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Tarkastelemme tutkielmassamme Tim Burtonin Liisa Ihmemaassa -elokuvan suomenkielisen 
dubbausääniraidan ja ruututekstin välisiä eroja. Nykytrendi vaikuttaa olevan, että niin 
kutsuttuja perhe-elokuvia sekä dubataan että tekstitetään jopa Pohjoismaissa, joissa 
perinteisesti on suosittu ruututekstitystä. Täällä dubbaus on koettu lähinnä lapsille 
suunnattuna av-kääntämisen muotona. Ehkä siksi dubbausta on tutkittu verrattain vähän 
Suomessa ja mielestämme onkin aiheellista paneutua myös tähän audiovisuaalisen 
kääntämisen alaan. 
 
Lähestymme elokuva-aineistoamme multimodaalisena kokonaisuutena huomioiden sen, että 
se käyttää sekä kuvaa että ääntä merkitysten välittämiseen. Näin ollen oletamme myös 
kääntäjien huomioineen työssään kaikki elokuvassa käytetyt viestintäkeinot: auditiivis-
verbaalisen dialogin sekä visuaalis-verbaaliset (kirjoitetut sanat: lehtiotsikot, planssit), 
visuaalis-nonverbaaliset (puvustus, lavastus, elekieli) sekä auditiivis-nonverbaaliset 
(onomatopoeettiset äänet, musiikki, tehosteet) viestit. 
 
Tutkimme aineistoamme erityisesti dubbauskääntämisen ja sen erityispiirteiden 
näkökulmasta. Teoriaosuudesta mielenkiinnon kohteeksemme nousi lähinnä dubbauksen 
synkroniajaottelu (huulisynkronia, isokronia eli ajastus sekä elesynkronia) sekä puheen 
illuusion luomiskeinot ja puhuttavuus. Oletimme erityisesti näiden piirteiden aiheuttavan 
eroja suomenkielisen dubbauksen ja ruututekstityksen välillä, muun muassa siten, että 
dubbauskääntäjä olisi käyttänyt puhekielen piirteitä ruututekstikääntäjää enemmän. 
 
Tapaustutkimuksemme osoitti, että nämä dubbauksen erityispiirteet todellakin synnyttivät 
erilaisia käännösratkaisuja tekstitykseen verrattuna. Esimerkiksi huulisynkronian ja 
ajastuksen tavoittelu johti dubbauksessa paikka paikoin varsin erilaisiin lopputuloksiin 
ruututekstiin nähden. Myös puhekielen piirteitä oli käytetty jonkin verran enemmän 
dubbauksessa kuin tekstityksessä paitsi huulisynkronian ja ajastuksen aikaansaamiseksi 
myös puheen illuusion lisäämiseksi. Varsinaista puhekieltä käytettiin dubbauksessakin 
verrattain vähän, mutta oletamme alkuperäisdialogin ja elokuvan historiallisen miljöön 
vaikuttaneen asiaan. Mielestämme dubbauskääntäjä huomioi puhuttavuuden repliikkien 
mitoituksessa ja vältti liian tiiviitä virkkeitä, jottei ääninäyttelijä olisi joutunut kiirehtimään 
sanoissaan. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
Käännöstieteen alalla mielenkiinto audiovisuaalisen kääntämisen erikoisaloja kohtaan 

on ollut suurta jo melko pitkään. Yves Gambierin (2007: 74–76) mukaan kiinnostus 

audiovisuaalista kääntämistä kohtaan alkoi kasvaa nopeasti 1990-luvun puolivälissä. 

Tähän vaikuttivat muun muassa elokuvan satavuotisjuhla, kielivähemmistöjen 

aktivoituminen sekä tekniikan kehittyminen. Jatkuvan digitalisoitumisen myötä aihe on 

edelleenkin ajankohtainen. 

Audiovisuaalinen kääntäminen tarkoittaa kääntämistä, jossa yhdistyvät sanallinen teksti 

sekä auditiiviset ja visuaaliset elementit, eli ääni ja kuva (Oittinen ja Tuominen 2007: 

11). Av-kääntämisen piiriin lukeutuvat tekstittämisen, dubbauksen ja voice over -

kääntämisen lisäksi tietokonepelien käännökset, oopperan tekstilaitekäännökset sekä 

videoneuvottelulaitteiston välityksellä toteutettava etätulkkaus (mts. 11). Gambier 

(2007: 89) puolestaan jakaa audiovisuaalisen kääntämisen tekstitykseen, suullisen 

kääntämisen lajeihin (dubbaus, tulkkaus, voice over, selostus) ja ”haasteita esittäviin” 

(sic) kääntämisen lajeihin (kielen sisäinen tekstitys eli ohjelmatekstitys, kuvailutulkkaus 

ja tekstilaitekäännös). 

Vaikka tutkijoilla on näin moninaisia näkemyksiä siitä, mitä av-kääntäminen pitää 

sisällään, audiovisuaalisilla teksteillä on joka tapauksessa kaksi pääpiirrettä sen lisäksi, 

että ne käyttävät sähköistä viestintäkanavaa: (1) ne ovat sekä akustisia että visuaalisia ja 

(2) verbaalisten ja nonverbaalisten viestien välinen synkronia on niissä erityisen 

tärkeää (Bartrina & Espasa 2005: 84). Tässä tutkielmassa keskitymme audiovisuaalisen 

kääntämisen lajeista ruututeksti- ja dubbauskääntämiseen eli jälkiäänitykseen. 

Maailmalla audiovisuaalisen kääntämisen aloista niin ruututekstikääntämistä kuin 

dubbaamistakin on tutkittu runsaasti, mutta Suomessa kiinnostus ja tutkimus on 

kohdistunut lähinnä tekstittämiseen eli ruututekstikääntämiseen. Tämä on varsin 

ymmärrettävää, sillä muodostavathan ruututekstit suuren osan suomalaisten lukemien 

tekstien kokonaisuudesta.  
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Kuitenkin tekstittämisen lisäksi myös toinen audiovisuaalisen kääntämisen muoto, 

dubbauskääntäminen, ansaitsisi osakseen suurempaa huomiota. Suomessa, jossa 

ohjelmien katsojamäärät ovat sen verran pieniä, että dubbauskääntäminen ei ole ollut 

järin kannattavaa korkeiden tuotantokustannusten takia, dubbauksia tehdäänkin 

merkittävästi vähemmän kuin tekstityksiä ja lähinnä vain lapsille. Ehkä nämä 

alkuasetelmat ovat aikaansaaneet sen, ettei dubbauskääntämisestä ole vielä kovin 

monta kotimaista tutkimusta saatavilla. 

Jo olemassa olevat tutkimuksetkin tarkastelevat dubbausta erityisesti lapsille 

suunnattuna käännösmuotona (esim. Heikkinen 2000), mitä se enimmäkseen Suomessa 

onkin. Yhä yleisempää kuitenkin on, että niin kutsutut perhe-elokuvat, jotka on kielletty 

alle 7-vuotiailta, sekä tekstitetään että dubataan dvd-levitykseen Pohjoismaissa (Tveit 

2009: 94). Valitsemamme aineisto, Liisa Ihmemaassa, on esimerkki juuri 

tämänkaltaisesta elokuvasta. Tämä tarjoaa mielenkiintoisen lähtökohdan tekstityksen ja 

dubbauksen vertailulle: mitä eroja tekstityksestä ja dubbauksesta on löydettävissä ja 

mistä nämä erot mahdollisesti johtuvat?  

Toisaalta aineisto herättää myös kysymyksen siitä, miksi tämä elokuva ylipäänsä on 

dubattu. Onhan se tuotu Suomen markkinoille, jossa aikuisyleisö on tottunut 

nimenomaan lukemaan tekstityksiä. Muun muassa Ivarsson (1992: 20, 66) toteaa, että 

jos henkilö on tottunut lukemaan ruututekstejä hän tuskin haluaa vaihtaa dubbaukseen 

– mieltymys seuraa tottumusta. Olisikin kiinnostavaa saada lisätietoa siitä, millä 

perusteilla ja minkä vuoksi elokuva on päätetty dubata myös Suomessa, ovathan 

dubbauksen tuotantokustannukset digitaalitekniikasta huolimatta 5–10 kertaa 

suuremmat kuin tekstittämisen (Tveit 2009: 94). Tämän tutkimuksen rajoissa emme 

kuitenkaan voi paneutua tuotannon taustoihin tämän enempää. 

1.2 Aineisto ja tutkimuskysymys 
Aineistomme on yhdysvaltalaisen Tim Burtonin ohjaama tummanpuhuva näkemys 

Lewis Carrollin klassikkotarinasta Liisa ihmemaassa. Elokuva pohjautuu Carrollin 

kahteen Liisa-teokseen, Liisan seikkailut ihmemaassa sekä Liisan seikkailut 

peilimaailmassa (Alice's Adventures in Wonderland sekä Through the Looking Glass). 

Elokuvassa yhdistetään oikeita näyttelijöitä sekä tietokoneanimaatiohahmoja ja 
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kuvamaailma vaikuttaa kumpuavan hyvin pitkälti paitsi alkuperäisistä Sir John 

Tennielin Liisa-kuvituksista myös Walt Disneyn vuonna 1951 julkaisemasta 

animaatioelokuvasta. Tekstitys on kansainvälisen av-käännöstoimisto SDI Median 

käsialaa ja dubbauskäännös Aki Heinlahden (toimeksiantajana Mediaplant) käsialaa. 

Varsinaista kääntäjä-tekstittäjää ei dvd:n lopputeksteissä nimetä, emmekä saaneet SDI 

Medialta vastausta sähköpostiimme, jossa kysyimme asiasta. 

Vaikka dubbauskäännökset on perinteisesti Suomessa suunnattu lapsille – toisin kuin 

esimerkiksi Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa – on tutkimamme elokuva kielletty alle 

11-vuotiailta. Lisäksi dubbauskääntäjä Heinlahti vahvisti meille lähettämässään 

sähköpostissa, että ”’ikä’ ei ollut keskeinen tekijä rekisteriä valitessa ja yksittäisiä 

ratkaisuja tehdessä” ja ”Käännös ei siis varsinaisesti ollut ’lapsille suunnattu’". Näiden 

seikkojen perusteella saatoimme rajata lapsille kääntämisen tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Muutoin tekstityksen ja dubbauksen erojen vertailu siitä näkökulmasta, 

että toinen on tehty aikuisia ja toinen lapsia varten, olisi tarjonnut varsin herkullisen 

tutkimuskohteen. 

Tekstittämisen ja dubbauksen vertailu on yksi vanhimmista ja suosituimmista av-

kääntämisen tutkimuskohteista muualla Euroopassa ja keskustelu niiden keskinäisestä 

paremmuudesta jatkuu jossain määrin edelleen (Tveit 2009: 86–96). Me emme 

kuitenkaan koe tätä arvottamista tarpeelliseksi, koska kuten Gambierkin toteaa (2007: 

81), ”katsojat pitävät siitä av-kääntämisen lajista, johon he ovat tottuneet”. Sen sijaan 

keskitymme tarkastelemaan aineistomme dubbauksen ja tekstityksen eroja näiden 

kahden erikoisalan erityispiirteiden pohjalta. Pääpainomme on erityisesti 

dubbauksessa. Vaikka tekstittämistä ja dubbaamista yhdistävät muun muassa ruudun 

rajat, jotka säätelevät molemmissa kääntäjän työtä, on niillä myös omat erityispiirteensä 

ja konventionsa, jotka mielestämme aiheuttavat väistämättä eroja käännöksiin, vaikka 

aineistomme kohdeyleisö koostuukin molemmissa tapauksissa lähinnä nuorista ja 

aikuisista. 

Dubbauskääntäjän on tarkkailtava esimerkiksi synkroniaa varsin erilaisesta 

näkökulmasta (huuli- ja elesynkronia sekä ajastus) kuin kääntäjä-tekstittäjän ja lisäksi 

hänen on muistettava, että hän tekee dubbauskäsikirjoitusta, joka näytellään studiossa 
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ja vastaanotetaan kuuloaistin avulla. Toisin kuin kääntäjä-tekstittäjä, dubbauskääntäjä 

kääntää tekstiä, joka tulee puhuttavaksi. Vaikka käännökset vastaanotetaan näin eri 

tavoin, molemmat kuitenkin jäljittelevät puhetta (dubbaus myös on puhetta) ja pyrkivät 

luomaan katsojalle illuusion puhutusta kielestä. Ruututekstikääntäjä kääntää dialogia 

katsojan luettavaksi, dubbauskääntäjä katsojan kuultavaksi. Molemmissa siis esiintynee 

puhekielen piirteitä. Toisaalta tekstittämisen eräänä erityispiirteenä on lähdetekstin 

läsnäolo, joka eittämättä vaikuttaa kääntäjä-tekstittäjän työhön. Se, että katsoja kuulee 

lähdekielen repliikit samalla kun lukee tekstityksiä, pakottaa kääntäjä-tekstittäjän 

miettimään ratkaisujaan tältä kannalta.  

Lähdemme siis liikkeelle näistä lähtökohdista. Erilaisista konventioista johtuvien erojen 

lisäksi oletamme, että dubbaus on puhekielisempi kuin ruututeksti juuri sen vuoksi, että 

se tehdään puhuttavaksi ja näyteltäväksi ja vastaanotetaan kuuntelemalla. Luettuina 

puhekielen piirteet voivat tehdä koko tekstistä raskaan (Pääkkönen &Varis 2000: 29–30, 

Tiittula 2001: 7), joten oletamme dubbauskääntäjän käyttäneen puhekielen piirteitä 

kääntäjä-tekstittäjää rohkeammin. Kääntäjä-tekstittäjiä myös ohjeistetaan 

muokkaamaan ruututekstejä niin, että epäoleellinen tieto, joka saattaisi vaikeuttaa 

lukijan ymmärtämistä tulisi jättää pois ruututekstistä, jolloin viittaukset rekisteriin ja 

puhekielen piirteet lienevät ensimmäisten joukossa poiston kohteena, vaikkei se 

olisikaan välttämätöntä (Remael 2003: 226). 

Koska aineistomme on audiovisuaalinen kokonaisuus, jonka molemmat kääntäjät ovat 

varmasti ottaneet omassa työssään huomioon, emme mekään voi tutkimuksessamme 

keskittyä vain aineistomme kielelliseen puoleen. Av-käännös on itsessään aina 

vaillinainen ja se saakin merkityksensä vasta osana suurempaa kokonaisuutta. Meidän 

tapauksessamme tämä suurempi kokonaisuus on dvd-elokuva. Aineistomme 

lähdetekstin muodostavat siis Dirk Delabastitan (1989: 101) jaottelun mukaisesti 

elokuvan auditiivis-verbaalisen dialogin lisäksi elokuvan kaikki visuaalis-verbaaliset, 

visuaalis-nonverbaaliset sekä auditiivis-nonverbaaliset viestit. Tarkastelemme 

käännöksiä osana elokuvan multimodaalista kokonaisuutta ja huomioimme tekstitystä 

ja dubbausta vertaillessamme elokuvan kuvan ja äänen. Audiovisuaalisen viestinnän 

koko peruslähtökohta on merkitysten välittäminen monen keinon avulla 
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samanaikaisesti, joten emme voi irrottaa käännöksiä niiden kontekstista ja näin unohtaa 

av-kääntämisen erityisluonnetta. 

Tutkimuksemme multimodaalinen ulottuvuus on siinäkin mielessä tärkeä esiin 

nostettava seikka, että kuten esimerkiksi Gambier (2007: 87–88) ja Jääskeläinen (2007: 

117–118) huomauttavat, tähän mennessä useat av-kääntämisen alan tutkielmat, kuten 

juuri pro gradut, ovat keskittyneet jonkin yleisen kääntämisen ongelman, kuten 

kulttuurisidonnaisten seikkojen, alluusioiden ja huumorin tutkimiseen. Näissä 

tutkimuksissa ei ole varsinaisesti tutkittu itse av-kääntämistä ja sen erityispiirteitä 

multimodaalisena aineistona. Av-aineisto on siis tarjonnut tutkimuksille usein aineiston, 

mutta se ei ole ollut itse tutkimuksen kohteena. 

Tavoitteemme onkin tämän aineiston avulla selvittää, millaisia eroja tekstityksessä ja 

dubbauksessa esiintyy ja mistä nämä erot johtuvat. Hypoteesimme on, että ruututeksti- 

ja dubbauskääntämisen erilaiset konventiot ja erityispiirteet pakottavat kääntäjät 

valitsemaan erilaisia käännösratkaisuja, vaikka heidän lähdetekstinsä ja kohdeyleisönsä 

ovatkin yhdenmukaiset. Emme pyri arvottamaan kääntäjien ratkaisuja, vaan haluamme 

lisätä ymmärrystä ja tietoa niistä lainalaisuuksista, joiden parissa erityisesti 

dubbauskääntäjät joutuvat työssään painimaan. Vaikka tapaustutkimuksemme tulokset 

eivät ole laajemmin yleistettävissä, antavat ne arvokasta lisätietoa toisaalta ruututeksti- 

ja dubbauskääntämisen erilaisista piirteistä ja rajoituksista kuin myös käytänteistä ja 

konventioista sekä siitä, miten nämä kahden erilaisen kääntämisen lajin erityispiirteet 

heijastuvat lopputulokseen, eli elokuvan ruututeksteihin ja dubbausääniraitaan. 

1.3 Tutkielman kulku 
Työn ensimmäisessä käsittelyluvussa, luvussa 2, kerromme tutkimuskirjallisuuden1 

avulla, mitä multimodaalisuus oikeastaan on ja mitä kaikkea se voikaan pitää sisällään. 

Valotamme kuinka lähdetekstin multimodaalisuus vaikuttaa kääntäjän työhön ja mitä 

hänen esimerkiksi olisi hyvä ottaa huomioon käännöstä tehdessään. Tämän lisäksi 

selitämme, mitä tarkoitamme ”tekstillä” tässä tutkimuksessa. 

1 Lainaukset englanninkielisestä lähdekirjallisuudesta olemme kääntäneet itse suomeksi.
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Luvussa 3 ja 4 paneudumme audiovisuaaliseen kääntämiseen ja sen erikoisalueista 

tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiin eli tekstittämiseen ja dubbaamiseen. 

Määrittelemme ruututeksti- ja dubbauskääntämisen ja kerromme niiden konventioista 

ja erityispiirteistä. Pääpainomme tässä on dubbauksessa. Dubbauskääntämisen 

erityispiirteistä nostamme esiin etenkin huuli- ja elesynkronian sekä isokronian eli 

ajastuksen tärkeyden. 

Seuraavaksi, eli luvussa 5, syvennymme tekstityksen ja dubbauksen yhteiseen 

erityispiirteeseen eli siihen, että molemmat jäljittelevät jossain määrin puhetta. Sekä 

tekstitys että dubbaus ovat käännöksiä alkuperäisnäyttelijöiden esittämästä puheesta ja 

sekä ruututekstikääntäjän että dubbauskääntäjän haasteena on tuottaa sellainen 

käännös, joka katsojasta vaikuttaa luonnolliselta ja uskottavalta dialogilta (Baños-Piñero 

& Chaume 2009). Elokuvan dialogi ei kuitenkaan jäljittele aitoa puhetta, vaan kääntäjien 

on osattava käyttää puhekielen piirteitä luomaan illuusiota siitä. Kerromme tässä 

luvussa niistä puhekielen piirteistä, joita kääntäjät voivat käyttää apunaan 

synnyttäessään katsojalle tätä harhakuvitelmaa. Samaisessa luvussa selvitämme myös 

puhuttavuuden käsitettä tukeutumalla teatterikääntämiseen, joka pyrkimyksessään 

puhuttavuuteen muistuttaa dubbauskääntämistä. 

Luvussa 6 esittelemme tutkimusaineistomme ja sen jälkeen siirrymme 

tutkimusmenetelmien kuvailun kautta aineistoanalyysin pariin, jossa vertailemme 

dubbauksen ja tekstityksen välisiä eroja hyödyntäen tutkimuskirjallisuuden pohjalta 

syntynyttä jaottelua. Analysoimme ja pohdimme mahdollisia syitä eroille ja haemme 

vastauksia teoriaosuudesta, lähinnä Frederic Chaumen synkroniajaottelusta sekä Irmeli 

Pääkkösen ja Markku Variksen sekä Liisa Tiittulan kirjoituksista puhekielen piirteistä. 

Viimeisessä luvussa teemme vielä yhteenvedon analyysiosuudesta ja kerromme 

johtopäätöksemme. 
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Koska teimme pro gradu -tutkielmamme niin kutsuttuna parityö- tai yhteistutkielmana, 

alla oleva taulukko kertoo, miten olemme jakaneet vastuualueet.  

Tekijä(t) Yhdessä Marjaana Lehtomäki Soile Räihä 

Johdanto X   

Multimodaalisuus   X 

Tekstittäminen  X  

Dubbauskääntäminen   X 

Puhe ja audiovisuaalinen kääntäminen 
– kuultua ja luettua 

  X 

Puheen illuusion luomiskeinot   X 

Puhuttavuus teatterikääntämistä ja 
dubbauskääntämistä yhdistävänä 
piirteenä 

 X  

Tutkimusaineisto  X  

Metodi X   

Aineistoanalyysi X   

Pohdintaa X   

Lopuksi X   

English Abstract X   

Pääpiirteissään olemme siis tehneet tutkielmamme niin, että kummallakin meistä on 

ollut vastuualueensa teorian saralla, kun taas aineiston olemme käsitelleet ja 

analysoineet yhdessä. Tutkielman rakenne ja kulku ovat yhteistyömme tulosta. Vaikka 

olemmekin laatineet teorian eri osuudet erillämme, olemme lukeneet, kommentoineet ja 
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esittäneet muokkausehdotuksia toistemme teksteihin. Kokosimme yhdessä tutkielman 

eri osat yhteen. 
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2 Multimodaalisuus 
Multimodaalisella tekstillä tarkoitetaan lyhykäisesti sitä, että teksti käyttää useampaa 

kuin yhtä viestintäkanavaa merkitysten välittämiseen. Näitä kanavia voivat olla 

esimerkiksi kuva, sana ja ääni, joten elokuva on erinomainen, tosin ei ainoa, esimerkki 

multimodaalisesta kokonaisuudesta. Kuva, sana ja ääni ovat olemassa materiaalisesti eri 

tavoin, ja niiden muotokielet poikkeavat toisistaan, mutta elokuvassa nämä 

viestintäkanavat ovat samanaikaisesti läsnä, jolloin ne luovat yhden kokonaisuuden. 

Tämä kokonaisuus havaitaan sekä näkö- että kuuloaistin kautta, ja jos jokin merkitsijä 

poistetaan, koko elokuvan merkitys muuttuu. (Lehtonen 2007: 39, Kokkola 2007: 214.) 

Haluammekin tarkastella audiovisuaalista aineistoamme nimenomaan yhteissummana 

kaikesta siitä, mitä kuulemme, näemme ja luemme. Keskitymme erityisesti 

suomenkieliseen dubbausääniraitaan ja vertailemme sitä englanninkieliseen dialogiin ja 

suomenkieliseen ruututekstitykseen, mutta tarkastelemme siis dubbausta sen 

kontekstissa; otamme huomioon niin visuaalis-verbaaliset ja -nonverbaaliset kuin 

auditiivis-nonverbaaliset viestit, jotka dialogin ohella kertovat tarinaa ja muodostavat 

tutkielmamme multimodaalisen lähdetekstin. 

2.1 Kääntäjä multimodaalisessa maailmassa 
Multimodaalisessa tekstissä kuva, sana ja ääni ovat materiaalisia merkitsijöitä, jotka 

luovat mentaalisia representaatioita eli ihmisten tietoisuudessa olevia merkittyjä. 

Koiran haukunta elokuvan taustalla, koira-sanan sanominen ääneen tai sen lukeminen 

tekstityksestä ovat kaikki merkitsijöitä, jotka tuovat mitä todennäköisimmin katsojalle 

mieleen karvaisen nelijalkaisen (representaatio, merkitty), joka haukkuu. Tässä siis 

hyvin yksinkertaistettu esimerkki merkitsijä-merkitty-suhteesta, joka on myös aina 

elokuvissa läsnä. (Lehtonen 2007: 39.) 

Kääntäjät eivät siis liiku pelkästään fyysisten tekstien kuten kirjojen parissa, vaan yhä 

enenevässä määrin mukana on myös audiovisuaalisia elementtejä luomassa 

merkityskokonaisuuksia. Elokuvan ohella multimodaalisuuden voidaan nähdä koskevan 

myös sarjakuvia, näytelmiä, oopperaa ja mainoksia, muutamia mainitaksemme, ja sitä 

kautta myös hyvin monen kääntäjän työtä (Snell-Hornby 2006: 84).  
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Multimodaalisen tekstin yksi erityispiirteistä kääntäjän kannalta on, ettei tämän tarvitse 

luottaa pelkästään kirjoitetun sanan voimaan merkityksiä välittäessään, vaan hän voi 

käyttää kontekstuaalisia ja nonverbaalisia vihjeitä käännöksensä tukena (O'Hagan & 

Ashworth 2002: 153). Sanojen rinnalla toimivat kuva ja ääni vaikuttavat aina oleellisesti 

kääntäjän tekemiin ratkaisuihin ja osaltaan määrittelevät käännösratkaisujen 

mahdollisuudet ja rajat (Kokkola 2007: 202–203).  

Kuvasta ja äänestä puhuttaessa tarkoitetaan siis muun muassa teoksen musiikkia, 

näyttelijän eleitä, puvustusta, äänitehosteita, lavastusta ja muita auditiivisia ja 

visuaalisia elementtejä. Kääntäjä joutuukin tietoisesti pohtimaan, miten nämä eri 

viestintäkanavat vaikuttavat teoskokonaisuuteen ja sen tulkintaan (Oittinen 2007: 44). 

