpferich 2009: 12–13.)  

PACTEn tutkimuksen tavoitteena on kuvailla kääntäjän kompetenssin osatekijät ja niiden väliset 

yhteydet sekä rakentaa malli kääntäjän kompetenssin karttumisesta. Ryhmän mukaan kääntäjän 

kompetenssi ei ole sama asia kuin kaksikielinen kompetenssi, vaan se muodostuu useasta eri 

komponentista – muun muassa kaksikielisestä osakompetenssista – jotka ovat yhteydessä toisiinsa 

ja joiden välillä on hierarkia. (PACTE 2003: 43–47.) Ryhmän hahmottelema kääntäjän kompetenssi 

sisältää viisi eri osakompetenssia (ks. kuva 1): kaksikielisen, kielenulkoisen, välineellisen, 

strategisen sekä kääntämistietouteen liittyvän osakompetenssin. Lisäksi siihen kuuluu tiettyjä 

psykofysiologisia komponentteja. Kaksikielinen osakompetenssi koostuu pragmaattisesta, 

sosiolingvistisestä, tekstuaalisesta, kieliopillisesta ja sanastollisesta tiedosta. Kielenulkoiseen 

osakompetenssiin kuuluu paitsi tieto maailmasta ylipäänsä myös tieto erikoisaloista ja työkielten 

kulttuureista. Välineellinen osakompetenssi puolestaan on lähteiden ja tietotekniikan käyttöön 

liittyvää tietoa kääntämisen näkökulmasta. Strateginen osakompetenssi tarkoittaa kykyä 

työskennellä tehokkaasti, arvioida omaa työskentelyään ja löytää ratkaisut ongelmiin. Se on 

osakompetensseista keskeisin, sillä se vaikuttaa kaikkiin muihin osakompetensseihin ja ohjailee 

käännösprosessia. Kääntämistietouteen liittyvä osakompetenssi on tietoa kääntämisen prosesseista 

ja strategioista sekä ammatinharjoituksen eri puolista. Siihen kuuluu esimerkiksi tieto 

ammattimaisesta käännöstoiminnasta ja työmarkkinoista, hinnoittelusta jne. (PACTE 2003: 58–59.) 

Ryhmän mukaan kaikilla kaksikielisillä ihmisillä on kaksikielinen ja mahdollisesti myös 

kielenulkoinen kompetenssi, joten nimenomaan kääntäjän kompetenssille ominaisia 

osakompetensseja ovat jäljelle jäävät kolme: strateginen, välineellinen ja kääntämistietouteen 

liittyvä osakompetenssi. Niihin ryhmä haluaa tutkimuksessaankin keskittyä. (PACTE 2011: 6.)  

Hieman epäselväksi jää, miksei PACTE rajaa strategista osakompetenssia tutkimuksensa fokuksesta 

samalla perusteella kuin kaksikielisen ja kielenulkoisen osakompetenssin. Kyseessähän on yleinen 

kompetenssi, joka ei oikeastaan liity pelkkään kääntämiseen vaan jota voidaan hyödyntää 

kaikenlaisissa töissä ja projekteissa. Onkin mahdollista, että strateginen osakompetenssi on päässyt 

mukaan tutkimuksen polttopisteeseen sen takia, että se on koko kompetenssimallin keskeisin osa. 
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Kuva 1. Kääntäjän kompetenssi PACTEn (2003: 60) mukaan 

PACTEn jälkeen pitkittäistutkimuksia kääntäjän kompetenssin karttumisesta ovat aloittaneet myös 

muut tutkijat, ja niiden kautta on jo lyhyessä ajassa saatu uutta ja tärkeää tietoa kääntäjän 

kompetenssin kehittymisestä. Huomionarvoisia tutkimuksia ovat ainakin Susanne Göpferichin 

(2009, 2011) TransComp-projekti sekä Minna Kumpulaisen (2011) väitöstutkimus 

kääntämiskompetenssin kehittymisestä. Käsittelen näitä tutkimuksia lyhyemmin, koska niiden 

määritelmät kääntäjän kompetenssista eivät palvele tämän tutkielman tarkoituksia yhtä hyvin kuin 

PACTEn malli.   

Göpferichin (2011: 2, 7) TransComp-niminen projekti toteutettiin kolmivuotisena 

pitkittäistutkimuksena, ja sen tavoitteena oli luoda mittapuu, jota vasten kääntäjän kompetenssin 

tasoa voitaisiin mitata. Göpferichin malli kääntäjän kompetenssista on melko samankaltainen kuin 

PACTEn malli: Göpferich itsekin rinnastaa mallinsa osakompetensseja suoraan PACTEn 

osakompetensseihin (ks. Göpferich 2009: 21–23). 

Göpferich jättää mallissaan mielestäni huomiotta yhden tärkeän osa-alueen, joka sisältyy PACTEn 

malliin. Jakaessaan PACTEn kääntämistietouteen liittyvän osakompetenssin kahteen osaan (ks. 
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Göpferich 2009: 20, 23) hän jättää työelämätaitoja koskevan osuuden kokonaan huomiotta ja 

korvaa sen minäkuvaan liittyvillä tekijöillä. Hän ei kuitenkaan anna tälle ratkaisulle mitään 

perusteluja. Koska kyseinen työelämätaitoja koskeva osakompetenssi on tämän tutkielman kannalta 

olennainen, tarkastelen haastattelujen tuloksia mieluummin PACTEn mallin pohjalta. 

Tässä tutkielmassa ei myöskään voida hyödyntää Kumpulaisen (2011) sinänsä relevanttia 

tutkimusta, sillä siitä ei ole vielä tullut julkaisuja. Kyseinen pitkittäistutkimus on vasta 

ensimmäisessä vaiheessaan, jossa tutkitaan aloittelevien kääntäjäopiskelijoiden lähtökompetensseja 

(emt: 3). Kumpulainen tarkastelee opiskelijoiden kompetensseja ainakin toistaiseksi pikemmin 

kääntämisen kompetenssin kuin kääntäjän kompetenssin näkökulmasta jättäen ammatti- ja 

työelämätietouteen, tietotekniikkataitoihin ja erikoisalojen tietämykseen liittyvät näkökohdat pois. 

Voi toki olla, että nämä aiheet nousevat Kumpulaisen tutkimuksessa esiin myöhemmissä vaiheissa. 

Tämän tutkielman tavoitteet eivät ole samat kuin PACTEn, Göpferichin tai Kumpulaisen 

(kompetenssin karttumisen tutkiminen). Koska haluan painottaa työelämän näkökulmaa, en keskity 

siihen, mitä kompetensseja kääntämisen tutkijoiden mielestä pitäisi lisätä koulutukseen, vaan käytän 

lähtökohtana KAJ:n kyselytuloksia ja kompetensseja, joita ammattikääntäjät toivovat lisää (ks. luku 

4). Pyrkimyksenäni on selvittää, millä tavoin ammattikääntäjien toivomien kompetenssien osuutta 

voitaisiin lisätä kääntäjänkoulutuksessa. Tarkastelun ulkopuolelle jätän sellaiset kompetenssit, joita 

KAJ:n kyselyyn vastanneet eivät maininneet vastauksissaan, koska niiden osuus opetuksessa 

näyttäisi käännösalan ammattilaisten mielestä olevan jo riittävä. KAJ:n kyselyn perusteella 

kääntäjänkoulutuksessa pitäisi opettaa enemmän erikoisaloja, tietoteknisiä taitoja, yrittäjä- ja 

työelämätaitoja sekä äidinkieltä. Myös av-kääntäjien opiskelijakyselyn perusteella työelämätaitojen 

osuutta olisi hyvä lisätä koulutuksessa. Kun näitä taitoja verrataan PACTEn kompetenssimalliin ja 

käytetään PACTEn käsitteitä, relevantteja kompetensseja tämän tutkielman kannalta ovat 

kielenulkoinen kompetenssi erikoisalojen muodossa, välineellinen kompetenssi tietotekniikan 

muodossa, kääntämistietouteen liittyvää kompetenssi yrittäjä- ja työelämätaitojen muodossa sekä 

kaksikielinen kompetenssi äidinkielen osalta. Myös strateginen kompetenssi on relevantti, koska se 

liittyy läheisesti tehokkuuteen ja projektinhallintataitoihin, joita voidaan pitää yhtenä osana 

työelämätaitoja. Koska kaikki kompetenssin osat ovat osa jokaista käännöstapahtumaa (PACTE 

2003: 48), lienee perusteltua sanoa, että jokainen niistä olisi syytä ottaa kokonaisuudessaan 

huomioon myös kääntämisen opetuksessa. Muuten PACTEn määritelmän mukaista kompetenssia ei 

voida kaikilta osin saavuttaa. 
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Birgitta Englund Dimitrova (2005) nostaa esiin kompetenssin käsitteeseen liittyvän ongelman, jota 

PACTE-tutkimusryhmä ei ole tullut huomioineeksi. PACTE tuntuu pitävään itsestäänselvyytenä, 

että kääntäjän kompetenssi saavutetaan koulutuksella. Englund Dimitrova (2005: 16) kuitenkin 

kysyy, onko kääntäjän kompetenssia mahdollista määritellä siten, että se pätee pelkästään 

esimerkiksi ammatissa toimiviin kääntäjiin ja koulutusohjelmista valmistuneisiin kääntäjiin mutta 

sulkee pois kaikki muut ihmiset? Kompetenssi viittaa kuitenkin ominaisuuksiin, taitoihin ja 

kykyihin, ja se saattaa esiintyä eriasteisena. Ei voida siis pitää itsestään selvänä, että tietty 

koulutustausta tai työkokemus takaisi tietyn kompetenssin.  

Myös Ya-Yun Chen (2009: 12–13) sivuaa samaa aihealuetta käsitellessään 

kääntäjänkoulutusohjelmien arviointia. Hänen mukaansa kursseilla käsitellään kyllä yleisimpiä 

kääntäjien kohtaamia ongelmia, mutta entä opiskelijoiden yksilölliset tarpeet? Jokaisella 

opiskelijalla kuitenkin on erilainen tausta, kokemus ja oppimismenetelmät, ja he saattavat 

suuntautua hyvin erilaisille työurille. Voidaanko siis varmuudella todeta, että koulutus on vastannut 

kaikkien opiskelijoiden tarpeita? 

Anthony Pyminkin (2003) mukaan kääntäjien ammattikuva on viime aikoina laajentunut niin 

huimasti, että on vaikea tietää, mitä kaikkea kompetenssiin oikeastaan pitäisi sisällyttää. Pym 

vaikuttaa olevan sitä mieltä, että oikeastaan kääntäjän kompetenssin käsitteestä pitäisi jättää pois 

kaikki sellainen, joka voi kuulua muidenkin ammattien kompetensseihin – kuten vaikkapa juuri 

työelämätaidot ja psykologiset ominaisuudet. Jos mukaan yritetään mahduttaa kaikki, mikä 

mahdollisesti voisi parantaa kääntäjän suoritusta, tarvittavien kompetenssien luettelosta tulee 

loputon. Pymin huomiot ovat kieltämättä teräviä ja toimivat hyvänä puolustuksena hänen 

minimalistiselle mallilleen. On kuitenkin muistettava, että hän ei puhu tarkalleen ottaen samasta 

asiasta kuin esimerkiksi PACTE ja Göpferich, eli siis kääntäjän kompetenssista. Kääntäjän 

kompetenssista puhuttaessa käsitteeseen voidaan katsoa sisältyvän kaikki taidot, jotka ovat 

välttämättömiä ammattimaiselle käännöstoiminnalle. Pym (2003) kyllä tiedostaa käsitteiden eron ja 

myöntää, että kääntäjän kompetenssi on eri asia. Hän haluaa silti keskittyä kääntämisen 

kompetenssin käsitteeseen, koska on kiinnostunut siitä, mitä nimenomaan kääntäjät tuovat 

käännösalan uusiin yhteisöihin. Jos koulutuksessa kuitenkin halutaan huomioida kaikki 

ammattimaiselle käännöstoiminnalle välttämättömät kompetenssit, tavoitteena lienee opiskelijoiden 

kääntäjän kompetenssin kartuttaminen, ei vain kääntämisen kompetenssin. Toisaalta on syytä 

miettiä, voiko koulutusohjelmien tavoittelemaa kompetenssia rajata edes kääntäjän kompetenssiin, 

koska nykyään tavoitteena on kouluttaa paitsi kääntäjiä myös muita monikielisen viestinnän ja 

käännösalan ammattilaisia – koordinaattoreista lokalisoijiin. Pitäisikö kääntäjän kompetenssin 
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sijaan siis alkaa puhua vaikkapa käännösalan kompetenssista tai monikielisen viestijän 

kompetenssista? 

3.2.2. European Master's in Translation -hanke 

Kääntäjän kompetenssin hahmottaminen ei ole vain kääntäjänkoulutuslaitosten tavoite, vaan sen 

hahmottaminen on tärkeätä myös monikielisestä viestinnästä riippuvaisille julkishallinnon elimille 

ja yrityksille. Ammattimaisia kääntäjiä koskeva kompetenssimääritelmä on kirjattu eurooppalaiseen 

standardiin EN 15038:2006. Kyseessä on ei-kaunokirjallisten käännöspalvelujen vaatimuksia 

koskeva standardi, ja se kattaa koko käännöspalvelun projektinhallinnasta käännösprosessiin sekä 

mahdollisiin lisäpalveluihin. Paljolti standardin EN 15038:2006 kaltaiset vaatimukset määritellään 

myös European Master's in Translation -hankkeen (EMT) kompetenssimääritelmässä. 

(Ehrensberger-Dow & Massey 2008: 1–2.) EMT-hanke on Euroopan komission käännöstoimen 

pääosaston (DGT) käynnistämä, ja sen tavoitteena on kehittää kääntäjänkoulutusta Euroopan 

unionin alueella. EMT-verkostoon voi kuulua vain maisteritason kääntäjänkoulutusohjelmia, jotka 

täyttävät yleisesti hyväksytyt laatuvaatimukset. Jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä muiden 

verkoston jäsenten kanssa tiettyjä toimia kääntäjien ammattikunnan kehittämiseksi EU:ssa. (DGT 

2010.) Suomalaisista yliopistoista EMT-verkostoon on hyväksytty toistaiseksi mukaan Tampereen 

ja Turun yliopistot.  

Hankkeen yhteydessä on määritelty ammattikääntäjiltä vaadittavat kompetenssit, ja hankkeen 

tärkeimpänä tavoitteena on edistää kyseisten kompetenssien oppimista (DGT 2010). 

Huomautettakoon, että Gambier ja Vuorinen (2008) käyttävät suomenkielisessä abstraktissaan 

sanaa taito, mutta itse käytän selvyyden vuoksi kompetenssi-sanaa, koska teen niin muuallakin 

tutkielmassa.  

EMT-hankkeen asiantuntijaryhmä määrittelee kompetenssin yhdistelmäksi kykyjä, tietoja, 

käyttäytymistä ja osaamista, jotka ovat välttämättömiä tietyn tehtävän suorittamiseksi tietyissä 

olosuhteissa. Kääntäjiltä edellytetyt kompetenssit on jaettu kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat 

toisistaan riippuvaisia. Ne muodostavat vähimmäisvaatimuksen, johon voidaan erikoisalasta 

riippuen lisätä muita kompetensseja. (Gambier 2009: 3.) 
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Kuva 2. Kääntäjän kompetenssit EMT:n määritelmän mukaan (DGT 2012) 

                                         

Kuvassa 2 esitetään EMT-verkoston asiantuntijaryhmän määritelmän mukaiset kääntäjän 

kompetenssit. Kaavion keskiössä on käännöspalvelun toimittamiseen liittyvä kompetenssi. Muita 

osia ovat kulttuurienvälinen8, kielellinen, temaattinen, teknologinen ja tiedonhakuun liittyvä 

kompetenssi. Käännöspalvelun toimittamiseen liittyvä kompetenssi sisältää kaikista eniten osa-

alueita: siihen kuuluu muun muassa työmarkkinoiden seuraamiseen, markkinointiin, neuvotteluun, 

ammattietiikkaan, aikataulutukseen, hinnoitteluun, laadunarviointiin, ongelmanratkaisuun sekä 

asiakkaan tarpeiden mukaisen käännöksen toimittamiseen liittyviä taitoja. Kulttuurienvälinen 

kompetenssi on lähinnä kontrastiivista tietoa työkielten diskursiivisten käytäntöjen eroista. Siihen 

sisältyvät sekä sosiolingvistiset että tekstuaaliset ulottuvuudet. Kielellinen kompetenssi tarkoittaa 

työkielten kieliopillisten, sanastollisten, idiomaattisten ja typografisten rakenteiden sekä kielissä 

tapahtuvien muutosten ymmärtämistä. Temaattinen kompetenssi on taitoa kartuttaa tietoja eri 

teemoista ja erikoisaloista. Teknologinen kompetenssi tarkoittaa tekniikan käyttöön ja tiedostojen 

                                                 
8  Itä-Suomen yliopisto on parhaillaan mukana EU-rahoitteisessa PICT-projektissa, jonka tavoitteena on 

edistää kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämistä kääntäjänkoulutuksessa (PICT 2012). Kyseisessä projektissa ei ole 

kuitenkaan lähdetty liikkeelle EMT-hankkeen määritelmistä, joten siksi kulttuurienvälisen kompetenssin määritelmät 

eroavat näissä kahdessa hankkeessa toisistaan (Koskinen 2012a). 
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hallintaan sekä uuden teknologian oppimiseen liittyvää taitoa. Tiedonhakuun liittyvä kompetenssi 

on erilaisten tiedonhakumenetelmien ja lähdekritiikin kehittämistä. (Gambier 2009: 4–7.) 

On mielenkiintoista verrata EMT-hankkeen määritelmää muihin kääntäjän kompetenssista tehtyihin 

määritelmiin (ks. luku 3.2.1). PACTEn ja Göpferichin määritelmien lailla kääntäjän kompetenssi 

tulkitaan siinä laajemmin kuin Pymin minimalistisessa mallissa, koska mukana on työelämätaitoihin 

ja tiedonhakuun liittyviä osia. EMT-hankkeen määritelmässä on paljon yhteistä etenkin PACTEn 

määritelmän kanssa, vaikka kompetenssin eri osa-alueet on nimetty määritelmissä hieman eri 

tavalla ja tarkemmat jaottelut eri osa-alueiden välillä poikkeavat toisistaan. Lisäksi eri osa-alueiden 

tärkeys painottuu hieman erilailla: EMT:n mallissa tärkeintä on käännöspalvelun toimittamiseen 

liittyvä kompetenssi, kun PACTEn määritelmässä keskiössä on strateginen kompetenssi. 

Kummankin määritelmän kokonaissisältö on kuitenkin pääpiirteittäin sama: avainasemaan nousevat 

kielitaito, työelämätaidot, tekniset ja tiedonhakutaidot, lähde- ja kohdekulttuurin tuntemus sekä 

erikoisalatietous. Vertailussa on kuitenkin huomioitava, että eroja saattaa aiheuttaa vaikkapa se, että 

EMT-verkoston asiantuntijaryhmän määritelmässä käännösalan ammatteja tarkastellaan hyvin 

laajasti ja mukaan on otettu myös tulkkaus (Gambier 2009: 3). Esimerkiksi PACTE-ryhmän (2003: 

43) kompetenssi-määritelmästä tulkkaus on rajattu kokonaan pois. Eroavaisuuksia aiheuttanee myös 

se, että EMT:n kompetenssimääritelmän tukena ei ole käytetty empiiristä tutkimustietoa tai kattavaa 

teoreettista mallia (Ehrensberger-Dow & Massey 2008: 3). 

3.2.3. Kompetenssin ja asiantuntijuuden käsitteiden suhde 

käännöstieteellisissä tutkimuksissa 

PACTE-tutkimusryhmän mukaan kääntäjän kompetenssi on asiantuntijatietoa, eli se on kategorista 

tai abstraktia ja siihen kuuluu laaja tietopohja. Lisäksi asiantuntijatieto on tietoista ja eksplisiittistä 

sekä rakenteeltaan monitahoista, ja sitä voidaan käyttää ongelmanratkaisuun. Asiantuntijatietoon 

kuluu paitsi deklaratiivinen tieto – tieto siitä, mitä tehdään – myös ennen kaikkea operatiivinen 

tieto, eli tieto siitä, miten jokin asia tehdään. (PACTE 2003: 45.)  

Useimpien asiantuntijuustutkijoiden lailla Birgitta Englund Dimitrova näkee asiantuntijuuden 

PACTEa rajatummin: siinä missä PACTE vetää yhtäläisyysmerkin asiantuntijuuden ja kääntäjän 

kompetenssin välille, Englund Dimitrovan (2005: 16) mukaan kaikki, joilla on kääntäjän 

kompetenssi, eivät ole välttämättä kääntämisen asiantuntijoita. Vasta ajan ja kokemuksen myötä 

kääntäjän kompetenssi voi kehittyä asiantuntijuudeksi. Englund Dimitrova kokeekin monissa 

kääntäjän asiantuntijuutta käsittelevissä tutkimuksissa ongelmalliseksi sen, että niissä 
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asiantuntijoiksi saatetaan kutsua ammattikääntäjiä, vaikka heillä olisi vain vähän kokemusta. 

Asiantuntijuutta koskevat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että asiantuntijuuden saavuttaminen 

edellyttää vähintään 10 vuoden intensiivistä valmennusta, harjoitusta ja palautetta (emt. 18) – sitä ei 

siis voi saavuttaa pelkällä maisteritason koulutuksella (ks. myös Jääskeläinen, 2009: 8).  

Englund Dimitrovan näkemyksen asiantuntijuuden ja kompetenssin erosta jakavat myös Susanne 

Göpferich (2011) ja Riitta Jääskeläinen (2010): heidänkin mukaansa kompetenssi on asteittaista, ja 

vasta sen korkein taso on asiantuntijuus. Asiantuntijuus käsitetään tällä tavalla myös tässä 

tutkielmassa, ja siksipä en kääntäjän kompetenssiin viitatessani rinnasta sitä asiantuntijuuteen kuten 

PACTE, vaikka muuten käytänkin PACTEn nimityksiä eri osakompetensseista. Vaikka tekemieni 

haastattelujen tarkoituksena oli siis miettiä, miten PACTEn määrittelemän kompetenssin eri osat 

saataisiin huomioitua aiempaa tasapuolisemmin koulutuksessa, en oleta, että koulutuksen olisi 

tarkoitus valmistaa asiantuntijoita. Tässä työssä asiantuntijuuden tutkimista keskeisempää on sen 

hahmottaminen, miten tiettyjä kompetensseja kannattaisi opetuksessa käytännössä käsitellä. 

3.3. Kääntäjän kompetenssi ja asiantuntijuus muiden 

silmin 

Tutkimukset kääntäjän kompetenssista ja asiantuntijuudesta ovat toimineet tieteellisenä todisteena 

asialle, jonka monet kääntäjät jo tietävätkin: kääntäminen on hyvin monimutkainen prosessi, johon 

liittyy erilaisten ongelmien ratkaisua ja päätösten tekoa. Kääntäjän asiantuntijuudessa on 

samanlaisia piirteitä kuin esimerkiksi lain tai lääketieteen alojen asiantuntijuudessa. Viimeaikaiset 

tutkimustulokset eivät ole täten niinkään yllätyksellisiä käännöstieteen piirissä, mutta ne edustavat 

läpimurtoa suhteessa käännöstieteen ulkopuoliseen maailmaan. Kääntäjäyhteisön ulkopuolella 

kääntäjät on nimittäin turhan usein mielletty käveleviksi sanakirjoiksi ja koodinvaihtajiksi, jotka 

kykenevät kääntämään mitä tahansa. (Jääskeläinen 2007: 6–7, ks. myös Snell-Hornby 2006: 59.) 

Vaikka kääntäjän ammatin asiantuntijaluonnetta on pyritty tuomaan esiin jo 1980-luvulla tehdyissä 

tutkimuksissa (esim. Holz-Mänttäri 1984) ja kääntäjien asema ja rooli ovat olleet yhä suositumpi 

aihe viimeaikaisissa tutkimuksissa, ammatin arvostus ei ole tähän mennessä juuri noussut (Snell-

Hornby 2006: 172–173).  

Koska kääntäjän ammatin vaatimuksia ei tunneta käännösalan ulkopuolella kovin hyvin, 

työnantajien näkemykset kääntäjien kompetenssista ja asiantuntijuudesta voivat olla hyvinkin 

erilaiset kuin itse kääntäjillä. Tämä näkyy esimerkiksi keväällä 2012 kohun aiheuttaneesta Vaasan 
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sairaanhoitopiirin päätöksestä palkata sihteerejä tekemään vaativia käännöstöitä. KAJ ja Akavan 

Erityisalat antoivat päätöksestä lausunnon, jonka mukaan vaativien lääketieteellisten tekstien 

käännättäminen henkilöillä, joilla ei ole alan koulutusta tai kokemusta, on erittäin riskialtista. 

Lisäksi liitot edellyttivät, että vaativia käännösalan töitä tekevillä pitäisi aina olla kääntäjän 

koulutus ja että heidän pitäisi saada sen mukaista palkkaa – riippumatta siitä, millä nimikkeillä 

työntekijöitä palkataan. (KAJ-lausunto 2012.)9 

Toisen kohun aiheutti syksyllä 2012 MTV Median päätös av-käännöstöiden ulkoistamisesta BTI 

Internationalille. Tapaus sai näkyvyyttä niin lehdistössä, televisiouutisissa kuin sosiaalisessa 

mediassakin, kun kääntäjät toivat esiin, kuinka räikeästi siirto heikentää työn tekemisen 

edellytyksiä. Palkkataso romahti aiemmasta ja työtahti kiivastui, ja tämän johdosta valtaosa BTI 

Internationalille siirtyneistä kääntäjistä irtisanoutui. Tällä kertaa asiasta antoivat paheksuvan 

lausunnon kääntäjäliittojen lisäksi myös av-käännöstoimistojen kääntäjät, yliopistojen opettajat ja 

tutkijat sekä opiskelijajärjestöt. (Ks. esim. Kääntäjäliittojen lausunto 2012, Pääkkönen 2012, 

Kinnunen 2012 ja Juva & Kinnunen 2012.) Nähdäkseni Vaasan sairaanhoitopiirin ja MTV Median 

päätökset ovat osoitus ammatin heikosta arvostuksesta sekä siitä, ettei kääntäjien työn 

asiantuntijaluonnetta ja työn vaatimuksia ymmärretä vielä ammattikunnan ulkopuolella.10 

Abdallahin mukaan kääntäjät itsekin kokevat, että heitä ei arvosteta ja että kääntäjien asiantuntijuus 

nähdään hyvin kapeana (ks. Abdallah 2010a: 24–27 ja 2010b).  

Jos työnantajat näkevät asiantuntijuuden kääntäjiä kapeammin, sen perusteella voitaneen päätellä, 

että he näkevät myös kääntäjän kompetenssin kapeampana kuin mitä se todellisuudessa on. Myös 

asiakkaiden ja kääntäjien eroavat laatukriteerit voivat olla merkki siitä, että he ymmärtävät 

kääntäjän kompetenssin eri tavalla – Abdallahin (2012a: 33) mukaan käännösalan 

tuotantoverkostoissa käännöstyön laadun ensisijaisia kriteerejä ovat nimittäin nopeus, joustavuus ja 

pieni hinta. Itse tuotteen eli kohdetekstin laadun oletetaan pysyvän muuttumattomana, olipa 

sanahinta tai aikataulu mikä tahansa. Työnantajille kääntäjän keskeisin kompetenssi vaikuttaisi 

edellä mainittujen laatukriteerien perusteella olevan nopeus. Sen sijaan heille ei ole itsestään selvää, 

että laadukkaan käännöstoimeksiannon tuottaminen edellyttää muitakin kompetensseja kuin 

kielitaitoa sekä edellä mainittuja nopeutta ja joustavuutta (jotka puolestaan mahdollistavat matalan 

                                                 
9  Myös esimerkiksi Dam ja Korning Zethsen (2009) ovat todenneet, ettei in-house-kääntäjien 

asiantuntijuutta tunnusteta tarpeeksi. 

10  Tämä tosin yhtä positiivista poikkeusta lukuun ottamatta: suomalainen käännöstoimisto Pre-Text on jo 

ennen MTV Median kohua allekirjoittanut av-käännöstoimistoja varten laaditun työehtosopimuksen. 
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hinnan). Nähdäkseni on niin, että koska työnantajat eivät ymmärrä kääntäjän kompetenssin 

laajuutta, he rajoittavat kääntäjien mahdollisuutta hyödyntää työssään kompetenssinsa kaikkia osa-

alueita: kohdetekstin laatu painaa vaakakupissa vähemmän kuin kyky toimittaa työt nopeasti ja 

aikataulussa, ja siksi kääntäjillä ei ole mahdollisuuksia käyttää aikaa esimerkiksi tiedonhakuun tai 

käännettävään aiheeseen perehtymiseen. Vaikka kääntäjillä olisi siis tarvittavat taidot toimittaa 

laadukkaita käännöksiä, heille ei anneta siihen mahdollisuutta, ja siksi laatu laskee (ks. myös 

Abdallah 2010a).  

Kun kompetenssin kokonaisvaltaista hyödyntämistä rajoitetaan, se hidastaa kääntäjien kasvamista 

asiantuntijoiksi. Tämän ohella verkostomuotoinen toiminta näyttäisi estävän asiantuntijuuden 

kehittymistä toisellakin tavalla: Tutkimustulosten mukaan toimintaympäristön ilmapiiri, 

myönteisyys ja arvostus ovat asiantuntijaksi kasvamisen kannalta tärkeitä asioita (Helakorpi 2005: 

125), mutta nykyisen kaltaisissa käännösalan verkostoissa kääntäjät eivät koe saavansa arvostusta ja 

ilmapiiri on huono. Olosuhteet asiantuntijuuden kehittymiselle ovat täten huonot. Töiden 

ulkoistaminen estää asiantuntijuuden kehittymistä sikälikin, että työntekijät työskentelevät kovan 

paineen alaisina, jolloin uuden oppimiselle ja työn kehittämiselle ei jää aikaa (Tuomisto 2000: 110). 