Elokuvantekijät voivat toisaalta manipuloida viestejä yhdistämällä kuvaa ja ääntä 

odottamattomalla tavalla: millainen viesti katsojalle välittyykään, jos elokuvan koira 

naukuu? Tämä on radikaali esimerkki, mutta niin kääntäjä-tekstittäjän kuin 

dubbauskääntäjänkin on pohdittava kuvan ja äänen välisiä suhteita ja niiden välittämiä 

merkityksiä työssään. 

Koska elokuvassa kuvalla ja äänellä on kerronnallinen tehtävä, ne lisäävät aina 

informaatiota tarinakokonaisuuteen. Mitä esimerkiksi puvustuksella halutaan sanoa, 

mitä se kertoo ajasta, paikasta tai henkilöistä? Kuva- ja äänimaailmassa on monenlaisia 

yksityiskohtia, jotka sijoittavat tarinan tiettyyn aikaan, paikkaan, yhteiskuntaan, 

kulttuuriin ja niin edelleen. Antamalla tarinan henkilöille kuvallisen ja äänellisen taustan 

heistä voidaan kertoa paljon sellaista, mitä sanallisen tekstin laatija jättää kokonaan 

mainitsematta. (Oittinen 2007: 61.) Eikä kääntäjän ole edes tarpeen toistaa näitä asioita 

dubbauksessa tai tekstityksessä, koska multimodaalisena tekstinä ne ovat katsojan 

havaittavissa. 

Vaikka elokuvakäsikirjoittajia on perinteisesti ohjeistettu, että sanan tulisi olla alisteinen 

kuvalle (Gambier 2001:36), kääntäjän on elokuvakohtaisesti pohdittava, mitkä elementit 

tässä nimenomaisessa teoksessa painottuvat (Kokkola 2007: 202–203). Ja ei pelkästään 

elokuvan tasolla, vaan jopa kohtaus kohtaukselta. Kääntäjän on luettava kuvaa, eikä 

tekstityksessä tai dubbauksessa voida viedä tarinaa sen vastaiseen suuntaan. Kääntäjällä 
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on oltava multimodaalista lukutaitoa, taitoa tulkita tekstiä, kuvaa ja ääntä yhdessä. Ja 

toki tätä vaaditaan myös audiovisuaalisen esityksen katsojalta. 

2.2 Multimodaaliset tekstit ja lukutaidot 
Kun puhutaan multimodaalisesta lukutaidosta, esiin nousee se, ettei puhtaita 

tekstimuotoja oikeastaan olekaan olemassa. Puhe ja kirjoituskin ovat symbolisessa 

muodossaan vain osia niistä kokonaisuuksista, jotka kielessä muodostavat merkityksen. 

Tutkimuksissa ei siis voida keskittyä vain symbolisiin muotoihin ja unohtaa kielen 

materiaaliset muodot symbolisen kielen ympäriltä (Kress ym. 2001: 1, Lehtonen 2002: 

47). Puhutaankin tekstuaalisesta multimodaalisuudesta, eli siitä, että kaikki tekstit ovat 

multimodaalisia (Lehtonen 2002: 47). Kirjassa on tietynlainen paperi, kirjasintyyppi, 

kannet ja kannessa mahdollisesti kuva. Onko perinteinen romaanikaan loppujen lopuksi 

täysin puhdas tekstimuoto vai voidaanko sekin nähdä multimodaalisena 

kokonaisuutena? Vastaavasti kun henkilö puhuu, hän elehtii, vaihtelee puheen rytmiä ja 

intonaatiota ja on voinut jopa pukeutua puhetilanteeseen sopivasti (poliitikko vs. 

koululainen). Voidaanko nämä puheen materiaaliset muodot unohtaa pelkän symbolisen 

kielen ympäriltä? Puhe ja teksti eivät siis esiinny tyhjiössä, vaan merkit ja merkitykset 

muodostuvat moninaisista aineksista. Mediakasvatuksen kentällä multimodaalista 

lukutaitoa onkin tutkittu medialukutaidon (ks. esim. Seppänen 2002) ohella ja vaikuttaa 

siltä, että myös käännöstieteen puolella nämä lukutaidot nousevat yhä useammin esille 

(ks. esim. Oittinen 2007, Tuominen 2007). 

Multimodaalisten tekstien ja medialukutaidon myötä kiinnostus myös muuttuneita 

lukemisen tapoja kohtaan on herännyt. Katsojan huomio hyppii kuvan ja tekstityksen 

välillä, liike ei ole tasaista, vaan se poukkoilee tämän tuosta. Muuttuvat lukutottumukset 

vaikuttavat myös Internetin puolella, jossa sen käyttäjät siirtyvät sivuilta toisille tai 

katsovat elokuvaa samalla, kun päivittävät Facebook-tilaansa. Katsojan huomion suunta 

ei ole lineaarinen, kuten perinteisiä kirjoja lukiessa, eikä huomio ole vain yhdessä 

merkkijärjestelmässä. Multimodaalisten tekstien ja uusien lukutottumusten myötä 

käännöstieteessä on kiinnostuttu uudella tavalla käännösten vastaanottajista. Henkilön 

tapa vastaanottaa informaatiota vaikuttaa myös multimodaalisten tekstien kääntäjän 

työhön ja hänen tekemiinsä käännösratkaisuihin. (Gambier 2001: xviii.) Mihin katsojan 

huomio loppujen lopuksi kiinnittyy? 
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Tällaiset tekstit, jotka käyttävät myös muita kuin sanallisia elementtejä merkitysten 

välittämiseen, voidaan jakaa seuraaviin neljään kategoriaan (Snell-Hornby 2006: 85): 

1) Audiovisuaaliset tekstit, joiden välittämiseen käytetään jotakin sähköistä mediaa, 

ja jotka käyttävät niin kuvaa kuin ääntäkin (elokuvat, televisio-ohjelmat). 

2) Multimodaaliset tekstit, jotka yhdistävät verbaalista ja nonverbaalista ilmaisua ja 

myös kuvaa ja ääntä, kuten näytelmä- tai oopperatekstit.  

3) Multisemioottiset tekstit, jotka käyttävät erilaisia verbaalisia ja nonverbaalisia 

graafisia merkkijärjestelmiä, näistä esimerkkeinä sarjakuvat ja mainokset. 

4) Audiomediaaliset tekstit, jotka on kirjoitettu puhuttavaksi ja tavoittavat 

vastaanottajansa vasta ääneen lausuttuna, ei kirjoitettuna. Näistä esimerkkinä 

poliittiset puheet.  

Snell-Hornbyn esittelemä järjestelmä tuntuu hieman problemaattiselta, koska 

mielestämme monet tekstit voisivat olla useammassakin kategoriassa. Esimerkiksi 

elokuvat lukeutuvat selvästi useampaan kategoriaan erityisesti dubbauksen osalta. Eikö 

dubbauskäännöskin ole alkujaan teksti, joka on kirjoitettu puheeksi, mutta valmiina 

tuotteena se käyttää sekä verbaalista että nonverbaalista ilmaisua ja sen välittämiseen 

käytetään sähköistä viestintäkanavaa? Eikö poliittisten puheiden pitäjien nonverbaali 

ilmaisu ole myös merkittävä osa kokonaisuutta, kuten myös puhujien vaatetus ja eleet? 

Ja millä perusteella Snell-Hornby määrittää, että multimodaalisen tekstin täytyy sisältää 

myös ääntä? Monet muut tutkijat (ks. esim. Kress ym. 2001, Gambier 2006, Lehtonen 

2002) korostavatkin, että loppujen lopuksi kaikki tekstit voidaan nähdä 

multimodaalisina, kuten jo aiemmin nostimme esille. 

Dirk Delabastita (1989: 101) katsoo Snell-Hornbyn lailla, että multimodaalisissa 

teksteissä on nimenomaan sekä kuvaa, sanaa että ääntä, mikä sulkee osan esimerkiksi 

Kressin ym. ja Gambierin multimodaalisiksi teksteiksi lukemista kokonaisuuksista pois. 

Esimerkiksi matkailuesite voidaan nähdä multimodaalisena tekstinä, jonka taitto, 

kirjasinvalinta, kuvat, jne. vaikuttavat tekstisisällön ohella esitteen välittämään viestiin. 
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Delabastita ei erota esimerkiksi audiovisuaalisia tekstejä multimodaalisista teksteistä 

omaksi kokonaisuudekseen vaan keskittyy multimodaalisten tekstien viestintäkanaviin 

yleensä ja jakaa ne neljään eri kategoriaan: 

l visuaalis-verbaaliset (kirjoitetut sanat: lehtiotsikot, planssit) 

l visuaalis-nonverbaaliset (kaikki muu: puvustus, lavastus, elekieli) 

l auditiivis-verbaaliset merkit (dialogi) 

l auditiivis-nonverbaaliset merkit (onomatopoeettiset äänet, musiikki, tehosteet) 

Hänen jaottelunsa on tutkimuksemme kannalta olennainen siinä mielessä, että tässä 

tutkimuksessa emme pyri käsittelemään tekstiä vain sen perinteisessä kirjoitetussa 

muodossa vaan nimenomaan monien osien summana, eli huomioimme juuri nuo neljä 

kategoriaa. Schröder (1992: 318 Bartrina & Espasa 2005: 85 mukaan) kiteyttää hyvin 

tekstin olemuksen tässä laajemmassa mittakaavassa toteamalla, että ”termin 'teksti' 

tulisi viitata kaikkiin viestinnällisiin merkkeihin, jotka viestintätilanteessa muodostavat 

yhdessä yhtenäisen ja näkymättömän funktionaalisen kokonaisuuden”. 

Emme siis tarkastele audiovisuaalista aineistoamme vain sen kielellisessä muodossa eli 

puheena, vaikka kääntäjälle se on ehkä se selkein lähdeteksti, vaan tutkimuksemme 

teksti pitää sisällään kaiken sen, mitä katsoja näkee ja kuulee aineistoelokuvaamme 

katsoessaan: niin visuaalis-verbaaliset ja visuaalis-nonverbaaliset kuin auditiivis-

verbaaliset ja auditiivis-nonverbaaliset viestit. Seuraavaksi paneudummekin 

tutkimuksemme kannalta kahteen oleellisimpaan audiovisuaalisen kääntämisen alaan 

eli tekstitykseen ja dubbaukseen ja kerromme myös niiden erikoispiirteistä ja 

konventioista, jotka multimodaalisen lähdetekstin lisäksi vaikuttavat kääntäjän tekemiin 

käännösratkaisuihin. 
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3 Tekstittäminen 
Suomessa on totuttu siihen, että kun televisiosta tulee ohjelma, jossa puhutaan muuta 

kieltä kuin suomea, näkyy ruudulla suomenkielinen tekstitys. Tekstitystä käytetään 

televisio-ohjelmien kääntämisessä kielialueilla, joilla katsojamäärät ovat suhteellisen 

pieniä. Suomen lisäksi tekstitystä käytetään näin ollen muissa Pohjoismaissa ja muun 

muassa Hollannissa, Belgian flaaminkielisessä osassa ja Portugalissa (Vertanen 2007: 

149). Suuremmilla kielialueilla käytetään tekstitystä huomattavasti kalliimpaa 

dubbausta eli jälkiäänitystä (mts. 149–150). Dubbauksesta kerromme lisää luvussa 4. 

Tekstittäminen voi tarkoittaa niin kielen sisäistä (esim. kuulovammaistekstitykset eli 

ohjelmatekstitykset) kuin kielten välistäkin tekstitystä, mutta tässä tutkielmassa 

keskitymme nimenomaan kielten väliseen tekstitykseen. Henrik Gottlieb (2004: 86) 

määrittelee kielten välisen tekstittämisen ”elokuvallisen median verbaalisten viestien 

esittämisenä eri kielellä yhdellä tai useammalla tekstirivillä, jotka näkyvät ruudulla yhtä 

aikaa alkuperäisen verbaalisen viestin kanssa”. 2 Ideana siis on, että samaan aikaan, kun 

kuuluu alkuperäiskielistä puhetta, näkyy ruudulla sama viesti eri kielellä ja eri 

muodossa, eli ruututekstinä. Yleensä tekstitys on tiivistys siitä, mitä sanotaan. 

Olennainen jää ruutuun.  

Tässä luvussa keskitymme lähinnä televisiota ja dvd-tallenteita varten laadittaviin 

tekstityksiin, koska aineistomme on nimenomaan dvd-elokuva ja koska 

elokuvateattereita varten tehtävät tekstitykset poikkeavat niin tekoprosessiltaan kuin 

teknisiltä ominaisuuksiltaan tv- ja dvd-tekstityksistä. Samasta syystä käytämme 

tutkimuksessamme termejä tekstittää, tekstittäminen, kääntäjä-tekstittäjä: 

Elokuvateattereita varten laadittavat ruututekstit laatii kääntäjä, mutta ne ajastaa 

paikalleen tekstittäjä. dvd- ja televisiotekstitysten ajastaja on puolestaan usein sama 

henkilö, joka käännökset myös laatii. Käytämme siis termiä kääntäjä-tekstittäjä sen 

laajassa merkityksessä kääntäjänä ja tekstien paikalleen asettajana. Tekstittämisellä 

puolestaan tarkoitamme ruututekstien laatimista eli av-kääntämisen sitä muotoa, jossa 

puhuttu ilmaistaan ruututeksteinä. Repliikkien paikalleen ajastamisen sisällytämme siis 

2 “the rendering in a different language of verbal messages in filmic media, in the shape of one or more lines of
written text, presented on the screen in synch with the original verbal message”.
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tekstittämisen käsitteeseen. Näin erotamme ruututekstien teon toisesta av-kääntämisen 

lajista eli dubbaamisesta.  

Katsoessamme erilaisia elokuvia tai televisio-ohjelmia katsomme multimodaalista 

kokonaisuutta, jossa kuva, sana ja ääni käyvät vuoropuhelua keskenään. Ruututekstikin 

on osa tätä kokonaisuutta. Näin ollen se on yksinään vaillinaista. Se saa merkityksensä 

silloin, kun se on ruudussa juuri oikeaan aikaan ja viipyy siellä riittävän kauan, jotta 

ohjelman katsojat ehtivät lukea tekstin. (Vertanen 2007: 151.) Vaikka tekstitys saakin 

kontekstinsa kuvasta, tulee repliikkien olla loogisia, itsenäisiä kokonaisuuksia, jotta 

katsoja ymmärtää ne kertalukemalta. Tekstitykset vilahtavat ohi muutamassa 

sekunnissa, joten niitten tulee olla helposti sisäistettäviä. Tallennettuja ohjelmia ja 

esimerkiksi dvd-levyjä voi toki kelata taaksepäin, mutta jatkuva kelailu häiritsee 

helposti katsomiskokemusta.  

Kuten sanottu, televisio julkaisukanavana aiheuttaa omat rajoituksensa käännöksille, 

tässä tapauksessa siis ruututeksteille. Tekstin on oltava riittävän suurta, jotta siitä saa 

selvän, mutta riittävän pientä, jotta se ei peitä liikaa kuvaa. Merkkejä riveille mahtuu 

kanavasta riippuen noin 33–34. Tekstityksen tulee myös pysyä riittävän kauan ruudulla, 

jotta sen ehtii lukea. Täyspitkän kaksirivisen repliikin tulee olla ruudussa neljästä 

viiteen sekuntia ja yksirivisen kahdesta kolmeen sekuntia. (Vertanen 2007: 151.)  

Sekä liian pitkään ruudussa roikkuvat tekstit että liian nopeasti ohi vilahtavat tekstit 

häiritsevät katsomiskokemusta, joten juuri sopiva ajan löytäminen on olennainen osa 

av-kääntäjän haastavaa työtä. Ivarsson (1992: 98–99) huomauttaa kuitenkin, että 

tekstityksen voi tarpeen vaatiessa ajastaa alkamaan hieman ennen kuin puhe alkaa, ja 

toisaalta tekstitys voi olla ruudussa vielä hetken sen jälkeen, kun puhe on loppunut. 

Ivarsson kutsuu tätä strategiaa ”lainaamiseksi” (borrowing), ja sitä tulisi käyttää vain 

tapauksissa, joissa se edesauttaa katsojan ymmärrystä. Tekstityksiä ei siis koskaan saa 

aloittaa etukäteen esimerkiksi niin, että edellinen puhuja on vielä äänessä, sillä tämä 

sekoittaa katsojaa. (mts. 98–99.) 

Aika, tila sekä lukunopeus määrittävät siis tekstityksiä. Koska aika ja tila ovat rajalliset, 

ei tekstityksiin millään mahdu kaikki ohjelmassa sanottu. Siksi käännettävää on 
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karsittava niin, että vain oleellinen jää ruutuun. Kuten Stephen Smith (1998: 141) sanoo, 

kääntäjä-tekstittäjän on osattava tiivistää, jättää tarvittaessa jotakin pois ja muotoilla 

uudestaan. Pois jätetään sellainen aines, joka ei juuri kyseisessä kohdassa ole olennaista 

tai jonka katsoja tietää jo aiemmin näkemänsä perusteella. Muun muassa erilaisia 

johdattelevia lauseita (”minusta tuntuu, että…” ”luulen, että…”), ihmisten nimiä ja 

titteleitä, adjektiiviattribuutteja (”tuo suuri musta koira”) sekä paikannimiä ja 

ajanmääreitä voi jättää pois tilanteen mukaan. Etenkin amerikkalaisissa ohjelmissa 

nimien toistaminen keskustelussa on tyypillistä, kun taas suomenkielisessä puheessa ei. 

(Vertanen 2007: 152.) Toisaalta on tärkeää, että nimet ovat mukana ruututeksteissä 

silloin, kun ne mainitaan ensimmäistä kertaa. Myös paikannimen on hyvä esiintyä 

tekstityksessä silloin, kun katsojan tulee todellakin tietää, missä ollaan ja kun tätä 

informaatiota ei ole vielä tullut esille muuta kautta. (Vertanen 2007: 152.) 

Kääntäjä-tekstittäjä lukee kuvaa eittämättä koko ajan ruututekstejä laatiessaan, mutta 

hänen on kiinnitettävä kuvan suhteen erityistä huomiota muun muassa suunliikkeisiin 

eli siihen, että kun puhujan suu liikkuu ja suusta tulee puhetta, on ruudulla tekstiä sekä 

siihen, että tekstitys ei mene mahdollisen lähikuvassa olevan ihmisen suun päälle 

(Tuominen 2009). Tekstitys ei myöskään saisi peittää kuvaa, kun jotakin tärkeää on 

juuri meneillään ruudussa (Ivarsson 1992: 67). Tämä voi aiheuttaa varsin haastaviakin 

tilanteita, kun puhujan kasvot ovat lähikuvassa pitkään tai jos ruudun alalaidassa on 

meneillään jotakin olennaista, joka tulisi olla katsojan nähtävillä. 

Myös sellaiset kuvaan liittyvät asiat kuten kuvanleikkaukset sekä erilaiset planssit kuten 

puhujan nimi, paikka, aika ja lehtiotsikot on otettava huomioon tekstitettäessä 

(Tuominen 2009). Yleensä planssit ja muut kuvassa näkyvät tekstit keskitetään ja 

kirjoitetaan suuraakkosilla ruututeksteihin (Vertanen 2007: 170). 

Mikäli tarpeen ja mahdollista, tekstitysten kielessä olisi hyvä pyrkiä tiettyyn 

yksinkertaistamiseen niin syntaksin kuin sanastonkin suhteen. Pitkät, monimutkaiset 

virkkeet samoin kuin oudot sanat on katsojalle vaikeampi hahmottaa kuin 

yksinkertaisemmat virkkeet ja toisaalta tutut sanat. (Ivarsson 1992: 94–95.) Stephen 

Smith (1998: 140) lisää vielä, että esimerkiksi alisteisia sivulauseita sekä poikkeamisia 
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aiheesta tulisi käyttää mahdollisimman vähän. Ruututekstithän ovat näkyvillä vain 

muutaman sekunnin, joten katsojan tulisi ymmärtää lukemansa teksti heti kerralla.  

Tekstittäminen on siinä mielessä poikkeuksellinen kääntämisen laji, että siinä 

lähdeteksti on koko ajan läsnä. Samalla kun katsoja lukee tekstityksiä, hän siis myös 

kuulee lähdekielisen ääniraidan. Näin ollen lähdekieltä ymmärtävä katsoja saattaa 

hämääntyä, jos lähdetekstissä mainitaan esimerkiksi sana ”yes”, mutta tekstityksissä 

lukee sana ”ei” samalla kohdalla. Näin siis esimerkiksi englanninkielisen 

alkuperäisääniraidan dialogin ”Are you alright? – Yes.” kääntyy usein muotoon ”Onko 

jokin hätänä? – Ei.”, vaikka tämä ei välttämättä ole toimivin ratkaisu niiden katsojien 

kannalta, jotka ymmärtävät lähdekieltä hiukan. 

Jorge Díaz Cintas (2001: 199–200, ks. myös Jan Ivarsson 1992: 73) sanoo, että 

useimmissa kääntämisen lajeissa virheet jäävät yleensä huomaamatta, mutta 

tekstitysten ollessa kyseessä näin ei ole. Syynä tähän on juuri lähdetekstin läsnäolo. Kun 

lähdetekstissä esimerkiksi luetellaan numeroita, tulisi luettelon olla tekstitettynä 

samassa järjestyksessä, sillä muuten katsoja hämmentyy (Ivarsson 1992: 49).  

Jos tilan ja ajan puolesta on mahdollista, voi tekstitykseen jättää jotakin, joka kertoo 

puhujan ominaisuuksista, kuten slangia tai murretta. Tässäkin on kuitenkin otettava 

huomioon, että tekstin tulee olla ymmärrettävää, koska se on ruudulla vain hetken. 

Slangin tai murteen käytön tuleekin olla vain viitteellistä. Myös kirosanojen ja 

voimasanojen kanssa tulee olla tarkkana: kirjoitettuna sanat tuntuvat painokkaammilta 

kuin puhuttuna, joten kaikkea kiroilua ei tarvitse mahduttaa tekstityksiin. Katsojakin 

ymmärtää sanoman karkeuden puhujien äänenpainoista ja ilmeistä. (Vertanen 2007: 

153.) Myös puhujan erilaisia puhevikoja, intonaatioita ja äänenpainoja voi sisällyttää 

tekstitykseen tilanteen mukaan (Tuominen 2009). Esimerkiksi kursiivilla voi 

havainnollistaa lähdetekstin painotusta tai intonaatiota ruututekstityksessä.  

Kääntäjä-tekstittäjän on jatkuvasti luettava lähdetekstiään multimodaalisena 

kokonaisuutena. Haasteellisia käännettäviä voivat olla esimerkiksi erilaiset deiktiset 

ilmaisut, eli muun muassa sanat ”tuolla”, ”näin suuri”; visuaalisten elementtien ja 

äänteen kuvailu; ääntely, joka saa kontekstinsa kuvasta; ilmeet ja eleet sekä viittaukset 
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kuvaan puheessa: planssien, esineiden, kuvien yms. osoittaminen. (Tuominen 2009, 

Ivarsson 1992: 50.) Planssit ovat audiovisuaalisessa esityksessä itsessään olevan tekstin, 

kuten lehtiotsikoitten, vuosilukujen ja paikannimien ruututekstikäännöksiä. Ne 

kirjoitetaan yleensä suuraakkosin ja keskitetään. Kääntäjä-tekstittäjän lähdeteksti ei siis 

ole vain alkuperäiskielinen dialogi, vaan todellakin kuvan, sanan ja äänen yhdessä 

muodostama kokonaisuus. Näin ollen kääntäjä-tekstittäjän tulee ruututekstejä 

työstäessään pohtia, miten tuoda käännökseen myös ne elementit, jotka saavat 

kontekstinsa kuvasta tai äänestä. 

Koska katsojan huomio on tekstityksissä, ei hän voi huomata kaikkea, mitä kuvassa 

tapahtuu. Siksi kuvan tapahtumat tulee siis ikään kuin sisällyttää tekstityksiin niin, että 

jokainen repliikki on koherentti ja looginen kokonaisuus (Ivarsson 1992: 96). Jos asia ei 

mahdu kaksiriviseen repliikkiin, se tulee jakaa loogisiin kokonaisuuksiin useammaksi 

repliikiksi (mts. 154). Tässäkin tulee ottaa kuva huomioon myös siinä mielessä, että 

ruudussa oleva tekstitys edustaa aina kuvassa sillä hetkellä olevan henkilön puhetta ja 

että sama repliikki ei jatku kuvanleikkauksen yli. Toisaalta tämä konventio ei 

välttämättä päde kaikkiin alan toimijoihin, esimerkiksi dvd- ja kaapelikanavakäännöksiä 

tuottaviin kansainvälisiin käännösyrityksiin.  

On tärkeää muistaa, että repliikit ovat ruudussa vain hetken ajan ennen kuin katoavat, 

eli sanoman täytyy tulla selväksi, sillä muuten katsoja saattaa hämääntyä. Toisaalta kun 

sitten ruututeksti on samassa rytmissä puheen kanssa ja sopusoinnussa kuvan ja äänen 

kanssa, voi katsojalle syntyä illuusio, että hän ymmärtää ohjelmassa puhuttua kieltä sen 

sijaan, että lukisi tekstityksiä. (Ivarsson 1992: 151.) Heulwen James (2001: 152) sanoo 

asian hieman toisin sanoin: hänen mukaansa katsojan tulisi tempautua mukaan 

näkemäänsä niin paljon, että tekstitykset tuntuisivat luonnolliselta osalta katsottua 

ohjelmaa tai elokuvaa. 

Rytmistä puhuu myös Tiina Tuominen (2009), jonka mukaan tärkeintä on tavoitella 

koheesiota ja koherenssia kuvan ja äänen kanssa. Näin kuvan, sanan ja äänen 

erottamaton liitto korostuu jälleen. Esiin nousee myös synkronia, joka on 

dubbauksessakin varsin huomionarvoinen osa-alue ja josta kerromme lisää luvussa 4.1. 