Käsitellessään kääntäjien kokemia ongelmia verkostomuotoisessa työskentelyssä Abdallah (2010a: 

31) pohtii, ovatko asiakasyritykset edes tietoisia siitä, miten käännöksistä tehdään tuotteita. 

Tietävätkö ne esimerkiksi syytä siihen, miksi kääntäjät tarvitsevat aina niin paljon taustatietoja 

käännettävästä aiheesta? Tietävätkö ne, mitä haasteita tuotantoverkoston äärilaidalla työskentely 

aiheuttaa kääntäjille? Omasta mielestäni Vaasan sairaanhoitopiirin ja MTV Median tapaukset 

osoittavat, että asiakkailla ei ole tarpeeksi tietoa siitä, miten käännöksiä tehdään ja kuinka haastavaa 

työ on. Samaa mieltä käännösalan ulkopuolella olevien tietämättömyydestä on myös Mary Snell-

Hornby (2006: 175): 

In a time dominated by media and publicity, it seems strange that the vital 
significance of translation and its inherent complexities still remain a message that 
has not got across – either to the public as a whole or to those responsible for funding 
and promoting it. 

Väitän, että asiakkaat ja muutkin ihmiset saisivat paremman käsityksen kääntäjän kompetenssista, 

jos he olisivat nykyistä tietoisempia työn luonteesta ja vaatimuksista. Tällöin myös työolojen ja 

palkan olisi mahdollista kehittyä. Yksi tapa konkretisoida kääntäjän työn monitahoisuus ja 

-vaiheisuus asiakkaille on Abdallahin ehdottaman laatuluokitusjärjestelmän käyttöönotto (ks. 

Abdallah 2003 ja 2012a ja Pesonen 2006). Mielestäni laatuluokitusjärjestelmän onnistuminen ja 

toimivuus puolestaan edellyttävät opiskelijoiden voimaannuttamista (ks. Abdallah 2012a: 44). 
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Myös eri sidosryhmien sivistäminen ja kääntäjän ammatista tiedottaminen on välttämätöntä 

arvostuksen nostamiseksi (Snell-Hornby 2006: 173). Kääntämisen tutkijoiden tärkein tehtävä 

lähivuosina onkin Snell-Hornbyn (emt. 175) mielestä kääntäjien ja käännöstieteen aseman 

parantaminen innovatiivisen ja yhteiskunnan kannalta merkityksellisen työn kautta. 

Tärkeätä olisi myös laatukeskustelun selkeyttäminen. Nähdäkseni ei ole nimittäin varmaa, 

tarkoittavako kääntäjät ja asiakkaat laadusta puhuessaan samaa asiaa. Voisivatko eriävät 

laatunäkemykset johtua siitä, että kääntäjät keskittyvät määrittelyissään käännöksen laatuun ja 

asiakkaat käännöspalvelun laatuun? Laatukeskustelussa pitäisi tehdä ero näiden kahden – siis 

tuotteen ja palvelun – välillä. 

Tähän liittyen kääntäjäopiskelijoita kannattaisi opettaa näkemään laatu tuotteen hintavastaavuutena, 

kustannus-hyötysuhteena ja tehokkuutena. Kun laatua tarkastellaan suhteessa hintaan, on kyse 

tuotteen uskottavuudesta omassa hintaluokassaan, ei absoluuttisesta laadusta. Voidaan puhua myös 

markkinalaadusta, jolla tarkoitetaan tietyn tuotteen sopivuutta sen asiakaskunnan tarpeisiin ja 

maksukykyyn. (Raivola 2000b: 35–36.) Kääntämisen kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että halvalla 

teetetty työ ei voi olla parasta mahdollista laatua, eikä siltä voida sitä odottaakaan. Raivola (2000b: 

41) viittaa myös fitness for purpose -ajatteluun (ks. myös Lönnroth 2012), jonka mukaan laatu 

määritellään funktionaalisesti ja tuotteen tulee sopia siihen tarkoitukseen, johon se on valmistettu. 

Kääntäjiä tällainen ajattelutapa hyödyttäisi, koska sen perusteella kielen ei tarvitse olla kaikissa 

käännöksissä täysin huoliteltua, mutta tuotetta voidaan silti pitää laadukkaana. 
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4. KYSELYTUTKIMUKSET 

KÄÄNTÄJÄNKOULUTUKSEN 

TARJOAMISTA 

TYÖELÄMÄVALMIUKSISTA 

Tutkielmani aiheeseen liittyvät teoreettisten kompetenssi- ja asiantuntijuustutkimusten lisäksi 

käytännön työelämän ja koulutuksen suhteesta tehdyt kyselyt. Käännösalalla työskentelevien 

mielipiteet kiinnostavat minua eritoten siksi, että painotan tutkielmassani työelämän näkökulmaa. 

Aiheesta on tehty vastikään kaksi kyselytutkimusta – KAJ:n koulutuspoliittinen kysely ja av-

kääntäjien opiskelijakysely – ja ne tarjoavat tietoa siitä, mitä kompetensseja ammattikääntäjien ja 

opiskelijoiden mielestä opetukseen pitäisi lisätä. Luokitellessani näissä kyselytutkimuksissa esiin 

nousseita aihealueita hyödynnän kompetenssitutkimusten tarjoamaa käsitteistöä. Kyselytuloksia ja 

teoreettisia kompetenssimalleja vertailemalla on mahdollista hahmottaa, mitkä kompetenssin osa-

alueet ovat työelämänäkökulmasta katsottuna tällä hetkellä koulutuksessa aliedustettuina. 

4.1. KAJ:n koulutuspoliittinen kysely 

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry on Akavan Erityisaloihin kuuluva ammattijärjestö, joka valvoo 

kääntäjien, tulkkien ja muiden monikielisen viestinnän ammattilaisten etua. Järjestö myös edistää ja 

kehittää kääntäjien ja tulkkien koulutusta sekä pyrkii lisäämään ammattikunnan arvostusta. KAJ:ssa 

on yli 2 200 jäsentä, joista noin 68 prosenttia työskentelee yksityissektorilla, 22 prosenttia 

julkishallinnossa ja 10 prosenttia ammatinharjoittajina. (KAJ 2012.)  

KAJ on tehnyt vuonna 2011 kääntäjänkoulutuksen ja työelämän vastaavuutta käsittelevän 

koulutuspoliittisen kyselyn jäsenilleen, ja sen tuloksia esiteltiin järjestön Kajawa-lehden numerossa 

3/2011 (ks. Blomster 2011: 12–13). Kyselyn tarkoituksena oli saada eväitä KAJ:n 

koulutuspoliittisen ohjelman päivitykseen, ja siihen pystyi vastaamaan verkkolomakkeen kautta. 

Lomake oli avoinna kesäkuun puolivälistä elokuun puoleenväliin. (KAJ-tiedote 2011.) Kysely 

toteutettiin lomakehaastatteluna, ja se koostui pääasiassa monivalintakysymyksistä. Lisäksi mukana 

oli avoimia kysymyksiä, joilla selvitettiin vastaajien työnimikkeitä ja koulutustaustaa ja jotka 
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toisaalta tarjosivat vastaajille mahdollisuuden selventää vastauksiaan ja antaa muita kommentteja. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 67 käännösalan ammattilaista, joista 94 prosenttia oli naisia. Eniten 

vastaajia oli ikäluokassa 23–30 (19) ja miltei yhtä paljon ikäluokassa 30–37 (16). Toisaalta myös 

ikäluokat 37–45, 45–52 sekä 52–60 olivat tasapuolisesti edustettuina (8–11 vastaajaa kussakin 

ikäluokassa). Vain 18–23- ja 60–65-vuotiaat olivat osallistuneet kyselyyn vähemmän – heitä oli 

yhteensä kolme vastaajaa.  

Valtaosa vastaajista oli käynyt kääntäjänkoulutuksen, mutta joukossa oli myös filologeja. 

Vastauksista ei kuitenkaan käynyt ilmi, kuinka moni filologivastaajista on opinnoissaan valinnut 

kääntämistä painottavan linjan. Monitulkintaisen kysymyksenasettelun johdosta joukossa oli myös 

muutama vastaus, joissa oli annettu vain tutkintonimike, esimerkiksi ”FM”. Tällaisen vastauksen 

perusteella ei voida tietää, onko vastaaja opiskellut aikanaan juuri kääntämistä vai esimerkiksi 

kirjallisuustieteitä. Vaikka lähes kaikilla vastaajilla oli taustallaan käännöstieteen tai vieraan kielen 

opinnot, heidän työtehtävänsä vaihtelivat melkoisesti. Suurin osa työskentelee työnimikkeen 

perusteella käännösalalla – esimerkiksi kääntäjänä, käännöskoordinaattorina tai tulkkina – mutta 

joukossa oli myös muutama muun alan työnimike, kuten ”vientiassistentti” tai ”päätoimittaja”. (Ks. 

KAJ 2011.) Voitaneen kuitenkin olettaa, että kaikki vastaajat mieltävät työtehtävänsä edes jotenkin 

käännösalaan liittyviksi, koska he kaikki kuitenkin ovat juuri KAJ:n jäseniä. Joka tapauksessa 

kysely ei ole toteutustapansa vuoksi tieteellisesti kovin luotettava: jos joukossa on vastaajia, joiden 

työtehtävät eivät liity kääntämiseen, tulkkaukseen tai monikieliseen viestintään, heidän 

vastauksensa vääristävät tuloksia. Kyselyn tarkoituksenahan oli kartoittaa kääntäjänkoulutuksen ja 

käännösalan töiden vastaavuutta, ja siksi mukana ei saisi olla vastaajia, jotka eivät ole opiskelleet 

kääntämistä tai jotka eivät tee käännösalan töitä. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi, kokevatko he 

koulutuksensa vastaavan työtehtäviään, ja vastausta oli mahdollista perustella. Eräs vastaaja oli 

perustellut (oletettavasti) kielteistä vastaustaan sillä, että on töissä eri alalla. Kyselyn laatijat eivät 

täten ole ottaneet huomioon sitä, että jäsenistössä saattaa olla muitakin kuin kääntämistä opiskelleita 

tai käännösalalla töissä olevia henkilöitä. Vastausten perusteella toki valtaosa on opiskellut alaa ja 

on alalla töissä, mutta tuloksiin on silti suhtauduttava varauksella. 

Vastaukset heijastelivat käännösalan tämänhetkistä tilannetta, joka on muutenkin ollut suosittu 

puheenaihe lehtiartikkeleissa, tutkimuksissa ja käännösalan seminaareissa. Niiden kaltainen kuva 

käännösalan tämänhetkisestä tilasta välittyi muun muassa myös vuoden 2012 kääntäjienpäivän 

esityksistä ja keskusteluista: yrittäjänä toimimisen haasteista sekä globalisaation ja teknologisen 

kehityksen aiheuttamista muutoksista ollaan huolissaan ja taitoja pitäisi päivittää. 
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Kyselyn vastaajista neljäsosa koki koulutuksensa vastaavan työtehtäviään huonosti tai erittäin 

huonosti. Koulutukseen kaivattiin pakollisia työharjoitteluja sekä enemmän projektinhallintaan, 

yrittäjyyteen ja työelämätaitoihin liittyviä kursseja muun muassa oikeiden toimeksiantojen 

muodossa. Monet vastaajista toivoivat myös lisää erikoisalojen, äidinkielen ja tietotekniikan 

opetusta. (KAJ 2011)  

Kyselyssä kysyttiin myös itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, kuinka hyvin heidän työnsä on otettu 

huomioon kääntäjänkoulutuksessa. Yhä useampi kääntäjähän toimii nykyään freelancerina – jotkut 

omasta tahdostaan, mutta moni myös pakon edessä (Gorschkow-Salonranta 2011: 3, ks. myös 

Abdallah 2012a: 6 ja Jokivuori & Miettinen 2009). Esimerkiksi KAJ:n jäsenistä kymmenen 

prosenttia11 on yksityisiä ammatinharjoittajia ja määrä kasvaa koko ajan (Bruun 2012), ja lisäksi 

Suomessa on paljon kahden tekijän käännöstoimistoja (SKTL 2012a). Koska yksi kyselyn 

kysymyksistä oli osoitettu vain ammatinharjoittajille, sen yhtenä tavoitteena on oletettavasti ollut 

selvittää, onko yksityisten ammatinharjoittajien kasvavaa määrää huomioitu opetuksessa.  

Vastaajat tiedostivat työkentässä tapahtuneen muutoksen, ja moni totesikin kommenteissaan, ettei 

yrittäjyyteen liittyviä asioita ole huomioitu tarpeeksi koulutuksessa. Lisäksi kääntäjänkoulutusta 

kritisoitiin liiasta teoreettisuudesta, mikä johtaa vääränlaiseen kuvaan työn todellisesta luonteesta. 

(ks. KAJ 2011.) Eräs vastaus heijastelee näitä näkemyksiä:  

Nyt koulutus on erittäin idealistista; käännöksiä hiotaan ja hiotaan, lähde- ja 
kohdetekstit sekä kohdeyleisö ym. käännökseen vaikuttava analysoidaan tarkasti, ja 
jossain määrin annetaan ymmärtää, että työ todella on tällaista. Todellisuudessa 
asiakaskaan ei usein edes tiedä, mistä teksti on peräisin, eikä varsinkaan mistään 
lähde- ja kohdetekstin käyttötarkoituksista ja kohdeyleisöistä ole tarkkaa tietoa, eikä 
näihin analyyseihin olisi todellisten aikataulujen ja hintojen puitteissa minkäänlaisia 
mahdollisuuksia. (KAJ 2011.) 

Vastauksen mukaan kääntäjänkoulutuksessa opetetaan siis tietynlainen ihanne, millaista kääntäjän 

työn pitäisi olla, mutta todellisuus on ihanteesta kaukana. Teoreettisuutta kritisoivat vastaukset toki 

ovat ymmärrettäviä sikäli, että jokapäiväisen työn lomassa teorioita ja käännösratkaisujen 

perusteluita mietitään kiireen takia vähemmän. Teoreettisuuden kritisoinnissa ei kuitenkaan oteta 

huomioon erilaisten opetusmenetelmien pedagogista tarkoitusta. Ammattikääntäjät ovat usein 

                                                 
11  On kuitenkin hyvä huomata, että tämä luku koskee vain KAJ:n jäsenistöä eikä koko käännösalan 

toimijoita. Kaikki Suomessa kääntäjänä toimivat ammatinharjoittajat eivät ole KAJ:n jäseniä, joten tarkkaa tietoa 

ammatinharjoittajien kokonaismäärästä ei ole saatavilla. Lisäksi KAJ:n jäsenistä vain noin puolet toimii kääntäjän tai 

tulkin tittelillä, loput esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä. (Bruun 2012.) Jos tarkastelu rajattaisiin pelkästään 

kääntäjinä työskenteleviin, ammatinharjoittajien osuus olisi luultavasti suurempi kuin kymmenen prosenttia. 
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kääntämisen asiantuntijoita, joiden ongelmanratkaisustrategiat ovat jo automatisoituneet. 

Käännöskurssien opiskelijoilla tätä automatisoitumista ei ole vielä tapahtunut, vaan he saavat vasta 

eväitä toimeksiantojen analysointiin ja käännösratkaisujen pohtimiseen. Kun he opintojen päätyttyä 

siirtyvät työelämään, ratkaisut tulevat jo ikään kuin selkäytimestä. 

4.2. Av-kääntäjien opiskelijakysely 

KAJ:n kysely ei ole ainoa viime aikoina tehty kyselytutkimus, jossa käsitellään käännösalan työ- ja 

markkinatilannetta. Ammattikääntäjien lisäksi aiheesta on tehty kysely myös opiskelijoille. 

Opiskelijoiden näkemyksiä työelämätaitojen opetuksesta valottaa kevään 2011 aikana toteutettu av-

kääntäjät.fi-sivuston opiskelijakysely. Av-kääntäjät.fi on av-kääntäjien vapaaehtoisvoimin 

ylläpitämä sivusto, jonka tavoitteena on kasvattaa av-kääntäjien ammattiylpeyttä ja edistää reilua 

peliä av-käännösalalla (Av-kääntäjät 2012). Sivustolla on opiskelijoille, ammattilaisille ja katsojille 

suunnatut osiot sekä keskustelufoorumi ja blogi.  

Opiskelijakyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka tietoisia nykyiset kääntämisen ja kielten 

opiskelijat ovat av-käännösalan työtilanteesta (Eskola 2011: 1). Vaikka kysely koskee vain av-

kääntämisen erikoisalaa, se antanee osviittaa myös siitä, kuinka paljon opiskelijat tietävät 

käännösalan työmarkkinoista yleensä. Kyselyssä kysytään muun muassa, onko av-kääntäjien 

nykytilanteesta puhuttu vastaajien oppilaitoksissa. Vastaajista 67 prosenttia ilmoitti kuulleensa 

tilanteesta edes jonkin verran oppilaitoksensa kautta – joko ainejärjestöjen, opettajien, 

vierailuluentojen tai sähköpostilistojen kautta. (Eskola 2011: 5.) Jos oppilaitoksissa puhutaan av-

käännösalan tilanteesta, niissä puhuttaneen myös alan tilanteesta ylipäänsä. Toisaalta av-kääntäjien 

näkyvyys on muita erikoisaloja suurempi, koska he ovat ainoita, joilla on oma sivusto. 

Opiskelijoilta kysyttiin myös, toivoisivatko he opettajien kertovan enemmän työelämän 

realiteeteista. Jopa 81 prosenttia vastasi myöntävästi, ja lisäksi 18 prosenttia vastasi toivovansa sitä 

jossakin määrin. Vain yksi prosentti vastasi kieltävästi. Avointen vastausten perusteella tietoa 

käytännön työelämästä saadaan pääosin vierailijoilta ja opiskelutovereilta, ei niinkään suoraan 

opettajilta. (Eskola 2011: 6.) Jos vertaillaan jo ammatissa toimivien kääntäjien ja opiskelijoiden 

näkemyksiä, muutosta toiveissa ei ole tapahtunut – opetukseen kaivattaisiin vielä nykyäänkin 

enemmän tietoa käännösalan työtilanteesta ja työelämän realiteeteista. Vaikka työelämätaitojen 

opetusta on viime aikoina lisätty, sitä voisi siis näiden kyselytulosten valossa vieläkin lisätä. 
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4.3. KAJ:n ja av-kääntäjien kyselytuloksia tukevat 

tutkimukset ja uraseurannat 

Työelämätaitojen opetuksen lisäämistä puoltavat muutkin kuin KAJ:n ja av-kääntäjien kyselyt. 

Esimerkiksi Pilvi Lehto on tehnyt ennen em. kyselyjä Helsingin yliopistolle aiheeseen liittyvän pro 

gradu -työn, jossa käsitellään kääntäjänkoulutuksen työelämäorientaatioon liittyviä opintoja 

Nordican kääntäjälinjan opiskelijoita haastattelemalla. Haastateltavista moni on sitä mieltä, että 

käytännön osuutta pitäisi painottaa kääntäjäopinnoissa enemmän esimerkiksi pakollisen 

työharjoittelun kautta. Haastattelujen vastauksista nousee esiin, että opiskeluaikainen työharjoittelu 

selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmia ja antaa paremman kuvan ammatista. Lisäksi 

harjoittelupaikka voi antaa varmemman tunteen tulevaisuudesta. (Lehto 2008: 83.) Jo työelämässä 

olevat haastateltavat ovat sitä mieltä, että kääntäjäopintojen työelämäorientaatio oli vähäistä ja 

etteivät opinnot antaneet tietoa oikeiden toimeksiantojen tekemisestä. Haastateltavien mukaan 

opinnoissa pitäisi käsitellä sellaisia käytännön asioita kuin käännöstoimeksiannon vaiheet, 

asiakkaiden hankkiminen ja laskun kirjoittaminen. Lehdon mukaan vastaavanlaisten 

työelämätaitojen opetusta on haastateltavien valmistumisen jälkeen lisätty Nordican 

kääntäjälinjalla. (Lehto 2008: 87–88.) 

KAJ:n kyselyn perusteella kääntäjänkoulutukseen kaivattaisiin lisää yrittäjätaitojen opetusta. Viime 

vuosina Tampereen yliopistossa toteutetut maisterien uraseurannat viittaavat siihen, että 

yrittäjätaitojen opetusta todella olisi hyvä lisätä opetukseen: käännöstieteen laitokselta vuosina 

1999–2000 valmistuneista yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimi viiden vuoden kuluttua 

valmistumisesta 14 prosenttia. Tulos on huomattava, kun tarkastellaan muilta humanistisen 

tiedekunnan laitoksilta valmistuneiden työtilannetta: taideaineiden laitokselta valmistuneista 

seitsemän prosenttia työskenteli yrittäjinä ja muilta laitoksilta valmistuneista nolla prosenttia. (U&R 

2006: 17.) Yrittäjäksi ryhtyminen näyttää olevan pysyvä trendi ainakin Tampereen yliopistosta 

valmistuneiden kääntäjien keskuudessa: vuonna 2010 valmistuneista käännöstieteen opiskelijoista 

seurantakyselyyn vastasi yhteensä 18 henkilöä, ja heistä 8 työskenteli vuosi valmistumisensa 

jälkeen yrittäjänä tai ammatinharjoittajana (U&R 2012: 83). Lähes puolet vuonna 2010 

valmistuneista kääntäjistä oli siis ryhtynyt yrittäjiksi. Lisäksi voidaan tarkastella kieli-, käännös- ja 

kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistuneiden arviota siitä, kuinka tärkeänä he pitävät 

yritystoiminnan perusteiden tuntemusta nykyisessä työssään, ja verrata tätä tulosta siihen, kuinka 

paljon yritystoiminnan tietämys on heillä omasta mielestään kehittynyt yliopisto-opintojen aikana. 
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Yritystoiminnan tuntemuksen kehittyminen yliopistossa saa vastaajilta arvosanaksi 1,7 (asteikolla 

1–6), ja sen tärkeys nykyisessä työssä saa tulokseksi noin 2,6. (U&R 2012: 88.) Yliopisto-opinnot 

eivät siis näyttäisi kehittävän kieltenopiskelijoiden yrittäjyystaitoja töiden edellyttämällä tavalla. 

Seurantakyselyn (emt.) perusteella yliopisto-opetus kehittää liian vähän myös organisointi- ja 

koordinointitaitoja, neuvottelutaitoja, taloussuunnittelun ja budjetoinnin taitoja sekä oman alan 

tehtävien käytännön taitoja siihen nähden, millaisena kyseisten taitojen työelämärelevanssia 

pidetään (kussakin osa-alueessa ero taidon kehittymisen ja taidon tärkeyden välillä on 1 tai 

enemmän, mikä on muihin osa-alueisiin verrattuna suuri ero). Uraseurantaraportit antavat täten 

samansuuntaisia tuloksia kuin KAJ:n kysely: työelämän käytännön taitoja olisi lisättävä 

koulutukseen. Uraseurannan tuloksia tulkittaessa on kuitenkin hyvä muistaa se, etteivät ne koske 

aina pelkästään käännöstieteen opiskelijoita vaan kaikkia kyselyyn vastanneita kieli-, käännös- ja 

kirjallisuustieteiden laitoksen opiskelijoita. Lisäksi vastaajien määrä on niin alhainen, ettei 

tuloksista voi tehdä tieteellisesti luotettavia päätelmiä. Melko hyvänä perusteena työelämätaitojen 

lisäämiselle opetukseen voitaneen kuitenkin pitää yrittäjäksi ryhtyneiden kääntäjien suurta osuutta. 

Aihetta voidaan tarkastella myös valmistuneiden opiskelijoiden tyytyväisyyden kannalta. Vuonna 

2005 Tampereen yliopistosta valmistuneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistotutkintoon 

työuran kannalta tutkittiin vuonna 2010 viisi vuotta valmistumisen jälkeen (U&R 2010). 

Tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1–6, ja tulokseksi tuli humanisteilla hieman yli 4. Tämä oli 

kaikista koulutusaloista toiseksi alhaisin tulos – vain psykologian koulutusalalta valmistuneet olivat 

tyytymättömämpiä. Lääketieteen alalta valmistuneet olivat tyytyväisimpiä, mutta heilläkin tulos oli 

vain noin 5,2, joten suurta vaihtelua eri koulutusalojen välillä ei ollut. Humanistisen alan muita 

alhaisempi tulos voi olla kuitenkin merkki siitä, ettei humanistinen koulutus anna tarpeeksi eväitä 

käytännön työelämään. Toki tulos voi johtua muistakin tekijöistä, kuten palkasta. Siinäkin 

tapauksessa työelämätaitojen – kuten markkinointi- ja neuvottelutaitojen – opetuksen lisääminen 

voisi auttaa asiaa. 

Stina Grönroos (2008: 4–5) pohtii Tampereen yliopistolle tekemässään pro gradu -työssä, mistä 

työn ja humanistisen koulutuksen keskimääräistä heikompi vastaavuus johtuu. Hän arvelee, että 

juuri humanistiset alat ovat suurimman rakenteellisen muutoksen kourissa, tai sitten ne vain ovat 

akateemiselta perusluonteeltaan kauimpana työelämän realiteetteja. Toisaalta humanistien 

keskimääräistä heikompi tyytyväisyys yliopistontutkintoon työuran kannalta saattaa johtua myös 

siitä, että humanistiset tutkinto ovat suurelta osin generalistitutkintoja, jotka eivät anna opiskelijalle 
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mitään tiettyä kelpoisuutta12. Tutkimusten mukaan generalistitutkinnon suorittaneilla 

työmarkkinoille siirtyminen on valmistumista seuraavien kolmen vuoden aikana hitaampaa ja 

vaikeampaa kuin professiotutkinnon suorittaneilla. (ks. Tuominen ym. 2011.) Tyytyväisyys 

yliopistotutkintoon voi siis olla seurantakyselyihin vastanneilla humanisteilla keskimääräistä 

alhaisempi siksikin, että kyselyt toteutetaan pian valmistumisen jälkeen, jolloin työllistyminen on 

generalisteilla vielä vaikeata. Jos asiaa tutkittaisiin pitemmällä aikavälillä, tulokset voisivat olla 

tyystin toisenlaisia – Tuomisen ym. (2011: 7) mukaan generalistien etenemismahdollisuudet ja 

palkat ovat työurien päästyä vauhtiin nimittäin parempia kuin professiotutkinnon suorittaneilla. 

4.4. Kyselytulosten perusteella koulutusta 

muuttamaan? 

Vaikka KAJ:n ja av-kääntäjien kyselyjen tulokset tukevat kääntämisen alalla viime aikoina käytyä 

keskustelua, uraseurantojen tuloksia ja omia huomioitani, niihin ei pidä suhtautua täysin kritiikittä. 

Otetaan seuraava esimerkki: Vastanneiden mielestä teorian osuutta pitäisi vähentää ja käytännön 

taitojen opetusta lisätä. Teorian ja käytännön välille ei kuitenkaan välttämättä olisi tarvetta luoda 

niin voimakasta vastakkainasettelua, vaan ne voisi nähdä toisiaan tukeviksi asioiksi. Ya-Yun Chen 

pureutuu teorian ja käytännön vastakkainasetteluun väitöskirjassaan ja pyrkii löytämään niiden 

välille tasapainon. Hänen mukaansa käytännön puolesta puhuu kyllä se, että monista ihmisistä on 

tullut käytännön kokemuksen kautta erinomaisia kääntäjiä, vaikkei heillä ole opintojen kautta saatua 

teoreettista taustaa. Erityisesti ammattikääntäjät tuntuvat tukevan tätä näkökantaa. Ei ole kuitenkaan 

tehokasta oppia vain käytännön kautta, koska se edellyttää suurta määrää harjoittelua ja 

lopputulosta ei voi ennustaa. Teorian opettaminen onkin paikallaan, koska teoria antaa tärkeää 

tietoa siitä, mitä vaaditaan, jotta voi tulla hyväksi kääntäjäksi. Teorian ja käytännön välistä kuilua 

kaventaa se, että opiskelijat voivat hyödyntää teoriaa vertailukohtana omille 

kääntämiskäytännöilleen. Tämä tekee oppimisesta tarkoituksellisempaa ja motivoi oppimaan lisää. 

Teoriaa ei siis tulisi opiskella pelkän tiedon vuoksi, vaan opittua pitäisi hyödyntää omien toimien ja 

tarkoitusperien arvioinnissa (Chen 2009: 268–270). Vaikka KAJ:n kyselyn vastaajat toivoivat 

koulutukseen vähemmän teoriaa, ei sen osuutta opetuksessa voida täten kovin kevyin perustein 

vähentää. 

                                                 
12 Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin opettajat. 
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Varovaisesti kyselyn tuloksiin tulisi suhtautua myös siksi, että kyselyssä jätetään huomioimatta se, 

miten eri aikoina vastaajat ovat opiskelleet. Vastaajien tutkintonimikkeistä päätellen monet ovat 

valmistuneet jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä sitten. Kääntämisen opetus on kuitenkin ollut 

sellaisessa murroksessa viimeisen neljännesvuosisadan aikana (ks. luku 2), että joidenkin vastaajien 

käsitykset opetettavista asioista eivät välttämättä vastaa enää todellisuutta. Käännöstieteen 

opetussisältö muuttuu jatkuvasti, ja tosiasiassa esimerkiksi työelämäorientaatiota on viime aikoina 

pyritty kääntäjänkoulutuksessa lisäämään (ks. esim. Lehto 2008: 87–88). Lisäksi kaikki 

koulutusohjelmat tarjoavat mahdollisuuden työharjoitteluun, ja Tampereen yliopistossa on 

mahdollista suorittaa oikea toimeksianto itsenäisenä projektina (ks. OPS 2012). Tämän hetken 

koulutusohjelmissa opiskelevat saanevat siis paremmat valmiudet esimerkiksi yrittäjänä 

toimimiseen kuin 1980-luvulla valmistuneet. En kuitenkaan väitä, etteikö työelämätaitojen 

opetukseen voisi panostaa enemmänkin – sitä kun toivovat niin KAJ:n ja av-kääntäjien kyselyihin 

vastanneet että kansainvälisen kääntäjien päivän osallistujat ja Lehdon haastateltavat. Joka 

tapauksessa tällöinkin on syytä kyseenalaistaa, onko kääntämisen opettaja paras tietolähde 

työelämätaitojen oppimisessa, vai onko parempi keino tietojen hankkimiseen työharjoittelu tai 

yrittäjyyteen keskittyvät sivuaineopinnot. Jos työelämätaitoja kuitenkin halutaan oppia lisää 

nimenomaan kääntäjänkoulutukseen kuuluvilla kursseilla, ehkä yksi ratkaisu voisi olla 

asiaankuuluvien opintojaksojen muuttaminen pakollisiksi. Näin varmistettaisiin, että kaikki 

opiskelijat oppivat edes hieman työelämätaitoja, eikä tutkinto-ohjelmista valmistuttaisi ilman 

minkäänlaista kosketusta työelämään. Vaikka jokaisen kääntäjänkoulutuslinjan opetusohjelmaan 

Suomessa sisältyy tällä hetkellä työelämätaitoja käsittelevä kurssi, tällaiset kurssit eivät ole vielä 

pakollisia muissa kuin Turun yliopiston englannin kielen oppiaineessa ja Vaasan yliopiston 

viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa13. Työharjoitteluunkin on 

kääntäjäopiskelijoilla mahdollisuus, mutta sekään ei ole vielä pakollista, ja harjoittelupaikan 

järjestäminen on opiskelijan omalla vastuulla. Toisaalta pakollisten kurssien lisääminenkään ei 

välttämättä ole hyvä ratkaisu, koska on huomioitava opiskelijoiden omat vapaudet, velvollisuudet ja 

vastuut omista opinnoistaan. Yliopisto-opiskelijat ovat aikuisia ihmisiä ja heillä on erilaisia 

tavoitteita, ja siksi heillä on oltava tietty vapaus ja vastuu omista kurssivalinnoistaan. 

                                                 
13  Turun yliopistossa pakollinen työelämätaitoihin liittyvä kurssi on Prospective professions -opintojakso. 

Opetussuunnitelman perusteella on kuitenkin epäselvää, kuinka paljon kyseisellä opintojaksolla käsitellään juuri 

kääntäjän ammatin kannalta relevantteja työelämätaitoja, koska se on suunnattu kaikille englannin kielen opiskelijoille 

ja sen laajuus on vain 1 op. (Ks. Turun yliopisto 2012a.) Vaasan yliopiston opetussuunnitelmaan sen sijaan sisältyy 

pakollinen 5 op:n laajuinen Johdatus liiketoimintaosaamiseen -opintojakso (ks. Vaasan yliopisto 2012b). 
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Syytä on myös pohtia sitä, mikä asema muilla kuin työelämätaitojen opettamiseen kohdennetuilla 

kursseilla on työelämässä hyödyllisten taitojen oppimisessa. Esimerkiksi projektinhallintaitoja 

opiskelijat pääsevät harjoittelemaan muutenkin kuin todellisia toimeksiantoja jäljittelevien 

projektien merkeissä. Pro gradu -tutkielmaa voidaan pitää suurena projektina, jonka toteuttaminen 

kehittää opiskelijoiden projektinhallintataitoja merkittävästi. Yliopisto siis opettanee enemmän 

työelämätaitoja kuin opetussuunnitelmien pintapuolisen tarkastelun ja kurssitavoitteiden perusteella 

voisi päätellä. Kun tähän vielä lisätään mahdollisuus tehdä oikeita toimeksiantoja opiskelijoiden 

käännöspalveluiden kautta14, työelämätaitojen harjaannuttaminen on kääntäjäopiskelijoille usein 

jopa helpompaa kuin muiden alojen opiskelijoille. 

KAJ:n kyselyn perusteella jää hieman epäselväksi, mitä ”työelämätaidoilla” tarkoitetaan. 

Aarnikoivun (2010: 7) mukaan ”työelämätaidot kattavat kaikki ne taidot, kyvyt ja valmiudet, joita 

tarvitaan työelämässä.” Hänen mukaansa työelämätaitoihin kuuluu usein esiin nostettujen 

osaamisen ja ammattitaidon lisäksi myös muut taidot, kyvyt ja valmiudet, joita tarvitaan 

työelämässä toimimisessa. Työelämätaitojen hallinta auttaa menestymään, saavuttamaan tavoitteet 

sekä voimaan hyvin. (Aarnikoivu 2010: 7, 16.) Työelämätaitoina voi siis pitää mitä tahansa 

työelämässä tarvittavia taitoja, ja tokihan kaikki kääntäjänkoulutuksessa opetettavat asiat – 

kielitaidosta lähtien – ovat tarpeellisia. Kääntäjänkoulutuksen kontekstissa työelämätaidoilla 

kuitenkin tarkoitettaneen yritysmaailmassa toimimiseen tai selviytymiseen tarvittavia käytännön 

taitoja, mikä näkyy esimerkiksi Tampereen yliopiston käännöstieteen oppiaineen tarjoaman 

Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssin sisällössä: siihen kuuluvat muun muassa 

tekijänoikeudet, yrittäjyyden erilaiset muodot, verotus, vakuutukset, hinnoittelu, markkinointi, 

sopimuskysymykset ja edunvalvonta (OPS 2011). Jos tarkastellaan malleja kääntäjän 

kompetenssista, edellä mainitun kaltaiset työelämätaidot sisältyvät PACTEn (2003: 59) mallin 

kääntämistietoutta koskevaan osakompetenssiin. Sen yksi osa on tietous ammattimaisesta 

käännöstoiminnasta ja työmarkkinoista, kuten erilaisista ohjeistuksista, asiakkaista ja 

kohderyhmistä, sekä toisaalta muun muassa käännösalan yhdistyksistä, hinnoittelusta ja 

verotuksesta. Näin ollen tässä tutkielmassa työelämätaidoilla ei tarkoiteta kaikkia kääntäjän työssä 

tarvittavia taitoja – käsitettä ei siis suoraan rinnasteta kääntäjän kompetenssin käsitteeseen, vaan se 

on vain yksi kääntäjän kompetenssin osa-alue. Tekemissäni haastatteluissa käsittelen 

                                                 
14 Esimerkiksi Tampereen yliopiston Transla-ainejärjestöllä on opiskelijoiden oma käännöspalvelu 

Translinkki, ja Itä-Suomen yliopistossa toimii Osuuskunta Monikieliset. 
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työelämätaitoja edellä olevien määrittelyjen mukaisesti, mutta haastateltavat voivat tuoda esiin 

myös muita tarpeelliseksi katsomiaan työelämätaitoja. 

Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, tarvitseeko kääntäjänkoulutuksen valmistaa työelämään ja onko 

tällainen tavoite edes realistinen. Moni kääntäjä kokee, että vaikka koulutus antaa toki hyvät eväät 

käännösalan töiden tekemiseen, ammattitaito voi kehittyä vasta työtä tekemällä. Vaikka olisikin 

erikoistunut johonkin tiettyyn alaan, toimeksiantoja kannattaa kuitenkin olla valmis ottamaan 

joustavasti myös muilta aloilta, jos itsensä haluaa elättää. (ks. Filpus 2011.) Ehkä itse 

kurssisisällöillä ei siis ole mahdollista valmistaa opiskelijoita työelämän todellisuuteen. Lisäksi 

uutta sisältöä on vaikea lisätä jo valmiiksi täysiin opetussuunnitelmiin, ilman että jokin toinen osa-

alue kärsii. Olipa tämän asian laita miten tahansa, kääntäjien näkemykset osoittavat 

työharjoittelujen tärkeyden koulutuksen osana: vain niiden kautta kääntäjäopiskelijat voivat saada 

työelämästä ns. hiljaista tietoa, jota on vaikea opettaa kädestä pitäen yliopistokursseilla. Tällaisen 

tiedon saaminen jo opintojen aikana on entistä tärkeämpää nykyään, kun yhä useampi joutuu jopa 

pakon edessä ryhtymään freelanceriksi (ks. Gorschkow-Saloranta 2011: 3) eikä pääse välttämättä 

oppimaan liike-elämän ja käännösalan tapoja ja lainalaisuuksia palkkatyöläisenä.  

Lopuksi voidaan pohtia erään vastaajan väitettä, jonka mukaan opetuksesta saa helposti sellaisen 

käsityksen, että käännösten tekeminen tosielämässä olisi samanlaista kuin käännöskursseilla. 

Annetaanko kursseilla todella ymmärtää, että työelämässä toimitaan tismalleen samoin kuin 

kurssitehtäviä tehtäessä? On vaikea uskoa, että kaikki opiskelijat automaattisesti olettaisivat 

kurssien toimintatapojen heijastelevan tosielämän käytänteitä. Lisäksi voisi olettaa, että 

työelämätietouden opetuksen lisääntymisen myötä opiskelijat olisivat nykyään hyvinkin tietoisia 

tosielämän käännöstyön realiteeteista. Ehkä opiskelijoille kuitenkin pitäisi painottaa entistä 

enemmän yliopisto-opetuksen ihanteiden ja työelämän välistä kuilua – kuitenkin siten, että eron 

välttämättömyys perusteltaisiin pedagogisilla tarkoitusperillä, jotta teorian opiskelun mielekkyys ei 

vähenisi. Jos kääntäjäopiskelijoille puhuttaisiin entistä enemmän työelämän epäkohdista, he 

voisivat toimia aktiivisesti epäkohtien parantamiseksi. Tärkeää olisi puhua esimerkiksi edellä 

mainitun vastaajan merkille panemasta tiedonkulun vaikeudesta. Kyseistä huomiota käännösalan 

tuotantoverkostoiden informaatiokadosta tukevat myös Kristiina Abdallahin (2012a) tutkimus ja 

omat haastattelutulokseni. Abdallahin (2012a: 32–34) mukaan huono tiedonkulku aiheuttaa 

kääntäjissä moraalikatoa sekä heikentää työn laatua, ja käännösalan tutkijoiden, yritysten, 

yhteisöjen ja kouluttajien pitäisi pyrkiä ratkaisemaan ongelma edistämällä kestävän kehityksen 

ideologiaa käännösyhteisössä. Kääntämisen opiskelijat ovat alan tulevia työntekijöitä, ja jos heille 
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kerrotaan avoimesti alan realiteeteista, heidät voimaannutetaan puolustamaan omia oikeuksiaan ja 

käännösten loppukäyttäjien oikeuksia tulevaisuudessa (emt. 44)15. 

                                                 
15 Abdallah (2012a: 45) suosittelee radikaalia opetusmenetelmää opiskelijoiden voimaannuttamiseen. 

Hän on itse soveltanut kyseistä menetelmää Tampereen yliopiston Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssilla. 
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5. TYÖN VAATIMUSTEN HUOMIOIMINEN 

NYKYISESSÄ 

KÄÄNTÄJÄNKOULUTUKSESSA 

Tässä luvussa tarkastelen kääntämisen opetusta Suomalaisissa yliopistoissa tutkielman tekemisen 

aikaan (lukuvuodet 2011–2012 ja 2012–2013). Painopisteenä ovat Tampereen yliopiston 

kääntämisen opinnot, mutta vertailun vuoksi selvitin myös muiden yliopistojen opetusohjelmien 

sisältöä. Tarkoituksenani on kartoittaa, mitä vastavalmistuneen kääntäjän kompetenssiin katsotaan 

kuuluvaksi opetusohjelmien tavoitteiden perusteella sekä vertailla vuoden 2011–2012 ja 2012–2013 

opetussuunnitelmia. Sen perusteella yritän arvioida, missä määrin KAJ:n kyselyssä esiin nousseita 

osa-alueita huomioidaan koulutuksessa tällä hetkellä ja onko todella niin, että niiden osuus 

kääntämisen opetuksessa on vähäinen – saattaahan olla, että kaivattuja osa-alueita on vastaajien 

opiskeluaikojen jälkeen jo ehditty lisätä opetussuunnitelmiin. 

Kääntämistä opetetaan eri yliopistoissa erinimisissä laitoksissa ja yksiköissä. Esimerkiksi 

Tampereen yliopistossa kääntämistä voi opiskella pääaineenaan kieli-, käännös- ja 

kirjallisuustieteiden yksikössä, kun taas Helsingin yliopistossa kääntämisen opetusta tarjoavat 

nykykielten laitos sekä suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja 

kirjallisuuksien laitos. Lisäksi koulutusta voi tarjota yliopistosta riippuen joko oppiaine (kuten 

kesään 2012 asti Tampereella) tai oppiaineen sisällä oleva linja tai suuntautumisvaihtoehto (kuten 

Turussa). Selkeyden vuoksi käytän Minna Ruokosen (2008) artikkelin mallin mukaan nimityksiä 

”kääntämisen opetus” tai ”kääntämisen opinnot”. 

5.1. Kääntämisen opetus Tampereen yliopistossa 

Tampereen yliopiston lukuvuoden 2011–2012 opinto-oppaassa (OPS 2011) määritellään 

monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman tavoitteet. Tavoitteissa ei ole selkeää 

mainintaa työelämätaidoista, joita koulutukseen kaivattaisiin KAJ:n ja av-kääntäjien kyselyn sekä 

maisterien uraseurantojen perusteella lisää. Kun opetusohjelmaa kuitenkin tarkastelee lähemmin, 

voi huomata, että siihen kuuluu työelämätaitoja (TRMUSM6) ja ammattitietoutta (TRMUP1) 

käsittelevät kurssit sekä työharjoittelu (TRSUPM9). Lisäksi oikeiden toimeksiantojen tekeminen on 
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mahdollista itsenäisenä projektina (TRMUS29). Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssi, 

työharjoittelu ja itsenäinen projekti ovat kuitenkin vapaaehtoisia.  

KAJ:n kyselyyn vastanneet toivoivat, että työelämätaitojen lisäksi koulutuksessa lisättäisiin etenkin 

tietotekniikan, erikoisalojen ja äidinkielen osuutta (KAJ). Erikoisalojen tuntemus ja työkielten 

osaaminen koulutusohjelman tavoitteissa mainitaankin, mutta ei tietoteknisiä taitoja. 

Opetusohjelman perusteella niitäkin kuitenkin opetuksessa käsitellään, esimerkiksi kursseilla 

Tietokone kielentutkimuksen apuvälineenä (TRMUSM7) ja Monikielinen käännöstyöpaja 

(TRMUAK2). Viimeksi mainitulla kurssilla esimerkiksi harjoitellaan käännösmuistien käyttöä. 

Syksyllä 2012 Tampereen yliopistoon tehtiin koulutusuudistus, jonka myötä koulutusta ei järjestetä 

enää pääaineina tai koulutusohjelmina vaan tutkinto-ohjelmina. Uudistus tuo muutoksia myös 

kääntämisen opintojen järjestämiseen, sillä yliopistossa ei ole enää vanhan mallista monikielisen 

viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelmaa eri B-työkielineen, vaan siellä käynnistyvät 

englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma; saksan kielen, kulttuurin ja 

kääntämisen tutkinto-ohjelma ja venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma. Lisäksi 

uusissa pohjoismaisten kielten ja ranskan kielen tutkinto-ohjelmissa opiskelevat voivat suorittaa 

monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Uusissa tutkinto-ohjelmissa opiskelijat 

opiskelevat samannimisessä kandidaattiohjelmassa, mutta englannin, saksan ja venäjän opiskelijat 

eriytyvät jo kandivaiheessa joko kielen ja kirjallisuuden/kulttuurin tai kääntämisen ja tulkkauksen 

opintosuuntaan. Maisterivaiheessa kääntämisen ja tulkkauksen opintosuunnan valinneet siirtyvät 

monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin. Tämä uudistus vaikuttaa jonkin 

verran kääntämisen ja tulkkauksen opintojen kurssisisältöihin esimerkiksi uusien talouselämän 

erikoisalakurssien myötä. Tämän tutkielman kannalta huomattavaa muutoksessa ovat 

opiskelutavoitteiden muutokset. Toisin kuin aiemmassa koulutusohjelmassa, nyt kääntämisen ja 

tulkkauksen suuntautumisvaihtoehdon tavoitteissa mainitaan kaikki KAJ:n kyselyyn vastanneiden 

toivomat osa-alueet. Tavoitteissa painotetaan aiempaa enemmän työelämän kannalta olennaisten ja 

työelämän edellyttämien taitojen hallitsemista. Lisäksi äidinkielen taito ja tekninen osaaminen ovat 

saaneet enemmän painoarvoa, sillä nyt ne mainitaan tavoitteissa erikseen, toisin kuin aiemmin. 

Myös erikoisalat on mainittu. (ks. OPS 2012) Vaikka kaikki nämä osa-alueet mainitaan uusissa 

tavoitteissa, ne olivat todennäköisesti silti mukana myös aiemmissa tavoitteissa. Vaikka kaikkea ei 

ollut kirjattu aiempiin tavoitteisiin ylös, se ei tarkoita, että osa-alueet jäivät opetuksessa täysin vaille 

huomiota. 
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Nyt kun kaikki toivotut osa-alueet mainitaan uusissa tavoitteissa, jää nähtäväksi, miten niiden 

painotusta aiotaan koulutuksessa käytännössä lisätä. Konkreettisesti lisäys näkyy ainoastaan uusissa 

talouselämän erikoisalan kursseissa – aiemmin tarjottuja erikoisaloja olivat laki ja hallinto, 

tekniikan kääntäminen ja lokalisointi, kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen sekä 

tulkkausviestintä, mutta talouselämän erikoisala puuttui. KAJ:n kyselyyn vastanneet toivoivat lisää 

erikoisaloja, ja nyt niitä on siis tullut yksi lisää. Erikoisalojen opintojen opintopistemäärä on 

kuitenkin sama kuin ennenkin (35 op).  

Työelämätaitojen ja työharjoittelun opintojaksot ovat mukana opetussuunnitelmassa entiseen 

tapaan, eli ne ovat yhä vapaaehtoisia. Huomionarvoisempaa on kuitenkin se, kuinka vähän EMT-

verkostoon kuuluminen näkyy opetussuunnitelmassa työelämätaitojen opetuksen näkökulmasta. 

EMT-verkoston kompetenssimääritelmän keskiössähän on käännöspalvelun toimittamiseen liittyvä 

kompetenssi, johon kuuluvat ihmisten väliseen toimintaan liittyvä ulottuvuus ja tuottamiseen 

liittyvä ulottuvuus (ks. Gambier 2009: 4–5). Tällä hetkellä tuottamiseen liittyvä ulottuvuus (johon 

sisältyvät muun muassa käännösstrategian määritteleminen ja kyky tuottaa tilanteeseen ja 

tarkoitukseen sopiva käännös) on nähdäkseni huomioitu opetuksessa hyvin, mutta ihmisten väliseen 

toimintaan liittyvä ulottuvuus on jäänyt selvästi vähemmälle huomiolle. Siihen sisältyvät muun 

muassa tiimi- ja projektityötaidot, eettiset ja sosiaaliseen rooliin liittyvät kysymykset sekä 

markkinoiden seuraaminen ja neuvottelutaidot – lyhyesti sanottuna kaikki sellaiset taidot, jotka 

tässä tutkielmassa luetaan työelämätaidoiksi. Jos EMT-verkostoon kuuluminen edellyttää näiden 

kompetenssien asettamista opetuksen keskiöön, miksei asiaan ole tartuttu vuoden 2012 

koulutusuudistuksessa? 

Äidinkielen määrää opetuksessa ei ole lisätty. Tietoteknisen osaamisen painottaminen näyttäisi 

kurssisisältöjen perusteella itse asiassa vähentyneen, sillä Tietokone kielentutkimuksen 

apuvälineenä -kurssia ei enää järjestetä, eikä käännöskurssien sisällöissä ole mainintaa teknisten 

apuvälineiden kuten käännösmuistien käytöstä. Sana ”apuvälineet” kuitenkin esiintyy joissakin 

kurssikuvauksissa, joten voi olla, että sillä tarkoitetaan juuri käännösohjelmia ja -muisteja. 

Tavoitteisiin kirjattujen lupausten mukaan hyvään suuntaan ollaan siis menossa, mutta vasta 

tutkinto-ohjelmien käynnistyttyä kunnolla nähdään, kuinka paljon muutosta käytännössä tapahtuu. 
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5.2. Kääntämisen opetus muissa yliopistoissa 

Tampereen yliopiston lisäksi kääntämisen opetusta tarjoavat Suomessa myös Helsingin, Turun, 

Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot. Keskityn tarkastelemaan yliopistojen tarjoamaa opetusta englannin 

kääntämisessä, koska se on ainoa kieli, jonka kääntämistä voi opiskella pääaineena kaikissa 

yliopistoissa.  

Helsingin yliopiston englannin kääntämisen oppiaineen verkkosivuilla mainitaan kaikki KAJ:n 

kyselyyn vastanneiden toivomat osa-alueet. Sivujen mukaan opintoihin kuuluu äidinkieltä, 

erikoisaloja ja työelämään valmentamista oikeiden toimeksiantojen kautta ”mahdollisuuksien 

mukaan”. Oppiaineen esittelyssä tietotekniikkataidoista mainitaan tiedonhakutaidot, mutta ei muuta. 

(Helsingin yliopisto 2006b.) Todellisuudessa näitä kuitenkin on opetuksessa: pakollisella Kääntäjän 

kompetenssit -kurssilla käsitellään teknisiä apuvälineitä (käännösmuistit) sekä työelämätaitoja 

(palkkaus, palkkiot ja tekijänoikeudet). Työelämätaidoiksi voidaan mahdollisesti lukea myös 

kurssin sisältöön kuuluvat ”kääntäjän työn kuvaus” ja ”kääntäjän työtavat”, mutta toisaalta ei käy 

ilmi, mitä niillä tarkoitetaan. Lisäksi pakollinen on Kääntämisen tietotekniikka -opintojakso, jossa 

tutustutaan tietoteknisiin työvälineisiin, esimerkiksi muisteihin ja termipankkeihin. Tietoteknisiä 

taitoja kartutetaan myös pakollisilla tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvillä opintojaksoilla (”TVT-

ajokortti” ja ”Pääaineeseen liittyvät TVT-opinnot”). (Opinto-opas 2012.) 

Paitsi Tampereella myös Vaasassa on juuri tapahtunut koulutusuudistus, jossa haetaan laaja-

alaisuutta. Syksyllä 2012 alkoi viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma, jonka 

jälkeen voi jatkaa jossakin seuraavista maisterikoulutusohjelmista: tekninen viestintä, viestinnän 

monialainen maisterikoulutusohjelma, Intercultural Studies in Communication and Administration, 

Comparative Cultural Studies, KEY – Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa. (Vaasan 

yliopisto 2012a.) Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma tarjoaa eräänlaisen 

väylän kääntämisen opintoihin, kun siinä valitsee pääaineekseen englannin kielen. Opintoihin 

kuuluu Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmaan verrattuna hieman vähemmän kääntämisen 

opintoja, mutta toisaalta enemmän KAJ:n kyselyyn vastanneiden kaipaamia tietoteknisiä taitoja ja 

työelämätaitoja (kuten liiketoimintaosaamista ja oman uran suunnittelua). (ks. Vaasan yliopisto 

2012b.) Kandidaattiohjelma ei tarjoa pääainevaihtoehdoksi muita vieraita kieliä kuin englannin, 

joten esimerkiksi saksan kääntäjäksi haluavan on hakeuduttava opiskelemaan saksan kieltä ja 

kirjallisuutta. 
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Kääntämisestä ja monikielisestä viestinnästä kiinnostuneelle opiskelijalle luontevin 

maisterikoulutusohjelma viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman jälkeen on 

nähdäkseni KEY – Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa, jossa keskitytään työelämän 

kannalta oleelliseen monikieliseen viestintään (ks. Vaasan yliopisto 2012c). Ohjelmassa painotetaan 

enemmän kulttuurintuntemusta ja viestintätaitoja, ja siinä on muita kääntämisen koulutusohjelmia 

vähemmän erikoisalaopintoja. 

Vaasassa toisen vaihtoehdon kääntäjäksi opiskeluun tarjoaa englannin kielen oppiaine. Kyseinen 

oppiaine ei kuitenkaan keskity pelkkään kääntämiseen vaan myös yhtä lailla kielitieteeseen, 

kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Oppiaineessa ei tarjota esimerkiksi käännösteknologiaan keskittyviä 

kursseja, eikä opintoihin sisälly pakollista suomen kielen opintokokonaisuutta tai työelämätaitoja 

käsitteleviä kursseja. Kääntäjän apuvälineisiin tutustuminen mainitaan yhden vapaavalintaisen 

kurssin kuvauksessa, mutta jää epäselväksi, tarkoitetaanko tällä tietoteknisiä apuvälineitä. 

Työharjoittelu on opiskelijoille vapaaehtoinen. (ks. Vaasan yliopisto 2011.) Vaikka tämä oppiaine 

ei sisällä yhtä paljon pakollisia opintoja äidinkielessä, tietotekniikassa ja työelämätaidoissa kuin 

viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma, sen etuna ovat laajemmat englannin 

kielen ja kulttuurin opinnot. Lisäksi oppiaineessa on mahdollista suorittaa auktorisoidun 

kääntämisen erikoistumiskokonaisuus (tämä tosin on mahdollista myös KEY-maisteriohjelmassa). 

Itä-Suomen yliopistossa englannin kieli ja kääntäminen on toisena pääaineena englannin kielen 

oppiaineessa. Pääaineen osaamistavoitteissa mainitaan käännösteknologia ja tiedonhaku. Lisäksi 

työelämätaidoista puhuttaessa mainitaan teoreettisen tiedon yhdistäminen työelämään, vastuiden ja 

velvollisuuksien tunteminen sekä tiimi- ja projektityöskentely. Opetussuunnitelman lähempi 

tarkastelu osoittaa, että tietyillä pakollisilla kursseilla opetellaan käännösmuistiohjelmien käyttöä, 

tiedonhakua, hinnoittelua ja projektinhallintaa. Kuitenkin työelämätaitokurssi ja työharjoittelu ovat 

valinnaisia kursseja. Pääaineeseen ei sisälly varsinaisia erillisiä erikoisaloja pakollisina, mutta siinä 

on pakollinen ammattikielten kääntämisen kurssi, jossa käsitellään erikoisalojen tekstejä yleensä. 

(Itä-Suomen yliopisto 2012.) 

Turun yliopistossa englannin kääntämistä voi opiskella erillisellä kääntämisen ja tulkkauksen 

opintolinjalla, johon hakeudutaan perusopintojen jälkeen. Tietotekniikan, työelämätaitojen ja 

erikoisalojen opintojaksoja tarjotaan pääasiassa vapaaehtoisina tai vapaavalintaisina, mutta opinnot 

on järjestetty siten, ettei kyseisiltä opintojaksoilta voi käytännössä välttyä. Esimerkiksi syventävien 

opintojen erikoisalakurssit sekä työkalu- ja työharjoitteluopintojaksot ovat kaikki vapaavalintaisia, 

mutta opiskelijan on joka tapauksessa käytävä joitakin niistä, jotta tarvittava opintopistemäärä tulee 
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täyteen. Työelämätaitoja, kuten mahdollisia tulevia työtehtäviä ja neuvottelutaitoja, käsitellään 

myös kahdessa kandivaiheen pakollisessa opintojaksossa. Lisäksi yhdellä maisterivaiheen 

pakollisella käännöskurssilla käydään läpi käännösmuistien ja termityökalujen perusteita. (ks. 

Turun yliopisto 2012a ja 2012b) 

On huomionarvoista, että Turun yliopiston Prospective professions -opintojaksoa ja Vaasan 

yliopiston liiketoimintaosaamisen opintojaksoa lukuun ottamatta työelämätaitokurssit on järjestetty 

kaikissa Suomen yliopistoissa samaan tyyliin kuin Tampereella, siis vapaaehtoisina tai 

vapaavalintaisina opintojaksoina. Myös työharjoittelu on kaikissa koulutusohjelmissa 

vapaaehtoinen. Äidinkieli on luonnollisesti osa kaikkea kääntämisen opetusta, joten on vaikea sanoa 

objektiivisesti, onko sen määrä nykyisissä opetussuunnitelmissa riittävä. Pakollisia kääntäjän 

suomen kielen opintoja on Helsingin yliopistossa eniten (25 op); Tampereella vastaavien 

pakollisten opintojen opintopistemäärä on 20 ja Turussa ja Itä-Suomessa 15. Vaasassa erillistä 

kääntäjän suomen kielen opintokokonaisuutta ei edes ole. Tietoteknisiä taitoja harjaannutetaan 

kaikkien koulutusohjelmien pakollisilla kursseilla, mutta Itä-Suomen, Turun ja Helsingin 

yliopistoissa opiskelijat vaikuttaisivat saavan paremmat valmiudet käännösmuistiohjelmien 

käyttöön kuin Vaasassa. Helsingin ja Turun yliopistot ovat Tampereen lisäksi ainoita, joissa edes 

jonkin erikoisalakurssin käyminen on pakollista. Näissä yliopistoissa erikoisalakurssien tarjonta on 

myös kattavin. Vaasassa ja Itä-Suomessa ei ole pakollista käydä mihinkään yksittäiseen erikoisalaan 

keskittyvää kurssia, vaikka joillakin pakollisilla kursseilla toki erikoisaloja yleisellä tasolla 

käsitelläänkin. 

Työelämätaitojen lisääminen opetukseen on osoittautunut haasteelliseksi. Vaikka työelämätaidoille 

olisi koulutusohjelmissa erillinen kurssi, työelämänäkökohdat eivät välttämättä heijastu muihin 

kursseihin. Itsestäni on tuntunut, että vaikka työelämäasioita käsitellään erillisillä kursseilla, niitä ei 

ole integroitu järjestelmällisesti muuhun opetukseen: työelämätaidot eivät välttämättä nouse esiin 

käännöskursseilla, eivätkä käännöstehtävät oman kokemukseni mukaan vastaa tosielämää. 

Työelämäkursseilla kyllä puhutaan hintojen polkemisesta ja kireistä aikatauluista, mutta kun 

käännöstehtäviä tehdään käännöskursseilla, työelämän näkökulma paljolti unohtuu ja kurssien 

luoma kuva jää melko teoreettiseksi.  