Puheen ja rytmin kannalta tärkeää on dialogin sujuva eteneminen, sen ymmärrettävyys 
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ja seurattavuus. Tällöin jaksotus ja tauot ovat tärkeitä. Erityisen tärkeitä jaksotus ja 

tauot ovat esimerkiksi jännityksen säilyttämisessä: Jännittävässä etsiväsarjassa 

murhaajan nimi ei saa siis näkyä ruudussa ennen kuin se on sanottu ääneen (mts.). 

Myöhemmin, luvussa jossa käsittelemme puhuttavuutta ja teatterikääntämistä, 

huomaamme että rytmi on silläkin saralla varsin tärkeä asia.  

Tekstittämisen haasteet liittyvät usein kuvan, sanan ja äänen välisiin suhteisiin. Kaikkien 

edellä mainittujen seikkojen lisäksi kääntäjän tekstittämistyöhön ja -ratkaisuihin 

vaikuttaa myös käännettävän materiaalin kuvaustapa: jos elokuvassa tai ohjelmassa on 

pitkiä kohtauksia ja puhuja vaihtuu harvakseltaan, voivat tekstityksetkin olla hieman 

pidempiä ja kääntäjä voi vaikuttaa rytmiin. Jos taas leikkauksia on usein, dialogikin on 

nopeaa ja puhuja vaihtuu lennosta, ovat tekstityksetkin lyhyempiä niin mitaltaan kuin 

kestoltaankin. (James 2001: 152.)  

Tekstitys välittää siis puhutun sanoman kirjallisessa muodossa. Vaikka tv-ohjelmien ja 

elokuvien auditiivis-verbaalinen lähdeteksti onkin puhetta, ei se silti ole puhekieltä. Jopa 

dialogi, joka jäljittelee arkipäivän keskustelua, noudattaa konventioita, jotka ovat 

lähempänä kirjoitettua kieltä kuin puhekieltä. Tv-ohjelmissa ja elokuvissa puhetta 

ohjaavat draaman säännöt. Puhetta ei siis määrittele vain se, mitä on tarve ilmaista, vaan 

myös draamalliset vaatimukset. (Remael 2001: 18.) Toisaalta tekstityksenkään ei 

tarvitse olla täysin kirjoitetun kielen normien mukaista. Tekstityksessä on paremminkin 

kyse käsikirjoitetun puheen muuttamisesta tiivistettyyn, puhekielen illuusiota 

tavoittelevaan kirjalliseen muotoon (Valdeon 2008: 118). Puheen illuusiosta, 

puhekielestä ja puhuttavuudesta kerromme lisää luvussa 5, mutta sitä ennen 

paneudumme toiseen tutkimaamme av-kääntämisen lajiin, eli dubbaukseen. 
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4 Dubbauskääntäminen 

4.1 Johdatus dubbauskääntämiseen 
Jälkiäänityksen muodoista (selostusteksti, voice over, dubbaus) juuri dubbauksen 

tarkoitus on kaikkein selvimmin luoda illuusio siitä, että näyttelijät todellakin puhuvat 

kohdekielellä (Luyken 1991: 73). Alkuperäisessä elokuvassa on yleensä kaksi erillistä 

ääniraitaa, yksi dialogia, yksi musiikkia ja tehosteita varten (Zabalbeascoa, P; N. Izard & 

L. Santamaria: 106) ja dubatessa tämä dialogiääniraita korvataan kohdekielisellä 

ääniraidalla. Audiovisuaalista kääntämistä paljon tutkinut Jorge Díaz Cintas (2003: 195) 

määritteleekin dubbaamisen seuraavasti: dubatessa alkuperäinen ääniraita, joka sisältää 

näyttelijöiden dialogin, korvataan kohdekielisellä äänitteellä, jonka tarkoitus on välittää 

lähdetekstin alkuperäinen viesti niin, että kohdekieliset äänet ja näyttelijän 

huultenliikkeet ovat kutakuinkin synkroniassa. (Ks. myös Heikkinen 2001 ja 2007.) 

Tässä tutkimuksessa käytämme jatkossa termiä ”jälkiäänitys” synonyymina 

dubbaukselle. 

Dubbauskääntäjä Aki Heinlahti (2010) tarkentaa vielä kääntäjän roolia niin, että 

dubbauskäännöksellä tarkoitetaan itse asiassa dubbauskäsikirjoitusta, jonka kääntäjä 

tekee alkuperäisen käsikirjoituksen ja videotiedoston pohjalta. Käännös on siis 

kohdekielinen käsikirjoitus ohjaajalle ja ääninäyttelijöille, jotka nauhoittavat 

dubbausääniraidan sen mukaisesti. Lopputuloksena on audiovisuaalinen tuote, jossa 

katsojat näkevät ja kuulevat ulkomaalaisten näyttelijöiden puhuvan omalla 

äidinkielellään (Chaume 2008: 129). 

Dubbausta käytetään yleisesti maissa, joissa kohdekielisen väestön määrä on suuri, sillä 

dubbauksessa tuotantokustannukset ovat korkeat (Heikkinen 2007: 236). Dubbausta 

käytetäänkin muun muassa Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa ja 

Sveitsissä, joissa katsojia on riittävästi kattamaan dubbauksen korkeat kustannukset 

(Díaz Cintas 2003: 195). Kuten luvussa 3 kerroimme, Suomen kaltaisissa pienten 

kielialueiden maissa ohjelmat ovat kustannusten takia yleensä tekstitetty. 

Suomessa dubbausta käytetäänkin lähinnä lapsille suunnattujen ohjelmien 

kääntämisessä (katsojat alle 10–11-vuotiaita), koska näin lukutaidottomat ja vasta 
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lukemaan opettelevat pystyvät seuraamaan ohjelmaa helpommin. Tekstitykseen 

verrattuna dubbaus soveltuu paremmin lapsille myös siksi, että puhuttu käännös ei 

peitä kuvaa, jolloin lapsikatsojan jakamaton huomio kiinnittyy vain kuvan tapahtumiin 

ja hänen kuulemaansa dialogiin (Heikkinen 2007: 237, ks. myös esim. Luyken ym. 1991: 

135–136, Gottlieb 2004: 83, Jääskeläinen 2007: 126). Toisaalta niissä maissa, joissa 

dubbaaminen on yleinen käytäntö, sitä ei mitenkään erityisesti yhdistetä lapsiin, eikä se 

täten ole nimenomaan lapsille suunnattu kääntämisen muoto (Gottlieb 2004: 83), kuten 

Suomessa pääsääntöisesti ehkä ajatellaan. 

Joiltain osin dubbauskääntäjän käytännön työ muistuttaa paljon myös kääntäjä-

tekstittäjän arkea, sillä myös dubbausta varten repliikit ajastetaan. Ajastus ei tosin ole 

niin tarkkaa dubbauskäsikirjoitusta tehdessä kuin tekstittäessä, vaan sekunnin 

marginaali riittää (Heinlahti 2010, Tiihonen 2007: 180). Toki itse äänitystilanteessa 

repliikit on ajoitettava tarkalleen puheen aloitus- ja lopetuskohtiin silloin kun 

näyttelijän suu on näkyvissä. Vaikka dubbauskääntäminen ja tekstittäminen 

muistuttavatkin hyvin paljon toisiaan (molemmissa ruudun rajat ohjaavat 

käännösratkaisuja ja puheen illuusion luominen on tärkeä osa työtä), loppujen lopuksi 

kyseessä on kuitenkin kaksi varsin erilaista erikoisalaa. Yksi tärkeä erottava tekijä on, 

että dubbauskäännös on tarkoitettu nimenomaan näyttelijän puhuttavaksi. Repliikkien 

on kuulostettava luontevilta puhuttuina, ja niiden on hyvä olla helposti lausuttavia 

(Tiihonen 2007: 175). Kääntäjän tuottaman tekstin on siis sovittava ääninäyttelijän 

suuhun. Dubbauskääntäjän onkin hyvä kiinnittää huomiota tekstin puhuttavuuteen, 

johon palaamme luvussa 5. 

Dubbauskäännös siis näytellään studiossa, eli dubbaamisen voidaan katsoa tarkoittavan 

äänitystilannetta, jossa ääninäyttelijä esittää dubbauskäsikirjoituksen mukaista puhetta. 

Sen lisäksi, että käännetyn dialogin tulisi olla luontevaa kohdekielistä puhetta, sen 

pitäisi myös huomioida alkuperäisen näyttelijän eleet ja suunliikkeet ja olla 

visuaalisessa synkroniassa niiden kanssa. Yksi dubbauksen tärkeimmistä 

tekstittämisestä erottavista piirteistä onkin tekstittämiseen nähden hyvin erilainen 

äänellisen ja visuaalisen synkronian vaatimus. Toisaalta, koska lopullinen työ tehdään 

studiossa useamman ihmisen työpanoksena (näyttelijät, ohjaajat, ääniteknikot), 

kääntäjän dubbauskäsikirjoitus ei ole välttämättä täysin lopullinen versio, jonka katsojat 
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kuulevat, vaan repliikkejä voidaan hioa vielä jonkin verran studiossa, jotta paras 

mahdollinen tulkinta ja synkronia saadaan aikaan. (Tiihonen 2007: 171–173.)  

Suomessa varsin yleinen käytäntö on, että dubbauskääntäjä on tiiviisti mukana 

tuotannon kaikissa vaiheissa. Kääntäjältä vaaditaankin todellista moniosaamista, sillä 

kääntämisen lisäksi hän on usein myös valvomassa studiotyöskentelyä ja ohjaamassa 

näyttelijöitä ja usein ilman alan koulutusta (Tiihonen 2007: 172, Ranta ja Surakka 2007: 

139). Kääntäjä toimii usein käännöstuotantojen ohjaajana eli toteuttaa yhteistyössä 

äänittäjän kanssa lopullisen tuotteen. Dubbauskääntäjältä vaaditaan siis ei pelkästään 

erinomaista lähde- ja kohdekulttuurin tuntemusta sekä kielitaitoa, vaan myös hyvää 

kokonaiskuvaa ohjelmatuotannosta sekä näkemystä lukijoiden ja näyttelijöiden 

ohjaamisesta (Ranta ja Surakka 2007: 135, 139). Kun puhutaan suurtuotannoista, joiden 

dvd-versiot tehdään keskitetysti esimerkiksi kaikkiin Pohjoismaihin samassa 

yrityksessä, tuolloin dubbauskääntäjä keskittyy yleensä vain itse kääntämiseen, eikä hän 

välttämättä ole mukana enää studiossa. Tutkimamme elokuva on toteutettu juuri näin ja 

sen taustoista kerromme lisää luvussa 6. 

4.2 Synkronia dubbauskääntämisen erityispiirteenä 
Kenties merkittävin ero dubbauksen ja tekstityksen välillä on se, että sen lisäksi, että 

dubbauskääntäjä pyrkii sekä välittämään alkutekstin sisällön ja tyylin, hän pyrkii myös 

luomaan katsojille illuusion jo alun perin kohdekielisestä tuotoksesta. Jotta tässä 

onnistuttaisiin ja lopputulos näyttäisi ja kuulostaisi mahdollisimman luonnolliselta ja 

aidolta, kääntäjän tulee muokata käännöstä niin, että kohdekielinen dialogi on 

mahdollisimman täydellisessä visuaalisessa ja äänellisessä synkroniassa eli harmoniassa 

alkutekstin kanssa. (Heikkinen 2007: 237.) Visuaalisen ja äänellisen synkronian lisäksi 

tärkeään asemaan nousee myös uskottava ja luonnollisen kuuloinen kohdekielinen 

dialogi (ks. esim. Chaume 2008: 130). 

Käännöksen äänellisellä synkronialla tarkoitetaan lähde- ja kohdekielisen dialogin 

mahdollisimman hyvää äänteellistä vastaavuutta ja visuaalisella synkronialla 

käännöksen kieliasun ja kuvassa näkyvän verbaalisen ja nonverbaalisen informaation 

yhteensopivuutta. Dubbauskääntäjän tehtävä onkin työstää oikean mittaisia, 

alkuperäisen näyttelijän suunliikkeisiin istuvia ja eleisiin sopivia repliikkejä, jotka 
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välittävät lähdetekstin sisältämän viestin mahdollisimman hyvin. Täyttä äänteellistä 

vastaavuutta on mahdoton saavuttaa, mutta alku- ja loppuäänteiden osalta myös 

äänteelliseen vastaavuuteen on hyvä kiinnittää erityistä huomioita silloin kun suu on 

selvästi katsojan nähtävissä. (Tiihonen 2007: 175, 177.) 

Tässä tutkimuksessa sovellamme lähinnä Frederic Chaumen (2004: 41–43) 

synkroniajaottelua (Ks. myös Fodor 1976, Whitman-Linsen 1992). Chaumen (2004: 41–

43) mukaan ”alkuperäisääniraidan” illuusion luomiseksi on dubbauskääntäjän hyvä 

kiinnittää huomiota seuraaviin kolmeen erilaiseen synkronian osa-alueeseen: 

l Huulisynkronia 

� Erityisen tärkeä osa-alue lähikuvissa. Keskiössä näyttelijän huultenliikkeet, 

erityisesti bilabiaaliset (ylä- ja alahuuli, /m/, /p/, /w/) ja labiodentaaliset 

konsonantit (alahuuli-ylähampaat, /v/) sekä väljät vokaalit (/a/, /ä/). Nämä 

äänteet tekevät näyttelijän suunliikkeistä selkeitä, joten kääntäjän olisi hyvä 

käyttää vastaavanlaisia liikkeitä aiheuttavia äänteitä myös käännöksessään.  

l Elesynkronia 

� Elesynkronia tarkoittaa käännöksen sisällön ja kuvassa näkyvien eleiden ja 

ilmeiden yhteensopivuutta. Jos hahmo nyökyttää päätään, se on monissa 

kulttuureissa myöntymisen merkki, eikä hahmon silloin kannata vastata 

kieltävästi. 

l Ajastus eli isokronia 

� Dubatun repliikin tulisi ajallisesti kestää yhtä kauan kuin alkuperäisen 

näyttelijän repliikki kesti tai toisin sanoen yhtä kauan kuin näyttelijän suu on 

liikkeessä ja sieltä kuuluu puhetta. Chaumen jaottelun lisäksi hyödynnämme 

tässä kohtaa Whitman-Linsenin (1992: 19) tutkimusta, koska hän kiinnittää 

ajastuksessa huomiota myös alkuperäisen repliikin tavumääriin, empimisiin 

ja taukoihin. 
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Chaume (2004: 46) täsmentää synkronian vaatimusta vielä toteamalla, että sen tarkkuus 

vaihtelee suun näkyvyyden lisäksi myös sen mukaan dubataanko animaatiota, 

televisiosarjaa vai elokuvaa. Animaatioissa hahmojen suunliikkeet eivät ole välttämättä 

niin todenmukaisia, että esimerkiksi huulisynkroniaan tarvitsisi kiinnittää kovinkaan 

paljon huomioita, kun taas näytelmäelokuvien, jossa oikeat ihmisnäyttelijät näyttelevät, 

dubbauskäsikirjoituksessa tulisi pyrkiä mahdollisimman hyvään synkroniaan kullakin 

kolmella osa-alueella. Toisaalta suurissa Shrekin, Toy Storyn ja Ice Agen kaltaisissa 

animaatiotuotannoissa käytetään jo niin kehittynyttä tekniikka, että vaikka kyseessä ei 

ole näytelmäelokuva, huultenliikkeet on animoitu eläinhahmoillakin varsin 

tunnistettavasti. 

Chaume (2004: 49) toteaa myös, että lapsiyleisölle synkronian toteuttaminen ei ole niin 

tärkeää kuin aikuisyleisölle, koska aikuiset kiinnittävät asiaan lapsia enemmän 

huomiota. Tämä pätee varmastikin lasten televisiosarjojen animaatiokäännöksiin myös 

Suomessa, mutta uskoisimme, että elokuvadubbauksiin, erityisesti näytelmäelokuvien 

dubbauksiin, panostetaan lapsiyleisöstä huolimatta varsin paljon. Näytelmäelokuvilla on 

kuitenkin kaksi yleisöä, ei vain lapset vaan myös aikuiset, jotka vievät perheen 

pienimmät katsomaan elokuvaa (Heikkinen 2007: 239). Uskomme, että kääntäjät 

huomioivat tämän kaksoisyleisön lapsille suunnatun elokuvan dubbauskäsikirjoitusta 

tehdessään. 

Kääntäjän kannalta synkronian aikaansaaminen suomenkieliseen versioon on haastavaa 

jo senkin takia, että suomen kieli verrattuna esimerkiksi englannin kieleen on 

rakenteellisesti ja äänteellisesti hyvin erilainen. Dubbauskäännöksiä onkin usein pakko 

tiivistää ja lyhentää erityisesti englannista käännettäessä, jossa sanat ovat yleensä 

huomattavasti suomenkielisiä sanoja lyhyempiä. Ilman tiivistämistä repliikeistä on 

mahdotonta saada oikean mittaisia. Tässäkin mielessä dubbauskääntämisessä on 

yhtymäkohtia tekstittämiseen, jossa tila ja aika asettavat omat reunaehtonsa. (Tiihonen 

2007: 175.) 

Toisaalta dubbauskääntämisessä on se etu tekstittämiseen nähden, että katsoja ei kuule 

vieraskielistä ääniraitaa, jolloin kääntäjä voi hieman vapaammin irrottautua 

lähdetekstistä synkronian ja sujuvan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Koska juonen 
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kannalta olennaisen sisällön on kuitenkin oltava mukana ja vieläpä siinä muodossa, että 

repliikin viesti on yhdenmukainen sen kanssa, mikä näkyy kuvassa ilmeinä, eleinä tai 

muina tapahtumina (Heinlahti 2010: 175), ei kääntäjä kuitenkaan voi toimia täysin 

vapaasti. Lisähaasteita aiheuttaa myös, että kääntäjän on tuotettava puhuttavaksi 

tarkoitettua tekstiä, jolla on omat vaatimuksensa (Ranta ja Surakka 2007: 135). 

Kerromme lisää puhuttavuudesta luvussa 5. 

4.2.1 Huulisynkronia 
Huulisynkronia eli äänteellinen synkronia on yksi dubbauksen tärkeimmistä 

erityispiirteistä, joka erottaa sen muista kääntämisen erikoisaloista. Huulisynkronian 

vaatimus dubbauskäännöksissä pakottaa kääntäjän hakemaan muitakin 

käännösratkaisuja kuin niitä, jotka tulevat ensimmäisenä mieleen, koska ne harvemmin 

sopivat synkronian puolesta näyttelijän suunliikkeisiin (”Bye, bye” vs. ”Hei, hei”, 

synkronian nimissä mieluummin ”Moi, moi”). Kääntäjän on todellakin mietittävä tekstin 

funktiota ja lopputuotteen katsojaa ja valittava sitä kautta paras vastine. (Chaume 2004: 

34.) Toisin sanoen kääntäjän on irrottauduttava lähdetekstistä toisinaan rohkeastikin, 

jotta hän pystyy luomaan illuusion audiovisuaalisesta tuotteesta, joka on alkujaankin 

kohdekielinen. 

Huulisynkronian vaatimus koskee kuitenkin vain kohtauksia, joissa puhujan eleet, 

ilmeet ja artikulaatioelimet ovat katsojan nähtävissä ja tunnistettavissa. Lähikuva 

puhujan suusta vaatii kääntäjältä erityistä tarkkuutta huulisynkroniassa. Suomen ja 

englannin äänteellisten erojen takia on kuitenkin selvää, että kääntäjän on mahdotonta 

aikaansaada dialogia, joka olisi täysin yhdenmukainen kuvan kanssa. Käännettäessä 

dialogia, jossa puhuja on lähikuvassa, alkutekstin sisällöstä poiketaankin herkemmin 

paremman visuaalisen synkronian saavuttamiseksi. Tällöinkin tulee muistaa, että 

juonen kannalta oleellista tietoa ei saa jättää pois käännöksestä. (Heikkinen 2007: 240.) 

Synkronian kannalta haastavia ovat erityisesti pitkät, väljät loppu- ja alkuvokaalit, jotka 

eniten vaikuttavat puhuessa suun muotoon. Nämä äänteet vaativatkin yleensä vastaavan 

muotoisen vokaalin käyttöä myös käännöksessä. Englannin o- ja u-vokaalit korvautuvat 

usein suomen o-, ö-, u- tai y-vokaalilla (Tiihonen 2007: 177). 
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Englannin väljien vokaalien lisäksi myös bilabiaaliset ja labiodentaaliset konsonantit 

aiheuttavat kääntäjille haasteita. Kun näyttelijän suu on selvästi nähtävissä, tulisi 

kääntäjän kohdistaa avonainen suu väljään vokaaliin ja kiinni oleva suu bilabiaaliin 

äänteeseen (/m/, /p/, /w/, /b/). Kääntäjän ei ole kuitenkaan tarpeen käyttää identtisiä 

vokaaleja tai konsonantteja. Äänne /æ/ voidaan aivan hyvin korvata /e/-äänteellä. 

Konsonanttien osalta bilabiaalinen /p/ voidaan huoletta korvata äänteillä /m/, /b/ tai 

jopa labiodentaalisella /v/- tai /f/-äänteellä. (Chaume 2008: 136.) Kääntäjän kannalta 

helpottavaa on kuitenkin, että repliikin keskellä olevat äänteet kiinnittävät vähemmän 

huomioita kuin aivan repliikin alussa tai lopussa olevat äänteet (Sasse 1973: 11 

O'Connell 2003: 81 mukaan). 

Alla on IPA:n kansainvälinen foneettinen aakkosto, josta tavallisimmat vokaali- ja 

konsonanttimerkit käyvät ilmi (Savolainen 2001). Taulukon pystysarakkeista näkee, 

mitkä äänteet aiheuttavat kutakuinkin vastaavat suunliikkeet ja näin ollen 

dubbauskääntäjä voi vaihtaa niitä keskenään huulisynkronian aikaansaamiseksi. 

 

Lähde: Savolainen 2001 
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Lähde: Savolainen 2001 

 

Koska lähde- ja kohdekielisten äänteiden ei tarvitse olla identtisiä vaan kääntäjällä on 

käytettävissä useita erilaisia vaihtoehtoja, kuten yllä olevat foneettiset aakkostot 

osoittavat, tarjoaa dubbauskääntäjälle tämän haastavan mutta luovan sanaleikin 

mahdollisuuden (Chaume 2008: 136). 

Huulisynkronia on myös tärkeämpää elokuvateatteriesityksessä kuin televisioruudulta 

katsoessa. Kun elokuvaa seurataan televisiosta ja puhujan huulet ovat selvästi näkyvissä, 

huulet näkyvät ruudulla sen verran pienikokoisena yksityiskohtana, että katsojan 

saattaa olla hankala tarkastella niiden ja puheen välistä synkroniaa. Varsinkin, jos 

samassa kohtauksessa on myös toimintaa, huulien seuraaminen on varsin 

epätodennäköistä, vaikka toisinaan katsojat saattavatkin lukea huulilta (Luyken 1991: 

138).  

Myös me huomasimme kuinka katsomisen välineen vaihtaminen muutti sitä, kuinka 

paljon kiinnitimme huomiota huulisynkroniaan aineistoa tutkiessamme. Hieman 

yllättäen saimme huomattavasti enemmän irti suomenkielisen version huulisynkronian 

yksityiskohdista sitten, kun katsoimme kuvaa kannettavalta tietokoneelta eli 

lähietäisyydeltä. Yleensä ottaen kannettavien tietokoneiden käyttö elokuvien 

seuraamiseen on kasvanut, ja vaikka siinä ruutu on pienempi, esimerkiksi junassa 

etäisyys katsojan ja kuvan välillä on hyvin pieni, jolloin kuvan yksityiskohdat ovat 

selvemmin havaittavissa. 
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Loppujen lopuksi kääntäjän on kuitenkin muistettava, että huulisynkronia on vain yksi 

osa suurempaa kokonaisuutta. Katsoja harvemmin tuijottaa vain näyttelijän suuta; 

huomio on yleensä koko kuvassa ja sen tapahtumissa (Tiihonen 2007: 179). Siksi 

huulisynkronian ehdotonta vaatimusta on toisinaan myös kritisoitu (Chaume 2004: 50 

ja O'Connell 2003: 80–81). Huulisynkronian tärkeydestä voidaan olla monta mieltä, 

mutta selvää on, että se on yksi jälkiäänityksen erityispiirteistä ja se ansaitsee paikkansa 

dubbauskäännösten tutkimuksessa. 

4.2.2 Isokronia – ajastus 
Huulisynkronian vaatimusta kritisoineet haluaisivat korostaa erityisesti isokronian eli 

ajastuksen merkitystä onnistuneen lopputuloksen kannalta (Chaume 2004: 50). 

Ajastuksella tarkoitetaan sitä, että dubatun repliikin tulisi alkaa siitä, kun näyttelijän suu 

aukeaa ja puhe alkaa ja loppua siihen, kun näyttelijä lopettaa puheen ja suu menee 

kiinni. Tavujen määrä, välit ja tauot puheessa ja koko repliikin yleinen kesto ovat erittäin 

tärkeitä osia dubbauksen synkronia-ajattelua, koska mikä olisi sen häiritsevämpää kuin 

katsoa elokuvaa, jossa ääni kuuluu vielä kauan sen jälkeen kuin näyttelijä on sulkenut 

suunsa (O'Connell 2003: 82). Whitman-Linsen (1992: 28) puhuukin tässä vaiheessa 

tavu- tai välisynkroniasta ja sovellammekin analyysissä hänen oppejaan Chaumen 

ajastussynkroniaan. 