Tämä näkökohta tuli esille myös VI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin aikana 

järjestetyssä työpajassa vuonna 2008. Työpajan keskeisenä aiheena oli opetussisältöjen 

kehittäminen. Asiantuntijoiden kesken käydyssä keskustelussa tultiin siihen tulokseen, että 

työelämätaitojen integrointia muuhun opetukseen pitäisi kehittää. Esimerkiksi käännösteknologiaan 
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liittyviä kursseja on kyllä olemassa, ja vierailuluennoilla saatetaan käsitellä yrityksen perustamiseen 

liittyviä asioita, mutta käytännön harjoituksia olisi hyvä yhdistää tiiviimmin muuhun opetukseen 

(Ruokonen 2008: 5). Siksi keskitynkin tässä tutkielmassa käännöskursseihin: ne ovat kaikille 

pakollisia kursseja, ja niihin on mahdollista integroida työelämätaitojen opettamista käytännön 

harjoitusten kautta. 
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6. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO 

KAJ:n koulutuspoliittisen kyselyn perusteella kääntäjänkoulutus ei vastaa työelämän vaatimuksia. 

Eniten koulutukseen kaivattiin lisää työelämätaitoja (etenkin projektinhallinta- ja yrittäjätaitoja), 

tietotekniikkaa, erikoisaloja ja äidinkieltä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös maisterien 

uraseurantaraporteista. Tavoitteenani on ammattikääntäjiä haastattelemalla tarkentaa, miten kaivatut 

osa-alueet näkyvät etenkin käännösalan töissä ja miten niitä kannattaisi koulutuksessa tuoda esiin. 

Jos puhutaan vaikkapa projektinhallintataidoista, mitkä ovat niistä kaikkein tärkeimpiä ja miten 

niitä kannattaisi käsitellä opetuksessa?  

Vuoden 2008 KäTu-symposiumissa järjestettiin työpaja kääntäjien ja tulkkien koulutuksen 

lähitulevaisuuden haasteista. Työpajan osallistujat tulivat siihen tulokseen, että vaikka 

käännösteknologian perusteet sisältyvät kääntämisen opintoihin kaikissa yliopistoissa ja 

työelämätaitoja käsitellään koulutuksessa nykyään kiitettävästi esimerkiksi vierailuluennoilla, niitä 

pitäisi integroida aiempaa paremmin myös muuhun opetukseen (Ruokonen 2008: 4–5). Työelämään 

liittyviä asioita pitäisi tuoda kaikessa opetuksessa entistä enemmän esille myös siksi, että 

työelämäkurssit ovat ainakin toistaiseksi vielä vapaaehtoisia (ks. luku 5), eivätkä kaikki siksi saa 

työelämästä tietoa – jolleivät itse hakeudu vapaaehtoisille kursseille. Tämäkin voi kuitenkin olla 

joillekin opiskelijoille vaikeaa kurssien päällekkäisyyksien takia. Jos tavoitteena on, että kaikki 

oppivat työelämä- ja tietotekniikkataitoja, niiden integroiminen muuhun opetukseen onnistunee 

parhaiten kursseilla, jotka ovat kaikille pakollisia. Nähdäkseni ainoa pakollinen kurssityyppi, jolla 

olisi mahdollista käsitellä niin työelämätaitoja, tietotekniikkaa, erikoisaloja kuin äidinkieltä, on 

käännöskurssi. Siksi rajaan tutkimukseni aiheen käännöskursseihin (käännöskursseilla tarkoitan 

kursseja, joilla annetaan käännöstehtäviä). Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että yksittäiselle 

käännöskurssille on vaikea mahduttaa kaikkea edellä mainittua. Siksi ajatuksenani on, että asioiden 

käsittelyä voitaisiin jakaa useammalle käännöskurssille, jotta muullekin jää aikaa. 

Tutkimuskysymykseni on muotoutunut luvussa 4 esiteltyjen kyselyjen ja uraseurantojen tulosten 

sekä KäTu 2008 -symposiumin työpajan näkemysten perusteella. Tärkein kysymykseni on: 

millaisia käännöskurssien pitäisi olla ammattikääntäjien oman työkokemuksen perusteella, 

jotta ne valmentaisivat opiskelijoita mahdollisimman hyvin työelämän vaatimuksiin? Haluan 

myös selvittää, mitä yksittäisiä asioita käännöskursseilla ainakin kannattaisi käsitellä, jotta 

opiskelijat saisivat mahdollisimman todenmukaisen kuvan käännösalan työstä. 
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Toivon, että tutkimustuloksiani pystyttäisiin hyödyntämään koulutuksen kehittämisessä. Opettajille 

se tietenkin asettaa suuren haasteen, koska heidän on määriteltävä, miten uusia asioita opetetaan. 

Tämä on erityisen vaikeaa, jos heillä itselläänkään ei ole kokemusta uusista asioista, joita heidän 

haluttaisiin opettavan. Kearnsin mukaan (2008: 206) aina on mahdollista pyytää apua ulkopuolisilta 

– esimerkiksi freelancer-kääntäjät tai kääntäjäyhteisöjen edustajat voivat tulla pitämään 

vierailuluentoja16. Heidän tuomansa lisäarvo jää kuitenkin pieneksi, jos he eivät ole taitavia 

opettajia. Menestyksekkään opetuksen edellytyksenä onkin yliopisto-opettajien pedagoginen 

koulutus. Kääntämisen opettamisen opetus on tärkeä aihe, johon pitäisi panostaa aiempaa enemmän 

(emt. 202). Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista paneutua sen tarkemmin kääntäjien ehdotusten 

pedagogiseen toteutukseen, mutta aihetta olisi ehdottomasti syytä tutkia jatkossa. 

6.1. Teemahaastattelu menetelmänä 

Koska olen kiinnostunut nimenomaan ammattikääntäjien näkemyksistä, kääntäjien haastatteleminen 

aiheesta oli luontevin valinta tutkimusmenetelmäksi. Ensin oli kuitenkin tarpeen selvittää, mikä 

haastattelumenetelmä sopisi tämän tutkimuksen tarkoituksiin parhaiten. 

Haastattelut voidaan jakaa karkeasti kahtia lomakehaastatteluun eli strukturoituun haastatteluun 

sekä puolistrukturoituun tai strukturoimattomaan haastatteluun. Lomakehaastattelut etenevät 

järjestelmällisesti, ja niissä kysymykset ja vastausvaihtoehdot on valmiiksi muotoiltu. 

Strukturoimattomammissa haastatteluissa kysymysten esittämistapa saattaa vaihdella, eikä valmiita 

vastausvaihtoehtoja tarjota haastateltaville. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Koska tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivinen, en ajatellut tiukasti rajatun lomakehaastattelun 

johtavan parhaaseen lopputulokseen. Aihetta on aiemmin tutkittu melko vähän, ja siksi mielestäni 

oli paikallaan pitää haastattelut suhteellisen avoimina, mikä antaisi haastateltaville tilaa pohtia 

aihetta laajemminkin. Toivoin tämän tuovan mahdollisesti esiin myös asioita ja näkökulmia, joita en 

itse olisi tullut ajatelleeksi. Tämän takia valitsin menetelmäkseni teemahaastattelun (ks. Hirsjärvi & 

Hurme 1995), joka on hieman strukturoidumpi kuin avoin haastattelu. Se ei kuitenkaan noudata 

kovin tiukkaa kaavaa, mikä saattaisi estää tiettyjen tulosten esiintulon (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). 

                                                 
16  Freelancereiden ja kääntäjäyhteisöjen edustajien pyytäminen vierailuluennoille voi olla laitoksille ja 

yksiköille kuitenkin taloudellinen kysymys, mikä rajoittaa mahdollisuuksia ulkopuolisen avun hyödyntämiseen. Joka 

tapauksessa SKTL ja KAJ järjestävät myös oma-aloitteisesti tilaisuuksia opiskelijoille opetuksen ulkopuolella. 
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Teemahaastattelun tueksi tein haastattelurungon (ks. liite 1), johon olin kirjannut teema-alueiksi eri 

osa-alueet, joita KAJ:n kyselyn vastaajat toivoivat lisättävän koulutukseen. KAJ:n kyselyyn 

vastanneiden toivomukset liittyvät pääosin työelämän käytänteisiin: yrittäjätaitoihin, työ- ja 

markkinatilanteeseen, tietoteknisiin taitoihin ja hinnoitteluun. Näiden lisäksi mukana ovat 

erikoisalat ja äidinkieli. Jos tarkastellaan PACTEn määritelmää kääntäjän kompetenssista ja 

verrataan sitä kyselytuloksiin, koulutuksessa pitäisi painottaa aiempaa enemmän kielenulkoista 

(erikoisalat), välineellistä (tietotekniset taidot) ja kääntämistietouteen (ammatinharjoittamista ja 

työmarkkinoita koskevat tiedot) liittyvää osa-aluetta. Myös kaksikielisen komponentin äidinkieleen 

liittyvää osaa pitäisi painottaa enemmän. 

Haastatteluissa kysyin kunkin teema-alueen kohdalla, miten se voitaisiin tuoda esiin 

käännöskursseilla. Pyysin haastateltavia miettimään ja ideoimaan käännöskurssien sisältöä oman 

työkokemuksensa pohjalta. Kysyin heiltä, miten ja missä vaiheessa toimeksiantoa kukin osa-alue 

tulee yleensä esiin heidän omassa työssään. Esimerkiksi tietotekniikkataitojen kohdalla saatoin 

kysyä, kuinka haastateltava yleensä itse hyödyntää tietotekniikkaa töissä (esim. millaisia ohjelmia) 

ja mitkä tietotekniset seikat ovat niin olennaisia kääntäjän työssä, että niitä pitäisi käsitellä 

kursseilla. Miettimällä konkreettisia esimerkkejä omasta työstään haastateltavat saivat eväitä sen 

pohdintaan, miten kukin aihe voitaisiin tuoda esiin käännöskursseilla. 

Tutkimusetiikan periaatteiden mukaisesti vakuutin haastateltaville, että käsittelen vastaukset 

luottamuksellisesti, jottei heidän anonymiteettinsä vaarantuisi. Yksi haastateltavista tosin totesi 

tähän, ettei häntä haittaisi esiintyä tutkimuksessa omalla nimellään, koska hän seisoo sanojensa 

takana. Anonymiteetin suojelemiseksi käytän vastaajista lyhenteitä (K1, K2...), joista ei voi päätellä 

esimerkiksi haastateltavan nimeä. Samasta syystä pidin myös huolen siitä, etten purkanut 

haastatteluja julkisilla paikoilla, joilla ulkopuoliset henkilöt saattaisivat nähdä haastateltavat 

kuvanauhalta tai kuulla heidät. Niinpä purin nauhoitteet kotona kuulokkeiden avulla. 

Tutkimuksen eettisiin perusarvoihin kuuluu myös tutkittavien autonomia. Yritin taata 

itsemääräämisoikeuden säilymisen siten, että lähetin haastattelukutsun erikseen jokaisen kääntäjän 

sähköpostiin, enkä esimerkiksi pelkälle esimiehelle. Sähköpostissa annoin taustatietoa 

tutkimuksesta ja sen tavoitteista, jotta saisin tietoon perustuvan suostumuksen. Pyrin 

kunnioittamaan haastateltavien autonomiaa myös tilanteessa, jossa yksi haastateltavista joutui 

lähtemään kesken kaiken. En yrittänyt painostaa häntä jäämään, vaan kiitin osallistumisesta. 
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6.2. Haastatteluaineisto 

Tutkin aihetta haastattelemalla kuutta ammattikääntäjää, joilla on alan korkeakoulututkinto. 

Halusin, että haastateltavilla on alan tutkinto, jotta heillä ylipäänsä olisi kokemusta 

käännöskursseista ja kursseilla yleensä opetettavista asioista. Kääntäjinä toimii paljon myös 

henkilöitä, joilla on vaikkapa insinöörin koulutus, enkä toki kiellä, etteikö heilläkin voisi olla 

arvokkaita mielipiteitä aiheesta. Tällaiset henkilöt suljin pois käytännön syistä: heiltä saattaisi 

haastattelussa kulua turhaa aikaa epärelevanttien asioiden pohdiskeluun, jos heillä ei olisi mitään 

käsitystä kääntäjänkoulutuksen tavanomaisesta sisällöstä. Tärkeä osa haastatteluja olikin, että 

kääntäjän peilasivat ajatuksiaan paitsi työelämään myös omiin opintojen aikaisiin kokemuksiinsa. 

Sitä kautta he pääsivät aiheeseen paremmin käsiksi. 

Haastateltavat olivat iältään 30–56-vuotiaita, ja heistä viisi oli naisia ja yksi mies. He olivat 

valmistuneet vuosina 1978–2007. Kaksi haastatelluista oli suorittanut kääntämisen opintonsa 

Joensuun yliopistossa. Kolme oli valmistunut Tampereen yliopistosta käännöstieteen oppiaineesta 

ja yksi Tampereen kieli-instituutista. Viimeksi mainitulla oli siis diplomikielenkääntäjän tutkinto, 

lopuilla filosofian maisterin tutkinto kääntämisen oppiaineesta. Haastateltavat olivat aikanaan 

opiskelleet pääkielenään joko englantia tai saksaa. He työskentelivät haastattelujen tekohetkellä 

käännöstoimistossa tai kääntäjäyrittäjinä, mutta yksi työskenteli mainostoimistossa copywriter-

kääntäjänä. Työssään kaikki olivat keskittyneet erilaisiin asiateksteihin, etenkin kaupallisiin ja 

teknisiin. Kaksi haastateltavista oli yrittäjiä, joten varsinkin heidän työssään oli kääntämisen lisäksi 

huomattavassa osassa yrittäjyys- ja projektinhallintataidot. Näiden yrittäjien lisäksi yhden kääntäjän 

toimenkuvaan kuuluivat myös projektinhallintatehtävät käännöstoimistossa. 

Kaikki haastateltavat olivat minulle entuudestaan tuttuja. En kuitenkaan pitänyt sitä esteenä heidän 

osallistumiselleen, koska tutkimuksen luotettavuus ei mielestäni sen takia vaarantunut. Pidin 

epätodennäköisenä, että haastateltavat vastaisivat eri lailla kysymyksiin, jos he eivät tuntisi 

haastattelijaa. Toki on aina mahdollista, että haastateltavat sensuroivat hieman sanomisiaan, mutta 

jos niin kävi tekemissäni haastatteluissa, uskoisin sen johtuvan muista seikoista kuin 

tuttavuussuhteesta. Tuttavuutta voidaan pitää myös etuna, koska sen ansiosta ilmapiiri oli 

haastatteluissa avoin ja rento eivätkä haastateltavat suhtautuneet minuun varautuneesti tai 

kielteisesti. Lisäksi on mahdollista, että he näkivät enemmän vaivaa kurssisisältöjen ideoimiseksi, 

koska halusivat auttaa tuttua haastattelijaa. Mielestäni tuttavuussuhde saattoi vaikuttaa myös siihen, 
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että heidän oli helppo myöntää suoraan, jos he eivät ymmärtäneet jotakin kysymystä, jos he 

halusivat tarkennusta tai jos heillä ei ollut tietystä aiheesta sanottavaa. 

Toteutin haastattelut kolmessa osassa talven 2011–2012 aikana: tein kaksi yksilöhaastattelua ja 

yhden neljän hengen ryhmähaastattelun. Ryhmähaastattelun osallistujamäärä supistui kuitenkin 

vajaan tunnin jälkeen kolmeen, kun yksi haastateltava joutui lähtemään aikataulusyiden takia. 

Yksilöhaastatteluista ensimmäisen tein yliopiston ryhmätyöhuoneessa ja toisen haastateltavan 

kotona. Ryhmähaastattelun kaikki osallistujat työskentelevät samassa yrityksessä, joten haastattelu 

oli luontevinta järjestää toimistolla työpäivän päätteeksi. Ryhmähaastattelua halusin kokeilla, koska 

ajattelin, että se toisi mahdollisesti esiin uusia näkökulmia; ryhmässä keskusteltaessa haastateltavien 

mieleen saattaisi juolahtaa muiden vastauksia kuunnellessa asioita, joita he eivät ehkä muuten tulisi 

ajatelleeksi. Koska ryhmähaastattelun osallistujat työskentelivät samassa yrityksessä, saattoi 

työkavereiden läsnäolo vaikuttaa vastauksiin myös päinvastaisella tavalla: ehkä jotakin jäi 

sanomatta.  

Yritin pohtia ryhmähaastattelun aikana ja sen jälkeen, vaikuttiko vastauksiin se, että haastateltavat 

työskentelevät samassa yrityksessä. Pyrin kiinnittämään huomiota varsinkin siihen, oliko yhden 

haastateltavan esimiesasemalla vaikutusta muiden haastateltavien vastauksiin. Esimiesasemassa 

oleva henkilö oli hieman keskimääräistä enemmän äänessä, mutta tämä saattoi toisaalta johtua myös 

siitä, että haastattelun keskeiset aiheet – kuten projektinhallinta ja yrittäjätaidot – olivat hänelle 

tutuimpia. Oman arvioni mukaan esimiehen läsnäolo ei johtanut siihen, että muut haastateltavat 

olisivat selvästi varoneet omia sanojaan, mutta aina on toki mahdollista, että joku sensuroi omia 

vastauksiaan. Vastaavasti esimies saattoi sensuroida omia sanomisiaan muiden osallistujien takia. 

Ensimmäisen yksilöhaastattelun tarkoituksena oli toimia koehaastatteluna, jossa voisin testata 

haastattelurunkoni ja -menetelmieni toimivuutta. Haastattelu sujui kuitenkin niin erinomaisesti ja 

sen aikana nousi esiin niin mielenkiintoisia näkökohtia, että otin sen mukaan aineistoon. Ainoa asia, 

mitä kyseisen koehaastattelun perusteella muutin, oli oma haastattelutekniikkani: sorruin käymään 

joka ikisen haastattelurungon kohdan läpi niin syvällisesti, että aikaa kului lopulta lähes kaksi ja 

puoli tuntia. Tiesin, että jos käyttäisin samaa taktiikkaa ryhmähaastattelussa, aikaa voisi kulua 

kohtuuttoman paljon. Seuraavissa haastatteluissa taktiikkani olikin sellainen, että kun 

haastateltavilla ei enää tuntunut olevan tietystä aiheesta sanottavaa, siirryin seuraavaan aiheeseen 

enkä yrittänyt enää kaivella uusia vastauksia. Näin sain pidettyä kahden seuraavan haastattelun 

pituuden kohtuullisena: toinen yksilöhaastattelu kesti 86 minuuttia ja ryhmähaastattelu 107 

minuuttia. Näistäkin haastatteluista materiaalia tuli vallan runsaasti. Kaikkien haastattelujen lopuksi 
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pyysin vielä haastateltavia lähettämään minulle sähköpostilla tarkennuksia, jos jotain tärkeää 

muistuu mieleen jälkikäteen. Kukaan ei näin tehnyt, joten oletettavasti haastattelut olivat 

osallistujien mielestä tarpeeksi perusteellisia. 

Tallensin kaikki haastattelut nauhurilla, ja ryhmähaastattelun tallensin vielä varmuuden vuoksi 

videokameralla. Käytin videokameraa siksi, että saisin tarpeen vaatiessa tarkistettua kuvanauhalta, 

kuka kulloinkin on äänessä. Videonauhoite osoittautuikin haastattelujen purkuvaiheessa 

hyödylliseksi tilanteissa, joissa haastateltavat puhuivat päällekkäin eikä puheesta saanut kunnolla 

selvää. Tällöin saatoin lukea haastateltavien huulilta, mitä he sanoivat.  

Haastattelutilanteiden aluksi kerroin haastateltaville hieman tutkimuksen taustasta ja haastattelujen 

tarkoituksesta, eli KAJ:n kyselyn ja vuoden 2008 KäTu-symposiumin työpajan tuloksista. On 

mahdollista, että antamani taustatiedot ohjasivat haastateltavien vastauksia. Selvää lienee ainakin 

se, että ne johdattivat haastateltavia pohtimaan koulutuksen puutteita. Otin kuitenkin sen riskin, 

koska mielestäni tätä tutkimusta palveli se, että olin mahdollisimman avoin tutkimuksen 

tarkoitusperistä – olihan haastattelujen tarkoituksena ideoida, miten käännöskurssien sisältöä 

voitaisiin jatkossa kehittää. Kyseessä ei siis ole tutkimus, jossa asioita pitäisi salata haastateltavilta 

tutkimustulosten vääristymisen pelossa. Toisaalta kuitenkin itse haastattelijana pyrin parhaani 

mukaan siihen, etten johdattelisi haastateltavien ajatuksia liikaa tai laittaisi sanoja heidän suuhunsa. 

Tein tämän välttelemällä kysymyksiä, joihin voi vastata suoraan sanoilla ”kyllä” tai ”ei”; Sen sijaan 

pyrin käyttämään kysymyksissäni esimerkiksi sanoja ”miten”, ”kuinka” ja ”mitä” tai pyytämään 

esimerkkejä. Vaikka pyrin tietoisesti välttelemään tietyn tyyppisiä kysymyksenasetteluja, sorruin 

valitettavasti toisinaan hienoiseen johdatteluun, jos haastateltava ei tuntunut heti keksivän vastausta. 

Kun esimerkiksi kysyin eräältä haastateltavalta, mitä hinta- tai aikataulupaineista saattaa seurata 

käännöstyölle, jatkoin kysymystä pienen tauon jälkeen seuraavasti: ”– – sille työn laadulle?”. Tämä 

saattoi vaikuttaa haastateltavan vastaukseen, sillä muutoin hän olisi voinut lähestyä aihetta eri 

näkökulmasta. Kokonaisuuteen johdattelulla ei kuitenkaan ollut mielestäni suurta vaikutusta, sillä 

sitä tapahtui vain pariin otteeseen yksilöhaastatteluissa – ryhmähaastattelussa vastauksia ei tarvinnut 

odotella, koska osallistujia oli useampia. 

Kunkin haastattelun jälkeen kirjasin ylös päällimmäiseksi jääneet ajatukset ja mietteet haastattelun 

kulusta. Olin kaikkiin haastatteluihin tyytyväinen, koska haastateltavat suhtautuivat aiheeseen 

myönteisesti ja pari heistä kertoi pitävänsä tutkielman aihetta hyvin tärkeänä. Haastateltavien 

suhtautuminen aiheeseen näkyi siinä, että he vaikuttivat motivoituneilta ja pyrkivät parhaansa 

mukaan pohtimaan eri teema-alueita. 
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Kun olin tehnyt kaikki kolme haastattelua, aloitin niiden purkamisen. Purin jokaisen haastattelun 

sanatarkasti erillisiin tekstitiedostoihin. Tutkimusongelman kannalta ei kuitenkaan ollut tarpeellista 

tehdä niin tarkkaa litterointia, että myös tauot ja äänenpainot merkittäisiin ylös. Samasta syystä jätin 

myös yskähdyksen tyyppiset äännähdykset, änkytykset ja merkityksettömät täytesanat (”niinku”) 

pois. Tekstiä kolmen haastattelun purusta tuli yhteensä 73 sivua – ensimmäisestä haastattelusta 30 

sivua, toisesta 16 ja viimeisestä 27. Purettujen haastattelujen yhteissanamäärä on 35 129. 

Purkamisen jälkeen merkitsin tekstitiedostoihin värikoodein haastattelurungon eri osa-alueet. 

Työelämätaitoja, tietotekniikkaa, erikoisaloja ja äidinkieltä koskevat vastaukset olivat siis 

tiedostoissa lopulta erivärisillä fonteilla. Tämän jälkeen ryhmittelin eri aihealueita käsittelevät 

vastaukset erillisiin tekstitiedostoihin analyysiä varten. Haastetta tähän työvaiheeseen toi se, että 

tietyt vastaukset oli vaikea luokitella pelkästään yhteen luokkaan kuuluvaksi: jos olin esimerkiksi 

kysynyt jotain tietotekniikkaan liittyvää, vastauksessa saattoi olla myös erikoisalojen kannalta 

relevantteja tietoja. Tällaisia vastauksia kommentoin tuloksissa. Lopuksi kävin kaikki haastattelut 

läpi aihealue kerrallaan sekä tein muistiinpanoja eriäväisyyksistä ja yhteneväisyyksistä 

haastateltavien välillä. Tämän prosessin aikana hahmotin haastattelujen keskeisimmän sisällön, 

minkä jälkeen koostin lopulliset analyysit erillisiksi alaluvuiksi tuloksiin. 
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7. TULOKSET 

Olen jaotellut haastatteluista saadut vastaukset teema-alueisiin, jotka ovat haastattelurunkoa 

mukaillen seuraavat: työelämätaidot, tietotekniikka, erikoisalat ja äidinkieli. 

Haastateltavien työnkuvat heijastuivat heidän vastauksiinsa. Esimerkiksi yrittäjyys- ja 

projektinhallintataidoista oli enemmän sanottavaa niillä, jotka tarvitsevat kyseisiä taitoja työssään 

joka päivä. Toisaalta kukaan kääntäjistä ei ollut välttynyt miltään aiheelta: kaikilla oli 

ydinosaamisensa ulkopuolelle jäävistäkin aiheista kiitettävästi sanottavaa, ja vaikka he eivät 

olisikaan tienneet aiheesta paljon, he pyrkivät tuomaan esiin oman näkökulmansa. Mielenkiintoista 

eroa vastauksiin toivat ikäerot ja erilaiset työnkuvat. Etenkin copywriterina työskentelevän 

haastateltavan vastaukset erottuivat muista – hän kun työskenteli eri toimialalla kuin muut ja 

kirjoitti huomattavan paljon myös B-työkielellään. Muut haastateltavista käänsivät pääasiassa 

suomen kieleen päin. 

Eroa vastauksiin toi luonnollisesti myös haastateltavien persoonallisuuksien erilaisuus. Osa on 

luonnostaan puheliaampia ja avoimempia, ja siksi heidän vastauksensakin olivat yleensä pitempiä. 

Vaikka varautuneemmat haastateltavat olivat muita niukkasanaisempia, heidän panostaan voidaan 

pitää yhtä suurena, koska he olivat yleensä miettineet vastauksensa valmiiksi ennen kuin alkoivat 

puhua. He saivat siis usein sanottua asiansa vain hieman tiiviimmässä muodossa. Haastateltavasta 

riippuen vastaukset saattoivat olla jopa usean minuutin pituista tajunnanvirtaa kattavine tosielämän 

esimerkkeineen tai toisaalta hyvin ytimekkäitä ja loppuun mietittyjä lausahduksia. Vastaustyylistä 

riippumatta kaikki tekivät kuitenkin teräviä ja mielenkiintoisia huomioita. 

Käytän eri henkilöistä lyhenteitä K1, K2, K3, K4, K5 ja K6. Tein yksilöhaastattelun K1:lle ja 

K2:lle, ja loput osallistuivat ryhmähaastatteluun. 

7.1. Työelämätaidot 

Työelämätaidot oli teema, joka kirvoitti eniten vastauksia. Työelämätaidot olivat myös KAJ:n 

kyselytuloksissa tärkein osa-alue, josta olisi kaivattu lisätietoa opiskeluaikana. Moni 

haastattelemistani kääntäjistä piti työharjoittelua parhaana tapana työelämätietouden saamiseen. K4 

halusi kannustaa opiskelijoita työharjoitteluun, vaikka paikan saaminen voikin olla vaikeaa. Hänen 
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mielestään jo opiskeluvaiheessa olisi kuitenkin hyvin tärkeää saada omakohtainen kosketus 

kääntäjän arkeen. Kysyin haastateltavilta, pitäisikö työharjoittelun olla jopa pakollinen. K3:n 

mukaan pakollinen työharjoittelu olisi opiskelijoiden kannalta toki hyvä asia, mutta mahdoton 

toteuttaa käytännössä: koska harjoittelupaikkoja on käännöstoimistoissa vain vähän, suurin osa 

opiskelijoista ei koskaan valmistuisi, jos työharjoittelu muutettaisiin pakolliseksi. K5:n mielestä 

juuri tästä syystä olisi tärkeää, että työelämätietoutta lisättäisiin koulutukseen itseensä. Tällöin 

kaikki saisivat edes jonkinlaisen käsityksen siitä, millaista työ on todellisuudessa.  

Moni haastateltavista ehdotti, että työelämänäkökulmaa voisi tuoda käännöskursseille 

esimerkkiprojektien muodossa, jolloin kokonainen käännösprojekti tehtäisiin alusta loppuun 

mahdollisimman samalla tavalla kuin työelämässä sekä samoja työkaluja hyödyntäen. K1 kuitenkin 

huomauttaa, että tällaisia projekteja kannattaisi tehdä vasta edistyneemmillä käännöskursseilla, kun 

opiskelijat ovat jo saaneet harjoitella jonkin verran itse kääntämistä. K1:n mielestä tällaisessa 

esimerkkiprojektissa toimeksiantajan roolissa voisi toimia kurssin opettaja, ja toimeksiantaja voisi 

tekstistä riippuen olla välillä suora asiakas ja välillä käännöstoimisto. K2:n ja K4:n mielestä olisi 

hyvä saada tällaista esimerkkiprojektia varten ihan oikea toimeksianto oikealta asiakkaalta. 

Perusteluksi K4 sanoi, että hän oli tehnyt lokalisointikurssilla tosielämään pohjautuvan 

harjoituksen, jota hän oli pitänyt hyvin kuvaavana ja hyödyllisenä. Myös K3 ja K5 kertoivat, että 

olivat aikoinaan tehneet käännöskurssilla yhden oikean toimeksiannon ja että se oli koko 

opiskeluajan parasta antia, koska aidolle asiakkaalle kääntäminen teki työstä mielekkäämpää. K2 

ehdotti, että opiskelijat voisivat tehdä käännöksen jollekin yritykselle ilmaiseksi vierailuluentoa 

vastaan. K3 taas oli sitä mieltä, että koska yliopistot muutenkin saavat nykyään rahoitusta 

yritysmaailmasta, tätä voitaisiin hyödyntää niin, että yritys maksaisi laitokselle tehdystä 

käännöstyöstä. 

K3 ja K5 olivat sitä mieltä, että käännösalan työtilanteen ja -markkinoiden olisi hyvä heijastua 

kursseilla tehtäviin esimerkkiprojekteihin. K1:n ja K3:n mukaan joillekin saattaa tulla vielä 

yllätyksenä, että palkkatyöpaikat ovat käännösalalla nykyään vähissä ja että suurin osa työllistää 

itsensä freelancer-kääntäjinä. Tästä tosiasiasta sekä käännöstöiden jakaantumisesta maailmassa 

yleensäkin olisi hyvä puhua opiskelijoille. Hyvä olisi kertoa esimerkiksi siitä, että suurissa 

kansainvälisissä projekteissa suomi voi olla vain yksi kymmenistä käännettävistä kielistä ja että 

käännöksen tilaaja saattaa olla toisessa maanosassa oleva käännöstoimisto. K5 lisäsi, että kursseilla 

pitäisi puhua käännösalan verkostoista: loppuasiakkaan ja kääntäjän välissä saattaa usein toimia 

kolmekin eri käännöstoimistoa. Tämä vaikuttaa usein käytännön työhön esimerkiksi siten, että 

aikataulut voivat venyä tai tietoa suodattuu matkan varrella pois: joku välikäsi saattaa vaikkapa 
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päättää, ettei kääntäjän loppuasiakkaalle lähettämä termikysymys olekaan aiheellinen. K3:n 

mielestä tällaisissa useamman välikäden tilanteissa auttaa pitkälle viety viestinnän selkeys, jotta 

viestit saadaan kulkemaan kaikkien portaiden läpi. 

Kysyin haastateltavilta, mitä aidon kaltaisiin tai aitoihin harjoitusprojekteihin pitäisi vähintäänkin 

sisällyttää. K1:n näkemyksen mukaan esimerkkiprojektin todenmukaisuuteen vaikuttaisi se, että 

kaikki toimeksiannon osaset olisivat siinä mukana aina tarjouspyynnön saamisesta ja sopimuksen 

tekemisestä projektin aikana tapahtuvaan yhteydenpitoon, oikolukuun ja laskun lähettämiseen. 

Kaikkien osasten läpikäyminen olisi hänestä tärkeää erityisesti siksi, että suurin osa kääntäjistä on 

freelancereita. Jos vastavalmistunut freelancer-kääntäjä ryhtyy tekemään käännöstoimeksiantoja, 

miten hän voi tietää, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? Toisaalta K1:n lisäksi myös 

ryhmähaastattelussa todettiin, ettei kaikkea voi käännöskursseihinkaan mahduttaa: 

Ei voi kenellekään valmiiks yritystä perustaa ja työpaikkaa ettiä ja muuta, mutta se, 
että olis ne tiedot, että mitä siihen kaikkeen tarvii (K1).17 

Koska kaikkea työelämätaitoihin liittyvää ei voi käsitellä käännöskurssilla, on erillinen, mielellään 

pakollinen, työelämätaitokurssi haastateltavien mielestä aivan ehdoton. K4 painotti sitä, että jos 

työelämäkurssi on vapaaehtoinen, sen käymistä pitäisi kuitenkin suositella opiskelijoille hyvin 

painokkaasti. 

K3:n mukaan projektin kulun voisi käydä kurssilla läpi vaihe vaiheelta. Tyypillisesti vaiheet ovat 

seuraavat: Asiakas miettii käännättämisen aikataulun ja ottaa yhteyttä käännöstoimistoon tai 

yksittäiseen kääntäjään. Seuraavaksi käännöstoimisto tekee tarjouksen asiakkaalle. Jos kyseessä on 

uusi asiakas, heidän kanssaan neuvotellaan usein työn hinnasta ja muista ehdoista, mutta vanhojen 

asiakkaiden kanssa tämä vaihe saattaa jäädä pois. Jos asiakas teettää työn käännöstoimistolla, 

käännöstoimisto tarjoaa työtä seuraavaksi sisäiselle kääntäjälleen tai freelancerille. Tämän jälkeen 

yhteydenpitoa on lähinnä käännöstoimiston ja kääntäjän välillä. Jos työstä tulee kysymyksiä, ne 

kulkevat käännöstoimiston kautta asiakkaalle ja takaisin kääntäjälle. Seuraavaksi kääntäjä toimittaa 

valmiin käännöksen käännöstoimistoon, jossa tehdään laadunvarmistus. Laadunvarmistukseen 

kuuluu oikoluku ja tarvittaessa taitetun aineiston tarkistaminen. Kääntäjä saattaa olla mukana myös 

tässä vaiheessa. Seuraavat vaiheet, eli valmiin työn toimittaminen ja laskuttaminen, tapahtuvat 

käännöstoimiston ja asiakkaan välillä. 
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K5 huomauttaa, että nykyään kääntäjä on harvemmin suoraan yhteydessä asiakkaaseen, vaikka 

käännöskursseilla annettiin hänen opiskeluaikanaan olettaa muuta. Siksi hänen mielestään olisi 

hyvä tuoda ylimääräinen välikäsi mukaan harjoitusprojektiin. K6:n ja K4:n mielestä olisi myös 

hyvä harjoitella yleisimpiä ongelmatilanteita, koska joitakin ongelmia kuitenkin yleensä tulee. 

Tiedostoja saattaa esimerkiksi puuttua tai työhön tulee muutoksia tai peruutuksia. Tiedostoissa 

saattaa olla myös joitain outouksia tai virheitä, joista on hyvä huomauttaa asiakkaalle. Asiakkaat 

usein ovat kiitollisia huomautuksista ja korjaavat virheet myös lähdekielisiin versioihin. Toisaalta 

viestinnän pitäisi olla tällaisissa tilanteissa K3:n mukaan hyvin harkittua, jottei väärinkäsityksiä 

synny – sähköpostin kautta eri kulttuurien välillä viestittäessä sanoma ymmärretään nimittäin 

helposti väärin. Viestinnän sävyn pitäisi siis olla sellainen, ettei asiakkaalle tule tunne, että projekti 

menee pieleen. Toisaalta kannattaa myös varautua siihen, ettei asiakas ymmärrä kysymyksen 

tarkoitusta tai moittii kääntäjää ammattitaidottomaksi. K5 lisää vielä, että voi olla niinkin, ettei 

kääntäjä saa asiakkaan vastauksista suuremmin selkoa. 

Kääntäjien mielestä asiakkaalta kysymistä olisi kaikesta huolimatta tärkeä harjoitella. K3:n mukaan 

olisi hyvä huomioida etenkin se, että usein suomenkielisen käännösratkaisun sopivuudesta joutuu 

kysymään asiakkaalta, joka ei osaa lähde- eikä kohdekieltä. Tällöin kysymys pitää rakentaa niin, 

että saadaan kuvaileva vastaus eri kielellä. K6:n mukaan saattaa olla myös niin, että kysymys pitää 

esittää suomalaiselle asiakkaalle englanniksi, koska joku muukin halua nähdä ja ymmärtää sen. 

Muutenkin K3:n ja K1:n mielestä olisi hyvä harjoitella sitä, kuinka rakennetaan kysymys, johon 

saadaan järkevä vastaus. K1:n ja K4:n mukaan kannattaa esimerkiksi välttää kysymyksiä, joissa 

asiakkaalle antaa useamman vaihtoehdon, koska tällöin saa helposti ympäripyöreän vastauksen.  

[V]älillä on silleen, että ku kysyy, että onko tämä näin vain näin, niin sitte tulee 
vastaus, että on. Sit on, että jaa niin, että kumpi. (K1) 

K3 sanoo, että usein esimerkiksi kysymyksen laittaminen jäsenneltyyn taulukkoon auttaa. K4:n 

mukaan asiakkaat ovat usein itse niin syvällä tekstin aiheessa, etteivät välttämättä siksi osaa antaa 

ymmärrettävää vastausta. K6:sta taas tuntuu, että usein kysymykseen vastaa henkilö, joka ei tiedä 

aiheesta tarpeeksi eikä sen takia osaa antaa hyvää vastausta. K3:n mukaan välillä olisikin hyvä osata 

vaatia asiakkaalta apua. Yllättäen asiakkaalta saattaakin löytyä esimerkiksi suomenkielinen 

asiantuntija, joka osaa auttaa kääntäjää. K1:n mielestä väärinkäsitysten syynä on usein se, ettei 

                                                                                                                                                                  
17 Kaikista haastateltavista K1 pohti eniten sitä, millaisia rajoituksia kurssien kesto ja määrä asettavat eri 

ehdotusten käytännön toteuttamiselle. Hän ei haluaisi, että itse kääntämisen harjoittelemisen määrä vähenisi 

esimerkiksi työelämätaitoihin liittyvän sisällön kustannuksella. 
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asiakas osaa kovin hyvin englantia, joka on yleisin viestinnän kieli ulkomaisten asiakkaiden kanssa. 

Siksi viestien pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaisia ja ytimekkäitä. 

Jos käännöskursseilla tehtävissä harjoitusprojekteissa toimeksiantajan roolissa toimisi opettaja, 

K1:n mielestä viestintätilanteet olisi silloinkin hyvä pitää mahdollisimman todenmukaisina: kun 

opettajalle lähetetään sähköpostia ongelmatilanteista, olisi hyvä käyttää samanlaista kieltä kuin 

oikealle asiakkaalle kirjoitettaessa. Lisäksi kysymykset pitäisi esittää jäsennellysti ja 

ymmärrettävästi eikä esimerkiksi ohimennen yliopiston käytävällä. K1:n mukaan opiskelijoita olisi 

hyvä kannustaa entistä enemmän kysymysten esittämiseen, koska se on tosielämässä aivan 

hyväksyttävää, jopa toivottavaakin. Näin voitaisiin oikaista käsitystä siitä, että kysymysten 

esittäminen olisi merkki tyhmyydestä tai ammattitaidottomuudesta. 

K4:n mielestä koulutuksessa olisi hyvä käsitellä myös sitä, kuinka pitkälle kääntäjän tarvitsee 

selvitystyössään mennä ja kuinka paljon hänen tarvitsee ottaa vastuuta: 

Et jos toimii käännöstoimiston alaisuudessa, niin missä se raja menee tavallaan, et 
kuinka paljon pitää yöuniaan menettää sitte, jos yrittää ja yrittää selvittää ja ei saa 
apuja ja näin päin pois. Jos on just lähdössä alalle eikä oo paljon kokemusta, niin se 
voi olla aika suo. (K4) 

K5 lisää, että nähdyn vaivan määrä pitäisi suhteuttaa siihen, mitä työstä saa rahallisesti – onhan 

kyse kuitenkin liiketoiminnasta. Vaikeista toimeksiannoista puhuttaessa K4 halusi lisäksi 

huomauttaa, että opiskelijoita olisi hyvä muistuttaa myös siitä, että on sallittua kieltäytyä töistä. 

Hänen mukaansa on ammattitaidon merkki, että osaa kieltäytyä liian vaikeista toimeksiannoista. K6 

lisää, että freelancer-kääntäjänä töitä on helpompi valikoida kuin käännöstoimistossa, jossa 

kieltäytyminen ei ole samalla tavalla aina mahdollista. 

K1:n mukaan yksi keino todellisemman kuvan antamiseen käytännön työstä olisi se, ettei tietoja 

lähde- ja kohdetekstistä ja niiden lukijoista annettaisi opiskelijoille aina niin valmiina. Tosielämässä 

tällaisia tietoja harvoin saa, jollei niitä nimenomaan pyydä, koska asiakkaat eivät välttämättä tiedä 

kääntämisestä tai käännättämisestä mitään. Usein käy myös niin, ettei asiakas välttämättä pysty 

kysyttäessäkään antamaan kääntäjän tarvitsemia tietoja. Saman aiheen nostivat ryhmähaastattelussa 

esiin myös K4 ja K5. Heidän mukaansa kääntäjä saa harvoin tietoa siitä, missä teksti julkaistaan ja 

mitä sille tapahtuu kääntämisen jälkeen. Kokemuksen myötä tällaisten asioiden päättely kuitenkin 

usein helpottuu. K3 myös lisää, että vaikka asiakkaat harvoin antavat suoraan tällaisia tietoja, 

kääntäjän pitää voida niistä kysyä. K6 on samaa mieltä, koska siten asiakkaatkin oppivat 

ymmärtämään, mikä on kääntäjälle olennaista tietoa. K4 painottaa lopuksi, että alihankkijana 
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toimivan kääntäjän kannattaa aina varmistaa, että hän on saanut käännöstoimistolta kaikki 

toimeksiantoon liittyvät tiedot – niitä nimittäin usein suodattuu matkan varrella pois. Jos kääntäjä ei 

kysymisestä huolimatta saa selvitettyä tiettyjä ongelmakohtia, hänen täytyisi K5:n ja K6:n mukaan 

kuitenkin aina merkitä kaikki epäselvät kohdat palautettavaan tiedostoon, jotta asiakas on tietoinen 

mahdollisista puutteista ja pystyy vielä palaamaan kyseisiin kohtiin. 

K1 ja K5 nostivat esiin toisen seikan, mikä voisi vaikuttaa kurssitehtävien todenmukaisuuteen: 

kursseilla tehtävien käännösten aikataulun pitäisi olla tiukempi.  

Koska ainakin mun kokemuksen mukaan siellä käännöskursseilla niille töille annetaan 
tosi paljon aikaa ja niistä tehdään monta eri versiota, jota vielä hiotaan lähes 
täydellisyyteen asti. Mutta tavallaan just se, että jo opiskelijana jotenki sais semmosta 
kosketusta siihen, että siitä käännöksestä ei luultavasti saa niin hyvää kuin haluais. 
Tai sitä ei kannata hioo niin pitkälle, vaan jossain vaiheessa pitää vaan todeta, että 
tää on nyt tarpeeksi hyvä tähän tarkotukseen. (K5) 

K6 ehdotti, että opiskelijoita voisi joskus pyytää palauttamaan käännöksensä jo saman päivän 

aikana, jotta he saisivat aikatauluista oikean käsityksen. Myös K2 ehdotti niin sanottuja 

pikakäännössessioita, joissa käännös pitäisi palauttaa tiettyyn kellonlyömään mennessä. Hänen 

mielestään opiskelijat oppivat nykyään väärille tavoille, kun käännösten tekemiselle annetaan jopa 

viikkoja aikaa. Tosielämässä kun on harvoin mahdollista hioa tekstiä täydelliseksi. K5:n mukaan 

arvioinnissa pitäisi tällaisissa tehtävissä kiinnittää huomiota yksittäisten virheiden sijasta 

kokonaisuuteen: siihen, kuinka hyvin teksti vastaa annettua tehtävänantoa ja toimittaako opiskelija 

tekstin määräaikaan mennessä. Myös muiden ryhmähaastatteluun osallistuneiden mielestä tämä on 

hyvä idea. K4 ehdotti harjoitusta, jossa opiskelijoita pyydettäisiin tehtävää annettaessa arvioimaan, 

kauanko heillä menee siihen aikaa. Lopuksi voitaisiin katsoa, toteutuiko arvio, ja jos ei, miksi. 

Kyky arvioida erilaisten tekstien kääntämiseen kuluvaa aikaa on kuitenkin tärkeä osa kääntäjän 

työtä. Lisäksi ajankäytön arvioinnissa olisi K1:n mielestä hyvä ottaa huomioon myös se, että 

ongelmakohdista voi joutua esittämään useampaan otteeseen kysymyksiä, ennen kuin saa 

tarvitsemansa vastauksen. 

K1:n mukaan opiskelijoille olisi myös hyvä kertoa, miksi aikataulut ovat yleensä tiukkoja, jotta 

opiskelijat ymmärtäisivät aikataulujen noudattamisen tärkeyden entistä paremmin. Käännösten 

kiireellisyyteen vaikuttavat usein esimerkiksi esitteiden painattamisen ja tuotteiden markkinoille 

tuomisen aikataulut, eikä määräajoista voi siksi joustaa samalla tavalla kuin koulutöissä. 

Aikapaineista puhuttaessa K4 toivoi, että opiskelijoille tähdennettäisiin myös sitä, ettei 

alkuvaiheessa kannata suostua kaikkeen asiakkaiden saamisen toivossa, koska liiallista joustavuutta 
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aletaan pian käyttää hyväksi. Työtä olisi kuitenkin tarkoitus toivottavasti tehdä vuosikymmeniä, 

joten asioita kannattaisi ajatella pitkänäköisesti. Myös K2 toivoi, että kääntäjät pyrkisivät 

rakentamaan tasavertaisen suhteen asiakkaisiin: asiakkaalla ei ole yksinomaista oikeutta vaatia 

aikataulukuria, vaan myös kääntäjän on edellytettävä sitä asiakkaalta. Jos asiakas toimittaa 

lähtötekstin myöhässä, käännöksen määräaikaa voi yrittää siirtää tai hintaa korottaa. 

K6:n mukaan aikapaineet vaikuttavat usein myös toimeksiantoon valmistautumiseen. Jos ohjeita 

tulee asiakkaalta paljon, ne voi joutua käymään suurpiirteisesti läpi. Lisäksi K5:n mukaan 

kiiretilanteissa on pystyttävä tekemään päätöksiä tavallista nopeammin, koska yksittäisten termien 

etsimiseen ei ole niin paljon aikaa. Aikapaineiden takia nykytilanne on K4:n mukaan se, ettei 

lähdetekstiä ehdi ikinä lukemaan ennen kääntämisen aloittamista – jollei kyse ole aivan lyhyestä 

tekstistä. Vaikkapa 200-sivuisen pdf-tiedoston lukemiseen ei kuitenkaan ole aikaa. K3:n mielestä 

yliopistokoulutus on etenkin tässä asiassa kaukana todellisuudesta, koska käännöskursseilla on aina 

sellainen lähtökohta, että koko teksti luetaan ja analysoidaan ensin, ja sitten vasta aloitetaan 

kääntäminen. Hieman muista haastateltavista poiketen K2 kertoi, että hänellä on välillä ihan 

riittävästikin aikaa valmistautua toimeksiantoon, vaikka kiiretilanteet toki ovat yleisiä. Toisaalta K2 

huomauttaa, että usein valmistautumisen ja taustatyön tarve vähenee sitä mukaa kuin asiakas ja 

erikoisala tulevat tutuiksi. Tosielämän käännöstyöt eroavat siis käännöskursseista siinä, että aihe on 

kääntäjälle usein jo hyvinkin tuttu. Lisäksi K2:n mukaan lähtöteksti aukeaa kunnolla usein vasta 

ensimmäisen käännösversion jälkeen, ja silloin on helpompi ratkaista mahdolliset ongelmakohdat. 

Tekstiä ei siis tarvitsekaan yrittää ymmärtää täydellisesti jo ennen kääntämisen aloittamista. 

Myös K1 oli sitä mieltä, että opiskelijoiden olisi hyvä miettiä toimeksiantoon valmistumisen 

tarkoituksenmukaisuutta. Ei ole mitään tarvetta käydä lainaamassa kirjastosta autotekniikan opusta 

ja tutustua perinpohjaisesti koko alaan, jos kääntää yhden autotekniikan tekstin. Hänenkään 

mielestä valmistautumiseen ei siis aina tarvitse käyttää etukäteen paljon aikaa, vaan tietoa voi etsiä 

sitä mukaa kuin huomaa, mitä tietoa tarvitsee. 

Yksi KAJ:n kyselyssä esiin noussut osa-alue oli hinnoittelu ja laskutus. Myös haastateltavien 

mielestä tätä aihetta olisi hyvä käsitellä koulutuksessa. Hinnoittelusta puhuttaessa K1 ja K5 

kertoivat molemmat törmänneensä samaan ongelmaan opiskeluaikana: opiskelijoille kyllä 

teroitettiin, ettei työtä pidä tehdä liian halvalla, mutta kukaan ei kertonut, millaisia hintoja pitäisi 

käytännössä pyytää ja mikä on liian pieni hinta. K1:n mielestä on hyvin ongelmallista, ettei 

opiskelijoilla ole käsitystä hinnoittelusta. Koska monet yritykset yrittävät polkea käännösten hintoja 

yhä alemmaksi, opiskelijat alihinnoittelevat työnsä helposti, jos heillä ei ole tietoa yleisestä 
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hinnoittelutasosta. Kun opiskelija sitten aloittaa liian matalalla lähtöhinnalla, hintaa on vaikea enää 

myöhemmin nostaa. Myös K2 oli havainnut alihinnoitteluun liittyvän ongelman. Hänen mielestään 

opiskelijoiden olisi hyvä ymmärtää, ettei ole kannattavaa panostaa erinomaiseen laatuun, jos työstä 

maksetaan vain vähän: 

Ja sitte tämmönen työelämän raaka totuushan on se, että välillä asiakas ei suostu 
maksamaan tarpeeks siitä työstään, se suostuu ostamaan sen esimerkiks vain 
pilkkahinnalla, niin toki semmosessaki tilanteessa ei voi hinkata sitä tekstiä 
loputtomiin. Koska sitä enemmän miinukselle se työ menee. Mut se tietysti on 
ammattitaitoo kunnioittavalle ihmiselle vaikeeta tehdä sitte huonoo työtä. (K2) 

K1:n mielestä helpoin tapa puhua sopivasta hinnoittelusta olisi näyttää opiskelijoille Suomen 

kääntäjien ja tulkkien liiton sivuilta kääntäjien palkkiokyselyitä. Ne ovat yleistä tietoa ja niistä 

näkee helposti, minkälainen hintataso alalla on, vaikkei virallisia suosituksia ole annettu. Samassa 

yhteydessä voitaisiin puhua siitä, että jos yhä useampi opiskelija tekee töitä pilkkahintaan, koko 

alan hintataso laskee. K1 ja K4 pitivät hinnoittelusta puhuttaessa tärkeänä myös sitä, että 

opiskelijoita opetettaisiin määrittelemään sana-, rivi- ja sivuhinnat sekä suhteuttamaan ne toisiinsa. 

Lisäksi K3:n ja K5:n mielestä kursseilla olisi hyvä puhua siitä, minkälaisissa töissä kannattaa 

käyttää sanahintaa ja milloin esimerkiksi tuntihintaa. K1:n mukaan hinnoitteluun liittyvä olennainen 

taito on käännettävien tiedostojen analysointi käännöstyökaluilla. Hinnan laskemisen oppiminen 

liittyy siis läheisesti tietoteknisiin taitoihin. 

K1:lle kaikki laskutukseen liittyvä oli tullut uutena asiana työelämään siirtyessä, ja hän olisi 

halunnut kuulla jo opintojen aikana, mitä laskussa pitää olla ja mitkä ovat tavallisia käytäntöjä. 

Hänelle oli esimerkiksi tullut yllätyksenä, että 60 päivän maksuaika on aivan normaali vaatimus 

Eurooppalaisilla käännöstoimistoilla. 

Ettei tulis sitte yllätyksenä, että oon tehny tässä kaks kuukautta iha hirveesti töitä, ja 
vielä ei oo tullu yhtään rahaa. Että millä sitte eletään. Ja just se, että täytyy vaan 
varautua kaikkiin noihin, ja jos ei tiiä, niin miten siinä sitte varautuu. Mun mielest olis 
hyvä ihan siis ylipäätään laskutuksesta, sekä niinku sen laskun tekemisestä että 
kaikista noista käytännöistä ja mihin ne vaikuttaa, niin olla jotain. (K1) 

K1:n mielestä hinnoittelusta ja laskutuksesta puhuminen onnistuisi luontevasti harjoitusprojektin 

yhteydessä: Tarjouksen teon ja hinnasta sopimisen yhteydessä olisi helppo käydä läpi yleisiä 

hintatasoja ja maksuehtoja. Lopuksi voitaisiin harjoitella laskun tekoa. Laskun teossa K2 ohjeistaisi 

opiskelijoita jakamaan yksittäisen projektin eri kulueriin, jotta asiakas hahmottaisi paremmin, mikä 

työssä maksaa. Jos terminologian tarkistukselle ja eri kommenttikierroksille olisi omat kohtansa 



 

61 

laskussa, työn hintaa olisi helpompi perustella. Eri vaiheiden kirjaaminen voisi auttaa kääntäjää 

myös oman työn organisoinnissa, koska hän ymmärtäisi aina käydä kaikki vaiheet läpi. 

Muutenkin K1:n ja K2:n mielestä opiskelijoille pitäisi antaa enemmän eväitä hintojen perusteluun. 

K2:n näkemyksen mukaan käännöstyötä ei arvosteta nykyään tarpeeksi ja hintoja poljetaan, koska 

asiakkaat eivät ymmärrä, että työ vie paljon aikaa ja siihen kuuluu monia eri vaiheita. Hintojen 

polkeminen heikentää laatua, mutta asiakkaat eivät tunnu tätä tiedostavan. K1:n mukaan ongelma 

on siinä, että asiakkaat eivät kieltä taitamattomina pysty arvioimaan käännösten laatua. Siksi he 

päätyvät usein halvimpaan vaihtoehtoon. Jotta tulevat kääntäjät olisivat työmarkkinoilla entistä 

kilpailukykyisempiä, he kaipaisivat K2:n mielestä valmennusta asiakaspalvelu- ja 

ihmissuhdetaidoissa sekä argumentoinnissa, koska ne eivät ole suomalaisille kovin luontaisia 

taitoja. K2:n mielestä kursseille kannattaisi ottaa aitoja toimeksiantoja, jolloin opiskelijat pääsisivät 

harjoittelemaan asiakkuudenhallintataitoja. Tällaisten taitojen harjoittelu olisi tärkeätä varsinkin 

yrittäjäksi aikoville, jotta he oppisivat keinoja pysyvien asiakassuhteiden solmimiseen. Myös 

markkinointitaitoja olisi hyvä ottaa työelämätaitojen opetukseen mukaan, mutta niiden opettaminen 

sopisi K2:n mielestä käännöskursseja paremmin jollekin valinnaiselle kurssille. K1 kuitenkin ottaisi 

markkinointitaitoja mukaan pakollisillekin kursseille, koska ne ovat kaikille tarpeellisia työnhaussa. 

K2 ja K3 ja K5 pitivät tärkeänä myös oman osaamisen tunnistamista sekä sitä, että opiskelijat 

osaisivat suhtautua avarakatseisesti omiin uramahdollisuuksiinsa. Esimerkiksi K3 oli hiljattain 

törmännyt kääntäjään, joka ei löytänyt itselleen töitä, koska näki mahdollisuutensa liian rajallisesti 

ja etsi töitä vain käännöstoimistoista. K2:n mielestä kääntäjäopiskelijoiden olisi kuitenkin hyvä 

oppia näkemään erilaiset työt mahdollisuutena laajentaa omaa osaamistaan ja markkina-arvoaan. 

Haastateltavien mielestä kääntäjäopiskelijoille olisi hyvä tehdä selväksi myös se, että moni kääntäjä 

piiloutuu yrityksissä eri nimikkeiden taakse ja että koulutuksessa saatuja taitoja voi hyödyntää 

monenlaisissa työtehtävissä, joihin liittyy muutakin kuin pelkkää kääntämistä. 

Itte oon työelämässä paljon copywriterina kirjottanu tekstejä englanniks ja lehtijuttuja 
ja näin. Että tavallaan se on sen leivänki varmistanu. – – [E]ttä valmistunu kääntäjä 
ei kokis vaan, että mä oon kääntäjä. Vaan että mä olen tämmönen kielen multitaskeri. 
(K2) 

K2:n mielestä urasuunnittelutaitoa ja omien mahdollisuuksien tunnistamista kannattaisi lisätä 

koulutukseen esimerkiksi työpajojen tai henkilökohtaisen valmennuksen kautta. Toinen vaihtoehto 

voisi olla mentorointijärjestelmä, jossa työelämässä oleva kääntäjä auttaa opiskelijaa omien 

kokemustensa ja tietojensa perusteella. Koulutuksessa pitäisi antaa enemmän tietoa erilaisista 

urapoluista ja jatkokoulutusmahdollisuuksista jo senkin takia, että muuten ihmiset alkavat helposti 
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hakea töitä aivan muilta aloilta. Esimerkiksi K2:n vuosikurssille oli käynyt niin, että vain kolme 

heistä päätyi lopulta tekemään oman alan töitä. 

Käännösprojektien lisäksi kääntäjän työhön kuuluu myös muita tehtäviä, varsinkin jos toimii 

yksityisyrittäjänä. Yrittäjyyteen liittyvistä asioista kuten työeläkkeistä, verotuksesta ja vakuutuksista 

olisi haastateltavien mielestä hyvä mainita, koska muuten vastavalmistuneelta kääntäjältä saattaa 

jäädä tärkeitä asioita huomioimatta. K1 kertoi freelancer-kääntäjän kokemuksistaan opiskelujen 

loppuvaiheessa, kun ei tiennyt vielä kaikkia tarvittavia asioita. Häntä vaivasi jatkuva epävarmuuden 

tunne siitä, onko hän osannut ottaa esimerkiksi kaikki verotukseen liittyvät asiat huomioon tai onko 

hän tehnyt kaikki toimeksiantoihin tavallisesti kuuluvat vaiheet. Kun opeteltavana oli vielä kaikki 

käännösohjelmat sekä ratkaistavana erinäiset tietotekniset ongelmat, K1 sai kääntäjän työstä alkuun 

kovin kielteisen ensivaikutelman. Hänen mielestään siirtyminen työelämään olisi helpompaa ja 

ensivaikutelma positiivisempi, jos opiskelijoille kerrottaisiin opintojen aikana, mitä kaikkea täytyy 

ottaa huomioon. Tiedot olisivat hyödyllisiä paitsi tuleville kääntäjäyrittäjille myös esimerkiksi 

käännöskoordinaattoreille ja projektipäälliköille. Yrittäjätaitoihin liittyviä asioita olisi paikallaan 

käsitellä myös ryhmähaastattelun osallistujien mielestä, mutta lakitietouteen, kirjanpitoon, 

verotukseen ja eläkeasioihin liittyviä teemat ovat jo sellaisia, ettei niitä kannata sisällyttää itse 

käännöskursseihin. Niitä voitaisiin sivuta vain pintapuolisesti ja käydä sen jälkeen syvällisemmin 

läpi täsmäkurssilla. 

K1 ja K2 ja totesivat, etteivät ole omassa työssään juurikaan törmänneet tekijänoikeuskysymyksiin 

mutta että niistä olisi varmasti hyvä puhua opiskelijoille. K1 oli sitä mieltä, että vaikkei hän 

asiatekstikääntäjänä olekaan törmännyt tekijänoikeusasioihin, ne ovat varmasti hyvinkin 

relevantteja esimerkiksi kaunokirjallisuuden kääntäjille. Lisäksi hänen mielestään opiskelijoille olisi 

hyvä kertoa siitä, millaisia käännösmuistien tekijänoikeudet yleensä ovat. Olennaisinta hänen 

mielestään olisi kuitenkin tietää, millaisiin töihin tekijänoikeusasiat yleensä vaikuttavat. 