On myös todennäköisempää, että yleisö kritisoi huonosti ajastettua dubbausta, jossa 

puhetta kuuluu, vaikkei suu enää käykään kuin dubbauskäännöksen äänteellistä 

vastaamattomuutta näyttelijän suunliikkeiden kanssa. Samantapainen ajastusohje on 

tuttu myös tekstityksen puolella, koska kääntäjä-tekstittäjän on ajastettava repliikki 

niin, että se tulee ruudulle juuri silloin, kun puhe alkaa. Tosin tekstityksessä on hieman 

enemmän joustonvaraa, sillä toisinaan tekstitys voi näkyä ruudulla puhetta kauemmin, 

kun taas dubbauksen on loputtava, kun alkuperäisnäyttelijän suusta ei kuulu enää 

puhetta. (Chaume 2008: 134.) 

Dubbauskääntäjä Tatu Tiihosen (2007: 175–176) mukaan yksi tapa tuottaa oikean 

mittaista ja luontevaa puhekieltä jälkiäänitystä varten on lausua repliikit ääneen tai 

laskea lauseet tavu tavulta, jotta alkuperäinen mitta säilyisi. Hän ei kuitenkaan suosittele 

laskumetodia pitkiin repliikkeihin, koska näyttelijän työ hankaloituu, jos tämä joutuu 
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keskittymään tarkasti tahditettuun repliikkiin luontevan ilmaisun sijaan. Lisäksi 

ammattinäyttelijä voi nopeuttaa ja hidastaa ilmaisuaan tarvittaessa, mikä on oleellinen 

osa synkronian tavoittelua. Ääneen lausuminen ja tavujen laskeminen voisivatkin olla 

hyviä strategioita silloin, kun näyttelijä on lähikuvassa ja huulisynkronia ja ajastus ovat 

kriittisessä asemassa elokuvan dubbauksen uskottavuuden kannalta. 

Jotta kohdekielinen repliikki kestäisi yhtä kauan kuin lähdekielinen repliikki, on 

kääntäjän toisinaan turvauduttava laveampaan tai tiiviimpään ilmaisuun. Eri kielissä 

asioita kuitenkin ilmaistaan eri tavoin ja käyttämällä eripituisia ilmauksia. Kuten yllä jo 

toteamme, tiivistämisen ja laventamisen lisäksi kääntäjä voi pyytää näyttelijää joko 

nopeuttamaan tai hidastamaan tempoaan, jos kuva sen sallii, jotta lopputulokseksi 

saadaan hyvä ajastussynkronia.  

Koska kyseessä on kuitenkin näyteltäväksi ja puhuttavaksi tarkoitettu käännös, asioita 

onneksi voi ilmaista puhekielessä useilla eri tavoilla ja kääntäjä voi käyttää tilanteeseen 

sopivaa idiomaattista synonyymia, lisätä tarpeen mukaan partikkeleita tai tukeutua 

elliptiseen ilmaukseen, jolla tarkoitetaan sanan tai sanojen pois jättämistä merkityksen 

silti muuttumatta. Muun muassa näiden strategioiden avulla dubbauskääntäjä tekee 

katsojan nähtäväksi ohjelman, jossa repliikit ovat synkroniassa kuvan kanssa. (O'Connell 

2003: 82.) Nämä kaikki ovat esimerkkejä niistä tärkeistä dubbauskääntäjän 

strategioista, ja samalla myös tyypillisistä puhekielen piirteistä, joihin paneudumme 

tarkemmin luvussa 5. Kääntäjä voi käyttää näitä apunaan, kun luo katsojan nähtäväksi 

ohjelman, jossa repliikit ovat synkroniassa kuvan kanssa. Huulisynkronia ei siis ole 

ainoa synkronian osa-alue, joka tavallaan pakottaa kääntäjän irrottautumaan 

lähdetekstistä ja hakemaan luovempia ratkaisuja alkujaankin kohdekielisen elokuvan 

illuusion luomiseksi. 

4.2.3 Elesynkronia 
Huulisynkronian ja ajastuksen ohella myös alkuperäisen näyttelijän kehonkielen 

seuraaminen on tärkeä osa dubbauksen käännösprosessia. Vaikka puhujan suu ei 

olisikaan juuri sillä hetkellä lähikuvassa, jos näyttelijä sattuu pyörittämään päätään tai 

osoittamaan ylöspäin, ei hänen repliikkinsä saa väittää jotain päinvastaista. Myös 

erityisen painokkaiden sanojen paikka määräytyy sen mukaan, miten puhuja elehtii tai 
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ilmehtii ja toisinaan, kun puhujan suu ei ole kuvassa, hänen yleinen liikehdintänsä 

saattaa määrittää dubbauskääntäjälle repliikin keston (Tiihonen 2007: 176). 

Aineistoanalyysimme esimerkki 12 sopii hyvin tähän kategoriaan, koska siinä valkoisen 

kanin käpälänliikkeet määrittävät repliikkiä tämän suunliikkeiden sijaan. Pienetkin 

kehonliikkeet ovat tärkeitä: käden tai sormen heiluminen puheen tahdissa, kulmien 

kohotus sekä eleet, jotka painottavat joitakin tiettyjä sanoja tai tavuja. 

Dubbauskääntäjän on hyvä seurata näitä liikkeitä ja dubbauskäännöksessä olisi 

kiinnitettävä huomiota, että ne menevät hyvin yksiin käännetyn repliikin sanoman ja 

sanojen kanssa (O'Connell 2003: 83). Tällaisia kielellistä viestiä tukevia tai täydentäviä 

liikkeitä kutsutaan illustraattoreiksi (Tiittula 1992: 45). 

Näyttelijän eleet voivat myös olla itsenäisiä ja tuottaa selviä merkityksiä ilman puhetta 

tai ne saattavat tarvita rinnalleen sanoja tehdäkseen merkityksestä yksiselitteisen 

(Chaume 2008: 132). Embleemeillä, eli sopimuksenvaraisilla eleillä, on sanallinen 

vastine ja ne voivat siten korvata viestinnässä puhetta (Tiittula 1992: 44).  

Esimerkiksi käden heiluttaminen edestakaisin kämmenpuoli eteenpäin tarkoittaa 

länsimaisessa kulttuurissa hyvästejä, eikä se välttämättä kaipaa rinnalleen puhetta 

vahvistamaan viestiä, mutta merkitystä voidaan toki täydentää sanoilla ”Hei, hei!”. 

Voitonmerkki tehdään nostamalla etu- ja keskisormi ylös ja pitämällä kämmen itsestä 

poispäin. Jos olet Isossa-Britanniassa ja satut tekemään samaisen sormimerkin, mutta 

käännät kämmenen itseesi päin, toimit erittäin hävyttömästi. Koska suomalainen ja 

brittiläinen kulttuuri eroavat sen verran toisistaan, loukkaus ei välttämättä aukea 

suomalaiselle, ellei eleen näyttäjä samalla myös huuda rivouksia. Ilman sanallista 

vahvistusta onkin olemassa mahdollisuus, että katsoja ymmärtäisi käsimerkin väärin. 

Todennäköisesti dubbauskääntäjä voi luottaa siihen, että katsoja osaa lukea tilannetta 

oikein. Ovathan pään, kasvojen ja silmien liikkeet sekä vartalon liikkeet ja asento tärkeä 

osa kasvokkaista viestintää (Tiittula 1992: 44), joten kääntäjä voinee olettaa, että yleisö 

lukee sormimerkin merkityksen näistä. Joka tapauksessa dubbauskääntäjän on 

seurattava myös näyttelijän elekieltä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Loppujen lopuksi tärkeintä on tekstin toimivuus ja ymmärrettävyys eikä näyttelijöiden 

repliikeistä voi minkään synkronian osa-alueen nimissä tehdä epäuskottavia. Katsoja ei 
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kuitenkaan tuijota vain esimerkiksi hahmon suuta vaan koko kuvaa ja sen tapahtumia 

(Tiihonen 2007: 179). Dubbauskääntäjä ei siis voi seurata vain puhuttua lähdetekstiä 

vaan kyseessä on todellakin kuvan, sanan ja äänen pyhä kolminaisuus. 
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5 Puhe ja audiovisuaalinen kääntäminen – kuultua ja luettua 
Tekstittämisen ja dubbauskääntämisen yksi yhteisistä erityispiirteistä on, että 

molempien on tarkoitus jäljitellä jossain määrin puhetta. Tekstitys on hahmon puhetta 

katsojan luettavaksi, dubbauskäsikirjoitus näyteltäväksi ja katsojan kuultavaksi. Puheen 

illuusion tuottaminen on merkittävässä asemassa näissä kahdessa audiovisuaalisen 

kääntämisen erikoisalassa, koska puheen piirteiden jäljittelyn oletetaan muun muassa 

helpottavan katsojan samaistumista elokuvan fiktiiviseen maailmaan (Delabastita 1989 

Pavesi 2008:79 mukaan). 

On tärkeää huomioida, että vaikka tekstitys jäljittelee puhetta ja jälkiäänitys todellakin 

on sitä, ne eivät kuitenkaan ole aitoa puhetta, vaan niillä on omat rakenteensa, jotka 

muistuttavat ja toisinaan jopa ovat lähempänä kirjoitettua kieltä. Dialogi on alkujaan 

käsikirjoittajan kirjoittamaa ja siihen pätee televisio- ja elokuva-alan omat 

lainalaisuudet ja konventiot. Se on tarkkaan harkittua, sen rakenne on todennäköisesti 

suoraviivaisempi kuin aidon keskustelun ja yleensä dialogin itsetarkoitus on viedä 

juonta eteenpäin. Se ei siis ole varsinaista puhekieltä vaan lähenee monella tapaa 

kirjoitettua kieltä. Niin kääntäjä-tekstittäjän kuin dubbauskääntäjänkin on pidettävä 

mielessä, mikä on dialogin tarkoitus draaman kaaressa ja kuinka se tasapainoilee 

puhekielisyyksien kanssa. (Remael 2001: 18.) 

Huomionarvoista on myös se, että fiktiivinen dialogi toimii kahdella eri tasolla: se ei ole 

ainoastaan henkilöhahmojen vuorovaikutusta valkokankaalla tai ruudulla, vaan myös 

ohjelman ja sen katsojien vuorovaikutusta (Remael 2003: 227). Sellaisen fiktiivisen 

puheen tuottaminen, joka kuulostaa luonnolliselta ja on uskottavaa, mutta joka samalla 

täyttää sille asetetut elokuvan kerronnan kannalta asetetut tavoitteet, onkin yksi 

käsikirjoittamisen ja audiovisuaalisen kääntämisen haasteista. Dialogin aitouden 

katsotaan olevan yksi tärkeimmistä onnistuneen televisio-ohjelman tai elokuvan 

piirteistä. (Baños-Piñero & Chaume 2009.) Voimmekin sanoa, että tekstitys on siis yksi 

kirjoitetun kielen lajeista, jossa esiintyy spontaanin puheen piirteitä, kun taas dubattu 

dialogi on puhuttua kieltä, joka muistuttaa myös kirjoitettua kieltä.  
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Erityisesti dubbauskääntäjän työssä tämä puheen illuusion luominen on tärkeää, koska 

lähtökohtana on luoda lähdetekstin pohjalta hahmoille sopivat puheenparret ja 

puhetyylit, joiden avulla niin kääntäjä kuin näyttelijäkin tuo esille hahmon luonnetta ja 

sosiaalista taustaa (Tiihonen 2007: 179). Dubbauskääntäjän ja hieman pienemmässä 

mittakaavassa myös kääntäjä-tekstittäjän on pystyttävä luomaan tämä illuusio puheesta. 

Tarkoitus ei siis ole imitoida spontaania puhetta vaan valikoida tiettyjä aidon puheen 

piirteitä käännökseen niin, etteivät ne vaikeuta katsojan ymmärtämistä, mutta kuitenkin 

saavat aikaan illuusion spontaanista dialogista. 

Fiktiivinen puhe, jota elokuvissa ja televisiosarjoissa esiintyy, koostuu kielellisistä 

piirteistä, joita on niin puhutussa kuin kirjoitetussakin kielessä, ja kääntäjän ja 

käsikirjoittajan tarkoitus on saavuttaa tasapaino näiden piirteiden välillä (Baños-Piñero 

& Chaume 2009). Katsojien oletetaan haluavan kuulla omalla äidinkielellään sujuvaa, 

helposti ymmärrettävää dialogia. Vaikka se, mitä ruudulla näkyy ei ole välttämättä 

katsojalle tuttua ja turvallista, pitäisi sen, mitä hän korviensa kautta ottaa vastaan, olla 

tunnistettavaa ja vapaata kaikenlaisista häiriöistä. Vieraat kulttuuriviittaukset 

(tuotemerkit, julkisuuden henkilöt, jne.), epäaidot ilmaukset tai idiomit sekä 

toimimattomat vitsit eivät siis kuulu sujuvaan dubbaukseen tai tekstitykseen. (Antonini 

& Chiaro 2009: 100.) Aikuisyleisön reaktioiden selvittäminen heille suunnatun dubatun 

elokuvan osalta olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe, koska ilman 

vastaanottotutkimusta voimme vain spekuloida, mitkä asiat dubbauksessa mahdollisesti 

häiritsevät katsojan elokuvakokemusta. 

Dubbauskääntäjän tarkoitus on kirjoittaa tekstiä puhuttavaksi, kun taas kääntäjä-

tekstittäjän on valittava ruudun rajojen puitteissa tarvittavat piirteet, joita käyttää 

puheen esittämiseksi tekstityksessä. Joka tapauksessa kääntäjät ovat saman ongelman 

edessä painiessaan lähdetekstin parissa: ”Puhutun kielen piirteiden siirtäminen kielestä 

toiseen on vaikeaa, koska piirteet, joissa puheenomaisuus ilmenee, ovat eri kielissä 

erilaisia ja voivat sijaita paitsi eri muodoissa myös eri kielissä kielen eri tasoilla 

(fonologian, morfologian, sanaston tai lauserakenteen tasolla).” Olennaista on saada 

ilmaus kuulostamaan luontevalta puheelta, ei niinkään se, minkä kielellisen elementin 

kautta puhekielisyyttä ilmaistaan. (Tiittula 2001: 10.)  
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Ei siis luonnollisestikaan riitä, että kääntäjä hallitsee kohdekielellään puheen illuusion 

luomiskeinot, vaan hänen on myös pohdittava, mikä vaikutus puhekielisyydellä on eri 

kulttuureissa. Mitä tietyn sanan tai lauserakenteen käyttäminen loppujen lopuksi kertoo 

puhujastaan? Eli vaikka dubbauskääntäjän työ muistuttaakin käsikirjoittajan työtä, 

kääntäjän arkea vaikeuttavat ja rajoittavat monet sellaiset asiat, jotka eivät koske 

käsikirjoittajia: kielimuotojen määrä ja piirteet vaihtelevat eri kielissä ja kulttuureissa ja 

niiden väliset suhteet eivät välttämättä ole samanlaiset kuin Suomessa. (Nevalainen 

2003: 4.) 

Kääntäjän on siis pohdittava kielimuotojen mutkikkaita suhteita valitessaan sopivia 

puhekielen piirteitä, mutta tämän lisäksi hänen on myös otettava huomioon 

toimeksiantajan ja katsojan asettamat vaatimukset (Nevalainen 2003: 19). Sekä 

kääntäjä-tekstittäjälle että dubbauskääntäjälle toimeksiantajayritys antaa ohjeita, 

sääntöjä ja tyylineuvoja, joita noudattaa työssään. Jokaisella av-käännöksiä tuottavalla 

yrityksellä onkin varmasti oma tyylioppaansa, jota kääntäjän on noudatettava työssään. 

Tähän viittasi myös aineistomme dubbauskääntäjä Aki Heinlahti (2011) puhuessaan 

salassapitosopimuksen alaisista ”asiakkaan toiveista”. Toisaalta, jos alkuperäinen 

elokuva on itsessään hyvin puhekielinen, oletettavasti myös käännöksessä käytetään 

paljon puhekieltä ja päinvastoin (Pavesi 2008: 81). Puhekielen piirteiden valinta riippuu 

pitkälti myös siitä, mikä on hyväksyttävää kyseisen audiovisuaalisen tekstin genressä 

(Baños-Piñero & Chaume 2009). Jane Austenin historiallinen pukudraama lienee 

puhekielen piirteiltään hyvinkin erilainen verrattuna 8 Milen kaltaiseen 

nuorisokuvaukseen. 

Vaikka tekstitys luetaan ruudulta, on sen tarkoitus kuitenkin luoda illuusio katsojan 

kuulemasta puheesta. Lukija unohtaa lukevansa käännettyä tekstiä uppotuessaan 

elokuvan maailmaan. Oletamme kuitenkin dubbauksen olevan vielä puhekielisempää 

kuin tekstityksen, koska se on alkujaankin tehty puhuttavaksi ja näyteltäväksi. Liisa 

Tiittula (2001: 5) toteaa, että koska puheen ja kirjoituksen olomuodot (akustis-

vokaalinen vs. graafinen, auditiivinen vs. visuaalinen) ovat täysin erilaiset, ne 

välttämättä sisältävät piirteitä, jotka esiintyvät vain toisessa, eikä kaikkia toisen piirteitä 

voi koskaan siirtää kokonaan toiseen.  
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Tärkeitä puheen ominaisuuksia ovat ääneen (prosodiset ja paralingvistiset) ja aikaan 

liittyvät piirteet, kuten intonaatio, painotus, äänensävy, rytmi, tauot, puhujan vilkkaus 

tai verkkaisuus (Tiittula 2001: 5), jotka myös välittävät paljon tietoa. Painotuksilla 

ilmaistaan, mikä on puheessa tärkeää ja miten sanoma tulisi tulkita; tauotus voi muuttaa 

ilmauksen merkitystä sen mukaan, mihin se sijoittuu; tavun venytys voi osoittaa 

epäröintiä; intonaatio erottaa kysymyslauseen väitelauseesta Isossa-Britanniassa, 

muttei Suomessa. Tosin loppunousun käyttö on levinnyt jossain määrin myös Suomeen 

teinityttöjen kielenkäyttöön(ks. Routarinne 2003). Äänestä voidaan siis päätellä 

hyvinkin erilaisia asioita. (Tiittula 1992: 22.) 

Nämä edellä mainitut puheen piirteet ovat mukana dubbauksessa, mutta niitä on vaikea 

tai miltei mahdoton tuoda tekstitykseen typografisin keinoin. Mutta jos tekstitystäkin 

tarkastellaan multimodaalisena kokonaisuutena eikä elokuvasta erillisenä osa-alueena, 

tekstitystä lukeva katsojakin kuulee nuo aikaan ja ääneen liittyvät piirteet eli 

alkuperäisnäyttelijän äänen, rytmin ja painotukset. Eli vaikka ne eivät ole mukana itse 

tekstityksessä, katsoja pääsee niihin käsiksi elokuvan alkuperäisääniraidan kautta. 

Tällöin katsoja unohtaa lukevansa tekstiä ja hänelle syntyy illuusio siitä, että hän 

oikeastaan ymmärtää kuulemansa dialogin.  

Seuraava kysymys onkin, välittävätkö alkuperäisnäyttelijän äänensävy, painotus ja 

intonaatio samaa viestiä lähde- ja kohdekulttuurissa? Jos lähde- ja kohdekielet ovat 

merkittävästi erilaiset, saako tekstityksen lukija saman viestin kuin dubbauksen kuulija? 

Tveit (2009: 93) toteaa, että vaikka lukija ei ymmärtäisikään vieraan kielen sanoja, ääni 

itsessään voi välittää hyvinkin paljon tietoa. Tietyt universaalit piirteet, kuten kivun ja 

ilon huudot ovat kosketuksissa äänen korkeuteen, painotuksiin, rytmiin ja 

äänenvoimakkuuteen ja välittävät tietoa ei vain puhujasta vaan myös tilanteesta. 

Toisaalta jos katsojan huomio on tekstityksessä ja sen sisällössä, ehtiikö hän tarpeeksi 

keskittyä elokuvan muuhun visuaaliseen ja auditiiviseen informaatioon? Tveitin (2009: 

90) mukaan ei välttämättä. Onko tämä siis yksi syy lisää, miksi tekstitys on 

eksplisiittisempää? Kun katsojan huomio on jakaantunut kuvan ja tekstityksen välille, 

onko kääntäjä-tekstittäjän pidettävä tiukemmin kiinni siitä, että ruututeksti on varmasti 

katsojalle yksiselitteistä? Voiko dubbauskääntäjä luottaa siihen, että katsoja pystyy 

lukemaan kuvaa enemmän, koska tämän koko huomio on siinä? 
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Vaikka puheen (dubbauksen) ja kirjoituksen (tekstityksen) olomuodot ovat erilaiset, 

elokuvan multimodaalisessa kokonaisuudessa ne loppujen lopuksi pyrkivät välittämään 

katsojalle saman informaatiosisällön hyödyntäen niin verbaalisia, akustisia kuin 

visuaalisiakin viestintäkanavia. Merkitykset eivät synny pelkästään dialogin perusteella 

(on se sitten kirjoitetussa tai puhutussa muodossa) vaan sen perusteella, millaisiin 

visuaalisiin ja auditiivisiin merkkeihin ne liittyvät (Virkkunen 2004: 190). 

Kirjoitetun tekstin on sanottu olevan suhteellisen eksplisiittistä ja autonomista eli 

kontekstista riippumatonta (Tiittula 1992: 40). Päteekö tämä myös dubbaukseen ja 

tekstitykseen? Vaikka tekstityksessä konteksti onkin vahvemmin läsnä kuin yleensä 

kirjoitetussa kielessä, voimme silti pohtia irrottautuuko tekstitys dubbausta enemmän 

ajallisista, paikallista ja tilanteisista rajoista niin, että sanoman sisältö on 

ymmärrettävissä pelkästään kielellisistä viesteistä. Koska dubbaus toteutetaan 

suullisesti ja tekstitys kirjallisesti, toteuttavatko ne suullista ja kirjallista strategiaa? 

Suullisen strategian mukaan kontekstia käytetään mahdollisimman paljon hyväksi, ja 

merkitys ja ilmausten sidoksisuus ilmaistaan implisiittisesti, kun taas kirjallisen 

strategian mukaan taustatieto ja ilmausten yhteenkuuluvuus ilmaistaan eksplisiittisesti 

(esim. hän vs. Maija Torvinen) (Tiittula 1992: 40).  

Vaikka suullisen ja kirjallisen puheen suhde on monimutkainen, audiovisuaalisen 

kääntäjän on joka tapauksessa osattava tuottaa puheenomaista tekstiä sekä luettavaksi 

että kuunneltavaksi. Hänen voidaan katsoa olevan toinen käsikirjoittaja, jonka tehtävä 

on ilmaista ruudun tapahtumat kohdekielellä niin, että se on ymmärrettävää ja 

uskottavaa eli niin, että katsojalle syntyy illuusio aidosta kohdekielisestä dialogista 

(Baños-Piñero & Chaume 2009) samalla kun tasapainoilee elokuvadialogin 

aikarajoitteiden kanssa (Pavesi 2008: 80). Seuraavaksi kerromme niistä puheen 

piirteistä, joita kääntäjä-tekstittäjä ja hypoteesimme mukaan erityisesti 

dubbauskääntäjä voivat hyödyntää tämän illuusion luomiseksi. 

5.1 Puheen illuusion luomiskeinot 
Kääntäjä saa tekstiin puheenomaisuutta lähinnä muuttamalla yleiskielisiä äänneasuja ja 

muotoja puhekielisiksi ja käyttämällä puhekielen sanastoa. Tuottaakseen 
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puheenomaista dialogia on kääntäjän tiedettävä, mitkä piirteet ovat tyypillisiä 

kohdekieliselle, meidän tapauksessamme suomenkieliselle, puheelle. 

Puheen vaikutelmaa voi tehostaa välttämällä pitkiä ja abstrakteja sanoja, mutkikkaita 

johdoksia ja substantiivikasaumia sekä lisäämällä adverbeja, konjunktioita ja 

pronomineja (Nevalainen 2003: 3). Puheessa yleisiä ovat sanat, jotka ilmaisevat 

puhujakeskeisyyttä, eli pronominit sekä muut deiktiset elementit (esim. täällä, nyt), 

jotka tekevät puheesta epäspesifisen ja kertovat osaltaan puheen 

kontekstisidonnaisuudesta (esim. pronominia voidaan täydentää kädellä osoittamalla) 

(Tiittula 1992: 56). Puheessa lauseet ovat sekä lyhyempiä että rakenteeltaan 

yksinkertaisempia kuin kirjoituksessa (Saukkonen 1966 Kuirin 1989: 187 mukaan). 

Kuiri mainitsee puheviestinnän piirteeksi vielä toistot sekä epätäydelliset 

virkerakenteet (mts.). Elokuvien ja televisiosarjojen puhe on usein dialogia, joka 

käydään vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Sille on tyypillistä yllä mainittujen piirteiden 

lisäksi elliptisyys ja partikkeleiden käyttö (Tiittula 2001: 6). Elliptisyydellä tarkoitetaan 

yksittäisen lauseen pintarakenteen syntaktista vaillinaisuutta, esimerkiksi erilaisten 

poistojen tuloksena syntyneitä lauseita, jotka kontekstin avulla välittävät saman 

informaation kuin täydet virkkeet (Tiittula 1992: 92). Partikkelit tai ”pikkusanat” taasen 

ovat semanttisesti lähes tyhjiä kielellisiä aineksia, jotka ilmaisevat kontekstissa 

monenlaisia diskurssifunktioita. Osa pikkusanoista jäsentää, rajaa tai yhdistää 

diskurssia tai sen osia, osa säätelee tai ohjaa vuorovaikutuksen kulkua (Tiittula 1992: 

60). 