Ryhmähaastatteluun osallistuneiden mielestä yrittäjiksi ryhtyviä opiskelijoita olisi hyvä huomioida 

koulutuksessa myös siten, että kursseilla käsiteltäisiin alihankkijakääntäjän ja käännöstoimiston 

välisiä sopimuksia. Mistä asioista yleensä on tapana sopia ja mitä käännöstoimisto voi vaatia? Mitä 

eroja voi olla kotimaisten ja kansainvälisesti toimivien toimistojen ehtojen välillä? K3:n mukaan 

sopimusasioita olisi helppo käydä läpi SKTL:n sivuilla olevien sopimuspohjien avulla18. K3:n ja 

                                                 
18 K3 viittaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton internetsivuilla olevaan kääntäjien ja tulkkien 

työkalupakkiin, jonka sopimuspohjat ovat kenen tahansa ladattavissa (ks. SKTL 2012b). 
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K4:n mukaan kohtuuttomuuksien vaatiminen ja suoranainen vedättäminen ovat varsinkin 

kansainvälisissä yrityksissä nykyään niin yleisiä ilmiöitä, että sopimuksen teosta voisi kehittää 

käytännön harjoituksen: opiskelijoille annettaisiin mallisopimus, ja heidän pitäisi selvittää, mitkä 

vaatimuksista ovat asianmukaisia ja mitkä kohtuuttomia. 

Lopuksi tärkeänä asiana mainittiin myös verkostoituminen. K3:n mielestä verkostoituminen auttaa 

yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden tunteen luomisessa, koska kääntäjät ja etenkin yksityisyrittäjät 

tekevät töitä pääasiassa yksin omassa huoneessaan. Verkostoitumisen kautta kääntäjien on K5:n 

mukaan myös helpompi nostaa oman alansa arvostusta. Sopivia keinoja verkostoitumiseen ovat 

paitsi ammattijärjestöt myös internetissä olevat kääntäjäyhteisöt. Ammattijärjestöt antavat 

yhteisöllisyyden tunteen lisäksi oikeusturvaa ja puolustavat kääntäjien etua. Samalla niiden kautta 

saa tietoa jatkokoulutuksista ja yhteisistä tapaamisista. Verkkoyhteisöistä K3 mainitsi ProZ.comin, 

johon hän kehottaa kaikkia opiskelijoita tutustumaan jo senkin takia, että sieltä voi löytää 

yhteisöllisyyden lisäksi toimeksiantoja sekä apua termiongelmiin. K1 ehdotti, että opiskelijoille 

kannattaisi painotta myös muidenkin kuin kääntäjäverkostojen hyödyntämistä. Ystävien ja tuttavien 

kautta olemassa olevia suhteita kannattaisi pitää yllä myös muille toimialoille, koska siitä voi olla 

hyötyä työnhaussa. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että haastateltavat halusivat lisätä työelämätaitojen opetusta 

monipuolisesti niin yrittäjyys- ja projektinhallintataitojen kuin urasuunnittelunkin näkökulmasta. 

Tärkeimmäksi yksittäiseksi ehdotukseksi nousi esimerkkiprojektien teettäminen käännöskursseilla. 

Myös oman osaamisen tunnistamisen, arvostamisen ja markkinoinnin merkitys tuli selvästi esiin 

vastaajien kommenteista. Lisäksi keskeisenä pidettiin sitä, että käännösalan tuotantoverkostojen 

toiminnasta ja aikatauluista annettaisiin opiskelijoille mahdollisimman todenmukainen kuva. 

7.2. Tietotekniikka 

Kaikki haastateltavat pitivät tietotekniikan tuntemusta erittäin tärkeänä kääntäjän työssä. Se on 

tärkeää paitsi teknisten apuvälineiden käytön näkökulmasta myös siksi, että kääntäjien pitää 

ymmärtää teknisiä tekstejä ja osata puhua tietotekniikan kieltä. Tietoteknisten taitojen opetus on 

luonnollisestikin muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana: kieli-instituutista valmistunut 

haastateltava muisteli omien opiskeluaikojensa konekirjoituskoulutusta, jollaista ei kuitenkaan 

nykyään enää järjestetä – ehkä siksi, että tietotekniikan yleistymisen myötä oletetaan, että 

nykypäivän opiskelijat hallitsevat taidon jo valmiiksi. 
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Tärkeimmäksi asiaksi tietotekniikasta puhuttaessa nousi uusimpien käännöstyökalujen käyttö. 

Haastateltavien mielestä kääntäjäopiskelijoiden olisi hyvä tutustua ainakin erilaisiin 

käännösmuisteihin, termikantoihin, laadunvarmistustyökaluihin ja tiedonhakumenetelmiin. 

Käännöstyökalujen käytön opettaminen on K1:n ja K3:n mielestä tärkeää ensinnäkin siksi, että 

käännöstoimistot vaativat niiden osaamista ja niiden käyttö nopeuttaa työtä. Toinen syy ovat 

ohjelmistoihin sisältyvät analyysityökalut, jotka helpottavat projektinhallintaa ja hinnoittelua. 

Analyysityökalut laskevat tiedostojen sanamäärät ja toistot, jolloin kokonaishinnan ja alennusten 

laskeminen käy vaivattomasti. K1:n mukaan kääntäjä oppii myös nopeasti arvioimaan 

analyysiraporttien perusteella, paljonko kääntämiseen tarvitaan aikaa. Käännösohjelmat liittyvät siis 

tavallaan kääntäjän tietoteknisiin taitoihin mutta myös projektinhallinta- eli työelämätaitoihin. 

Kaikkien haastateltavien mielestä käännösohjelmistojen osuutta kursseilla pitäisi painottaa nykyistä 

enemmän. K1:n ja K2:n mielestä ohjelmistot voisivat olla kaikilla käännöskursseilla käytössä. K1 

kuitenkin huomauttaa, että kaunokirjallisuuden tai av-kääntämisen kursseilla käännösmuisteja ei 

tarvitsisi käsitellä, koska kyseisillä aloilla muisteja ei käytetä. K1 ehdottaa, että ohjelmistoihin 

voitaisiin tutustua pikkuhiljaa opintojen edetessä, koska niissä on liikaa opeteltavaa yhdelle 

kurssille. Aluksi voitaisiin siis opetella ohjelmiston perusperiaatteet, ja vähitellen mukaan voitaisiin 

ottaa tiedostojen analysointia ja laadunvarmistustyökaluja. 

K2 ei ikinä ole työssään käyttänyt käännösohjelmia, ja K1:stäkin tuntui, etteivät pienemmät 

yritykset tavallisesti ylläpidä käännösmuisteja. Vaikkei kääntäjäopiskelija suunnittelisi 

hakeutuvansa käännöstoimiston listoille töihin, K1:n mielestä kaikissa töissä kannattaisi kuitenkin 

aina käyttää käännösmuistia, jos vain mahdollista. 

Koska se helpottaa just yhdenmukasuuden ja tämmösen ylläpitoo. Että jos kääntää 
jotaki samantyyppisiä tekstejä paljon, tuote-esitteitä tai käyttöohjeita tai jotain 
nettisivuja, nii siellä toistuu kuitenki aika paljon ne samat tekstit. Niin sitte pystyy 
hyödyntään niitä omia vanhoja käännöksiä paljo helpommin siinä. (K1) 

K1:n mielestä käännösmuisteja kannattaisi käyttää myös siksi, että opiskelijat oppisivat niiden 

käytöstä aiheutuvat hinnoitteluperiaatteet. Jos käännöstoimisto toimittaa freelancerina toimivalle 

kääntäjälle muistin, työstä vaaditaan tiettyjä alennuksia. Freelancer-kääntäjät voivat myös tarjota 

suorille asiakkailleen pieniä alennuksia, jos he kääntävät paljon samanlaisia tekstejä ja pystyvät 

hyödyntämään niissä omia käännösmuistejaan. Näin asiakastyytyväisyys paranee. K1:n mielestä 

alennusten antamisessa kannattaa kuitenkin varoa liiallisuuksiin menemistä. 
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Mainitsemisen arvoisia ohjelmistoja K3:n ja K4:n mukaan ovat Trados, memoQ, MultiTrans, 

Wordfast, DejaVu sekä ohjelmistokääntämisessä Passolo. K3:n mukaan oppilaitosten kannattaisi 

panostaa kääntäjien paljon käyttämien SDL:n tuotteiden hankintaan, etenkin uusimpaan Trados 

Studioon. Sen sijaan vanhemmasta Trados Workbench -ohjelmistosta ollaan alalla jo vähitellen 

luopumassa. Myös K1:n mielestä Trados on tärkein ohjelmisto, koska se on markkinajohtaja. K4:n 

mukaan esimerkiksi memoQ on yhteensopiva Tradosin kanssa, joten siitäkin kannattaisi mainita 

opiskelijoille. Ohjelmistojen perusperiaatteet ovat pitkälti samat, joten jo yhteenkin tutustuminen 

käännöskursseilla riittäisi. K3 huomauttaa vielä, että uusimmat käännösohjelmistot edellyttävät 

edeltäjiänsä enemmän muistia, joten tietokoneidenkin olisi hyvä olla tehokkaita. K1:n ja K4:n 

mielestä ohjelmistoista puhuttaessa olisi syytä kertoa myös tyypillisimmistä ongelmista ja niiden 

ratkaisuista. Tosielämässä ohjelma saattaa esimerkiksi kaatua, ja silloin kääntäjä usein joutuu 

ratkaisemaan tilanteen yksin. Lisäksi olisi hyvä mainita ohjelmistojen hintaeroista sekä siitä, että 

käännöstoimistot saattavat antaa freelancereille lisenssin halvempaan hintaan tai tietyissä 

tapauksissa jopa ilmaiseksi. Kaikkien ohjelmistojen ostaminen ei siis välttämättä jää täysin 

freelancerin harteille. 

K5:n mielestä opiskelijat olisi hyvä tutustuttaa laadunvarmistustyökaluihin, joita on paitsi 

käännösohjelmissa itsessään myös ilmaisversioina. Niihin voi ladata termikantoja, joiden avulla on 

mahdollista tarkistaa käännöksen yhdenmukaisuus ja käytetyt termit. Koska 

laadunvarmistustyökaluja on monissa käännösohjelmissa, niihin tutustuminen kävisi kätevästi 

ohjelmiston opettelun ohessa. K3 pitää kuitenkin haasteellisena sitä, että ohjelmistojen tuntemus 

edellyttää opettajilta melko paljon. Hän pelkää, että laitoksen työntekijöillä ei ole tarpeeksi 

käytännön kokemusta ohjelmien käytöstä, ja kurssin vetäjäksi pitäisi siksi löytää päätoiminen 

kääntäjä. 

Tietotekniikkaan liittyi haastateltavien mielestä olennaisena osana myös tiedonhakutaidot. K3 

arvioi, että erilaiset hakukoneet ovat nykyopiskelijoille jo tuttuja, mutta hakutapoja voisi hioa vielä 

kääntämisen näkökulmasta. K4:n mielestä haasteita asettaa kuitenkin se, että on hankala opettaa 

yhtä oikeaa tapaa hakea tietoa. Parempi on, että kukin toimii hyväksi havaitsemallaan tavalla. 

Tietyistä hakukoneiden asetuksista on K1:n mielestä kuitenkin hyvä kertoa, jotta opiskelijat 

oppisivat hakemaan tietoa tehokkaasti. Kääntäjillä oli paljon sanottavaa tiedonhausta ja eri 

tekstityyppien kannalta luotettavista verkkolähteistä, mutta aihe liittyy enemmän erikoisaloihin, 

joten käsittelen sitä seuraavassa luvussa. 
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Hakukoneista puhuttaessa K2 toi ainoana esiin hakukoneoptimoinnin ja sen vaikutuksen kääntäjän 

työhön. Hän itse on joutunut kiinnittämään joissakin töissään huomiota siihen, että tietty sana 

esiintyy tekstissä tarpeeksi usein. Näin asiakkaan verkkosivut saavat paremman näkyvyyden 

hakukoneissa, ja niille tulee enemmän kävijöitä. K2 ehdottaakin, että hakukoneoptimointiin 

tutustuttaisiin käännöskursseilla. Käytännön harjoituksen voisi saada aikaan siitä, että tiettyä sanaa 

pitää käyttää käännöksessä toistuvasti ja synonyymien käyttöä pyritään välttämään. 

Tärkeänä tietotekniikkaan liittyvänä asiana haastateltavat pitivät myös tietoturvaa. Opiskelijoille 

pitäisi puhua ainakin tietokoneen ja verkkoyhteyden suojaamisesta, varmuuskopioinnista, 

ohjelmistojen päivittämisestä sekä säännöllisestä koneen huollosta. Vaikka esimerkiksi 

viruksentorjuntaohjelmistojen tärkeys on varmasti jo useimmille nykyopiskelijoille tuttua, K1:n ja 

K3:n mukaan tietokoneen suojaaminen ei ole kuitenkaan välttämättä itsestään selvää kaikille. 

Opiskelijoille olisi hyvä painottaa ainakin sitä, että tietokoneen sisältö pitäisi aina suojata 

salasanalla ja ettei kannettavaa tietokonetta saisi jättää ikinä vahtimatta. Toisaalta tällaisia asioita 

asiakkaat vaativat joskus sopimuksissakin. Kääntäjälle voi tulla kalliiksi, jos salassa pidettäviä 

tiedostoja päätyy internetiin tai jos hänen tietokoneeltaan leviää viruksia asiakkaan tietokoneille. 

K1:n ja K3:n mielestä opiskelijoita kannattaa kehottaa turvautumaan tietokoneen suojaamisessa 

asiantuntija-apuun, jos omat tiedot ja taidot eivät riitä. 

Paitsi tietotekniikan yhteydessä myös muissa aiheissa tuli esiin se, että vaikka onkin paljon asioita, 

joista kursseilla pitäisi puhua, kaikkea ei tarvitse käsitellä niin syvällisesti – eikä ole 

mahdollistakaan käsitellä. Itse kääntämisen pitäisi säilyä ensisijaisena asiana. 

Et tavallaan hirveesti on tämmösiä asioita, mitä olis hyvä käsitellä ja lisätä johonki 
kohtaan opetusta mutta mikä ei välttämättä oo sitte oppimäärän puitteissa järkevää, 
koska sitten siinä tulee niin hirveesti kaikkee uutta, et mihinkään ei kerkee perehtyy 
kunnolla. (K1) 

Toisaalta moni opiskelijoista kuitenkin käyttää tulevassa työssään käännösohjelmia eikä välttämättä 

saa niiden käyttöön apua opiskeluajan jälkeen. Vaikkei käännösohjelmien eri toimintojen 

opettamiselle olisikaan siis mahdollista varata paljoa aikaa, on yllättävän tärkeää, että tietyistä 

asioista edes mainitaan: 

Ku tietää, että joku juttu on olemassa, niin vaikkei sitä tietäis tai muistais, että miten 
se toimii, niin se, että jos sen on nähny kertaalleen ja tietää, että tämmönen on 
olemassa, niin sitä on mun mielestä aina helpompi ruveta selvittämään. Ku sitte se, 
että tuskailee vaan jonku kanssa, että vitsi ku tähä ei saa tämmöstä ja tämmöstä, ja 
sitte joskus monen vuoden päästä saa tietää, että aijaa, kyllä siellä sittenki on joku 
ominaisuus. (K1) 
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Kurssien laajuuksien asettamien rajoitteiden takia K1, K3, K4 ja K5 olivat sitä mieltä, että 

oppilaitosten kannattaisi yhä järjestää ainakin yksi erillinen työelämäkurssi, jossa käsiteltäisiin 

syvällisemmin paitsi käännösohjelmistoja myös projektin- ja asiakkuudenhallintaa, urasuunnittelua 

ja yrittäjyystaitoja. 

Kaiken kaikkiaan tietotekniikkataidoista tärkeimpänä pidettiin käännöstyökalujen käyttöä. Jopa K2 

oli ehdottomasti sitä mieltä, että niiden käyttöä pitäisi opettaa, vaikkei ollut itse koskaan omassa 

työssään käännösohjelmistoja käyttänytkään. Tärkeänä aiheena pidettiin myös tietoturva-asioiden 

huomioimista. Lisäksi huomionarvoista on se, että kaikki haastateltavat kannattivat hakukoneiden 

toimintaperiaatteiden syvällistä käsittelyä. 

7.3. Erikoisalat 

Tärkeimpinä erikoisaloina haastateltavat pitivät tekniikkaa, lääketiedettä, taloutta, lakia ja hallintoa. 

Etenkin näiltä aloilta olisi heidän mukaansa hyvä käännättää tekstejä kursseilla. K1:n mielestä 

etenkin tekniset tekstit ovat yleisempiä kuin mitä opiskeluaikana annettiin ymmärtää – kaikki 

tällaiset tekstit eivät ole välttämättä käyttöohjeita, mutta tekniikka on muuten niissä esillä. Sen 

sijaan K3:n ja K4:n mukaan esimerkiksi kaunokirjallinen ja av-kääntäminen ovat aloja, joilta harva 

kääntäjä saa leipänsä. Heidän mielestään tämä olisi hyvä tehdä opiskelijoille hyvissä ajoin selväksi. 

K3:n mielestä tällaisten kurssien tarjontaa voisi hyvin jopa rajoittaa. Toinen keino voisi olla ”estää” 

ketään erikoistumasta pelkkään kaunokirjalliseen tai av-kääntämiseen. K5 painotti, että jos joku 

siitäkin huolimatta haluaa erikoistua vain näihin aloihin, opiskelijan olisi tehtävä se tietoisesti. Joka 

tapauksessa K3 ja K4 olivat sitä mieltä, että opiskelijoita kannattaisi kehottaa yhdistelemään eri 

erikoisaloja mahdollisimman monipuolisesti, koska työelämässä harva kääntäjä keskittyy vain 

yhteen tai kahteen alaan.  

K1 ei esittänyt yhtä jyrkkiä mielipiteitä kaunokirjallisen ja av-kääntämisen opetuksesta kuin K3, 

koska hän ei ollut omakohtaisesti kokenut, että alalla olisi todella vain vähän töitä tarjolla. 

Hänenkin opiskeluaikanaan oli kyllä annettu ymmärtää, että kyseisiltä aloilta on vaikea saada töitä, 

mutta hän epäili silti, onko asia näin. Hän ehdottikin jatkotutkimusaihetta kaunokirjallisen ja av-

kääntämisen alan todellisesta työllisyys- ja kilpailutilanteesta. 

Tärkeänä kurssitehtävien todenmukaisuuteen vaikuttavana asiana pidettiin erikoisalojen 

edustavuuden lisäksi myös käännettävien tekstien tyyppiä ja oletettavaa julkaisumuotoa. Tyypilliset 

tekstit, joita ainakin kannattaisi käännättää kursseilla, ovat haastateltavien mukaan käyttöohjeita, 
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verkkosivuja, esitteitä, lehdistötiedotteita, osavuosikatsauksia, käyttöoikeusehtoja, sopimuksia ja 

käyttöliittymätekstejä. Nämä ovat pääasiassa teknisiä, hallinnollisia ja talouselämän tekstejä. 

Moni haastateltava totesi, etteivät käännettävät tekstit vastanneet todellisuutta heidän 

opiskeluaikanaan. Usein käännettiin vaikkapa lehtiartikkeleita tai matkailutekstejä, jotka ovat 

todellisuudessa melko harvinaisia. K3:n mielestä käännettävien tekstien valinnassa olisi kuitenkin 

syytä kiinnittää huomiota juuri tehtävän hyödyllisyyteen eikä siihen, minkä tyyppiset tekstit ovat 

opiskelijoiden mielestä mukavaa käännettävää. K4 yhtyi tähän mielipiteeseen: 

Toi oli mun mielestä hyvä, et ku sä sanoit, että ei tarvi tykätä. Että aina ei voi sitte 
tosiaan valita, et mitä tulee eteen. Että tavallaan työ on työtä. Ja sit se on vaan 
löydettävä se tieto ja tuotettava se teksti. 

K1 oli samaa mieltä asiasta, mutta ilmaisi moneen otteeseen huolensa siitä, ettei työstä pitäisi antaa 

liian luotaantyöntävääkään kuvaa: 

Ja sitte varmaan joukkoon kannattaa laittaa jotain semmosia kivoja, siis erilaisia 
tekstejä, että kaikille olis jotai mukavaaki. Ettei tuu sellanen käsitys että tää on ihan 
hirveetä ja kuivaa ja yök, en halua opiskella. Koska ei sekään sitte anna oikeeta kuvaa 
alasta. 

 – –  

Et sitte ei taaskaan mitään hirveen vaikeeta heti alkuun, semmosta millä säikäyttää 
kaikki pois alalta ja vaihtamaan pääainetta, mutta semmosta, et se ois realistista 
kuitenki. (K1) 

K1 oli siis sitä mieltä, että käännettävien tekstien pitäisi olla realistisia mutta ei ainakaan heti alkuun 

turhan vaikeita. Hänen mukaansa kaikilta erikoisaloilta olisi hyvä kääntää helpohkoja tekstejä jo 

peruskursseilla, ennen kuin erikoisalavalinnat tehdään. Näin kaikki saisivat todenmukaisen kuvan 

siitä, millaisia tekstejä milläkin erikoisalalla on. Samalla opiskelijat voisivat päästä tutustumaan 

kullekin erikoisalalle tyypillisiin apuvälineisiin ja tietolähteisiin. K1:llä itsellään oli esimerkiksi 

ollut teknisestä viestinnästä sellainen kuva, että se edellyttäisi insinööritaitoja ja syvällistä teknistä 

ymmärrystä, mutta todellisuudessa pelko oli ollut turhaa. Pohtiessaan erikoisalojen käsittelemistä jo 

perus- ja aineopintovaiheessa K1 toteaa lopulta, että vaikka tällainen muutos olisi paikallaan, se 

saattaa asettaa kurssien pitäjille liian suuria vaatimuksia, jos vetäjänä on yksi ja sama henkilö. Idean 

toteuttaminen saattaisi siis käytännössä vaatia sitä, että kutakin erikoisalaa käsittelisi eri 

luennoitsija. 

Myös K2 oli sitä mieltä, että käännettävien tekstien pitäisi olla realistisia. Hänen mukaansa olisi 

hyvä, jos käännettäväksi otettaisiin mahdollisimman paljon aitoja tekstejä suoraan yrityselämästä. 
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Tekstien olisi myös hyvä olla mahdollisimman tuoreita, jotta ajankohtaiset sanonnat ja termit 

tulisivat opiskelijoille tutuiksi. Opettajat kun eivät välttämättä pysy ajan tasalla erikoisalojen 

kielenkäytössä tapahtuvista muutoksista. 

K4:n ja K6:n mielestä kursseilla käännettävien tekstien luonne on myös voinut vaikuttaa siihen, 

miksi niitä aina analysoidaan niin tarkasti. Koska lehtiartikkelien kohdeyleisöä on vaikea päätellä, 

analyysiin kiinnitetään poikkeuksellisen paljon huomiota. Tosielämässä tekstit ovat K4:n mukaan 

sellaisia, että niistä käy helposti ilmi, keille ne on suunnattu – siinäkin tapauksessa, ettei asiakkaalta 

tule mitään taustatietoa. K6:n ja K1:n mukaan analyysi jää lähinnä sille tasolle, että kääntäjä 

päättelee tekstin sisällön perusteella, kenelle se on suunnattu. Kovin tarkkaa kuvaa esimerkiksi 

kohdeyleisön sukupuolesta tai iästä ei kuitenkaan yleensä voi saada. Lisäksi harvoin saa tietää, 

mistä teksti on tulossa ja missä se julkaistaan. Projekteissa on mukana niin monia välikäsiä, että 

paljon tietoa suodattuu matkan varrella. 

K5:n mielestä erikoisaloista puhuttaessa olisi tärkeää kertoa, miten tietynlaiset lähteet auttavat 

tietynlaisissa käännöksissä. Asiakkaalta saadut materiaalit ovat yleensä parhaita, mutta välillä niissä 

saattaa olla virheitä tai vanhentuneita tietoja. K1:n mukaan asiakas saattaa vaatia yrityksen 

lähettämän sanaston käyttämistä käännöksessä siitäkin huolimatta, että kääntäjä ilmoittaa 

löytämistään virheistä.  

K1:n mukaan asiakkaan omien materiaalien lisäksi internetistä voi löytää luotettavia tai jopa 

paremmin ajan tasalla olevia lähteitä. K3 ja K4 huomauttavat, että internetlähteiden luotettavuus 

riippuu joskus itse käännöksestä: vaikka esimerkiksi EU:n sivustot ovat sinänsä luotettavat ja 

mainitsemisen arvoiset, nekään eivät sovi kaikkiin yhteyksiin. 

Ja sit muistuu mieleen joitaki tilanteita, missä on käytetty sinänsä ihan oikeeta, 
juurikin EU:n sivuilta löydettyä, ilmasua. Ja sitte asiakkaalta on tullu palautetta, että 
olipas puiseva ilmaus, että eikö tätä nyt voisi sujuvammin sanoa. Että se mikä on 
oikein, tai vaikka se oiski oikein, niin sehän ei aina sitte palvele sitä tarkotusta 
lopulta. Et senkin varmaan kuitenkin sit käytäntö opettaa, et miten sitä kannattaa 
käyttää ja suodattaa sitä netistä löytyvää, ihan oikeetaki tietoa. Kai siihen vois 
harjotuksiaki kehittää, just vaikkapa nyt lähtee niiden EU-sivustojen kautta, et 
haetaan sieltä jotain termejä ja ilmasuita, ja sit, et miten ne soveltuu minkäkilaiseen 
tekstiin. Jos haluaa näitä havainnollistaa, nii kyllä sieltä esimerkkejä löytyy. (K3) 

K1:n näkemyksen mukaan jopa keskustelupalstat tai IRC-galleria saattavat olla luotettavia lähteitä, 

jos puhutaan nuorille suunnatusta tekstistä tai kaunokirjallisuudesta, jossa pyritään 

keskustelunomaiseen tyyliin. Silloin sosiaalisen median lähteet toimivat uskottavan sanaston 

hankkimisessa. Joka tapauksessa K2:n mukaan asiakasta pitäisi käyttää aina ensisijaisena lähteenä 
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etenkin epäselvien termien selvittämisessä, koska esimerkiksi tekniikan alalla on esisijaisen tärkeää, 

että käytetään asiakkaan vakiintuneita termejä. 

Asiatekstit ovat haastattelemieni kääntäjien pääasiallista työtä, ja niiden kannalta luotettavista 

sähköisistä lähteistä haastateltavat haluavat mainita EU:n sivustot ja tietokannat sekä Microsoftin 

ilmaisen sanaston. Microsoftin sanasto on erityisen hyödyllinen siksi, että monien asiakkaiden 

ohjelmistot toimivat Windows-käyttöjärjestelmässä. Luotettavina pidetään myös MOT-sanakirjoja, 

TEPA-termipankkia, Duodecimin Terveysporttia, vakuutusalan sanakirjaa ja 

Teknologiateollisuuden sanastoja. K1:n mukaan tiettyyn erikoisalaan liittyvien yritysten kotisivuilta 

saattaa välillä löytyä hyödyllistä tietoa tai jopa alan sanastoja, mutta niiden kanssa pitää olla 

tarkkana. Sivustot ovat usein käännettyjä, eivätkä välttämättä aina kovin ammattimaisesti. 

Konekäännöksetkään eivät ole harvinaisia. 

K3:n mielestä opetuksessa olisi hyvä ottaa esiin erikoisalojen tekstityyppien vaikutukset 

käännösnopeuteen. Esimerkiksi ohjelmistoelementtien kääntäminen voi olla hyvin hidasta, jos 

niissä ei ole mukana mitään kontekstia. K6 ehdottaakin harjoitusta, jossa opiskelijoille annettaisiin 

käännettäväksi luettelo ohjelmistoelementeistä. Käännösratkaisujen vertailu kurssitovereiden 

kesken voisi havainnollistaa, mitä asioita asiakkaalta kannattaa kysyä – onko käännettävä sana 

esimerkiksi substantiivi vai verbi? 

K2:n mielestä opiskelijoille pitäisi puhua myös ei-äidinkielisten kohdeyleisöjen vaikutuksesta 

käännösstrategiaan. Jos käännöksen toimeksiantajan asiakkaat eivät puhu äidinkielenään englantia, 

he eivät ymmärrä kovin monimutkaista kieltä. Tällöin kääntäjän pitäisi keskittyä rikkaan ja 

idiomaattisen kielenkäytön sijaan yksinkertaisuuteen sekä siihen, että termit ovat oikein. 

Kaunokirjallisuuden kääntämisessä sen sijaan voi taas keskittyä omien taitojensa näyttämiseen. 

Erikoisaloista puhuttaessa kaikkein tärkeimmäksi asiaksi nousi haastatteluissa se, että käännettävien 

tekstien aihealueet ja tekstilajit olisivat mahdollisimman todenmukaisia. Monessa vastauksessa tuli 

esiin myös toive siitä, että opiskelijoita rohkaistaisiin valitsemaan työelämän kannalta hyödyllisiä 

erikoisaloja. Lisäksi keskeisenä pidettiin sitä, että opiskelijoille esiteltäisiin kunkin erikoisalan 

kannalta luotettavimmat lähteet. 
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7.4. Äidinkieli 

KAJ:n kyselyyn vastanneiden tapaan myös tätä tutkielmaa varten haastatellut kääntäjän kaipaisivat 

kääntäjänkoulutukseen lisää äidinkieltä. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että äidinkieltä pitäisi 

lisätä opetukseen etenkin käytännön harjoitusten kautta. K4:n mielestä yksittäisten kielioppikurssien 

sijaan olisi hyvä keskittyä enemmän omien tekstien kirjoittamiseen. Myös K2 oli sitä mieltä, että eri 

tekstilajien ja tyylikeinojen harjoittelua olisi hyvä lisätä. Hänen mukaansa opiskelijat pitäisi laittaa 

sekä kirjoittamaan että lukemaan enemmän suomenkielisiä tekstejä. Heitä pitäisi esimerkiksi 

kehottaa seuraamaan oman erikoisalansa foorumeita sosiaalisessa mediassa, jotta alan fraasit ja 

termit tulevat tutuiksi. K2 toi esiin toisenkin näkökulman, jonka takia alkuperäistekstien tuottamista 

olisi hyvä harjoitella kääntämisen ohella nykyistä enemmän: kaikki kääntäjänkoulutuksen käyneet 

eivät työllisty käännösalalle, ja silloin on hyvä osata tuottaa tekstejä muutenkin kuin kääntämällä. 

K3:n mukaan eri tekstilajien ja erikoisalojen vaikutukset suomennoksen yleiseen tyyliin olisi hyvä 

nostaa esiin opetuksessa: teknisissä teksteissä helpot lauserakenteet ja ymmärrettävyys ovat 

etusijalla, mainosteksteissä luovuus. K4:n mukaan hänen opiskeluaikanaan painotettiin liikaa 

terminologista tarkkuutta, mutta kokonaisuuksiin ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota. K3 ja K5 

ehdottavat, että kursseilla harjoitettaisiin eri tekstilajien kirjoittamista saman lähdemateriaalin 

pohjalta: kuinka luodaan samojen tietojen perusteella tuotteen käyttöohje ja toisaalta saman tuotteen 

markkinointiteksti. Myös K2 kertoi, että erilaisten käännösreferaattien teko samasta lähdetekstistä 

on hänen työssään yhä yleisempää: yksi versio tehdään yrityksen verkkosivuille, toinen Facebookin 

ja kolmas PowerPoint-esitykseen. Nykypäivän informaatiotulvan takia käännösreferaateissa olisi 

myös tärkeätä oppia käyttämään kieltä taloudellisesti. 

Haastateltavat halusivat, että äidinkielen opetuksesta tehtäisiin aiempaa relevantimpaa käytännön 

työn kannalta. K3 ja K5 totesivat, että äidinkieltä pitäisi opettaa kääntämisen näkökulmasta ja että 

äidinkielenopettajan kannattaisi itsekin olla kääntäjä, jotta hän osaisi käsitellä yleisimpiä kielten 

eroista aiheutuvia ongelmakohtia. Myös K1 toivoi kääntämisen näkökulman lisäämistä: kursseilla 

kannattaisi mieluummin oikolukea käännettyjä kuin alun perin suomeksi kirjoitettuja tekstejä. Tämä 

olisi opiskelijoille opettavaisempaa, sillä oikolukijan on helpompi saada sujuvaa alun perin 

suomeksi kirjoitetusta kuin käännetystä tekstistä. K5 toivoi, että opetuksessa otettaisiin huomioon 

myös tilanteet, joissa ei ole mahdollista tehdä täysin kieliopillisesti hyväksyttäviä ratkaisuja. Hänen 

mukaansa oikeakielisyydestä on joskus pakko tinkiä ymmärrettävyyden vuoksi, ja joskus asiakkaan 

asettamat merkkirajoitukset estävät käyttämästä parasta mahdollista käännöstä. 



 

72 

Äidinkielen opetus kääntämisen näkökulmasta onnistuisi K1:n ja K5:n mielestä parhaiten siten, että 

opiskelijat oikolukisivat käännöskursseilla toistensa tekemiä käännöksiä. Oikoluku on K5:n mukaan 

niin tärkeä osa kääntäjän työtä, ettei sitä voi sivuuttaa. K3:n mielestä oikoluvut olisi parasta 

järjestää siten, että opiskelijat eivät oikolukisi kursseilla kuitenkaan samaa tekstiä, jonka he ovat itse 

juuri kääntäneet. 

[E]hkä niin, et sillä oikolukijalla ei olis sitä omaa kokemusta sen saman tekstin 
kääntämisestä (K4: Niin. K5: Aivan.). Et se ois niinku semmonen uusi asia sille sit ku 
se saa sen oikoluettavan tekstin. Sen näkee ihan eri silmin sillon, kun ei oo itte joutunu 
taisteleen niitten samojen termien kanssa. (K3.) 

K4:n mielestä tämä onnistuisi hyvin siten, että käännöksiä kierrätettäisiin eri ryhmien tai kurssien 

välillä. K1 lisää, että oman käännöksen luettaminen opiskelutovereilla opettaisi myös ottamaan 

vastaan palautetta omasta tekstistä. Tämä auttaisi oppimaan sen, ettei ole välttämättä vain yhtä 

oikeaa tapaa kääntää ja ettei kaikkia muutoksia tarvitse aina hyväksyä. 

[O]on kuullu muiltaki silleen, että alkuun, että kun sai ensimmäisiä töitä ja sit ku ne 
oikoluettiin ja kun ne tuli takasi ja niihi oli tehty muutoksia, nii sit oli vähän 
semmonen olo ku koulussaki, et opettaja on tehny, että nää oli väärin nää mun, ja 
miten niin tää oli muka väärin. Et vaikka eihän se välttämättä tarkota, että se oli 
väärin – – voi ihan hyvin olla, että se on omasta mielestä edelleen se oma versio 
parempi, ja sit osaa hylätä sen muutoksen. (K1.) 

K1:n mukaan opiskelijoille pitäisi puhua myös siitä, että eri ihmiset saattavat käsittää oikoluvun eri 

tavalla. Siksi kääntäjän olisi aina hyvä varmistaa etukäteen, mitä oikoluvulla kunkin toimeksiannon 

yhteydessä tarkoitetaan. Osalle asiakkaista riittää se, että varmistaa vain kohdetekstin sujuvuuden, 

mutta osa edellyttää, että käännös luetaan tarkasti lähtötekstiä vasten. Joskus lähtötekstin 

vilkaiseminen puolestaan riittää vain kohdissa, joissa erisnimien tai lukujen oikeinkirjoitus pitää 

varmistaa. 

K1 toivoi lisäksi, että jo valmistuneille kääntäjille järjestettäisiin silloin tällöin kieliopin 

täydennyskoulutusta, koska säännöt unohtuvat melko nopeasti, jos niitä ei kertaa jatkuvasti. 

Tällaisilla kursseilla hän toivoisi sellaisten kieliopin erikoistapausten käsittelyä, joita kääntäjät 

joutuvat työssään usein pohtimaan. 

Haastattelujen perusteella äidinkielen opetuksen kannalta keskeisimmäksi asiaksi nousi äidinkielen 

opettaminen kääntämisen näkökulmasta. Siihen liittyen haastateltavat pitivät tärkeänä, että 

oikolukua harjoiteltaisiin suomennoksilla eikä alun perin suomeksi kirjoitetuilla teksteillä. Tärkeänä 

pidettiin myös sitä, että omien tekstien ja erilaisten tekstilajien kirjoittamista harjoiteltaisiin 

kursseilla enemmän. 



 

73 

8. PÄÄTELMÄT 

Käytin tekemieni haastattelujen pohjana KAJ:n kyselyssä esiin nousseita tuloksia. Keskityin sen 

selvittämiseen, miten kääntäjien kaipaamia osa-alueita voitaisiin painottaa entistä enemmän 

koulutuksessa ja miten käännösalan töistä voitaisiin antaa opiskelijoille mahdollisimman 

todenmukainen kuva. Tiettyjä koulutuksen osa-alueita, kuten vieraan kielen taitoa, ei ollut lainkaan 

mukana haastattelurungossa. Ilmeisesti KAJ:n kyselyyn vastanneet pitävät niiden määrää 

koulutuksessa riittävänä. Tämän vuoksi kyseiset osa-alueet eivät juuri nousseet esiin tekemissäni 

haastatteluissa. Ainoastaan yksi haastateltavista totesi, että vieraskielisten tekstien kirjoittamista on 

tärkeä harjoitella. Haastattelujen tuloksia ei silti pidä tulkita niin, etteivät haastateltavat pitäisi 

esimerkiksi vieraan kielen taidon tai kääntämisen teorian opettamista tärkeänä. Luultavasti he eivät 

ottaneet kyseisiin osa-alueisiin kantaa sen takia, etten itse tuonut niitä esiin haastattelutilanteissa. 

Lisäksi on hyvä huomata, että vaikka KAJ:n jäsenten mielestä vieraiden kielten opetuksen määrä 

vaikuttaisi olevan riittävä, opiskelijoiden kirjalliset taidot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana 

huonontuneet ja kääntäjien kouluttajat kokevat, että heidän täytyy käyttää enemmän aikaa 

kielitaidon opettamiseen (ks. DGT 2011: 5). Tärkeä jatkotutkimuksen aihe olisikin, miten tämän 

tutkielman tarkastelun ulkopuolelle jäävien kompetenssien opetusta voisi jatkossa kehittää. Tällaisia 

tarkastelun ulkopuolelle jääviä kompetensseja ovat lähinnä kulttuuri- ja b-työkielitietous. 

Diplomikielenkääntäjää lukuun ottamatta kaikki haastateltavat ovat valmistuneet 2000-luvun 

puolella. Vaikka heidän opiskeluajoistaan on siis vielä melko vähän aikaa, koulutus on kuitenkin 

ehtinyt kehittyä ammattikunnan toivomaan suuntaan: ryhmähaastattelun kääntäjät totesivat, ettei 

heidän opiskeluaikoinaan puhuttu esimerkiksi ammattijärjestö KAJ:stä, mutta omana 

opiskeluaikanani järjestöstä on jo puhuttu. KAJ on käynyt myös yliopistolla puhumassa alan 

palkkiotasosta – joskin erillisellä, vapaaehtoisella luennolla. Myös Vaasassa on panostettu syksystä 

2012 alkaen yhä enemmän työelämätaitojen opettamiseen pakollisen liiketoimintaosaamisen 

opintojakson kautta. Abdallah (2012b) onkin sitä mieltä, että myös muissa yliopistoissa 

kääntämisen opetukseen kannattaisi omaksua liiketoimintaosaamista ja kieliasiantuntijuutta 

painottava lähestymistapa. 

Tekemäni haastattelut vahvistavat Kristiina Abdallahin (2012a) tutkimustuloksia käännösalan 

verkostojen nykytilanteesta sekä tukevat vuoden 2012 kansainvälisen kääntäjienpäivän osallistujien 

näkemyksiä: myös tämän tutkielman haastatteluvastauksista näkyy, etteivät asiakkaat ymmärrä 
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kääntäjän työn vaatimuksia ja että laatu kärsii nopeuden ja halpuuden kustannuksella. Etenkin K2:n 

ja K4:n vastauksista heijastuu toive siitä, että opiskelijoita voimaannutettaisiin opiskeluaikana 

kohtaamaan alan haasteet. Kumpikaan ei tosin puhunut Abdallahin tapaan ”voimaannuttamisesta”, 

vaan omien oikeuksien puolustamisesta ja kohtuuttomista vaatimuksista kieltäytymisestä sekä 

toisaalta argumentointi-, markkinointi- ja asiakkuudenhallintataitojen opettamisesta. 

Haastatteluvastaukset tukevat myös Abdallahin väitteitä siitä, etteivät käännöstoimistot enää 

juurikaan palkkaa kuukausipalkkaisia kääntäjiä (ks. Pesonen 2006:19). Esimerkiksi K3 piti 

itsestäänselvyytenä sitä, että suurin osa kääntäjistä työllistää itsensä nykyään freelancerina. 

Käännöstöiden ulkoistamisen trendiä todistaa osaltaan Abdallahin (2012a: 42, 50) tuore 

väitöskirjatutkimus: kahdeksasta haastatellusta kääntäjästä neljä työskenteli in-house-kääntäjinä 

käännöstoimistossa tutkimuksen alussa, mutta kuuden vuoden kuluttua ei enää yksikään. 

Haastatteluissani nousi esiin toive siitä, että opiskelijoita opetettaisiin tunnistamaan omat 

uramahdollisuutensa, koska koulutus antaa hyvät edellytykset muihinkin kuin kääntäjän tehtäviin. 

Muihin tehtäviin sijoittuminen on paitsi mahdollista myös todennäköistä: Abdallahin tutkimuksen 

perusteella kääntäjänkoulutuksen saaneet sijoittuvat tulevaisuudessa hyvin erilaisiin 

asiantuntijatehtäviin, ja KAJ:nkin jäsenistössä on esimerkiksi viennin parissa työskenteleviä 

henkilöitä, jotka ovat todennäköisesti saaneet työpaikkansa juuri kielitaitonsa ansiosta. Tämän takia 

on huomionarvoista, ettei kukaan haastateltavistani nostanut kieliparivalintaa esille 

työelämätaidoista puhuessaan – ehdottihan pari kääntäjää sitäkin, että opiskelijoita kannattaisi 

rohkaista valitsemaan työelämän kannalta relevantteja erikoisaloja. Nähdäkseni opiskelijoiden 

tulevaisuuden kannalta on yhtä lailla tärkeää se, että rohkaistaan valitsemaan työllistymisen 

kannalta strateginen b- tai c-kieli. 

K2:n mielestä urasuunnittelutaitoja olisi hyvä lisätä koulutukseen ensisijaisesti mentorointiohjelman 

kautta. Mentorointiohjelmat onkin jo käynnistetty Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistoissa, 

mikä osoittaa, että urasuunnittelu ja työelämänäkökulma otetaan aiempaa paremmin huomioon 

koulutuksessa. Tampereella ohjelma käynnistettiin lukuvuonna 2011–2012 – kokemusta ei siis ole 

vielä pitkältä aikaväliltä, ja siksi hyödyt jäävät nähtäväksi tulevaisuudessa. Haasteita asettanee 

ainakin se, että vasta harva opiskelija on mentoroinnin piirissä. Mentorien löytäminenkin lienee 

haasteellista. Mentoroinnin lisäksi K2 ehdotti, että urasuunnittelutaitoja voitaisiin lisätä 

koulutukseen myös työpajojen tai henkilökohtaisen valmennuksen kautta. Nähdäkseni tällainen 

henkilökohtainen valmennus olisi käytännössä helpoiten toteutettavissa opiskelijan HOPS-

tuutoroinnista vastaavat opettajan kanssa. Jos jokaisella opiskelijalla on opettaja, joka on parhaiten 
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selvillä opiskelijan tavoitteista ja opintosuunnitelmasta, tällainen opettaja pystyisi luultavasti 

antamaan hyviä neuvoja ja tietoa opiskelijan tulevista työmahdollisuuksista. 

K2 ehdotti myös, että opiskelijoita rohkaistaisiin hankkimaan työkokemusta eri aloilta ja lisäämään 

sillä tavoin omaa markkina-arvoaan. Tämä ehdotus tukee Järvensivun ja Alasoinin (2012: 38) 

näkemyksiä siitä, miten työntekijät voivat parantaa elämänhallintaansa tulevaisuuden työelämässä. 

Heidän mukaansa työntekijöiden kannattaa koostaa tarpeeksi harvinaislaatuinen yhdistelmä 

itselleen merkityksellisistä osaamisalueista, koska tämä tuottaa erityisen osaamisedun muihin 

nähden ja antaa työntekijälle mahdollisuuden tuntea tekemänsä työn omakseen. 

Kääntäjäopiskelijoiden kohdalla tämä tarkoittaa nähdäkseni sitä, että työkokemusta kannattaisi 

pyrkiä hankkimaan muualtakin kuin kääntämisen alalta. 

Edelliseen liittyen K2 oli myös sitä mieltä, että opiskelijoiden pitäisi oppia käsittämään oma 

osaamisensa hyvin laajasti ja nähdä itsensä pikemminkin kielen moniosaajina kuin pelkkinä 

kääntäjinä. Tähän suuntaan ainakin Tampereen yliopistossa on nähdäkseni menty jo edellisen 

tutkintouudistuksen aikana, kun siellä käynnistettiin monikielisen viestinnän ja käännöstieteen 

koulutusohjelma. Enää ei siis painotettu pelkkää käännöstiedettä vaan laajemmin monikielistä 

viestintää. Sama suuntaus jatkuu uusissa, entistä laaja-alaisemmissa tutkinto-ohjelmissa. On 

kuitenkin syytä pohtia, heikentyykö kääntämisen opetuksen asema uudistuksen jälkeen kielen ja 

kirjallisuuden opintoja painottavan kandidaatinvaiheen kustannuksella. Tämä on nähdäkseni 

vaarana erityisesti muissa pääkielissä kuin englannissa, jossa painotukseen ei ole tullut suuria 

muutoksia. Joka tapauksessa suuntaus on myös vuoden 2012 kansainvälisen kääntäjienpäivän 

keskustelun perusteella oikea, koska sielläkin toivottiin, että kääntäjät oppisivat käsittämään ja 

markkinoimaan osaamisensa mieluumminkin kieliasiantuntijuutena kuin ”pelkkänä” kääntämisenä. 

Hanna Groschelnik kehotti kaikkia kääntäjien päivän osallistujia auttamaan nuoria kääntäjänalkuja, 

jotta hekin osaisivat tunnistaa oman osaamisensa ja olisivat siitä ylpeitä. Miller (2012) puhui 

samansuuntaisesti kääntäjän asiantuntijuuden korostamisesta: hänen mukaansa kääntäjien pitäisi 

oppia markkinoimaan käännös investointina asiakkaan ydintoiminnan laatuun. Hänestä kääntäjien 

täytyisi kyetä vakuuttamaan asiakkaat siitä, että kunnon hinnan maksaminen takaa laadukkaan 

käännöksen ja säästää asiakkaan kustannuksia lopulta enemmän kuin halvan ja huonon tilaaminen.  

Markkinointitaitoihin liittyy myös se, että kääntäjien pitäisi Jari Herrgårdin (2012) mukaan oppia 

tuotteistamaan käännökset aiempaa paremmin. Kansainvälisessä kääntäjienpäivässä käydyn 

keskustelun perusteella käännösalalla pitäisi huomioida se, ettei aina tarvitse pyrkiä parhaaseen 

mahdolliseen laatuun tai tekstien huolittelutasoon. Herrgårdin (2012) mukaan kääntäjät toki 
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haluaisivat aina tehdä parasta mahdollista laatua, mutta asiakkaat eivät sitä oikeasti tarvitse. 

Asiakkaat yleensä myös pyytävät ykköslaatua, mutta kääntäjien on osattava myydä kakkoslaatua, 

jos se heidän arvionsa mukaan riittää. Myös Juhani Lönnroth (2012) tuki tätä ajatusta: hän viittasi 

EU:n toimielimissäkin tuettuun fit for purpose -ajatteluun, jossa tehdään ero sen välille, mitä 

asiakas haluaa ja mitä asiakas tarvitsee. Tätä ajattelua noudattaen käännöstoimistot voisivat ottaa 

käyttöön Herrgårdin esittelemän eri laatutasoja kuvaavan pyramidin, jonka avulla ne voisivat 

selvittää, mitä tasoa asiakkaat kulloinkin tarvitsevat. Tämä kuulostaa mielestäni järkevältä: tällöin 

kääntäjät voisivat hyvällä omallatunnolla toimittaa ns. kakkoslaatua silloin, kun siitä on sovittu, ja 

palkkiokin olisi paremmassa suhteessa nähdyn vaivan määrään. Itse käännös ei välttämättä olisi 

kielellisesti kovin laadukas, mutta käännöspalvelu kyllä, jos lopputuloksena on yhteisesti 

määritettyyn tarkoitukseen sopiva käännös. 

Markkinoinnin ja neuvottelutaitojen opetuksen käytännön toteutukseen tuli tekemissäni 

haastatteluissa melko vähän ehdotuksia: vain kaksi haastateltavaa ehdotti, että opiskelijoille pitäisi 

antaa apuvälineitä hintojen perusteluun. Näitä apuvälineitä olivat SKTL:n palkkiotilastot sekä 

käännösprojektin osittaminen eri kulueriin. Kääntäjienpäivän keskustelujen perusteella 

kääntäjänkoulutuslaitosten kannattaisi kuitenkin ehdottomasti panostaa markkinoinnin opetukseen 

lähitulevaisuudessa. Millerin, Herrgårdin ja Lönnrothin ideat toimisivat nähdäkseni hyvänä pohjana 

käytännön toteutuksen suunnittelulle. 

Urasuunnittelu- ja markkinointitaitojen lisäksi monenlaisia muitakin työelämätaitoja kaivattiin lisää 

koulutukseen tämän tutkielman haastatteluissa. Kaikissa haastatteluissa puhuttiin esimerkiksi 

projektinhallinta- ja yrittäjyystaitojen tärkeydestä. Ryhmähaastattelussa keskustelua syntyi myös 

laadusta: haastateltavat olivat esimerkiksi sitä mieltä, että opiskelijoiden pitäisi oppia kieltäytymään 

liian haastavista toimeksiannoista. Kristiina Abdallah (2003: 39) on kuitenkin sitä mieltä, että 

nykytilanteessa on hurskastelua kieltäytyä toimeksiannoista sen perusteella, että laatua ei voida 

taata. Hänen mukaansa moni joutuu joka tapauksessa tekemään käännöksiä liian nopealla 

aikataululla vasten tahtoaan. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että liian kiireiseen aikatauluun 

taipuminen ja liian vaikean tekstin hyväksyminen ovat kaksi eri asiaa. On käännöstoimiston 

velvollisuus tietää, paljonko tietyn pituisen tekstin kääntäminen vaatii aikaa, ja tällöin liian kireän 

aikataulun aiheuttama laadun laskeminen ei ole kääntäjän vaan käännöstoimiston vika. Sen sijaan 

kääntäjälle vastuu siirtyy silloin, kun hän ottaa vastaan toimeksiannon, vaikka tietää sen olevan 

sisällöltään liian haastava. 
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Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että tietoteknisten taitojen ja etenkin käännösteknologian 

osuutta opetuksessa pitäisi lisätä huomattavasti. Myös SKTL:n V-jaoston vuoden 2012 

syysseminaarissa tuotiin esille teknologisen osaamisen kasvava tärkeys ja sen huomioiminen 

koulutuksessa (esim. Koskinen 2012b). Siksi onkin ristiriitaista, että Euroopan komission 

käännöstoimen pääosaston (DGT) symposiumissa syyskuussa 2011 tultiin siihen päätelmään, että 

käännöstyökalut uhkaavat saada liian suuren roolin kääntämisen opetuksessa. Kääntäjän perustaito 

on itse kääntäminen, ja sen pitäisi jatkossakin pysyä opetuksen ensisijaisena painopisteenä. 

Tietotekniikan opettelu tulee vasta toiselle sijalle. (DGT 2011.) 

Myös haastateltavat olivat sitä mieltä, että vaikka monia asioita pitäisi tuoda aiempaa enemmän 

esiin koulutuksessa, kääntämisen opetuksen pitäisi säilyä ensisijaisena. Etenkin K1 ilmaisi 

useampaan otteeseen mielipiteensä siitä, ettei kääntämisen opetus saa jäädä liian vähälle. Tätä 

näkemystä tukevat myös tutkimukset opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittämisestä: parempi olisi 

keskittyä tiettyjen keskeisten asioiden syvälliseen käsittelyyn kuin kaikenkattavaan asioiden 

läpikäyntiin (Tynjälä 1999). Silti kääntäjät kokivat, että on tiettyjä asioita, joissa nopea 

läpikäyminen on kannattavaa – tarkoituksena on tällöin vain se, että opiskelijat edes tietäisivät, 

mihin kaikkeen pitäisi vielä työelämään siirryttäessä itsenäisesti perehtyä. Tällaisissakin tapauksissa 

K1, K3 ja K4 kuitenkin pohtivat, kannattaako ihan kaikkea käsitellä juuri käännöskursseilla vai 

pikemminkin työelämäkurssilla, joka muutettaisiin pakolliseksi. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla kääntäjän toimeksiantoon valmistautuminen ja 

siinä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Osa haastateltavista kertoi, ettei heillä ole lähes ikinä 

aikaa lukea lähdetekstiä ennen kääntämisen aloittamista. Onko näin ollut aina, vai onko kyseessä 

pikemminkin suhteellisen uusi ilmiö? Johtuuko tämä koventuneesta kilpailusta ja nykypäivän 

työnteolle tyypillisestä kiireestä, jotka nousivat monissa vastauksissa esiin? Vai onko taustalla se, 

että internetistä nopeasti saatavilla olevat tiedot ja apuvälineet ovat vähentäneet valmistautumiseen 

käytettyä aikaa? Internetin aikakautenahan kääntäjien ei tarvitse enää käyttää juurikaan aikaa 

kirjastossa käynteihin tai rinnakkaistekstien keräämiseen. Toisaalta valmistautumattomuuteen 

saattaa vaikuttaa myös se, että ammattikääntäjät kääntävät yleensä tekstejä heille jo entuudestaan 

tutulta aihealueelta. Vaikka ammattikääntäjien olettaisi käyttävän valmistautumiseen vähemmän 

aikaa kuin opiskelijoiden, asiantuntijuustutkimukset viittaavat päinvastaiseen: niiden mukaan 

todellisuudessa onkin niin, että asiantuntijat käyttävät suunnitteluun enemmän aikaa kuin 

aloittelijat. Taustatukimusta ei kuitenkaan välttämättä tehdä etukäteen, vaan vasta työn varrella. 

(Jääskeläinen 2009: 9.) Tämä saattaa selittää haastateltavien toimintatapoja. 
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Jotta kääntäjäopiskelijat saisivat entistä todenmukaisemman kuvan työ kiireellisyydestä ja tiukoista 

aikatauluista, moni haastateltava ehdotti, että käännösten aikataulujen pitäisi olla kursseilla 

tiukempi. Riitta Jääskeläinen (2009: 8) kuitenkin pitää hyvänä sitä, että kurssikäännösten 

tekemiselle varataan enemmän aikaa kuin työelämässä on usein mahdollista. On tärkeää, että 

aloittelevat kääntäjät voivat ajatella rauhassa ja sisäistää käännösstrategiat. Sen sijaan työharjoittelu 

tarjoaa paremman mahdollisuuden kokea työelämän todellinen kiire, ja siellä opiskelijat oppivat 

todennäköisesti karsimaan liiallisen täydellisyydentavoittelun. 

Tekemissäni haastatteluissa sivuttiin usein yliopisto-opetuksen ja käytännön käännöstöiden 

eroavaisuuksista aiheutuvia eettisiä ongelmia. Koska kääntäjät kohtaavat työssään yhä enemmän 

esimerkiksi hinnoitteluun ja laatuun liittyviä eettisiä ongelmia, etiikan opetuksen lisäämistä 

kääntäjänkoulutukseen ovat ehdottaneet esimerkiksi Baker ja Maier (2011) sekä Drugan ja Megone 

(2011). Kursseilla opiskelijoita rohkaistaan toimimaan eettisesti – esimerkiksi tekemään aina 

mahdollisimman laadukasta jälkeä. Välillä mukaan voitaisiin kuitenkin ottaa myös harjoituksia, 

joissa pohdittaisiin tilanteita, jolloin eettisesti toimiminen on hankalaa. Drugan ja Megone (2011: 

203) antavat esimerkin tavallisesta eettisestä ongelmasta, josta käännöskursseilla voitaisiin 

keskustella: Oletetaan, että toimeksiantaja velvoittaa kääntäjää käyttämään käännöksessään samoja 

termejä kuin lähettämissään taustamateriaaleissa, mutta kääntäjä huomaa materiaaleissa virheitä ja 

ilmoittaa niistä käännöstoimistolle. Kääntäjää ohjeistetaan silti käyttämään annettuja materiaaleja, 

koska yhdenmukaisuus on asiakkaalle tärkeintä. Druganin ja Megonen mukaan opiskelijat voisivat 

tällaisissa tilanteissa pohtia keskenään, miten kääntäjän kuuluisi toimia sellaisissa kohdissa, jotka 

on käännetty aiemmissa teksteissä väärin. K1:n ja K5:n haastatteluvastausten perusteella edellä 

esitetyn kaltaiset tilanteet ovat yleisiä, joten tällainen harjoitus voisi todella olla paikallaan. 

Ammattikääntäjät toivoivat KAJ:n kyselyssä koulutukseen lisää erikoisaloja, joten halusin 

täsmentää tässä tutkielmassa, mitkä ovat erikoisaloista tärkeimmät. Kun haastattelemani kääntäjät 

luettelivat tyypillisiä käännettäviä tekstityyppejä, joukossa oli paljon talouselämän tekstejä. Onkin 

syytä huomata, että Tampereen yliopiston kääntäjänkoulutus on menossa tässä asiassa oikeaan 

suuntaan, kun se on lisännyt talouselämän käännösviestinnän kursseja opetusohjelmaansa. Yliopisto 

on pysynyt kehityksen mukana myös käännösohjelmien opetuksessa, koska kursseilla on käytössä 

uusin SDL Trados Studio, jonka haastattelemani kääntäjät nimesivät tärkeimmäksi ohjelmistoksi 

tutkielman tekohetkellä. 

Tekniikka mainittiin haastatteluissa tärkeimmäksi erikoisalaksi, ja esimerkiksi K1:n mielestä 

yllättävän suuri osa käännettävistä teksteistä on teknisiä. Tämä ei ole vain K1:n saama kuva 
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tilanteesta, vaan hänen havaintonsa teknisten tekstien yleisyydestä osuu oikeaan. Teknologia on 

nimittäin noussut ihmisten elämässä niin tärkeään asemaan, että vuonna 2006 yli 75 prosenttia 

kääntäjistä käänsi teknisiä tekstejä (Snell-Hornby 2006: 133). Nykyään luku saattaa olla vielä 

suurempi. Tämän takia jatkossa voi olla aiheellista harkita, pitäisikö tekniikan erikoisalaa painottaa 

kurssitarjonnassa yhä enemmän. 

Kaikki haastateltavat copywriter-kääntäjää lukuun ottamatta käyttävät käännösohjelmia 

päivittäisessä työssään. Vaikka käännösohjelmat ovat yleisiä, on kuitenkin myös kääntäjiä, jotka 

eivät niitä käytä. Tällaisetkin tapaukset olisi hyvä ottaa koulutuksessa huomioon: jos kääntäjällä ei 

ole käytössään esimerkiksi käännösmuisteja tai asiakkaan ylläpitämiä termikantoja, mitä keinoja 

hänellä on sanastonhallintaan? Kannattaisiko opetuksessa käsitellä myös muunlaisia keinoja, kuten 

omien sanastojen keräämistä ja ylläpitämistä? 