Kääntäjän käytössä olevat puhekielen piirteet, joita hän voi käyttää puheen illuusion 

luomiseksi voidaan jaotella vielä tarkemmin kolmeen eri ryhmään, joista on esimerkkejä 

alla (Pääkkönen & Varis 2000:29–30):  

1) äänne- ja muoto-opillisiin 

• demonstratiivipronominien muodot tää, nää, toi ja noi 

• painottoman tavun -i:n heittyminen (tarkottanut, ratkasu) 

• olla-, tulla- ja mennä-verbien muodot oon, tuun ja meen 

• vokaalin loppuheitto (mut, et, uus, hajos, tuntu)
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2) syntaktisiin 

• inkongruenssi (ne tulee, tulokset menee, ne ei oo ostanu) 

• omistusmuodot ilman possessiivisuffiksia (mun kirja, meidän talo, sen levy) 

• passiivi monikon ensimmäisen persoonan asemasta (me tullaan) 

 

3) sanastossa esiintyviin puhekielisyyksiin 

• slangisanat (jäbä, magee) 

• arkityyliset sanat (kaahata, vaahdota, haalata) 

• täytesanat (niinku) 

 

Näistä osa on niin sanottuja leimaamattomia piirteitä, jotka eivät sijoita puhujaa 

maantieteellisesti, eivätkä kiinnitä niin paljon katsojan huomiota kuin muut puheen 

piirteet (Tiittula 2001: 7). Alla muutama esimerkki: 

• vokaalin loppuheitto (mut, et; uus) 

• -n:n kato (jotenki, niinku) 

• partisiipin -t:n kato (ollu, hajonnu) 

• painottoman tavun -i:n heittyminen (tarkottanut, ratkasu) 

• minä mä, sinä sä 

• tämä tää 

 

Tekstissä näiden piirteiden käyttö tekee siitä kuitenkin helposti raskaan lukea ja 

leimaamattomatkin niistä kiinnittävät huomioita kirjoitetussa muodossa ja saattavat 

antaa tekstistä hyvin puhekielisen vaikutelman (Pääkkönen & Varis 2000: 29–30; 

Tiittula 2001: 7). Siksi kääntäjäkään ei vain matki puhetta vaan hyödyntää näitä 

kirjoitetun kielen keinoja sen mukaan, millaisen puheen illuusion hän haluaa repliikkiin 

luoda (Tiittula 2001: 13). Tärkeää on löytää myös kullekin hahmolle sopiva puhetyyli, 

on se sitten murretta, huoliteltua, värikästä tai yksitotista kieltä (Tiihonen 2007: 179). 

Onko näitä piirteitä helpompi hyödyntää dubbauskäännöksessä, joka tehdään 

puhuttavaksi kuin ruututekstikäännöksessä, joka luetaan? Heinlahden (2010) mukaan 

hyvinkin puhekielinen ilmaus saattaa näyttää kirjoitettuna sopimattomalta, mutta 

ääneen lausuttuna se toimii oikein hyvin.  
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Koska dubbauskäännös puhutaan ja näytellään, jolloin katsoja kuulee lopputuloksen sen 

sijaan, että lukisi sen paperilta tai ruudulta, oletamme, että dubbaus on puhekielisempi 

kuin tekstitys siinäkin tapauksessa, että dubbauskääntäjä olisi käyttänyt näitä piirteitä 

harkiten ja kirjoittamisen traditioita hyödyntäen. Ja kirjallisiin keinoihin on myös 

dubbauskääntäjänkin turvauduttava, koska käännös on kuitenkin tuotettava ensin 

graafisesti käsikirjoituksen muotoon, mutta koska lopputuotteena syntyy puhetta 

olettaisimme kääntäjän myös käyttävän näitä piirteitä kääntäjä-tekstittäjää 

rohkeammin. Joka tapauksessa kääntäminen on jatkuvaa ratkaisujen tekoa, ja niin on 

myös puheen piirteiden käyttäminen aidon dialogin aikaansaamiseksi, eikä kääntäjä saa 

unohtaa, että yksittäisten ratkaisujen on oltava yhtenäisen linjan mukaisia (Nevalainen 

2003: 4). 

5.2 Puhuttavuus teatterikääntämistä ja dubbauskääntämistä yhdistävänä 
piirteenä 

Koska dubbauskäsikirjoitus tehdään puhuttavaksi, ääneen esitettäväksi, ovat 

puhuttavuus tai ”suuhun sopivuus” olennaisia seikkoja dubbauskääntäjän työn kannalta. 

Puhuttavuutta on käsitelty teatterikääntämisen saralla, ja teatterikääntäminen 

näyttäisikin olevan varsin käyttökelpoinen aihealue myös dubbauskääntämisen 

kannalta. Teatterikääntäjä ja tutkija Phyllis Zatlin (2005: 35) jopa lukee 

dubbauskääntämisen (ja tekstittämisen) teatterikääntämisen alalajeiksi. Niin tai näin, 

teatterikääntämistä ja dubbauskääntämistä yhdistävät kuitenkin monet seikat, kuten 

juuri puhuttavuuden tavoittelu ja itse käännösprosessin samankaltaisuus. Näistä 

kaikista kerromme lisää alla. 

Teatterikääntämisessä on vuosien aikana keskusteltu muun muassa puhuttavuudesta, 

näyteltävyydestä, esitettävyydestä ja hengitettävyydestä (Snell-Hornby 2007: 110–111). 

Määritelmät ovat kuitenkin usein varsin samansuuntaisia ja samat asiat toistuvat niissä 

kaikissa. Snell-Hornbyn yhteenvedon mukaan teatterin kieli on keinotekoista kieltä 

kuten myös dubatun elokuvan kieli, joka on kirjoitettu puhuttavaksi mutta joka ei 

kuitenkaan ole aitoa puhuttua kieltä. Näyttelijän vuorosanojen ja esityksen pitäisi 

kuitenkin muodostaa uskottava, koherentti kokonaisuus, jolloin näytelmän kääntäjän 

tulee laatia tekstistään puhuttavaa, hengitettävää ja esitettävää. Kaiken lisäksi kielen 

tulisi olla sellaista, että katsojat tempautuisivat mukaan esitykseen sen sijaan, että he 
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olisivat vain passiivisia sivustakatsojia. Tärkeäksi nousee muun muassa rytmin käsite, 

joka Snell-Hornbyn mukaan tulee ottaa huomioon paitsi repliikkien myös koko 

näytelmän kaaren kannalta. niin, että juonen edetessä jännitys ja suvantovaiheet 

vuorottelevat. (mts. 111.)  

Mitä puhuttavuus voisi olla käytännössä? George Wellwarthin (1981: 140) sanoja 

lainaten puhuttavuudessa on kyse sanojen artikuloinnin helppoudesta. Hänen mukaansa 

näytelmien kääntäjän tulisikin välttää huonosti sointuvia konsonanttisumia ja muita 

vaikeasti ääneen lausuttavia äänteitä ja rakenteita (mts. 141). Tässä on selvä 

yhtymäkohta dubbaamiseen, sillä dubbauskääntäjä Tatu Tiihonen (2007:179) varoittaa 

hankalien äänneyhtymien ja lauserakenteiden käyttämisestä dubbauskäännöksessä. 

Tiihosen mukaan hankalat repliikit voivat paitsi tuntua epäluontevilta ja 

paperinmakuisilta, vaikeuttaa myös (ääni)näyttelijän työtä (mts. 179). Sekä Wellwarth 

(1981: 141) että Tiihonen (2007: 175) kehottavatkin kääntäjää lukemaan tuotoksensa 

tarpeen vaatiessa ääneen, jotta kielen luonnollisuutta voi arvioida paremmin. Liian 

tarkkaan repliikkejä ei kuitenkaan kannata mitoittaa ääneenlukemisen mukaan, sillä 

(ääni)näyttelijä on kuitenkin ammattilainen, joka tarpeen vaatiessa osaa hidastaa tai 

nopeuttaa puhettaan (Tiihonen 2007: 175). 

Liisa Tiittula (1992: 32) puolestaan muistuttaa puheen kuulijan mahdollisesti 

kohtaamista vaikeuksista. Tiittulan mukaan jokainen kielen taso voi aiheuttaa 

ymmärtämisongelmia. Tavanomaisesta poikkeava ääntäminen, erikoinen lauserakenne 

tai epätavallinen sananvalinta voi hankaloittaa ymmärrystä (mts.). Erityisesti 

ymmärtämisvaikeuksia voivat tuottaa kirjalliselle kielelle ominaiset piirteet, kuten 

attribuuttirakenteet eli substantiivin erilaiset määreet, nominaalistukset eli 

substantiivin käyttö verbin sijaan sekä lauseenvastikkeet eli lauseet, joista puuttuu 

persoonamuotoinen verbi (mts. 86, ks. myös Leino 2005: 116, 144).  

Toisaalta mitä tutumpia rakenteelliset ominaisuudet ovat, sitä nopeammin kuulija voi 

muodostaa mielessään koko ilmaukselle tulkinnan, semanttisen representaation 

(Tiittula 1992: 32). Yksinkertaiset lauserakenteet, toisto sekä monikanavaisuus 

helpottavatkin puheen prosessointia (mts. 86). 
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Kääntäjän on käytettävä kielensä sanavarastoa ja rakenteita luovasti ja laaja-alaisesti 

hyvältä kuulostavan näyttämökielen luomiseksi. Toisaalta tulee varoa liikaa 

”luontevoittamista”. Annikki Ellosen (1998: 46) mukaan näyttämöpuheen ei 

tarvitsekaan olla luontevaa, vaan tiivistettyä ja tyyliteltyä. Tämän vuoksi teatterissa 

pyyhitään ensimmäisenä pois juuri luontevoittavat pikkupäätteet -kin, -kaan, -ko ja -pa. 

Täytesanojen kohtalo on sama (mts. 46). Kersti Juva (1998: 53) on samoilla linjoille 

todetessaan, että ”varma tapa pilata [teatteri]käännös on tunkea se täyteen turhia 

sanoja”. Juvan mukaan todellinen litteroitu puhe onkin kutakuinkin käsittämätöntä, ja 

dialogia kääntäessä tuleekin luoda vain illuusio puheesta eikä matkia todellista puhetta. 

Annikki Ellonen toteaa saman suorin sanankääntein: ”kun teatterilaiset vaativat suuhun 

sopivaa tekstiä, he tarkoittavat repliikin sisäistä mielekkyyttä, ei puhetta, jota kuulee 

marketin kassajonossa” (1998: 53). Tässä dubbauskääntämisen ja teatterikääntämisen 

konventiot näyttäisivät eroavan toisistaan, mikäli Ellosen ja Juvan puheenvuorot 

vastaavat teatterikääntämisen saralla vallitsevia käytänteitä. Juuri muun muassa 

päätteillä on aineistossamme saatu aikaan puhekielisyyttä ja puheenomaisuutta.  

Ortrun Zuber (1980: 92) puolestaan korostaa sitä, että näytelmä kirjoitetaan 

esitettäväksi ja että sen täytyy olla näyteltävissä. Yleisön tulee ainakin ymmärtää 

näytelmä ongelmitta ja pitää sitä aitona. Näytelmäkääntäjän tuleekin ottaa työssään 

huomioon muun muassa liikkeet, eleet, asennot, puheen rytmi, intonaatio, musiikki, 

äänitehosteet sekä valaistus. (mts. 92.) Dubbauskääntäjä on saman haasteen edessä. 

Zuberin mielestä olisi ihanteellista, jos kääntäjä olisi mukana, kun näytelmää 

harjoitellaan, koska näytelmätekstin vieminen näyttämölle on prosessi, jossa kääntäjän 

asiantuntijuutta usein tarvitaan (mts. 93). Dubbauksen suhteen asia onkin Suomessa 

yleensä näin: kuten dubbausta käsittelevässä luvussa totesimme, dubbauskääntäjä on 

yleensä mukana myös itse dubbaustilanteessa ohjaajan ominaisuudessa (Tiihonen 2007: 

172). 

Zuber mainitsee esimerkin ongelmasta, joka voi syntyä jos kääntäjä ei ole paikalla 

harjoituksissa. Kääntäjän valitsema vastine tietystä repliikistä voi olla sopiva valinta 

paperilla, mutta jos esimerkiksi näyttelijän on repliikin lausuessaan tarkoitus kävellä 

lavalla paikasta A paikkaan B ja kävelyn aikana lausua koko repliikki, voi ongelma 

aiheutua, jos kohdekielinen repliikki onkin esimerkiksi huomattavasti lähdekielistä 
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repliikkiä pidempi. Tällöin täytyy päättää, hidastaako näyttelijä kävelyään niin, että hän 

ehtii sanoa repliikkinsä kävelynsä aikana vai jatkuuko puhe vielä kun näyttelijä on jo 

perillä vai muokataanko repliikkiä lyhyemmäksi. (Zuber 1980: 96.) Samantyyppinen 

dilemma on läsnä myös dubbauskääntäjän työssä, tila vain on erilainen. Kun 

teatterikääntämisen saralla repliikin pituutta ja lausumista muokataan sopivaksi 

näyttämöllä pisteestä A pisteeseen B kävelyyn, täytyy dubbauskääntäjän täyttää 

ääninäyttelijän repliikin sanomiseen käyttämä aika, siis täyttää sama aika, kuin 

alkuperäisääniraidassa repliikin lausumiseen menee. 

Olennaiseksi seikaksi näytelmäkääntämisen saralla näyttäisi nousevan myös rytmi 

(Ellonen 1998: 40, Juva: 1998: 53, Siltanen 1998: 98). Siltasen mukaan 

näytelmäkääntäminen on ”sanajärjestyksen, välimerkkien ja sanojen alla kulkevien 

hiuksenhienojen rytmien taidetta” (mts. 98). Näytelmäkääntäjällä tulee olla taju 

puhetyyleistä, etenkin arki- tai puhekielestä. Olennaista on, että kieli on luonnollista ja 

vaikuttaa aidolta niin, että katsojat voivat kuvitella katsovansa alkujaankin kohdekielellä 

tehtyä teosta (Wellwarth 1981: 140–142).  

Myös dubbauksessa rytmi on tärkeässä asemassa luomassa sujuvuutta ja luontevuutta, 

onhan ääninäyttelijän tekemä työ osa audiovisuaalista elämystä, jonka tulee olla 

katsojalle nautinto siinä missä teatteriesityksenkin. Dubbauskääntäjän työhön 

lisähaasteen tuo vielä se, että näyttelijän puhetta painottavat eleet ja ilmeet on jo 

esitetty ja tallennettu, ja dubbauskäännös tulisikin saada kulkemaan luontevasti noissa 

jo määritellyissä rajoissa. 

Teatterikääntämisen alue on sikälikin relevantti käsittelyn aihe av-kääntämistä 

käsittelevässä tutkimuksessa, että teatterikääntämisen prosessi muistuttaa 

dubbauskääntämisen prosessia. Näissä molemmissa kääntäjällä voi olla joko suuri tai 

pieni rooli itse esityksen luomisessa, eli joskus kääntäjä on mukana myös 

teatteriharjoituksissa tai äänitysstudiossa, kun taas toisinaan kääntäjä tekee 

käännöksen jokseenkin yksin, jonka jälkeen näyttelijät ja ohjaaja käyttävät käännöstä 

keskenään, ilman kääntäjän mukanaoloa. (ks. esim. Ellonen 1998: 44–46; Siltanen 1998: 

96, 104; Pajunen 1998: 119–120; Tiihonen 2007: 172–173, 181.) Suomessa 

dubbauskääntäjä on yleensä aktiivisesti mukana myös itse äänitystilanteessa (Tiihonen 

2007: 172). 
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Eittämättä puhuttavuuden käsite on teatterikääntämisessä varsin tärkeä. Clifford E. 

Landersin (2001: 104) mielestä puhuttavuus on itse asiassa olennaisin asia 

teatterikääntämisessä. Muut käännösprosessissa huomioonotettavat seikat, kuten 

merkitys, uskollisuus ja tarkkuus ovatkin Landersin mukaan puhuttavuudelle alisteisia 

arvoja, kun kyse on teatterikääntämisestä. Jopa tyylistä voidaan joutua tinkimään 

uskottavien ja luontevien repliikkien aikaansaamiseksi. (mts 104.) Kuten aineistoa 

analysoidessamme huomasimme, lähtee dubbauskääntäjäkin usein hakemaan 

ratkaisujaan melko kaukaakin, kun tarkoituksena on saada aikaan uskottavaa ja 

luonnollisen kuuloista kieltä.  

Eräs teatteri- ja dubbauskääntäjää vastaan tulevia haasteita puhuttavuuden suhteen 

ovat erisnimet ja niiden kääntäminen. Tulisiko nimet säilyttää ennallaan vai kääntää? 

Entä voiko kenties osan nimistä jättää alkuperäisasuunsa ja osan kääntää esimerkiksi 

lausumisen helpottamiseksi? Vaikeat nimethän voivat olla hankalia sekä lausua että 

ymmärtää. Phyllis Zatlinin (2005: 73) mukaan yhtä oikeaa vastausta ei ole ja eri maissa 

on eri käytäntöjä. Zatlin näkee asian niin, että jos lähdekielen erisnimi on vaikea lausua 

tai saa aikaan ei-toivottuja konnotaatioita, tulee jonkinlaisia muutoksia tehdä. 

Zatlin havainnollistaa näkemystään esimerkillä, jossa espanjalainen kääntäjä López 

Rubio säilytti Kauppamiehen kuolema -teoksen käännöksessään nimet lähdekielisinä, 

mutta näytelmän esityksessä Espanjassa henkilöhahmo Uncle Ben korvautui nimellä Tío 

Fred, koska ”Ben” lausutaan samalla tavalla kuin espanjan sana ven, joka tarkoittaa 

mennä-sanan imperatiivimuotoa mene. Näin vältettiin siis samalta kuulostavan, mutta 

eri asiaa tarkoittavan sanan käyttämistä, mutta säilytettiin kuitenkin lähdekielen 

läsnäolo. Toisessa vastaavanlaisessa esimerkissä Zatlin itse käänsi näytelmää The 

Elephant Graveyeard, jossa esiintyi hahmo nimeltä Ludivine Desforets. Zatlin vaihtoi 

nimen kirjailijan luvalla muotoon Madeline Delaforet, joka on siis edelleen lähdekielinen 

nimi, mutta joka on helpompi lausua. (Zatlin 2005: 73.)  

Myös dubbauskääntäjä joutuu miettimään työssään erisnimien kohtaloa. Erisnimet 

voivat olla vaikeasti lausuttavia ja näin ollen aiheuttaa toisaalta lausumisvaikeuksia 

ääninäyttelijälle ja toisaalta ymmärtämisvaikeuksia kuulijalle. Nimenhän voi, kuten yllä 

olevasta esimerkistä huomaamme, joko jättää alkuperäiseksi, keksiä tilalle 

kohdekielisen nimen tai säilyttää nimessä vierasperäisyys, mutta vaihtaa nimi hieman 
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helpompaan tai tutumpaan. Toisaalta jos henkilön nimi mainitaan elokuvassa vaikka 

vain kerran, eikä sillä ole tarinan kannalta suurta merkitystä, voi dubbauskääntäjä 

päätyä jättämään nimen kokonaan poiskin.  

Kuten tulemme tutkimuksemme analyysivaiheessa huomaamaan, 

tutkimusaineistossamme esiintyi jonkin verran nimien poisjättämistä. Näissä 

tapauksissa nimet oli korvattu muilla selittävillä sanoilla ja ylemmän tason käsitteillä. 

Näin esimerkiksi Liisan siskoon Margaretiin viitattiin dubbauksessa sanalla ”sisko”. 

Mielenkiintoista kyllä, erisnimien sisällyttäminen tai poisjättäminen ei vaikuttanut 

noudattavan mitään kaavaa. Tästä ja muista käännösratkaisuista kerromme 

yksityiskohtaisemmin luvussa 8. 

Puhuttavuus, näyteltävyys, esitettävyys - näistä ei ole tarjottu kovin tarkkoja 

määritelmiä tai ohjeita teatterikääntäjälle. Tästä syystä varsinkin esitettävyyden termi 

onkin kohdannut myös kritiikkiä. Kääntäjä ja tutkija Susan Bassnett (1991: 5) kertookin, 

että ainakin hänelle juuri esitettävyys on tuottanut eniten ongelmia teatterikääntämisen 

saralla. Bassnett kritisoikin sitä, että esitettävyyden käsitettä kyllä käytetään, mutta sitä 

ei pureta konkretian tasolle, vaan sitä kuvaillaan yleensä vain puheen sujuvuudeksi. 

Tämä onkin Bassnettin mielestä ongelmallista, sillä jokainen kääntäjä joutuu 

tilannekohtaisesti määrittelemään, mitä esitettävyys tarkoittaa ja miten sen voi ottaa 

huomioon omassa käännöksessään.  

Aineistoanalyysissämme käsittelemme myös niitä dubbauskääntäjän ratkaisuja, joihin 

on todennäköisesti vaikuttanut puhuttavuuden ja esitettävyyden tavoittelu. Tästä siis 

lisää luvussa 8. 
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6 Tutkimusaineisto  
Tutkimuksemme aineistona on Tim Burtonin ohjaama, vuonna 2010 ilmestynyt elokuva 

Alice in Wonderland eli Liisa Ihmemaassa. Elokuvan voi nähdä osana Lewis Carrollin 

Liisa Ihmemaassa -teosten ja -versioitten jatkumoa, mutta kenties vielä selvemmin se on 

osa Tim Burtonin fantasiaelokuvatuotantoa.  

Elokuva alkaa kohtauksella, jossa Liisa on vielä pieni tyttö. Hän on nähnyt pelottavaa 

unta, jossa hän putoaa koloon, ja hänen isänsä tulee lohduttamaan häntä. Pian elokuva 

siirtyy nykyaikaan, jossa Liisa on 19-vuotias, rakkaan liikemies-isänsä menettänyt 

omapäinen tyttö, joka asuu äitinsä kanssa. Liisaa uhkaa naittaminen hänen isänsä 

entisen liikekumppanin pojalle, Hamishille. Yllätyksenä järjestettävät, tanssiaisiksi 

naamioidut kihlajaisjuhlat hämmentävät Liisan täysin. Liisa perääntyykin häkeltyneenä 

Hamishin kosinnasta ja lähtee kävelylle selvittämään ajatuksiaan. Kävelyllään hän 

putoaa koloon, josta vie pitkä tunneli alas Ihmemaahan. Siellä Liisa kohtaa Alice in 

Wonderland -teoksesta tuttuja hahmoja, kuten Hullun Hatuntekijän, Herttarouvan 

(elokuvassa Punainen kuningatar), Pekoraalin (elokuvassa Pekoralisti) sekä tietysti 

liiviin pukeutuneen kanin. Elokuvan juonen mukaan Liisa on kyllä ollut lapsenakin 

Ihmemaassa, mutta on vain unohtanut tuon kokemuksen. Muistot Ihmemaasta ovat 

tulleet Liisan uniin siitä asti kun hän oli lapsi, mutta hän on aina luullut niitä vain uniksi.  

Elokuvan edetessä käy kuitenkin ilmi, että Liisaa on odotettu takaisin Ihmemaahan 

erityistä tehtävää varten. Tuo tehtävä on kauhistuttavan Pekoralistin surmaaminen ja 

samalla ilkeän Punaisen kuningattaren syökseminen vallasta ja vallan palauttaminen 

oikealle hallitsijalle, Valkoiselle kuningattarelle, joka on Punaisen kuningattaren lempeä 

ja oikeamielinen sisko. Ensin Liisa tietenkin kieltäytyy surmatyöstä, mutta kun hän 

elokuvan edetessä ystävystyy Punaisen kuningattaren sortaman Hullun Hatuntekijän ja 

muitten hahmojen kanssa, hän lopulta suostuu Riemuntaina koittavaan taisteluun. Liisa 

voittaa hurjan Pekoralistin taistelussa ja Punaisen kuningattaren valheella ja vääryydellä 

ottama kruunu palautetaan Valkoiselle kuningattarelle.  

Elokuvan lopussa Liisa palaa takaisin maanpinnalle. Ihmemaassa hän on saanut 

itseluottamusta, jonka turvin hän torjuu Hamishin kosinnan odottavan juhlaväen edessä 
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ja päättää ryhtyä harjoittelijaksi isänsä ennen omistamaan yritykseen. Hän haluaa 

laajentaa yritystä uhkarohkeasti Kiinaan, ja elokuva loppuukin siihen, kun Liisa nousee 

laivaan onnellisen näköisenä.  

Elokuva on sekoitus fantasiaa, satua, seikkailua ja jännitystä. Vaikka elokuvan 

innostajana onkin lastenkirjallisuudeksi yleensä mielletty (joskin asiasta on käyty 

keskustelua, ks. esim. Oittinen 2000: 63) tarina Liisasta, on elokuvan maailma kaikessa 

värikkyydessään myös melko synkkä. Myös musiikki on paikoin todella dramaattista, 

mikä on omiaan korostamaan jännittäviä, jopa pelottavia käänteitä. Elokuva 

vertautuukin ennemmin Tim Burtonin visuaalisten ja usein synkähköjen 

fantasiaelokuvien perinteeseen kuin Alice in Wonderland -tarinoitten jatkumoon.  

Elokuvassa on tapahtumia ja hahmoja alkuperäisistä Lewis Carrollin teoksista Alice’s 

Adventures in Wonderland (1865) sekä Through the Looking Glass (1875). Through the 

Looking Glass on suomennettu kerran nimellä Liisan seikkailut peilimaailmassa, kun taas 

Alice’s Adventures in Wonderland on suomennettu neljästi: 1906 kääntäjänä toimi Anni 

Swan, 1972 Kirsi Kunnas ja Eeva-Liisa Manner, 1995 Alice Martin ja 2001 Tuomas 

Nevanlinna. Swanin sekä Kunnaksen ja Mannerin käyttämä kirjan nimi oli Liisan 

seikkailut ihmemaassa, Martinin Alicen seikkailut ihmemaassa ja Nevanlinnan Liisa 

ihmemaassa.  

Liisan seikkailut on kerrottu useasti myös elokuvan keinoin. Tunnetuin elokuvista on 

eittämättä Disneyn animaatio vuodelta 1951. Myös tutkimusaineistonamme toimivassa 

Liisa-elokuvassa on mukana Disney, sillä elokuva on Walt Disney Studios Motion 

Pictures AB:n levittämä ja aineistostamme onkin löydettävissä visuaalisia yhtymäkohtia 

tähän animaatioelokuvaan.  

Vaikka tutkimusaineistonamme onkin kaikille tutun kirjallisuuden klassikon Alice in 

Wonderlandin eräänlainen uusi versio, emme paneudu alkuperäisteokseen, sen 

juonenkäänteisiin tai hahmoihin sen syvällisemmin tässä tutkimuksessa. Koska me 

olemme kiinnostuneita elokuvan suomennoksista, siis tekstityksestä ja dubbauksesta, ei 

itse elokuvan analyysi ole tutkimuksemme kannalta relevantti. Elokuvan tarkastelu 

nimenomaan Alice in Wonderland -viitekehyksessä olisikin jo yksinään riittävä aihe 

kokonaiselle tutkimukselle. 
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Tutkimusaineistonamme toimivan Liisa Ihmemaassa -elokuvan dvd:lle on tekstittänyt 

SDI Media. Varsinaisen kääntäjä-tekstittäjän nimeä ei lopputeksteissä mainita. 

Dubbauskäännöksen on puolestaan laatinut kääntäjä Aki Heinlahti tanskalaisen 

Mediaplantin toimesta. Elokuvateattereita varten ei elokuvaa dubattu laisinkaan, eli 

tarjolla oli ainoastaan alkuperäiskielinen, suomeksi tekstitetty versio. Mielestämme 

tämä on erittäin mielenkiintoista, sillä dubbaushan on varsin kallista. Olisi voinut 

kuvitella, että dubbausta olisi käytetty hyödyksi mahdollisimman paljon ja täten 

näytetty myös elokuvateattereissa pyörivässä versiossa. Toisaalta ehkäpä vielä 

mielenkiintoisempaa on, että elokuva on ylipäätään dubattu – onhan se kielletty alle 11-

vuotiailta. Kuitenkin yli 11-vuotiaat osaavat lukea jo tekstityksiä. Heidi Heikkisen (2007: 

241) mukaan Suomessa elokuvat, jotka on tarkoitettu alle 11-vuotiaille, pyritään 

dubbaamaan Liisa-elokuvaan dubbauskäännöksen tehnyt Aki Heinlahti (2011) 

kertookin meille lähettämässään sähköpostissa, että elokuvan kohdeyleisö oli jo sen 

ikäistä, että ikä ei ollut keskeinen tekijä rekisteriä valitessa ja yksittäisiä ratkaisuja 

tehdessä verrattuna esimerkiksi esikouluikäisten piirrettyihin. Heinlahti sanookin, että 

käännösratkaisuihin vaikuttivat enemmän elokuvan miljöö ja tunnelma sekä aiemmat 

Liisa-käännökset. Heinlahti ei siis suunnannut käännöstään varsinaisesti lapsille siinä 

mielessä, että olisi varta vasten ajatellut mitään tiettyä ikäryhmää. Heinlahden pyrkimys 

oli pikemminkin tehdä alkutekstille mahdollisimman uskollisia ja toimivia ratkaisuja 

asiakkaan toiveiden puitteissa. (Heinlahti 2011.) 

Elokuvan kieli on valtaosin yleiskieltä. Slangia puheessa ei esiinny, ja ainoat 

murteellisuudet esiintyvät Hullun Hatuntekijän ja Maaliskuun Rusakon repliikeissä, ja 

niissäkin vain muutaman kerran. Tämä on ymmärrettävää, koska elokuvan miljöö on 

historiallinen. Tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun Englantiin, ja tarkemmin sanottuna 

yläluokkaiseen ympäristöön. Tästä syystä myöskään elokuvan käännöksissä ei esiinny 

runsaasti puhekielisyyksiä saati murteellisuuksia tai slangia. Elokuvan 

dubbausääniraidassa puhekielisyyksiä esiintyy enemmän kuin tekstityksessä, kuten oli 

odotettavissakin. Tavoitellaanhan dubbauksessa puheenomaisuutta, kun taas 

tekstityksiin vaikuttavat kirjoitetun kielen konventiot.  
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7 Metodi 
Pro gradu -tutkielmamme on laadullinen tutkimus, jossa pyrimme soveltamaan valittua 

teoriaa käytännössä Liisa ihmemaassa -elokuvan dubbauksen ja ruututekstin välisten 

erojen analyysiin ja tulkintaan. Perustamme tutkielmamme ajatukseen siitä, että elokuva 

on multimodaalinen kokonaisuus, eikä dialogia tai ruututekstiä voi erottaa omaksi 

yksittäiseksi kokonaisuudekseen niin, että elokuvan muut viestintäkanavat (musiikki, 

puvustus, tehosteet, miljöö, ja niin edelleen) jätetään huomiotta. Koska keskitymme 

elokuvan dubbauskäännöksen ja ruututekstin välisiin eroihin, analyysimme lähtökohdat 

kumpuavat teoriaosuudessa esitetyistä dubbaus- ja ruututekstikääntämisen 

erityispiirteistä ja konventioista.  

Erityisesti hyödynnämme Dirk Delabastitan (1989) ajatuksia multimodaalisten tekstien 

käyttämistä viestintäkanavista ja Fredric Chaumen (2004) synkroniajaottelua. Lisäksi 

omaksi osa-alueekseen nousee puheen illuusion luominen, josta muun muassa Liisa 

Tiittula (1992, 2001) ja Sampo Nevalainen (2003) sekä Irmeli Pääkkönen ja Markku 

Varis (2000) ovat kirjoittaneet sekä puhuttavuus, johon erityisesti teatterikääntämisen 

puolella on paneuduttu George Wellwarthin (1981) toimesta. Nämä ovat olennaisia osia 

dubbauskääntämistä, johon tutkimuksemme painottuu ja siten tärkeitä osia pro gradu -

tutkielmaamme. 

Koska teemme tapaustutkimusta, pyrimme kuvaamaan ja selittämään mahdollisia syitä 

kääntäjien erilaisten ratkaisujen takana teoriaosuuteen tukeutuen pyrkimättä 

yleistettäviin tuloksiin. Enemmänkin haluamme lisätä ymmärrystä ja tietoa 

dubbauskääntämisestä, jota on tutkittu Suomessa vielä verrattain vähän. 

Aineistomme oli 108-minuuttinen Liisa Ihmemaassa -elokuva kokonaisuudessaan. 

Keräsimme esimerkit katsomalla elokuvaa moneen otteeseen ja monella tapaa eli 

erilaisilla englanti-suomi-kieliyhdistelmillä. Katsoimme siis elokuvan niin 

suomenkielisen dubbauksen ja suomenkielisen tekstityksen kanssa, suomenkielisen 

dubbauksen ja englanninkielisen tekstityksen kanssa, alkuperäiskielisenä 

suomenkielisen tekstityksen kanssa kuin ainoastaan suomeksi dubattunakin. 
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Ensimmäisillä katsomiskerroilla kirjasimme ylös kaikki huomaamamme dubbauksen ja 

tekstityksen väliset erot ja poimimme jokaisesta esimerkistä alkuperäiskielisen, 

dubatun sekä tekstitetyn version. Seuraavassa vaiheessa aloimme koota aineistoamme 

yhteen ja ryhmitellä löytämiämme esimerkkejä eri kategorioihin. Vielä jaottelun jälkeen 

palasimme useaan otteeseen elokuvan pariin tarkistamaan esimerkkien yksityiskohtia ja 

jokaisella katsomiskerralla olemme tehneet uusia oivalluksia teorian ja aineistomme 

suhteen. Aineistomme osoittautuikin niin hedelmälliseksi, että jouduimme luopumaan 

monesta mielenkiintoisesta esimerkistä tilan puutteen vuoksi ja säilyttämään vain ne 

esimerkit, jotka ovat oleellisia tämän tutkielman puitteissa. 

Olemme jaotelleet poimimamme havainnot neljään eri pääkategoriaan, jotka 

pohjautuvat dubbauksen erityispiirteisiin, eli huulisynkroniaan, elesynkroniaan ja 

isokroniaan eli ajastukseen, puhekieleen ja puhuttavuuteen sekä planssien käyttöön. 

Tutkimuksemme metodi on dubbauskäännöksen ja ruututekstin tarkasteleminen ja 

vertaileminen teorian valossa. Koska tutkimusotteemme on laadullinen, pyrimme 

dubbauskäännöksen ja ruututekstin vertailun avulla lisäämään tietoa erityisesti 

dubbauskääntämisestä. Pyrimme myös teoriakirjallisuuden avulla selvittämään pitääkö 

hypoteesimme paikkaansa eli onko puhuttu dubbauskäännös ruututekstiä 

puhekielisempi. 
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8 Aineistoanalyysi 
Olemme jaotelleet aineistoanalyysin esimerkkimme teorian tarjoamiin kategorioihin. 

Aineistomme oli hyvin hedelmällinen, mutta tilan säästämiseksi esittelemme 

löytämistämme esimerkeistä vain pienen osan. Vaikka olemme jaotelleet esimerkit 

tietyn otsikon alle, tämä ei tarkoita sitä, että kyseinen esimerkki sopisi yksinomaan 

tähän kategoriaan. Suurimmassa osassa valitsemistamme esimerkeistä esiintyy useampi 

erityispiirre samanaikaisesti. Jaottelu onkin tältä osin keinotekoinen siinä mielessä, että 

dubbauskääntäjän on joka tapauksessa täytynyt kiinnittää huomiota näihin kaikkiin osa-

alueisiin käännöstä tehdessään. 

Olemme sijoittaneet lähdetekstin, ruututekstin ja dubbauskäännöksen taulukkoon 

helpottaaksemme analyysin seuraamista. Tilan puutteen vuoksi emme esitä ruututekstiä 

sen alkuperäisessä asettelussa. Taulukoissa esiintyvät lihavoinnit ovat omiamme ja 

olemme pyrkineet niiden avulla selventämään niitä asioita, joihin haluamme kiinnittää 

huomiota.  

8.1 Synkronia 

8.1.1 Huulisynkronia 
Tietyt äänteet, kuten bilabiaaliset äänteet ja väljät vokaalit, tekevät puhujan 

suunliikkeistä selvästi erottuvat ja tunnistettavat. Lähikuvissa, joissa suu on katsojan 

nähtävillä ja puheessa esiintyy näitä tiettyjä äänteitä, olisi dubbauskääntäjän hyvä 

käyttää käännöksessään äänneasultaan samankaltaisia sanoja. Tämänkaltaisia 

esimerkkejä aineistostamme löytyi verrattain paljon ja esittelemmekin niistä vain osan.  

Huulisynkronian tärkeydestä dubbauksessa on käyty runsaasti tieteellistä keskustelua 

ja mielestämme sen merkittävää asemaa on syystäkin kritisoitu (mm. Chaume 2004: 50 

ja O’Connell 2003: 80–81). Täydellisen huulisynkronian saavuttaminen on mahdotonta 

ja täysin tarpeetontakin kun lähdekielenä on englanti ja kohdekielenä suomi. Kielten 

väliset rakenteelliset erot ovat suuria, mikä näkyy dubbauskääntäjälle varmasti 

erityisesti sanojen pituuksissa; ovathan suomenkieliset sanat huomattavasti 

englanninkielisiä pidempiä. Tämä käy hyvin ilmi seuraavasta esimerkistä. 
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ESIMERKKI 1

Lähdeteksti You’re all mad!

Tekstitys Hulluja koko joukko.

Dubbaus Sekopäät.

Herttasotamies etsii Liisaa teekutsuilta ja kommentoi seurueen käytöstä. Lähdetekstin 

kolmesanainen repliikki suomentuu sopivasti sotamiehen yhdellä, kolmetavuisella 

”Sekopäät”-huudahduksella. Tämän lisäksi sanat ”mad” ja ”päät” rimmaavat, koska 

”mad”-sanaa venytetään entisestään ja korostetaan näyttelijän liioitelluilla 

päänliikkeillä. Dubbauskääntäjä on siis korvannut lähdetekstin bilabiaalisen /m/-

äänteen käännökseensä toisella bilabiaalisella äänteellä /p/. Tämän lisäksi valittu 

ilmaus on hyvin puhekielinen verrattuna ruututekstiin. 

Edellinen esimerkki osoittaakin, kuinka huulisynkronialla on paikkansa sellaisissa 

kohtauksissa, joissa artikulaatioelimet ovat selvästi näkyvillä. Tällöin dubbauskääntäjän 
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on hyvä pyrkiä alku- ja lopputavujen äänteellisiin vastaavuuksiin, vaikka se joskus 

merkitsisikin hieman vapaampaa käännösratkaisua. Kääntäjä tarvitseekin erityistä 

luovuutta, koska irrottautuessaan lähdetekstistä hänen on samalla pidettävä mielessään 

myös lähdetekstin funktio. Muun muassa Frederik Chaume (2004: 34, 2008: 136) on 

nostanut esiin tämän mahdollisuuden leikitellä kielellä ja irrottautua lähdetekstistä 

äänteellisen vastaavuuden aikaansaamiseksi. Esimerkkejä lähdetekstistä 

irrottautumisesta löytyi aineistostamme muutama oikein onnistunut repliikki. 

ESIMERKKI 2

Lähdeteksti Where's your head?

Tekstitys Mitä sinä mietit?

Dubbaus Mitä sinä teet?

Liisa on ajatuksissaan tanssiessaan Hamishin kanssa ja törmää toiseen tanssipariin, 

jonka jälkeen Hamish vie hänet sivummalle tiedustellakseen tilannetta esimerkin 

mukaisesti. Miesnäyttelijä painottaa selvästi närkästyneenä sanaa “head”, aivan kuin 

näyttelijä sanoisi /heed/, jolloin dubbauksen /teet/ sopii todella hyvin suunliikkeisiin. 

Vaikka kyseessä ei olekaan teoriaosuudessamme haastaviksi mainitut bilabiaalinen tai 

labiodentaalinen äänne, näyttelijä venyttää repliikin lopputavua niin paljon, että 

suunliikkeistä tulee poikkeuksellisen selvät. Tämä pakottaa dubbauskääntäjän 

kiinnittämään tähän erityistä huomiota käännösratkaisua tehdessään. 

Mielestämme kääntäjä-tekstittäjän ja dubbauskääntäjän erilaisista käännösratkaisuista 

käy ilmi, kuinka paljon näiden kahden audiovisuaalisen käännösalan konventiot eroavat 
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toisistaan, kun kääntäjä-tekstittäjän ei tarvitse kiinnittää huomioita näyttelijöiden 

suunliikkeisiin. Dubbauskääntäjän on puolestaan seurattava kuvan tapahtumia astetta 

tarkemmin.  

Paikoin huulisynkronia kuitenkin rajoittaa kääntäjän työtä niin paljon, että se miltei 

sanelee dubbauskääntäjän käännösratkaisun, eikä niinkään edes anna mahdollisuuksia 

keksiä luovia ratkaisuja huulisynkronian nimissä: 

ESIMERKKI 3

Lähdeteksti Page!

Tekstitys Hovipoika!

Dubbaus Paasi!

Punainen kuningatar pelaa kroketin kaltaista pallopeliä ja lyö pallonsa pensaaseen. 

Valkoinen kani kutsutaan paikalle hakemaan pallo. Kuningattaren suu on selvästi 

näkyvissä tässä kohtauksessa eikä sanaa ”hovipoika” saa mitenkään mahdutettua 

näyttelijän suunliikkeisiin. Tässäkin tapauksessa dubbauskääntäjä on mennyt sekä 

huuli- että ajastussynkronian ehdoilla, mikä ei olisi ollut paras vaihtoehto, jos 

kohdeyleisönä olisivat olleet lapset. Tekstityksen sana ”hovipoika” on varmasti 

nuoremmillekin helpompi käsittää kuin sen historiallinen vastine ”paasi”. Käyttämällä 

tätä sanaa dubbauskääntäjä on kuitenkin saanut toistettua lähdetekstin bilabiaalisen 

/p/-äänteen sekä väljän vokaalin a käännösratkaisussaan, joiden yhdistelmä aiheuttaa 

Frederic Chaumen (2004: 41–43) mukaan erityisen selkeät suunliikkeet. 

Vastaavanlainen tilanne esiintyy myös seuraavassa esimerkissä, jossa yhdistyvät /a/-

äänne sekä bilabiaalinen /m/-äänne.  

ESIMERKKI 4

Lähdeteksti Um?

Tekstitys Am?

Dubbaus Am?
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Tässä esimerkissä Valkoinen kani epäröi, kun Punainen kuningatar kysyy häneltä Liisan 

nimeä. Punainen kuningatar erehtyy olettamaan Kanin epäröintiä ”Um…” Liisan nimeksi. 

Kun Punainen kuningatar toistaa kuulemansa ”nimen”, tämän punattu suu on selvästi 

katsojan nähtävillä, mikä ei anna dubbauskääntäjälle liikkumavapautta ratkaisunsa 

kanssa. Niinpä hän on pakotettu toistamaan suunliikkeet. Liisan ”nimeksi” dubbauksessa 

tulee ”Am”, joka siis lausutaan täysin samalla tavalla kuin lähdekielen ”Um”. Ero lähde- 

ja kohdekielen kirjoitusasussa näkyykin ainoastaan tekstityksessä, jonne nimi on 

kirjoitettu muotoon ”Am” ”Umin” sijaan.  

Harmillista tässä esimerkissä on, että kohtauksen vitsi ei välity parhaalla mahdollisella 

tavalla, vastaisihan englannin ”um…” lähinnä suomen interjektiota ”öö…”. Hahmon 

suunliikkeet ovat niin selvät ja toistuvat, että kääntäjä on pakotettu käyttämään 

äänteellisesti vastaavaa ilmaisua ”Am”, vaikka vitsi ei tällöin oikein välity käännöksestä. 

Tämä on valitettavaa, koska vitsi toistuu vielä myöhemmin elokuvassa. 

Vastaavasti seuraavasta esimerkistä käy jälleen ilmi dubbauskääntäjän mahdollisuus 

rajoituksista huolimatta luovuuteen.  

ESIMERKKI 5

Lähdeteksti Hatter!

Tekstitys Hatuntekijä!

Dubbaus Älä!

Tässä Liisan huudahdus ”Hatter!” on dubbauksessa saanut muodon ”Älä!”. Kontekstista 

irrotettuna dubbauskääntäjän ratkaisussa ei vaikuta olevan logiikkaa, mutta 

asiayhteydessä se on oikein sopiva ratkaisu. Kohtauksessa hatuista intoutunut 

Hatuntekijä vouhottaa ja Liisa keskeyttää tämän yksinpuhelun. Lähdekielen ”Hatter” 

alkaa soinnittomalla /h/-äänteellä, joka ääntyy kurkunpäässä eikä siten vaikuta 

huultenliikkeisiin, joten tässä repliikissä suurin merkitys on sitä seuraavalla /æ/-

äänteellä, joka on väljä vokaali ja aiheuttaa näin selvän suunliikkeen. Vastaavan 

suunliikkeen saa aikaan dubbauskääntäjän /ä/-äänteitä sisältävä ratkaisu ”Älä!”. 
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Seuraavassa esimerkissä dubbauskääntäjä on täyttänyt suomennokselle annetun tilan 

ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Mielikuvitusta käyttämällä syntyy yllättäviäkin 

lopputuloksia (*hh tarkoittaa sisäänhengitystä): 

ESIMERKKI 6

Lähdeteksti I like you, Um.

Tekstitys Pidän sinusta, Am.

Dubbaus (*hh) Pidän sinusta.

Herttasotamies on ihastunut Amiin, joka on siis oikeasti Liisa. Kohtauksessa 

Herttasotamiehen pää on sivukuvassa, mutta lähdekielen ensimmäisen äänteen /ai/ 

sanominen käy selvästi ilmi tämän suunliikkeistä. Dubbauskääntäjä on päätynyt 

lisäämään selvän hengenvedon repliikin alkuun, jolloin ei synny ristiriitaa auki olevan 

suun ja bilabiaalisen /p/-äänteen kanssa. Lähdekielen /ai/-äänne korvautuu siis 

henkäyksenomaisella interjektiolla ”aaah”. Näin dubbauskääntäjä on onnistuneesti 

toteuttanut huulisynkroniaa ja luonut katsojalle illuusiota alkujaankin suomeksi 

puhutusta elokuvasta. 
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Dubbauskääntäjä voi vahvistaa tätä illuusiota myös toistamalla esimerkiksi nimiä 

samalla paikalla kuin ne esiintyvät lähdetekstissä. Tällöin katsoja huulia seuratessaan 

näkee nimien muodostumisen ja ääntä kuunnellessaan myös kuulee nimet.  

ESIMERKKI 7

Lähdeteksti Release the Jubjub Bird!

Tekstitys Päästäkää Jubjub-lintu irti!

Dubbaus Kiinni, Jubjub-lintu!

Kapinalliset ovat tulleet esiin Hullun Hatuntekijän johdolla ja Punainen kuningatar 

koettaa vangita joukot petolinnun avulla. Punainen kuningatar tulee lähikuvaan vasta 

”Jubjub bird” -sanojen kohdalla, joten sillä, mitä dubbauksessa sanotaan ennen kyseistä 

kohtaa, ei ole kovin paljon merkitystä. Jubjub-sanassa on kaksi haastavaa bilabiaalista 

/b/-äännettä, joten dubbauskääntäjä on valinnut sellaisen käännösratkaisun, jossa sana 

”Jubjub” esiintyy samassa kohdassa kuin alkuperäisessä repliikissä vahvistaen näin 

illuusiota siitä, että hahmot puhuvat suomea.  

Dubbauskääntäjä on toiminut vastaavanlaisesti monessa muussakin kohdassa. Sama tai 

samankuuloinen nimi on yleensä helppo sijoittaa samaan kohtaan lähdekielen sanan 

kanssa huulisynkronian vahvistamiseksi. Esimerkiksi seuraavat sanat toistuivat sekä 

englanniksi että suomeksi samassa kohdassa. 

Gribling Day Tulisintai

Absolem Absolem

Oraculum Oraakkelium

Majesty Majesteetti

Kuten edellä olevista esimerkeistä huomaamme, huulisynkronia toisaalta pakottaa 

dubbauskääntäjän käyttämään tietynlaisia käännösratkaisuja, mutta samalla myös 

pakottaa luovuuteen. Monet esimerkit menevät jaottelussamme huulisynkronian alle, 

mutta toisaalta ne toki sopisivat myös esimerkeiksi muihin kategorioihin – 

dubbauskääntäjä ei voikaan keskittyä vain yhteen erityispiirteeseen, vaan hänen on 

todellakin huomioitava ne kaikki.
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8.1.2 Elesynkronia 
Elesynkronia tarkoittaa käännöksen sisällön ja kuvassa näkyvien eleiden ja ilmeiden 

yhteensopivuutta. Jos hahmo nyökyttää päätään, se on monissa kulttuureissa 

myöntymisen merkki, eikä hahmon silloin kannata vastata kieltävästi. Näkemyksemme 

mukaan Liisa Ihmemaassa -elokuvassa elesynkronia ei kovin paljon ohjannut 

dubbauskääntäjän työtä. Esimerkkejä löytyi jonkin verran, mutta yksikään niistä ei 

meidän mielestämme ole ongelmallinen, esimerkiksi sellainen, että kuva ja 

suomenkielinen dialogi joutuisivat jotenkin ristiriitaan. Kaikki löytämämme 

elesynkronian alle lukeutuvat esimerkit ovat loppujen lopuksi harmoniassa kuvan, 

sanan ja äänen suhteen. Eleet pikemminkin korostavat ja täydentävät dialogia ja kuvaa.  

Olemme valinneet analysoitavaksemme vain muutaman hyvin selkeän esimerkin 

elesynkroniasta, mutta on tärkeää huomioida, että näyttelijän eleet ja ilmeet ovat 

elokuvassa koko ajan läsnä rytmittämässä myös suomenkielistä dubbausta. Näin ollen 

ne vaikuttavat suomenkielisen ääninäyttelijän työhön etenkin mitä tulee prosodisiin eli 

ääneen ja aikaan liittyviin puheen piirteisiin.  

Joissakin esittelemistämme esimerkeistä tekstitys- ja dubbausratkaisut ovat 

yhdenmukaiset, mutta olemme halunneet nostaa ne esille, koska ne havainnollistavat 

omalla tavallaan elesynkroniaa. Tässä elokuvassa silmiinpistäviä esimerkkejä 

elesynkroniasta ei ollut, vaan eleet olivat pikemminkin hienovaraisesti koko ajan läsnä. 

Ne ovat luonnollinen ja erottamaton osa lähdetekstiä. Esimerkissä 8 kädenliike 

vahvistaa deiktistä ilmausta ”tuo”. Suomenkielinen ääninäyttelijä ei painota sanaa ”tuo”, 

vaan kyseessä on enemmänkin sanan ja sormella osoittamisen muodostama 

merkityskokonaisuus, joka vielä täydentyy näyttelijän inhoavalla ilmeellä. 
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ESIMERKKI 8

Lähdeteksti You’ll want to wash that finger.

Tekstitys Sinun on pestävä sormesi.

Dubbaus Peset kai tuon käden?

Liisa on siirtänyt kaalimadon Hamishin olkapäältä syrjään paljaalla kädellä, ja tässä 

esimerkissä Hamish kauhistelee tätä. ”Peset kai tuon käden” sopii hyvin näyttelijän 

suunliikkeisiin ja deiktinen ilmaus ”tuo” korostaa osaltaan kuvan ja sanan vuoropuhelua, 

koska se saa kontekstinsa kuvasta: osoittaahan Hamish sormellaan Liisan kättä. 