Kaikki haastattelemani kääntäjät kääntävät työkseen erilaisia asiatekstejä. Kääntäjäntyön koko kuva 

on kuitenkin hyvin laaja, ja erikoistua voi myös esimerkiksi kaunokirjallisuuden kääntäjäksi tai av-

kääntäjäksi. Myös tekninen viestintä katsotaan ainakin Tampereen yliopistossa yhdeksi kääntämisen 

erikoisalaksi. Siksi onkin selvää, että haastateltavien vastauksiin työelämässä tarvittavista taidoista 

liittyy tiettyjä rajoituksia. Tarkastellaan vaikkapa haastateltavien näkemyksiä siitä, millaista tausta-

aineistoa kääntäjällä on yleensä käytettävissään: haastateltavat itse saavat taustatietoa joko 

käännösmuisteista tai asiakkaan yhteyshenkilöltä taikka molemmilta. Siksi he painottivat sitä, että 

todenmukaisuuden nimissä myös käännöskursseilla olisi hyvä käyttää käännösohjelmia sekä tarjota 

oppilaille mahdollisuus asiantuntija-apuun. Tässä tutkielmassa selvittämättä jää kuitenkin se, 

millaista tausta-aineistoa on yleensä tarjolla muille kuin asiatekstien kääntäjille. Mistä 

kaunokirjallisuuden kääntäjät ja av-kääntäjät saavat apua käännösongelmiinsa? Miten tätä voitaisiin 

tuoda esiin kyseisten erikoisalojen kursseilla? Asiaa olisi tarpeen tutkia tarkemmin haastattelemalla 

kyseisten erikoisalojen kääntäjiä sekä mahdollisesti myös kustannustoimittajia tai av-käännöksiin 

keskittyneitä käännöstoimistoja. 

Oletan, että haastateltavien oma tausta vaikutti myös siihen, miltä erikoisaloilta töitä on heidän 

mielestään eniten tarjolla. He pitivät tärkeimpänä erikoisalana tekniikkaa ja vähiten tärkeinä 

kaunokirjallisuuden kääntämistä ja av-kääntämistä. Jos asiaa olisi kysytty kaunokirjallisuuden 

kääntäjiltä, tulos voisi kuitenkin olla toinen. 

Tutkielmaa varten tehdyissä haastatteluissa painotettiin opetuksen sisällön kehittämistä. Koska 

haastateltavani eivät juurikaan pohtineet tekemiensä ehdotusten pedagogisia toteutustapoja, 

tutkielma jättää avoimeksi sen, kuinka ehdotettuja asioita kannattaisi käytännössä opettaa. Uusien 
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sisältöjen opettamisessa olisi nähdäkseni loogista hyödyntää aiempien tutkimusten (esim. Chen 

2009) perusteella hyväksi havaittuja menetelmiä. Ohjenuorana voitaisiin pitää muun muassa 

myönteisen oppimisympäristön säilyttämistä, koska silloin opiskelijoista tulee itsevarmoja – mikä 

puolestaan edesauttaa opiskelijoiden voimaannuttamista. Lisäksi on syytä pyrkiä yksilöllisten erojen 

huomioimiseen sekä kannustaa itsenäisyyteen ja elinikäiseen oppimiseen, jotta koulutus voisi 

jatkossakin antaa opiskelijoille eväitä kehittyä asiantuntijoiksi. 
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9. LOPUKSI 

Vaikka tämä tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, miten kääntäjänkoulutus voisi vastata 

entistä paremmin työelämän tarpeita, haluan vielä painottaa, ettei kääntäjänkoulutuksen ainoa 

tarkoitus ole mielestäni valmentaa opiskelijoita työelämään. Mielestäni myös muiden sidosryhmien, 

kuten yhteiskunnan ja tieteellisen yhteisön, tarpeet on otettava siinä huomioon. Vaikka 

työelämäorientaatiota koulutuksessa lisättäisiinkin, kaikkia asioita ei kuitenkaan ole mahdollista 

käsitellä tyhjentävästi. Koska mikään koulutusohjelma ei voi täysin valmistaa opiskelijoita kaikkiin 

mahdollisiin urapolkuihin ja työelämässä eteen tuleviin tilanteisiin, ja etenkin koska käännösalan 

vaatimukset ja toimintatavat muuttuvat jatkuvasti, jatko- ja täydennyskoulutuksella on kääntäjille 

tärkeä merkitys. 

Tutkielman tavoitteena on, että kääntäjänkoulutusta saataisiin tuotua lähemmäksi työelämää. Tähän 

liittyy kuitenkin yksi ristiriita, sillä työskentely nykyisenlaisissa käännösalan verkostoissa ei ole 

kääntäjille helppoa eikä taloudellisesti kannattavaa – tätä todistavat sekä aiemmat tutkimukset, 

alalla käyty keskustelu että omat haastatteluni. Vaikka kääntäjänkoulutuksen ja työelämän 

vastaavuutta siis parannettaisiin, opiskelijoita ei pitäisi mielestäni kouluttaa hyväksymään 

käännösalan epäreilua nykytilannetta. Onkin tärkeää yrittää osallistaa kääntäjiä jo opiskeluvaiheessa 

työolojen parantamiseen.  

Yksi varteenotettava keino parantaa kääntäjien työoloja on esimerkiksi Kristiina Abdallahin (2012a) 

ehdottama laatuluokitusjärjestelmä. Sen suunnittelussa ongelmaksi muotoutuu mielestäni kuitenkin 

se, että koulutus ja/tai työkokemus eivät vielä takaa kompetenssia (ks. Englund Dimitrova 2005). 

Samoja tekstejä saattavat siis kääntää henkilöt, joilla on tismalleen sama koulutus ja muodollinen 

pätevyys, mutta kompetenssin taso vaihtelee. Voidaanko laatuluokituksessa työn laadun takeena siis 

pitää kääntäjänkoulutusta tai edes pitkäaikaista kokemusta alalta? 

Toinen ongelma on se, miten asiakkaat saadaan mukaan osallistumaan laatuluokitusjärjestelmän 

suunnitteluun sekä sitoutumaan siihen. Laatuluokitusjärjestelmän tavoitteena on parantaa kääntäjien 

työskentelyolosuhteita sekä taata ammatinharjoittajille mahdollisuus saada voittoa käännöstyöstä 

siinä missä muustakin yritystoiminnasta. Vaikka laatuluokituksesta koituisi asiakkaille myönteisiä 

seurauksia käännösten laadun ja luottamuksen kasvaessa, ovatko he valmiita kasvaviin 

kustannuksiin? Pahimmillaan koulutettujen kääntäjien arvostuksen kasvattaminen ja palkkioiden 

nostaminen johtaa siihen, ettei markkinoilla ole enää yksinkertaisesti varaa maksaa korkeasti 
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koulutettujen kääntäjien palveluksista, ja käännökset hankitaan kouluttamattomilta kääntäjiltä 

laadun kustannuksella (vrt. Séguinot 2008 13–15). Ainakin av-kääntämisen alalla näin uhkaa jo 

käydä (ks. esim. Kääntäjäliittojen lausunto 2012). Jos tilanne menee siihen, etteivät 

kääntäjänkoulutuksen saaneet ole enää niitä, joilla käännöstyöt ensi sijassa halutaan teettää, on 

entistä tärkeämpää, että kääntäjänkoulutus tarjoaa valmiuksia muihinkin kuin kääntäjän töihin. 

Kukaan ei varmasti kuitenkaan toivo, että kääntäjän ammatti muuttuu läpikulkuammatiksi, ja siksi 

palkkiotasoa on jotenkin kyettävä parantamaan. Viime aikoina kääntäjät ovat saaneet julkisuutta, 

kun he ovat pyrkineet aktiivisesti puolustamaan oikeuttaa kohtuullisiin palkkioihin. He ovat 

vedonneet muun muassa siihen, että jos käännöstyöt hankitaan kouluttamattomilta kääntäjiltä, 

suomen kieli uhkaa rapautua ja koko ammattikunta voi kadota (Juva & Kinnunen 2012). Onkin 

tärkeää, että opiskelijat voimaannutetaan jatkamaan kääntäjän työn tunnetuksi tekemistä ja 

ammattikuntansa oikeuksien puolustamista: tällöin käännöstieteelläkin on paremmat 

mahdollisuudet jatkaa kehittymistä itsenäisenä tieteenalana. 
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LIITE 

Haastattelurunko 

Miten kukin seuraavista aiheista kannattaisi tuoda esiin käännöskursseilla? Onko tiettyjä 

asioita/aiheita, mitä ainakin pitäisi ehdottomasti käsitellä? (Mieti oman työkokemuksesi perusteella: 

miten ja missä vaiheessa toimeksiantoa kyseiset aihealueet tulevat yleensä esiin?) 

1. työelämätaidot, etenkin yrittäjätaidot ja projektinhallinta (esim. toimeksiannon eri vaiheet, 

valmistautuminen, ajankäyttö, yhteydenpito asiakkaaseen/käännöstoimistoihin, sopiminen, 

hinnoittelu, laskutus, tekijänoikeudet, vero- ja lakitietous, työ- ja markkinatilanne) 

2. tietotekniikka (esim. käännösohjelmat ja -muistit sekä muut apuvälineet, tiedonhaku, 

tietoturva) 

3. erikoisalat (esim. terminologia, alakohtaiset konventiot, lähdemateriaali) 

4. äidinkieli 

Pitäisikö kursseilla käsitellä näiden lisäksi myös jotain muuta? 

Mielipiteet pedagogisista ratkaisuista? 

 



 

 

 

ENGLISH SUMMARY 

Acknowledging the Requirements of Working Life in Translator Training: Professional 

Translators’ Views on Translation Course Content 

Introduction 

This thesis explores how Finnish translator training prepares students for the professional world. By 

interviewing six professional translators, I attempt to discover how translator training could better 

respond to the students’ needs in the near future. My research design is qualitative and 

sociologically oriented. The topic of the thesis arose from my personal work experience at a 

translation agency: When I started my internship in 2009, I noticed that real-life translation 

assignments differed from the ones we were doing in translation courses in terms of text types, 

subject matters, length, media of publication, deadlines, translator–customer contact, and so on. 

Soon I learned that other translators had noticed similar differences between the reality of the 

profession and what they had been taught. These differences have been examined by the Finnish 

trade organization KAJ (Käännösalan asiantuntijat ry, “Translation Industry Professionals”). Their 

survey found that the members of the organization wanted translator training to put more emphasis 

on practical skills rather than theory. Notably skills for working life as well as IT skills, Finnish 

language skills and knowledge of specialized subjects were considered important. 

The development of translator education 

The growth of Translation Studies (TS) as well as changes in pedagogical viewpoints have largely 

determined the development of translator education. Globalization and the new demands for 

translation and bilingual communication have also contributed to this development. Translator 

training programs have attempted to meet these new demands and equip students with competencies 

required by the translation industry (Chen 2009, 12). 

TS is a relatively new discipline, as it only began to emerge five decades ago (Snell-Hornby 2006, 

2). It was not until the 1980s that TS was able to emancipate itself from linguistics and truly became 

an independent discipline. At this time, it was realized that the objectives of language training 



 

 

 

differed from those of translation training, and therefore the two had to be differentiated 

(Leppihalme 2004, 51–54). From the 1980s onwards TS started to focus on professional translation 

as well as the different varieties of translation in the society. For translator training, this meant that 

workshops became a popular teaching method: Their aim was to develop the competence of a 

professional translator by simulating typical assignments. This evolution led to multidisciplinarity 

in TS (Neubert 2000, 14–24). 

Since its birth in the 1960s, TS has undergone several changes of viewpoint, or in Snell-Hornby s 

(2006) terms, “turns”. These include the pragmatic turn of linguistics, which marked the beginning 

of the new discipline; the cultural turn of the 1980s; as well as the empirical and the globalization 

turns of the 1990s. Recently many researchers have detected a sociological turn under way in TS 

(Snell-Hornby 2006, 172; see also Wolf 2007 and Chesterman 2009). The current study falls into 

the realm of translation sociology, because it looks into the ways translators and the professional 

world operate – including questions relating to ethics, status, attitudes, power relations, working 

conditions, and so on. Moreover, the empirical section of this thesis has an obvious connection to 

what Andrew Chesterman refers to as the sociology of the translating process. 

While the development of TS into a separate discipline has had an impact on the way future 

translators are being trained, pedagogical methods have evolved and affected the training as well. 

The challenge for education in general has been to develop teaching methods where both 

professional knowledge and general work skills are acknowledged. So far, strategies such as 

problem-based teaching have attempted to meet this challenge (Tynjälä 1999, 161–162). The 

University of Tampere has taken measures to apply these new pedagogical methods as part of its 

recent educational reform, which promotes approaches like inquiry-based learning (Opetusneuvosto 

2011, 1). 

In translator training, notably over the past two decades, the pedagogical approach has shifted from 

teacher-centered and translation-focused to learner-centered and process-oriented. Now students are 

placed at the center of teaching and learning and they are encouraged to reflect on their work. Both 

group learning and individual learning activities are advocated, as they are claimed to promote 

learner autonomy, create a positive learning environment, and help students become more confident 

and thus competent translators (Chen 2009, 16–17). 



 

 

 

One divisive issue in today’s translator training is whether it should be academic or vocational in 

nature. Academia has been criticized for being insulated from the real world, while vocational 

education has become more valued in the job market (Kearns 2008, 186–188; see also Chesterman 

& Wagner 2000). The current position of the University of Tampere in the academic/vocational 

dichotomy can be deduced from the objectives of the program where translators are being trained: 

The Master’s Programme in Multilingual Communication and Translation Studies trains “experts in 

multilingual communication”. Using the general term “expert” instead of the exclusive term 

“translator” leads to the interpretation that the university’s aim is not to train its students for 

predetermined vocations and that the professional translation industry has been just one of the 

stakeholders when designing the program. 

Skills Required of a Professional Translator 

There are general qualifications that apply to all employees regardless of the field they work in. In 

the future, however, these qualifications will change more rapidly than before. Thus permanent 

competences will grow in significance (Helakorpi 2005, 63–68). This has ramifications for 

translator training: As the industry is transforming, which new competences are permanent enough 

to become the objectives of translator education? According to Jääskeläinen (2007, 12) and Teva 

(2001, 30), translator trainers are responsible for keeping themselves up to date about the job 

qualifications, or even predicting them, so that they can help their students acquire all the necessary 

competences. 

Translation scholars have yet to reach a consensus on the components of translator competence. 

Many (for instance Pym 1992, PACTE 2000, 2003 & 2011, Kumpulainen 2011, and Göpferich 

2009) have attempted to develop, or are in the process of developing, a comprehensive model of 

translator competence. The EU has also created its own model – the EMT competence profile – 

which is geared towards developing translator training in the EU region (Gambier 2009). The 

University of Tampere is a member of the EMT network. 

The current study uses PACTE’s model as its point of reference. I chose this particular model 

because it offers a holistic definition of translation competence that – unlike Pym’s minimalistic 

definition – is not limited to the ability of analyzing and producing texts (cf. Vienne 2000, 91–92). 

Instead, it includes sub-competences pertaining to IT skills, knowledge about the aspects of the 



 

 

 

profession, and so on. Due to the holistic nature of PACTE’s model, Kumpulainen (2011, 1) thinks 

that the term translator competence would describe it better. Pym’s definition, on the other hand is 

clearly one of translation competence. The term translator competence matches the purposes of the 

current study, as my aim is to determine how translator education could offer a more balanced 

depiction of all the aspects of the profession. This being said, even translator competence might be 

considered too narrow a definition for the objectives of translator training, the aim of which is not 

only to educate translators but also professionals of multilingual communication. Therefore, would 

a term such as multilingual communicator’s competence be more appropriate? 

According to PACTE (2003, 45), translator competence equals expertise. Nonetheless, most 

translation scholars see expertise as the highest level of competence, which can only develop during 

the course of at least ten years of intensive training, practice and feedback (Englund Dimitrova 2005 

18). Therefore translation expertise cannot be achieved in master’s-level training. While I agree that 

translator competence does not equal expertise, PACTE’s terminology of the different components 

of translator competence has, nonetheless, proved useful for the purposes of my study. 

Research on translator competence and expertise shows that translation is a complex process 

involving problem solving and decision making. Nevertheless, the esteem of the profession has not 

increased in the eyes of the general public (Snell-Hornby 172–173). Professional translators think 

that their principals have a restricted view of their expertise. Moreover, translators and production 

networks have different views regarding translation quality – the main criteria for translation 

companies being speed, flexibility and low price (Abdallah 2010a, 24–27 & 2012a, 33). As 

translators’ expertise and the demands of the work are not appreciated in production networks, the 

profession suffers from poor working conditions and low fees (Abdallah 2012a). I believe that the 

aforementioned problems have also created a situation where translators are unable to use their 

competence to its full potential or develop their expertise. To remedy the situation, Abdallah (2003 

and 2012a) has proposed that a quality classification system be created. In my opinion, before 

creating such a system, the translation industry must first make a clear distinction between the 

notions of translation quality and the quality of the translation service. 

 

 



 

 

 

Surveys on the compatibility of translator training and work in Finland 

The compatibility of translator training and translators’ work was the topic of KAJ’s 2011 survey. 

The results of the survey indicate that there should be a stronger link between translator education 

and work in the form of practical training and real assignments from real clients. The teaching of 

entrepreneurial skills was also considered increasingly important. Besides skills for working life, 

many respondents hoped for an increase in the teaching of Finnish, IT skills, and specialized 

subjects. 

Another survey – one which targeted translation and language students – was carried out in 2011 by 

a web-based community of audiovisual translators. Its aim was to find out how aware students are 

of the current employment situation in the field of audiovisual translation. The results indicate that 

students would like to learn more about the realities of work. (Eskola 2011, 1–6). These results, as 

well as Lehto’s (2008) master’s thesis and the career and employment surveys of the University of 

Tampere (U&R 2006, 2010 & 2012), support the survey results of KAJ. It is therefore undeniable 

that the role of entrepreneurial and working life skills needs to be strengthened in translator training. 

The surveys and studies presented above indicate that translator training should become more 

practically oriented and less theoretical. Nonetheless, the role of theory should not be understated. 

Chen (2009, 268–270), for instance, stresses its importance: She thinks that the gap between 

practice and theory is reduced when one considers theory as a basis for evaluating one’s own 

practices. This, in turn, will enhance the meaningfulness of learning.  

Planning how to develop the contents of translator training becomes increasingly complicated when 

one bears in mind that no training program can prepare students for all the career paths and 

assignments they may have in the future. Moreover, changing the content of the curricula is not a 

simple task, as nothing can be added without taking something out. Nevertheless, some changes 

will need to be made. For instance, it is crucial to tell students about the realities of the profession, 

as it will help them enter their working life more empowered and better equipped to face the 

challenges of translation production networks (Abdallah 2012a, 44). 

 



 

 

 

The acknowledgement of working life considerations in the current curricula of Finnish 

translator training programs 

In Finland, translator training is available through master’s programs of translation and 

interpretation and/or multilingual communication. The training is offered at five universities: the 

universities of Tampere (where I have received my own training), Turku, Helsinki, Vaasa and 

Eastern Finland. In this chapter, I will give an overview of the curriculum of the training program 

offered at the University of Tampere during the academic year 2012–2013. The other universities’ 

curricula I will cover in less detail, as I have not actually studied at those universities. By examining 

the curricula, my aim is to find out how the areas mentioned in KAJ’s survey are currently 

represented in the training. 

During the time of writing this thesis, the universities of Tampere and Vaasa both carried out 

educational reforms. In Tampere, the learning objectives of the new curriculum in Multilingual 

Communication and Translation Studies differ to some extent from the previous objectives: Unlike 

before, they now cite all the areas that the respondents of KAJ’s survey would like to emphasize in 

the training. However, the changes in the learning objectives have not resulted in substantial 

changes in the actual curriculum: The number of compulsory courses in specialized subjects and 

Finnish has not changed (35 ECTS and 20 ECTS respectively), and the study modules relating to 

professional business skills and practical training are still voluntary. Moreover, the overall emphasis 

on IT skills seems to have decreased (cf. OPS 2012). 

When it comes to working life skills, it seems as if the university’s EMT membership has had little 

impact on the curriculum. Currently, the teaching of working life skills is not at the core of the 

curriculum. Nonetheless, working life skills can be equated to the interpersonal dimension of 

EMT’s model, and this dimension forms the very core of the model together with the production 

dimension. If members of the EMT network should place these competences at the core of their 

training, why has the University of Tampere not done so as part of its educational reform? 

As of 2012, the University of Vaasa offers two alternative training programs for those wishing to 

pursue a career in translation or multilingual communication. One is more inclined towards business 

and communication skills while the other is more philological in nature. The training programs of 

the other three universities (Helsinki, Turku, and Eastern Finland) are more strictly translation-



 

 

 

oriented than Vaasa’s. With the exception of two courses at the universities of Turku and Vaasa, all 

working-life courses offered by the five universities are voluntary. Practical training is also 

voluntary at all five universities. As for Finnish language studies, it is difficult to assess whether the 

amount is currently sufficient, because Finnish is an integral part of translator training in Finland. 

IT skills are taught at all five universities; Vaasa, however, seems to place less emphasis on 

translation software than the other universities do. The universities of Tampere, Helsinki and Turku 

are the only universities where specialized subject courses are compulsory. At these three 

universities, the course offering on different specialized subject is also the most extensive. 

It has proved difficult to integrate the teaching of working life skills into courses other than those 

specifically aimed at preparing students for working life. This is a problem that trainers are trying to 

solve (Ruokonen 2008, 5). Consequently, the focus of my interviews was the integration of the 

teaching of working-life skills into translation courses, where the actual assignments are being 

made. I chose translation courses as the subject of my study, because they are obligatory for all 

students. Thus they offer the possibility of teaching some working-life skills to students who choose 

not to take any professional or business skills courses. 

Method and research data 

The findings of the KAJ survey serve as the basis of my interviews. I grouped the survey’s key 

areas of concern into four categories: 1) skills for working life 2) IT skills 3) Finnish skills and 4) 

knowledge of specialized subjects. During the interviews, I asked the translators how each of the 

four categories should be covered in translator training so as to make the training more realistic. My 

aim was to determine the minimum skills and information that every translator should be equipped 

with by the end of their training. 

The data consisted of two individual interviews and one group interview with four participants. All 

interviewees had a degree in translation and worked either as an in-house translator at a translation 

agency (3), as an entrepreneur translator (2) or as a copywriter–translator at an advertising agency 

(1). To preserve the interviewees’ anonymity, I refer to them as K1, K2, K3, K4, K5, and K6. 

 

 



 

 

 

Results 

1) Skills for working life 

The interviewees had plenty of ideas about the aspects of working life that should be covered in 

translation courses. First, K1, K2, K3 and K4 suggested that students carry out true-to-life 

assignments which include all the components of a typical real-life project. According to K1 and 

K3, the projects should cover everything from quotes and contracts to term queries, proofreading 

and billing. Moreover, such projects should be realized using the same tools as professional 

translators use, namely translation memories, termbases, and quality assurance tools. As universities 

nowadays receive funding from the business world, K3 thinks that students could carry out real 

assignments to companies that, in turn, would pay the department for the work. 

K3 and K5 agreed that the current trends of outsourcing and working in global production networks 

should be reflected in the example projects. According to K3 and K6, working in global production 

networks often means that the language of communication is neither the source language nor the 

target language of the translation. K5 also points out that usually there are several translation 

companies involved in the coordination of a project, which leads to the fact that the translator is not 

in direct contact with the actual customer. Moreover, having multiple intermediaries in the project 

means that all the necessary information is not communicated to the translator. As a result, K1 

thinks that students should be taught to ask questions in an understandable and concise form. This 

will prepare them to work with foreign customers and enable them to access relevant information. 

According to K1, K2 and K5, course assignments would be more realistic if their schedule were 

tighter. In addition to tighter deadlines, K4 thinks that students should learn to estimate how much 

time they need to complete a translation. After all, time management is an important part of a 

translator’s job. Elaborating on this, K2, K4 and K5 say that students should be encouraged to 

refuse deadlines that are too tight and assignments that are too difficult. The difficulties are usually 

caused by insufficient background information, and accepting such assignments is not lucrative. On 

the same line of reasoning, K2 thinks that it is important to teach students not to strive for excellent 

quality if they are not appropriately remunerated for it. Currently, customers are not familiar with 

all the stages included in a translation assignment, which is why students should be taught how to 

divide each project into items of expenditure – such as terminology check and proofreading – so 



 

 

 

that they could better justify their prices. This has also to do with marketing skills, which, according 

to K1, should be taught at translation courses. 

What was also considered a key learning objective was identifying one’s competences and 

recognizing one’s career opportunities. K2 thinks that translation students should not consider 

themselves as “mere” translators but as “multitaskers of language”. According to K2, career 

planning could be added to the training in the form of workshops or personal mentoring. 

In addition to being able to carry through a translation project, translators also need entrepreneurial 

skills. K1 believes that the transition to the world of work would be easier if students were briefed 

on the subjects of taxation, insurances, employment pension, and so on. According to K3 and K5, 

students should also be encouraged to network with other translators. This would enable them to not 

only find jobs but also to raise the public awareness of translators’ profession. 

Even though I aimed to find out what working-life skills the interviewees would like to be taught in 

translation courses, the subject of practical training came up in the group interview and one 

individual interview. The interviewees deemed practical training the best alternative for learning 

working-life skills. K3 said that while compulsory practical training would be in translation 

students’ best interest, it is impossible to offer practice jobs for everyone. This, according to K5, 

makes it all the more important to include working-life skills in the university training itself. 

2) IT skills 

All interviewees thought that IT skills were an essential part of translator competence. They 

regarded the ability to use technical aids as the most important dimension of IT skills; however, 

comprehending technical texts and being able to “speak the language of information technology” 

were also considered important. 

The interviewees hoped that translation students would become more proficient in using the latest 

translation software. Students should at the least become acquainted with different translation 

memories, termbases, and quality assurance tools. Additionally, they should be taught information 

mining skills, such as the ability to use search engines effectively. K1 and K3 explained why 

students must know how to use translation software: Firstly, the software increase translation speed, 

and translation companies nowadays require that they are used. Secondly, the software include tools 



 

 

 

for analyzing the files, which facilitates project management and pricing. K3, however, did express 

one concern: translator trainers are not usually familiar with the different translation software. 

Thereby he concluded that the ones teaching the use of software should be professional translators. 

3) Specialized subjects 

The interviewees named technical, medical, economic, legal and administrative texts as the most 

common texts in the translation market. Translating texts from these fields would make course 

assignments more realistic. Audiovisual and literary translation, however, are specialized subjects 

that provide employment for few translators. According to K3 and K4, course offering in these 

subjects could therefore be restricted. 

What would also contribute to the relevance of the assignments is the text type. Typical text types 

named by the interviewees were user manuals, webpages, brochures, press releases, interims, 

contracts, end-user license agreements, and user-interface texts. According to K2, using real texts 

from today’s business world would add to the assignments’ usefulness. The texts should be fresh, 

though, as older texts do not familiarize students with the latest expressions and terminology. 

According to K5, reference material provided by the customer is usually the best source of 

information for the translator. However, sometimes some of such material might be inaccurate. In 

situations like this, K1 thinks that the internet can often prove a better source of information. For 

instance, the EU website with its databases, as well as the Microsoft Language Portal, are very 

reliable sources of information. 

4) The Finnish language 

Like the respondents of KAJ’s survey, my interviewees also thought that greater importance should 

be placed on the teaching of Finnish. K2 and K4 said that students should read and write more in 

Finnish. K2 explains that learning how to write you own texts is necessary, because not all 

translator students become practicing translators. K2 then adds that writing summary translations is 

also a useful skill in today’s working life. K1, K3 and K5 state that the most important thing would 

be to practice the proofreading of translated texts. This would best be arranged so that the students 

proofread the translations produced at another translation course – K3 thinks that not having 



 

 

 

personally translated the text you are about to proofread is essential for spotting the problems. K1 

says that proofreading each other’s texts would also teach students how to give and take feedback. 

Discussion 

I planned my research question and the interviews on the basis of KAJ’s survey results. As some 

areas of translator training – such as foreign language skills – did not come up in the survey, I did 

not bring them up in the interviews either. This, however, does not imply that the interviewees do 

not regard them as important parts of translator training.  

With the exception of one person, all of the interviewees have graduated in the 2000s. Even though 

most of them have completed their studies quite recently, my impression is that translator training 

has since moved closer to working life. For instance, K4 and K5 told that their teachers had never 

mentioned the trade organization KAJ, whereas during my studies, the organization has given a 

lecture at the university on how translations should be priced. Another proof of increased working 

life connections is the starting of a mentoring system at the Universities of Tampere, Turku and 

Helsinki. 

The interview results buttress Abdallah’s (2012a) findings as well as the views expressed in the 

2012 International Translation Day seminar in Helsinki. Like the informants of Abdallah’s study, 

my interviewees have also experienced the lack of respect, trust and information in translation 

production networks. Consequently, my interviewees also recognized the need for empowering 

translation students. In addition, they wanted translation students to recognize their career 

possibilities and see themselves as all-around language experts. A similar approach to the 

profession was also suggested in the International Translation Day seminar: Its attendants talked 

about the importance of productization and marketing skills for the profession’s future. 

As the interviewees were not experts of education, I did not ask them which pedagogical methods 

should be used if the suggested changes were to be implemented in translator training. Luckily, the 

subject of translation pedagogy has been studied by other scholars. These studies promote both 

group and individual learning activities, as they are claimed to create a positive learning 

environment and promote learner autonomy. This kind of an approach helps students become more 

confident and competent translators (Chen 2009). 



 

 

 

Concluding remarks 

Even though the aim of this study is to increase the acknowledgment of working life considerations 

in translator training, I believe that other stakeholders – like society and academia – should also be 

taken into consideration. Moreover, I do not mean to imply that students should accept the status 

quo of the translation industry when it comes to small fees, asymmetric information, and ethical 

stress. Therefore, empowering the students to face these challenges is crucial in translator training. 

This could be facilitated by the creation of a quality classification system (cf. Abdallah 2012a). 