Seuraavassa esimerkissä painotuksia sen sijaan on runsaasti. Olennaista tässä 

esimerkissä on, että kanin käpälänliikkeet määräävät suomenkielisten sanojen 

painotusten paikat. Itse painotetuilla sanoilla ei ole niinkään suurta merkitystä, vaan 

tärkeää on, että sanat painottuvat samanaikaisesti käpälänliikkeitten kanssa. Näin 

katsojalle syntyy puhetilanteesta luonnollinen vaikutelma.  
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ESIMERKKI 9

Lähdeteksti
I’ve been up there for weeks, trailing one Alice after the next, and I was
almost eaten by other animals. Can you imagine? They go about entirely
unclothed, and they do their shukm in public. I had to advert my eyes.

Tekstitys
Olen jahdannut viikkokausia Liisaa toisensa perään ja muut eläimet
melkein söivät minut. Voitko kuvitella? Ne kuljeskelevat siellä alasti ja
tekevät pashtinsa pihalle. En kehdannut katsoa.

Dubbaus
Etsin häntä viikkoja. Juoksin eri Liisojen perässä sikäläisten eläinten
jahtaamana. Ne haahuilivat siellä alasti ja tekivät pashtinsa pihalle. En
kehdannut katsoa.

Liisa on juuri saapunut Alimaailmaan ja joukko sen asukkaista kiistelee siitä, onko hän 

se oikea Liisa. Tässä esimerkissä puhuu kiihtynyt Valkoinen kani voimakkaasti elehtien. 

Hän heilauttaa toistuvasti käpäläänsä painottaakseen sanojaan. Suomenkielinen 

dubbaus on tavoittanut kanin liikkeiden rytmin. Kun ääninäyttelijä sanoo ”viikkoja”, ”eri 
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Liisojen” ”jahtaamana” ja ”pashtinsa pihalle” hänen äänenpainonsa toistaa kanin eleitä 

vahvistaen näin viestiä.  

Mielenkiintoista olisi tietää, onko dubbauskääntäjä merkinnyt painotetut sanat 

näyttelijälle jo käsikirjoitukseen vai onko näyttelijä painottanut oma-aloitteisesti sanoja 

eleiden mukaisesti, jotta lopputuloksesta on saatu luonnollinen. Tatu Tiihonenhan 

kertoo (2007: 180), että dubbauskäsikirjoitukseen sisällytetään ohjeita näyttelijöille.  

Meille heräsikin kysymys, lukeutuvatko painotukset näihin ohjeisiin.  

Kuten aiemmin mainitsimme, aineistossamme ei ole kulttuurisidonnaisia eleisiin 

liittyviä vitsejä, jotka eivät aukeaisi länsimaisessa kulttuurissa. Siten ne ymmärretään 

niin lähde- kuin kohdekulttuurissakin, jolloin dubbauskääntäjän ei ole erikseen 

tarvinnut selitellä eleitten merkityksiä. Esimerkissä 10 Peltohiiri tekee sormellaan 

kurkunleikkauseleen, mikä ymmärretään niin Suomessa kuin elokuvan tuotantomaassa 

Yhdysvalloissakin. 
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ESIMERKKI 10

Lähdeteksti Good thing the bloodhound is one of us, or you'd be...

Tekstitys Onneksi ajokoira kuului meihin, tai muuten...

Dubbaus Onneksi ajokoira kuului meihin, tai muuten...

Ajokoira haistoi sotilaiden etsimän Liisan teekutsuilla, mutta johdatti heidät pois 

pelastaakseen tämän. Peltohiiri on asiasta helpottunut ja sanottuaan repliikin tekee 

kurkunleikkausliikkeen, joka on otettava huomioon sekä tekstityksessä että 

dubbauksessa. Eleen merkitys ei ole kulttuurisidonnainen vaan se on hyvin 

ymmärrettävissä myös Suomessa, eikä se siis kaipaa sanallista selitystä.  

Seuraavassa esimerkissämme kädellä osoittaminen ja sanallinen ilmaisu yhdistyvät 

jälleen merkityskokonaisuudeksi. Periaatteessa jo pelkkä kädenliike voisi toimia 

käskynä, mutta tässä tapauksessa sanat vahvistavat viestiä.  

ESIMERKKI 11

Lähdeteksti Seize her!

Tekstitys Ottakaa hänet kiinni!

Dubbaus Perään!

Herttasotamiehelle on viimein selvinnyt, että Am onkin kuningattaren etsimä Liisa. Liisa 

pakenee ja Herttasotamies lähettää joukkonsa hänen peräänsä. Lähdetekstin 

kaksisanainen repliikki on korvattu dubbauskäännöksessä kaksitavuisella sanalla. 
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Dubbauskääntäjä on voinut luottaa näyttelijän selkeään eleeseen, joka täydentää 

huudahduksen merkitystä. On tarpeetonta toistaa, kenen perään sotilaat lähetetään. 

Kädenliike on itsessäänkin eräänlainen käsky sotilaille suunnannäytön ohella. Liikkeen 

siis voi lukea joko niin, että Herttasotamies osoittaa sotilaille kenen perään heidät 

lähetetään tai se voidaan nähdä käskynä tai suunnannäyttönä ilman varsinaista objektia.  

Aineistossamme oli myös toisenlaisia esimerkkejä suunnannäytöstä eleiden avulla. 

Tässä esimerkissä kanin eleet pakottavat dubbauskääntäjän kiinnittämään huomiota 

siihen, missä vaiheessa repliikkiä kuningattaret esitellään.  
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ESIMERKKI 12

Lähdeteksti On this, the Frabjous Day, the Queens Red and White shall send forth
their champions to do battle on their behalf.

Tekstitys Tänään koittaa Riemuntai, jolloin Punainen ja Valkea lähettävät
sankarinsa taistelemaan puolestaan.

Dubbaus Tänään koittaa Riemuntai, jolloin Punainen ja Valkea lähettävät
sankarinsa siis taistelemaan.

On Riemuntai, jolloin Punainen ja Valkoinen kuningatar ottavat mittaa toisistaan. Kani 

esittelee sisarukset ja osoittaa vuorollaan Punaista ja Valkoista kuningatarta. Myös 

dubbauksessa Punainen ja Valkoinen on sanottava samanaikaisesti kanin viittomien 

kanssa, jotta synkronia säilyy. Vaikka tekstityksessä ja dubbauksessa kuningatarten 

nimet mainitaan, ei elesynkronialla ole tekstityksessä samalla tavalla merkitystä, koska 

kanin käpälänliikkeet eivät näy kaksirivisen ruututekstin alta.  

Seuraava kohtaus on kenties aavistuksen hienovaraisempi esimerkki elesynkroniasta. 

Siinä toisaalta ensimmäisen näyttelijän hieman säälivä ja ylimielinen katse yhdistettynä 

alentuvaan äänensävyyn ja toisen näyttelijän apea ulkonäkö toimivat merkityksen 

välittäjänä. Puheen ääneen ja aikaan liittyvät piirteet, kuten intonaatio, rytmi ja 

painotus, ovat olennainen osa puhetta. 
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ESIMERKKI 13

Lähdeteksti You don’t want to end up like Aunt Imogene?

Tekstitys Et kai halua samanlaiseksi kuin Imogene-täti?

Dubbaus Ethän tahdo vanhaksipiiaksi?

Liisan sisko yrittää suostutella Liisaa myöntymään Hamishin kosintaan osoittamalla 

varoittavan esimerkin naimattomasta naisesta eli homssuisesta ja yksinäisestä Imogene-

tädistä. Mielestämme tässä esimerkissä dubbaus selvästi selittää katsojalle Imogene-

tädin aseman, vaikka lähdetekstin kuulija sekä tekstityksen lukija joutuvat lukemaan 

tädin kohtalon prosodisten ja visuaalisten vihjeiden avulla: ensin Liisan siskon 

äänenpainosta ja vihjailevasta katseesta Imogene-tädin suuntaan ja sitten itse Imogene-

tädistä, joka juhlakansan keskellä istuu yksinäisenä ja apeannäköisenä. 
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Kääntäjä-tekstittäjä on esimerkissä pysynyt lähellä lähdetekstiä ja luottanut lukijan 

multimodaaliseen lukutaitoon. Tässä repliikissä katseen lisäksi puheen prosodiset 

piirteet ovat avainasemassa. Puheessa, ja varsinkin spontaanissa puheessa 

ensimmäiseksi havaittavat ominaisuudet ovat sellaisia, joita on vaikea tai mahdoton 

merkitä kirjoitukseen, kuten onko puhuja mies vai nainen, vanha vai nuori, väsynyt vai 

virkeä (Yli-Luukko 2008). Suomenkielinen näyttelijä on säilyttänyt repliikissä 

samanlaisen sävyn ja sen lisäksi dubbauskääntäjä on vielä avannut repliikin 

merkityksen kuulijalle. Toisaalta kääntäjä-tekstittäjän ratkaisu on ollut 

ruututekstikonventioiden mukainen; toistetaanhan siinä Imogene-tädin nimi. Tapaus on 

harvinainen esimerkki siitä, että dubbauskääntäjä on valinnut kääntäjä-tekstittäjää 

eksplisiittisemmän käännösratkaisun. 

Pohdimme myös, onko tässä kohtauksessa haluttu välttää englanninkielisten nimien 

toistoa, joka tekisi dubbauksesta ehkä raskaan kuuloisen. Toisaalta vierasperäisten 

erisnimien toistelu jossain määrin rikkoisi illuusiota siitä, että teos olisi alkujaankin 

suomenkielinen. Pohdimme myös, onko kohtauksen näyttelijä kokenut Imogene-tädin 

vaikeasti lausuttavaksi. Sanoohan teatterikääntäjä Phyllis Zatlin (2005: 73), että jos 

erisnimi on vaikea lausua, tulee kääntäjän tehdä jotakin muutoksia asian suhteen. 

Mielenkiintoista on, että Imogene-tädin nimi mainitaan myöhemmin 

dubbausääniraidalla, mutta toisen näyttelijän toimesta.  

Näyttelijöiden eleet ohjaavat jossain määrin dubbauskääntäjän työtä, mutta tässä 

elokuvassa ne eivät vaikuta aiheuttavan suurempia ongelmia. Eleet eivät aiheuta 

kohdekulttuurissa kummastusta, jolloin dubbauskääntäjän ei ole tarvinnut kiinnittää 

asiaan erityistä huomiota. Enemmänkin eleet ovat vaikuttaneet sanajärjestykseen, 

ajastukseen ja näyttelijän työhön painotusten osalta. Koska eleet on määritelty jo 

valmiiksi, on dubbauskääntäjän ja näyttelijän myötäiltävä niitä työssään. 

Vaikka aineistossamme ei ollut silmiinpistäviä esimerkkejä, jotka olisivat aiheuttaneet 

ristiriitaa kuvan ja käännöksen sisällön kanssa, on dubbauskääntäjän kuitenkin koko 

ajan huomioitava näyttelijöiden eleet ja päänliikkeet, ja mitoitettava puhe niiden 

mukaisesti (Tiihonen 2007: 176). Näin ajastus ja elesynkronia nivoutuvat yhteen 

käännösstrategioissa.  
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8.1.3 Ajastus eli isokronia 
Repliikin keston synkronia tarkoittaa sitä, että lähde- ja kohdekieliset repliikit ovat 

alkamis- ja loppumisajoiltaan identtiset. Dubbauskääntäjän on otettava 

ajastussynkronia huomioon siinäkin tapauksessa, ettei näyttelijän suu näy, koska hänen 

on kuitenkin mitoitettava käännöksensä näyttelijän liikehdinnän mukaan (Tiihonen 

2007:176).  

Teoriaosuudessa kerroimme, kuinka eräät tutkijat kritisoivat huulisynkronian erityistä 

painotusta dubbauskääntämisessä ja voimmekin yhtyä heidän mielipiteeseensä. Jo 

ensimmäisten katselukertojen perusteella huomasimme, kuinka paljon elokuvassa oli 

kohtia, jotka sopivat dubbauskääntämisen erityispiirteistä nimenomaan ajastuksen eli 

isokronian alle. Esimerkkejä ajastussynkroniasta kertyi määrällisesti selvästi eniten, 

mutta tilan säästämiseksi esittelemme niistä vain muutaman.  

Ensimmäinen esimerkkimme ajastussynkroniasta on vaillinainen kysymyslause. Vaikka 

lähdetekstin ja dubbauskäännöksen tavumäärät eivät täsmää, dubbauskäännös täyttää 

todella hyvin annetun tilan ja näin kestää läheisenkin tarkastelun.  

ESIMERKKI 14

Lähdeteksti The nightmare again?

Tekstitys Taasko se painajainen?

Dubbaus Se painajainenko?

Liisa on nähnyt pahaa unta ja hänen isänsä rauhoittelee tätä. The- ja se-sanojen jälkeen 

puheessa on tauko, mikä saa ne kuulostamaan painotetuilta. Ensimmäistä sanaa 

korostaa myös miehen nyökkäys, joka toistaa puheen rytmiä. Suu on näkyvissä, ja sekä 

dubbauksen että lähdetekstin toisen sanan ensimmäiset tavut rimmaavat: englannin 

/nai/ ja suomen /pai/ (dentaalinen /n/-äänne ja bilabiaalinen /p/-äänne sekä väljä 

vokaali a). Kuten olemme jo aiemmin todenneet, monet käännösratkaisut toteuttavat 

sekä ajastus- että huulisynkroniaa, kuten tämäkin esimerkki. Ajastuksen osalta välit ja 

tauot puheessa ovat dubbauskääntäjälle erityisen tärkeitä. 
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Myös seuraava esimerkki olisi sopinut huulisynkronian alle, mutta ajastussynkronian 

takia dubbauskääntäjä on joutunut myös tiivistämään ilmaisua poistamalla yhden sanan. 

ESIMERKKI 15

Lähdeteksti Squimberry juice.

Tekstitys Kimmimarjan mehua.

Dubbaus Kimmimarjoja.

Punainen kuningatar on tunnistanut piirakkavarkaan tämän suupielen 

kimmimarjatahrasta. Dubbauksen ”kimmimarjoja” menee hyvin yhdenmukaisesti 

näyttelijän suun liikkeitten kanssa. ”Kimmimarjan mehua” olisi ollut tässä tapauksessa 

liian pitkä ilmaus. Yhden sanan poisto ei ole myöskään vesittänyt viestiä. 

Lisäksi kääntäjä on toteuttanut ratkaisussaan huulisynkroniaa. Lähdetekstin /m/ ja /b/ 

ovat bilabiaalisia äänteitä, eli ne äännetään molempia huulia käyttäen, mikä näkyy 

selvästi näyttelijän yhteenpuristuneina huulina. Lyhyt käännös ”kimmimarjoja” istuu m-

äänteineen näihin suunliikkeisiin hämmästyttävän hyvin. Suomenkielinen repliikki 

myös alkaa juuri silloin, kun kuningattaren suu aukeaa ja loppuu, kun suu sulkeutuu, 

mikä onkin tärkeää, kun suu on selvästi näkyvissä.  

Kuten muun muassa Tatu Tiihonen (2007: 176) huomauttaa, suomen kielen sanat ovat 

usein englanninkielisiä sanoja pidempiä. Tämä luo haasteita dubbauskääntäjälle, jonka 

olisi kuitenkin pystyttävä täyttämään sama tila kuin lähdekielessä. Seuraavassa 

esimerkissä käy hyvin ilmi, kuinka pitkiä suomenkieliset vastineet voivatkaan olla ja 

kuinka luovaan ratkaisuun tällaiset haastavat tilanteet voivat johtaa.  

ESIMERKKI 16

Lähdeteksti Take it to the White Queen.

Tekstitys Vie miekka Valkoiselle kuningattarelle.

Dubbaus Vie miekka turvaan.

Hatuntekijä pidättelee sotilaita pienen kahakan jälkeen ja ohjeistaa Liisan viemään 

Turmansäilän Valkoiselle kuningattarelle turvaan. Tässä on esimerkki siitä, kuinka 
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suomenkieliset sanat ovat yleensä englanninkielisiä sanoja pitempiä. Valkoinen 

kuningatar ei yksinkertaisesti olisi mahtunut dubbaukseen, jos halutaan toteuttaa 

ajastussynkroniaa. Ajastuksen vuoksi on pitänyt luopua olennaisesta tiedosta, eli siitä, 

että miekka viedään nimenomaan Valkoiselle kuningattarelle. Toisaalta 

dubbauskäännöksessä on tehty selväksi, että elokuvassa Valkoinen kuningatar 

tarkoittaa kapinallisille turvapaikkaa.  

ESIMERKKI 17

Lähdeteksti Red Knights!

Tekstitys Punaiset sotilaat!

Dubbaus Pakoon!

Kerrottuaan Liisalle Punaisen kuningattaren teoista Hatuntekijä kuulee kaukaisuudesta 

koiran haukuntaa. Tässäkin esimerkissä dubbauskääntäjä luottanee kuvan ja äänen 

yhteistyöhön. Koiran haukunta ei tässä tilanteessa siis tarkoita vain koiran haukuntaa, 

vaan sitä, että Punaisen kuningattaren joukot ovat tulossa. Koiran haukunta on siis 

Delabastitan (1989: 101) termein auditiviis-nonverbaali merkitsijä, joka tarkoittaa 

Hatuntekijälle ei ainoastaan lähestyvää Bajardia vaan myös Punaisia sotilaita ja siten 

uhkaa. Dubbauskääntäjä on ajastussynkronian puitteissa tiivistänyt ilmaisua ja samalla 

selittänyt tämän merkityssuhteen. 

Toteuttaakseen ajastussynkroniaa dubbauskääntäjä on seuraavassa esimerkissä 

toisaalta joutunut poistamaan olennaista tietoa mutta samalla korvannut sen kertomalla 

tulevista tapahtumista toisin sanoin. 

ESIMERKKI 18

Lähdeteksti  I'll take you to the Hare and the Hatter.

Tekstitys Minä vien sinut Rusakon ja Hatuntekijän luo, mutta en sen pidemmälle.

Dubbaus Vien sinut teekutsuille asti. Mutten kauemmas.

Irvikissa lupautuu viemään eksyneen Liisan Rusakon ja Hatuntekijän teekutsuille. Tämä 

kohtaus on varsin kiinnostava siinä mielessä, että kohtauksessa mainitaan Rusakko ja 

Hatuntekijä ensimmäistä kertaa, mutta ne on silti jätetty pois dubbauksesta. Tämä 
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saattaa vaikeuttaa juonen hahmottamista, ellei oleteta, että joka ikinen katsoja tuntee 

tarinan ja sen hahmot ennalta, ja tietää teekutsujen osallistujat. Tällainen olettamus ei 

kävisi päinsä, jos käännettäisiin lapsikatsojille, joille tarina ei ole entuudestaan tuttu. 

Elokuva on kuitenkin vain muunnelma alkuperäisestä Liisan tarinasta, joten siinäkin 

mielessä olettamus on varsin rohkea, jos katsojat olisivat lapsia. Koska kuitenkin 

tiedämme, että dubattu elokuva on suunnattu nuorille ja aikuisille, pohdimme onko 

dubbauskääntäjä olettanut, että koko Ihmemaa ja sen tarina kuuluvat jonkinlaiseen 

yleissivistykseen ja näin ollen nimien poisjättäminen on hyväksyttävää. Hatuntekijän ja 

Rusakon poisto dubbauksesta tekee repliikistä ajastuksen nimissä tarpeeksi lyhyen, 

joten ehkä kyseessä onkin ollut pakollinen toimenpide: ajastuksen täsmällisyys menee 

tässä tapauksessa sisällön edelle. Tekstityksessä erisnimet esiintyvät 

ruututekstikonventioiden mukaisesti.  

Samankaltainen lähdetekstistä irrottautuminen ja nimen poisjättäminen esiintyy myös 

seuraavassa esimerkissä. Dubbauskääntäjä lähestyy ratkaisullaan tilannetta varsin 

erilaisesta näkökulmasta kuin lähdeteksti ja kääntäjä-tekstittäjä. Dubbauskääntäjän 

valinta tekee repliikistä neutraalimman, eikä siinä samalla tavalla syyllistetä Punaista 

kuningatarta kuin lähde- ja ruututekstissä. 

ESIMERKKI 19

Lähdeteksti  Do you have any idea what the Red Queen has done?

Tekstitys Tiedätkö, mitä Punainen kuningatar on tehnyt?

Dubbaus Tiedätkö mitä täällä tapahtui?

Hatuntekijä kertoo Liisalle Punaisen kuningattaren hirmuteoista. Tässäkin kohtauksessa 

on jätetty erisnimi pois dubbauksesta, mutta ei tekstityksestä. Aika on rajallinen, ja nimi 

”Punainen kuningatar” on hyvin paljon pitempi kuin ”Red Queen”. Jos nimi olisi haluttu 

mahduttaa annettuun tilaan, näyttelijä olisi joutunut kiirehtimään sanoissaan, vaikka 

suuta ei näykään kuin repliikin loppupuolella. Dubbauksesta jää kuitenkin nyt pois 

olennaista tietoa Punaisesta kuningattaresta. Seuraavassa kohtauksessa näytetään, 

kuinka Pekoralisti tuhoaa Silinteriklaanin – kohtauksesta ei käy ilmi, että Punainen 

kuningatar on lähettänyt Pekoralistin asialle, eli kyseessä ovat Punaisen kuningattaren 
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pahat tekoset. Tämän oivaltaminen jää siis katsojan harteille. Mutta koska oletettu 

kohdeyleisö ei koostu perheen pienimmistä, ei tämä tuottane vaikeuksia.  

Seuraavassa esimerkissä dubbauskääntäjä on jälleen irrottautunut lähdetekstistä 

ajastussynkronian nimissä ja lähestynyt asiaa hieman toiselta kannalta.  

ESIMERKKI 20

Lähdeteksti Now everything will be rushed.

Tekstitys Nyt kaikki on vedettävä läpi kiireellä.

Dubbaus Aikataulumme ei jousta.

Hamishin närkästynyt äiti tekee Liisan äidille selväksi, ettei arvosta myöhästymistä. 

Hamishin äidin suu on vain aluksi näkyvissä, jonka jälkeen kuva siirtyy Liisan äitiin, 

jonka anteeksipyyntö tulee miltei päällekkäin Hamishin äidin repliikin lopun kanssa. 

Liisan äiti vetää jo henkeä, kun Hamishin äidin repliikin viimeiset äänteet kuuluvat. 

Dubbauskääntäjän on ollut pakko keksiä luovempi ja ytimekkäämpi ilmaus, jotta asia 

tulee sanotuksi annetussa, lyhyessä ajassa. Repliikin on kuitenkin alettava silloin kun 

Hamishin äidin suu aukeaa ja loputtava ennen kun Liisan äidin anteeksipyyntö tulee. 

Aineistossamme esiintyi runsaasti ajastussynkronian alle sopivia esimerkkejä, jotka 

toisaalta kertovat ajastuksen tärkeydestä dubbauskäännöksessä, mutta myös siitä 

luovasta leikistä, josta Chaumekin on maininnut. Koska lähdeteksti ei ole katsojan 

kuultavissa, dubbauskääntäjä on voinut hakea ratkaisuja sen liikaa rajoittamatta, kun 

taas kääntäjä-tekstittäjää sitovat paikoin lähdetekstissä kuultavat nimet. 

8.2 Puhekielen piirteet 

8.2.1 Täytesanat 
Täytesanat ovat yksi puhekielisyyden piirre (Tiittula 1992: 60). Vaikka partikkelit eli 

niin sanotut pikkusanat ovat informaatiosisällöltään varsin vähäisiä, ne ovat toisaalta 

helppo ja kätevä keino tuoda puheenomaisuutta dubbaukseen. Ne myös jäsentävät ja 

yhdistävät tekstiä ja niiden avulla dubbauskääntäjä voi myös tarvittaessa pidentää 

repliikkiä, jos kohdekielinen repliikki olisi muuten annettua tilaa ja aikaa lyhyempi.  
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Dubbauksessa on läpi elokuvan selvästi enemmän pikkusanoja kuin tekstityksessä ja 

niitä esiintyy myös monessa muussa valitsemassamme esimerkissä, jotka olemme 

sijoittaneet jonkin toisen otsikon alle. Annikki Ellonen (1998: 46) toteaa, että 

teatterikääntämisessä pikkusanat poistetaan ensimmäisten joukossa, mutta 

dubbauskäännöksessä partikkeleita esiintyy varsin paljon. Eroaako 

dubbauskääntäminen tässä siis teatterikääntämisestä? Toimivatko pikkusanat 

tarpeellisina täytteinä silloin, kun suomenkielinen vastine olisi liian lyhyt annettuun 

tilaan? 

Seuraavassa esimerkissä dubbauskääntäjä on säilyttänyt interjektion lähdetekstin 

tapaan, kun taas tekstityksessä se on poistettu käytänteiden mukaisesti. 

ESIMERKKI 21

Lähdeteksti Well, if it’s not my favourite trio of lunatics.

Tekstitys Kolme kaikkein rakkainta mielipuoltani.

Dubbaus Kas, kolme kaikkein rakkainta mielipuoltani.

Herttasotamies on tullut teekutsuille ja tervehtii seuruetta humoristisesti. 

Dubbauksessa on puhekielinen ”kas” vastaamassa alkukielistä ”well”-sanaa. Näyttelijän 

suu ei ole selvästi näkyvissä, joten suunliikkeet eivät rajoita käännöstä ja sana olisi voitu 

jättää pois. ”Kas” on kuitenkin kätevä päivittelyn ilmaus ja pieni keino tuoda 

dubbaukseen puhekielisyyttä. 

Pikkusanoilla voi olla hyvin erilaisia funktioita. Seuraavassa esimerkissä käsky on 

saanut lievemmän muodon dubbauskäännöksessä pa-päätteen avulla.  

ESIMERKKI 22

Lähdeteksti Try this on for size.

Tekstitys Sovita tätä.

Dubbaus Sovitapa tätä.

Hatuntekijä tekaisee pienislientä juoneelle Liisalle sopivan mekon. Pa-partikkeli 

puhekielistää Hatuntekijän repliikkiä. Kääntäjä-tekstittäjän ratkaisu on käskevämpi kuin 
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dubbauskääntäjän ehdotuksenomainen valinta. Näyttelijän suu ei ole lähikuvassa, joten 

repliikin pituudella tai äänteillä ei ole tässä tapauksessa suurta merkitystä.  

Seuraavassa valitsemassamme esimerkissä dubbauskääntäjä on käyttänyt varsin 

monipuolisesti erilaisia partikkeleita. Mukana on sekä kysyvä lausumapartikkeli ”vai” ja 

lisäävä lausumapartikkeli ”kin” että kaksi dialogista partikkelia ”pa” ja ”s”, jotka toimivat 

keskustelun vuorovaikutuksen ohjailun välineinä. 

ESIMERKKI 23

Lähdeteksti Upelkuchen? Actually, I might have some left.

Tekstitys Ylistorttaa? Saattaa ollakin.

Dubbaus Ylistorttaa vai? Saattaapas ollakin.

Liisa kysyy Valkoiselta kanilta, olisiko tällä suurentavaa kakkua. Myös tässä 

kohtauksessa kääntäjällä on ollut varaa puhekielistää kanin vastausta käyttämällä -pas- 

ja -kin -partikkeleita sekä ”vai”-sanaa. Pienet lisäykset ovat olleet ehkä jossain määrin 

välttämättömiäkin, ettei kanin suu kävisi ilman että puhetta kuuluisi. Dubbauskäännös 

on näin ollen puhekielisempi kuin tekstitys, jossa mukana on vain yksi partikkeli.  

Puhekielistämisen ohella seuraavassa esimerkissä toteutuu myös elesynkronia. 

Lausumapartikkeli ”no” ja sävypartikkeli ”han” yhdistettynä Valkoisen kuningattaren 

kutsuvaan kädenojennukseen tekevät tästä repliikistä luontevan kokonaisuuden. 
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ESIMERKKI 24

Lähdeteksti  Come with me.

Tekstitys Tule mukaan.

Dubbaus No tulehan.

Valkoinen kuningatar pyytää Liisan mukaansa. Hän tekee pienen kädenliikkeen ja 

tarttuu sitten Liisan käteen. Suu ei ole lähikuvassa ja ajastuksen puitteissa 

dubbauskääntäjän käyttämät puhekielistävät partikkelit mahtuvat hyvin näyttelijän 

suunliikkeisiin. ”No” on puhutussa kielessä kaikkien yleisimpiä partikkeleita (Iso 

Suomen kielioppi 2008). 

Erilaiset partikkelit ovat hyvin luonteva osa keskustelua ja monet niistä jäävät helposti 

huomaamatta. Vasta lähempi tarkastelu osoitti, kuinka paljon niitä esiintyykään 

dubbauksessa. Myös tekstityksessä esiintyi pikkusanoja, mutta dubbausta 

huomattavasti vähemmän. Oli myös mielenkiintoista huomata, kuinka dubbauskääntäjä 

oli käyttänyt partikkeleita täyttämään annettua tilaa. Aina ei siis ole tarve tiivistää 

ilmaisuja ja poistaa sanoja, vaan toisinaan dubbauskääntäjän on täytynyt toimia 

päinvastoin ajastussynkronian nimissä. 

8.2.2 Sanasto 
Aineistossamme ei ollut kovin runsaasti esimerkkejä puhekielisistä sanoista. 

Löytämämme esimerkit ovat nekin varsin yleisessä käytössä eivätkä ne ole leimallisia, 

siten että sijoittaisivat puhujan maantieteellisesti tai sosiaalisesti jollekin tietylle 

alueelle tai tiettyyn ryhmään.  

Seuraavassa esimerkissä dubbauskääntäjä on irrottautunut lähdetekstistä ja samalla 

tehnyt repliikistä sananvalinnoillaan puhekielisemmän. 

ESIMERKKI 25

Lähdeteksti You’ve ruined the surprise. I could strangle them.

Tekstitys Te pilasitte yllätyksen. Voisin kuristaa heidät!

Dubbaus Senkin lörpöttelijät! Argh. Raivostuttavaa.
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Liisan sisko on vihainen tytöille, jotka paljastavat Liisalle juhlien olevan itse asiassa 

Liisan ja Hamishin kihlajaiset. Koska puhujan suu ei ole kohtauksessa näkyvissä, on 

dubbauskääntäjä voinut hakea vapaampaa käännöstä huulisynkronian sitä 

rajoittamatta. Kin-partikkeli ja interjektio ”argh” lisäävät replikiin puhekielisyyttä ja 

korostavat siskon suuttumusta.  

Seuraavassa esimerkissä myös kääntäjä-tekstittäjä on käyttänyt puhekielistä sanaa 

repliikissä. 

ESIMERKKI 26

Lähdeteksti ...On that day, I shall Futterwacken vigorously.

Tekstitys ...Silloin tanssin leiskuporskaa aivan hurjana.

Dubbaus ...Oi silloin vedän leiskuporskaa. Tunteella.

Jos Valkoinen kuningatar voittaa Riemuntain taistelun, Hatuntekijä aikoo tanssia 

intohimoisesti vanhaa lempitanssiaan leiskuporskaa. Tämä esimerkki sopisi sekä 

puhekielisyysesimerkkeihin että huulisynkroniaesimerkkeihin, sillä dubbauksessa on 

toisaalta käytetty ilmaisua “vedän leiskuporskaa”, jolloin “vetää”-sanalla on korvattu 

“tanssia”-sana. Tämän lisäksi näyttelijän ruumiinkieli rytmittää puhetta erittäin selvästi. 

Muun muassa lähdekielen ”on”-sanan kohdalla näyttelijän suunliike on liioiteltu ja tämä 

on tuotu myös suomennokseen interjektion ”oi”-avulla. 

Seuraavassakin esimerkissä dubbauskäännöksessä on mukana sekä puhekielinen ilmaus 

että partikkeli, jotka yhdessä tekevät repliikistä luontevan kuuloisen. 
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ESIMERKKI 27

Lähdeteksti Never mind him, he’s mad. Come along.

Tekstitys Älkää välittäkö, hän on hullu. Antaa tulla.

Dubbaus Antaa hullun hekottaa. Tule vaan.

Hatuntekijä naureskelee hoviväelle, joka on liimaillut itseensä suuria mahoja, neniä ja 

rintoja sopiakseen paremmin suuripäisen Punaisen kuningattaren hoviin. Koska 

kuningattaren suu ei ole lähikuvassa, vaikka varsin selvästi kuitenkin nähtävillä, 

dubbauskääntäjä on jälleen voinut irrottautua hieman lähdetekstistä ja valita 

puhekielisemmän ilmauksen. Koska kuningatar vaikuttaa myös tylsistyneeltä ja selvästi 

vetää henkeä ennen N-äännettä (Never mind), dubbauksen aloittava an-äänne sopii 

hyvin tähän henkäyskohtaan. Dubbauskääntäjän ratkaisussa on myös allitteraatio eli 

alkusointu ”hullun hekottaa” sekä partikkeli ”vaan”, joka tekee viimeisestä lauseesta 

kehottavan sen sijaan, että se kuulostaisi käskyltä.  

Vastaavanlainen esimerkki on myös seuraava valintamme. Siinä sananvalinta ja 

partikkelin käyttö yhdessä tekevät repliikistä puhekielisen. 

ESIMERKKI 28

Lähdeteksti I was rather good at it, was I not?

Tekstitys Olinkin aika hyvä siinä.

Dubbaus Itse asiassa olinkin aika haka siinä.

Irvikissa on juuri kehunut Hatuntekijän leiskuporskataitoja. Hatuntekijän suu ei ole 

selvästi näkyvillä, joten huulisynkroniaa ei ole tarpeen edes yrittää saada aikaan. ”Aika 

haka” onkin hyvin puhekielinen ilmaus verrattuna tekstityksen verrattain suoraan 

käännökseen. 

Toisaalta molemmissa käännösratkaisuissa on puhekielinen intensiteettipartikkeli 

”aika” sekä kin-partikkeli, joka tässä tapauksessa vahvistaa Irvikissan esittämän kannan 

Hatuntekijän leiskuporskataidoista. 
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Sananvalinnoillaan dubbauskääntäjä tuntuu tuoneen huumoria hahmojen puheeseen. 

Elokuvan miltei kaikki hahmot käyttävät jossakin vaiheessa elokuvaa epämuodollisia 

sanoja, eivätkä ne ole siis vain yhden hahmon yksinoikeus. Tässä tapauksessa 

dubbauskääntäjä ei siis ole käyttänyt erityisesti sanastoa luomaan hahmoille sopivia 

puheenparsia ja puhetyylejä tuomaan esiin hahmon luonnetta ja sosiaalista taustaa. 

Hahmojen ulkonäkö, eleet, käyttäytyminen, liikehdintä ja ilmeet lienevät riittäviä 

keinoja luonnehtimaan hahmoja: Valkoinen kani tutisee ja pyörtyilee pelosta, Rusakon 

karva on kapinen ja hänellä on silmissään hullunkiilto, kun taas Punainen kuningatar 

huutaa vähän väliä pää punaisena. Tosin alkuperäisessä versiossa murretta oli käytetty 

jonkin verran tuomaan esiin hahmojen taustaa: Hullun Hatuntekijän suuttuessa hän 

käyttää skottimurretta. Tätä piirrettä ei ollut tuotu suomenkieliseen versioon. 

8.2.3 Epätäydelliset virkkeet 
Puheen piirteistä epätäydellisten virkkeitten käyttäminen dubbauksessa on hyvä 

esimerkki siitä, kuinka käännetyt repliikit käyvät vuoropuhelua toisaalta toisten 

hahmojen ja toisaalta koko elokuvan ja sen kontekstin kanssa. Repliikit eivät siis ole 

tyhjiössä, vaan osa laajempaa kokonaisuutta. Pelkkä tekstitys tai pelkkä dialogiääniraita 

ovat vaillinaisia ja riittämättömiä kertomaan tarinaa yksin. 

Dubbauskääntäjä on hyödyntänyt elokuvan moninaisia viestintäkanavia seuraavassa 

esimerkissä. Yksistään täysin vaillinainen ilmaus saa tukea kuvasta ja tarinan aiemmista 

tapahtumista ja toimii näin osana elokuvan multimodaalista kokonaisuutta. 

ESIMERKKI 29

Lähdeteksti There you are.

Tekstitys Siinähän sinä olet.

Dubbaus Löysinpä.

Hamish on pitkän etsinnän jälkeen löytänyt Liisan puutarhasta kihlatakseen hänet 

huvimajassa. Näyttelijä tokaisee hyvin nopeasti ”There you are.”, ja vaillinainen lause 

”Löysinpä.” sopii tavumäärältään kohtaan oikein hyvin. Tekstityksen ”Siinähän sinä 

olet.” on puolestaan huomattavasti pitempi ilmaus, eikä se olisi toiminut dubbauksessa, 
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koska ääninäyttelijän olisi pitänyt kiirehtiä puhettaan ja lopputuloksesta olisi 

todennäköisesti tullut epäselvä.  

”Löysinpä” koostuu kolmesta tavusta, ja kun alkutekstin repliikissä on kolme 

yksitavuista sanaa, on kääntäjä keksinyt oivallisen tiiviin ilmauksen. Näinkin 

yksinkertainen repliikki on täysin riittävä, kun katsojalla on tukenaan konteksti ja kuva, 

jossa Hamish katsoo Liisaa päästä varpaisiin. Ruututekstin puolestaan on oltava 

koherentti ja looginen kokonaisuus, joka on ymmärrettävä yksinään (Vertanen 2007: 

170; Ivarsson 1992: 96), joten kääntäjä-tekstittäjä on käyttänyt kohdassa kokonaista 

virkettä. 

Seuraavassa esimerkissä dubbauskääntäjä on muodostanut lähdetekstin kysymyksestä 

käskylauseen, joka ei kuitenkaan kontekstissaan kuulosta jyrkältä. Dubbauskääntäjän 

ratkaisu olisi idiomaattinen valinta missä tahansa normaalissa keskustelussa.

ESIMERKKI 30

Lähdeteksti What news Bayard?

Tekstitys Mitä uutisia, Bajardi?

Dubbaus Kerro Bajardi.

Ajokoira Bajardi on juuri saapunut Valkean kuningattaren linnaan, jossa kuningatar 

haluaa tietää, mitä on tapahtunut Liisalle ja Turmansäilälle. Kuningattaren suu on 

sivukuvassa, joten synkronia ei ole kovin suuressa roolissa, mutta dubbauskääntäjä on 

silti päätynyt hieman vaillinaiseen ilmaisuun, joka on täysin riittävä välittämään 

olennaisen tiedon ja on samalla puhekielinen. 

Koska näyttelijän suu näkyy sivusta ja vieläpä varsin pienenä, ajastuksen nimissä 

dubbauskääntäjä olisi voinut pitäytyä lähempänä lähdetekstiä ja kääntää repliikin 

muotoon ”Mitä uutisia?”. Käännösratkaisullaan hän on kuitenkin pystynyt 

luontevoittamaan repliikkiä entisestään.  

Seuraava esimerkkimme on hieman erilainen ja täysin kuvasta riippuvainen. Tässä 

dubbauskääntäjä ei olisi voinut enää päätyä tiiviimpään ilmaisuun.  
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ESIMERKKI 31

Lähdeteksti They are wonderful.

Tekstitys Ne ovat ihania.

Dubbaus Ihania.

Liisa katsoo Hatuntekijän Punaiselle kuningattarelle valmistamia hattuja. Ensin 

kuvataan Liisaa ja repliikin jälkeen kuva leikataan hattuihin, jolloin katsojalle käy hyvin 

selväksi, mitä kehutaan. Vaillinainen ilmaus on puhekielinen ja välttämätön valinta myös 

synkronian takia, koska välittömästi, kun Liisa on sanonut sanottavansa, kuva leikataan 

hattuihin, eikä kokonaiselle virkkeelle olisi ollut aikaa. Puhekielisyys ja synkronia 

kulkevat tässä siis käsi kädessä. Toisaalta, olisiko ollut myös jonkinlainen rike jatkaa 

lausetta leikkauskohdan yli? Olisikin mielenkiintoista tietää, millaisia 

dubbauskonventiot ovat leikkauskohtien suhteen. Tekstityksethän eivät saisi jatkua 

leikkauskohdan yli, joten pohdimme päteekö sama sääntö myös dubbaukseen. 
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Seuraavassa esimerkissä yhdistyvät elesynkronia ja kuvasta merkityksensä saava 

vaillinainen ilmaus.  

 

ESIMERKKI 32

Lähdeteksti I have your eye.

Tekstitys Minulla on sinun silmäsi.

Dubbaus Silmäsi.

Liisa on tullut hakemaan Pöyrtäjän kopista tämän vartioimaa Turmansäilää. 

Vastalahjana Liisa tuo Pöyrtäjälle tämän silmän, jonka Peltohiiri aiemmin anasti. Koska 

näyttelijä on kokokuvassa ja tila on hämärä, katsoja ei näe hänen suutaan kovin tarkasti. 

Dubbauskääntäjä olisi mahdollisesti voinut käyttää pidempääkin ilmaisua, mutta tässä 

tapauksessa vaillinainen repliikki ”Silmäsi.” riittää, koska tilanne käy hyvin ilmi kuvasta 

ja Liisan ojennetusta kädestä. Tämä on hyvä esimerkki varsin luonnollisesta 

puhetilanteesta. Tässä tapauksessa kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, eikä 

kenellekään jää epäselväksi, mitä Liisa sanoillaan tarkoittaa, ojentaahan hän samalla 

Pöyrtäjän silmämunaa. 

Epätäydellisiä virkkeitä käyttäessään dubbauskääntäjä vaikuttaa luottavan siihen, että 

elokuvan katsoja täydentää repliikin informaatiosisältöä mielessään sen mukaan, mitä 

hän on nähnyt ja kuullut aiemmin ja mitä hän parhaillaan näkee ja kuulee. Toisinaan 

dubbauskääntäjä on valinnut epätäydellisiä virkkeitä todennäköisesti synkronian 

vuoksi, mutta toisaalta ne ovat osa luonnollista dialogia ja kanssakäymistä, ja ne tulevat 
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ymmärretyiksi kontekstissaan. Epätäydelliset virkkeet ovatkin oiva keino luomaan 

puheen illuusiota ja kertovat osaltaan siitä, että elokuva on multimodaalinen 

kokonaisuus. 

8.2.4 Syntaksi 
Esimerkkejä puheenomaisista lauseopillisista ratkaisuista aineistossamme oli niukalti. 

Itse asiassa löysimme niitä vain kaksi ja molemmat tapaukset ovat esimerkkejä 

omistusmuodoista, joissa ei ole possessiivisuffiksia. Ratkaisut on voitu tehdä enemmän 

tai vähemmän huulisynkronian takia. Molemmissa tapauksissa puhuja on Punainen 

kuningatar, jonka pää on digitaalisesti suurennettu suhteettoman isoksi. Tämän vuoksi 

myös hänen suunsa on normaalia suurempi ja tämä yhdessä punattujen huulien kanssa 

tekee suunliikkeistä poikkeuksellisen selviä. Näin ollen dubbauskääntäjä on saattanut 

kiinnittää erityistä huomiota huulisynkroniaan Punaisen kuningattaren kohdalla.  

ESIMERKKI 33

Lähdeteksti Um, my new favourite.

Tekstitys Am, uusi suosikkini.

Dubbaus Am, uusi suosikki.

Punainen kuningatar esittelee Amin, eli Liisan, Herttasotamiehelle. Omistusliite on 

jätetty pois dubbauksesta. Tämä on toisaalta yksi puhekielisyyden piirre, mutta valinta 

on tehty mahdollisesti myös synkronian tai ajastuksen vuoksi. Puhujan, eli tässä 

tapauksessa Punaisen kuningattaren suunliikkeet ovat kautta elokuvan todella selkeitä, 

jopa liioiteltuja. Tässä kohtauksessa tulee toista kertaa esiin myös nimeen ”Am” liittyvä 

vitsi. Kun Herttasotamies kysyy Liisan nimeä, kuningattaren vastaus Um/Am saa 

sotamiehen luulemaan tämän epäröivän.  

Hieman samankaltainen on myös seuraava esimerkkimme, mutta uskomme 

dubbauskääntäjän päätyneen ratkaisuunsa huulisynkronian nimissä. 
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ESIMERKKI 34

Lähdeteksti Someone has stolen three of my tarts!

Tekstitys Joku on vienyt kolme piirakkaani!

Dubbaus Joku on vienyt kolme piirakkaaAAAA!

Punainen kuningatar raivoaa hoviväelle, koska joku on vienyt hänen 

kimmimarjapiirakkansa. Dubbauksessa ei tule ”piirakkaa”-sanaan omistusmuotoa 

loppuun, koska alkuperäinen huudahdus ”tarts” on hyvin pitkä ja kuningattaren suu jää 

ammosen auki. Tämä tekee repliikistä myös puhekielisemmän, kun genetiivin pääte 

puuttuu. 

Esimerkkien vähyydestä voisimme päätellä, että tässä aineistossa puhekielen 

syntaktiset piirteet eivät liene dubbauskääntäjän ensimmäinen vaihtoehto luoda puheen 

illuusiota käännökseensä.

8.3 Puhuttavuus 
Dubbauskääntäjän on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka helppo 

näyttelijän on lausua repliikit, eli kuinka puhuttavia ne ovat. Aineistoa katsoessamme 

panimme merkille, kuinka dubbauskääntäjä oli päättänyt jättää erisnimiä pois 

repliikeistä. Aineistossamme oli paikoin jätetty vierasperäisiä nimiä pois dubbauksesta, 

kun taas tekstityksessä monet niistä oli säilytetty. Tatu Tiihonen (2007: 179) suosittelee 

dubbauskääntäjiä välttämään mahdollisuuksien mukaan hankalia äänneyhtymiä ja 

lauserakenteita, joten oletettavasti dubbauskääntäjä on toteuttanut tätä konventiota 

ratkaisuissaan.  
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Seuraavassa esimerkissä dubbauskääntäjä on jättänyt lammen nimen kokonaan pois, 

kun kääntäjä-tekstittäjä on ruututekstikonventioiden mukaisesti toistanut nimen, joka 

mainitaan ensimmäistä kertaa. 

ESIMERKKI 35

Lähdeteksti I wonder if your mother knows that you two swim naked in the Havershims’
pond.

Tekstitys Tietääköhän äitinne, että uitte öisin alasti Havershimin lammessa.

Dubbaus Tietääkö äitinne, että te uitte öisin alasti lammessa?

Liisa kiristää kihlajaisissa salaisuutta lörpötteleviltä sisaruksilta. Tässä kyseisessä 

kohdassa kääntäjä-tekstittäjällä on enemmän pelivaraa ruututekstin rajojen suhteen ja 

hänen on myös toistettava lammen nimi, koska katsojat kuulevat sen. Koska Liisa on 

kohtauksessa rintakuvassa, dubbauskääntäjän on pakko tiivistää ilmaisua ja erisnimet 

ovat yksi varteenotettava poiston kohde, etenkin kun lammen nimellä ei ole juonen 

kannalta merkitystä. Lammen nimi voi paitsi rikkoa illuusiota alkujaankin 

suomenkielisestä elokuvasta olla myös hankala lausuttava näyttelijälle ja vaikeuttaa 

katsojan ymmärtämistä. Ohjeistavathan Wellwarth (1981: 140) ja Tiihonenkin (2007: 

179) välttämään huonosti sointuvia konsonanttisumia ja muita vaikeasti ääneen 

lausuttavia rakenteita 

Seuraava tapaus on vastaavanlainen esimerkki nimen poistosta. 

ESIMERKKI 36

Lähdeteksti  Well think about Margaret.

Tekstitys Ajattele Margaretia.

Dubbaus Mieti siskoasi.

Liisan siskon mies yrittää vedota Liisaan, ettei tämä kertoisi miehen petollisuudesta 

siskolleen. Tässäkin esimerkissä nimi ”Margaret” on jätetty pois dubbauksesta, mutta ei 

tekstityksestä. Dubbauksen tulee olla suuhun soveltuvaa tekstiä, ja onhan ”mieti 

siskoasi” huomattavasti helpompi sanoa suomalaiselle näyttelijälle kuin ”mieti 

Margaretia”, varsinkin, kun näyttelijä sanoo sen erittäin nopeasti. Olisiko nimi ylipäänsä 
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lausuttu englantilaisittain vai suomalaisittain? Tässä tapauksessa dubbauskääntäjä tuo 

selvemmin esille hahmojen keskinäiset suhteet, koska Liisan siskon nimeä ”Margaret” ei 

ole aiemmin edes mainittu.  

Dubbauksessa käännösratkaisut on todennäköisesti tehty sekä synkronian että 

puhuttavuuden vuoksi, mutta tässäkään ei ole toimittu johdonmukaisesti: McTwisp, 

Mallymkum ja Tarrant voivat olla hankalia lausuttavia ja korostavat elokuvan vierasta 

alkuperää, mutta ne ovat silti mukana dubbauskäännöksessä. Pohdimmekin sanelevatko 

ajastus- ja huulisynkronia näissä tapauksissa kääntäjän reunaehdot niin vahvasti, että 

nimet on toistettava siitä huolimatta, että ne ovat vaikeasti lausuttavia. 

8.4 Planssien käyttö dubbauksessa 
Planssien käyttö käännösstrategiana on tuttua erityisesti ruututekstikonventiona. 

Hieman yllättäen löysimme plansseja myös elokuvan dubatusta versiosta. Usein kun 

kuvassa on ohjelman juonen kannalta keskeistä kirjoitettua tietoa, kuten kylttejä, 

tienviittoja, paikannimiä tai päivämääriä, ruututekstityksessä ne käännetään niin 

kutsutuiksi plansseiksi keskittäen ja tarvittaessa useammalle riville (Vertanen 2007: 

155–156).  

Ensimmäisessä esimerkissä on aikasiirtymä Liisan lapsuudesta nuoruuteen. 

ESIMERKKI 37 

 

Elokuvassa vuosien kuluminen kerrotaan lähdekielisen version katsojalle 

planssilla”Thirteen years later” (vasemmanpuoleinen kuva), joka on suomennettu myös 

tekstitykseen (oikeanpuoleinen kuva). Jälkiäänitetyssä versiossa kertojaääni sanoo 

katsojalle ruudussa näkyvän englanninkielisen planssin suomeksi ”Kolmetoista vuotta 

myöhemmin”. Muuten koko elokuvassa tätä kohtausta lukuun ottamatta ei käytetä 

kertojaääntä.  
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Seuraavassa esimerkissä sekä dubbauksessa että tekstityksessä käytetään plansseja. 

ESIMERKKI 38 

Kun Liisa putoaa kaninkoloon, hän löytää huoneesta pullon, jossa lukee ”Drink Me” sekä 

leivoksen, jossa lukee ”Eat Me”. Sekä elokuvan dubatussa että tekstitetyssä versiossa 

näissä kohtauksissa on käytetty suomenkieliä plansseja ”JUO MINUT” ja ”SYÖ MINUT”. 

Koska kamera kuvaa pulloa ja leivosta, eivätkä Liisan kasvot ole näkyvissä, olisiko Liisa 

voinut ikään kuin lukea tekstit ääneen? Jos aiemmin vastaavanlaiseen kohtaukseen 

tuotiin kertojanääni, eikö tässäkin tapauksessa olisi voitu käyttää ääntä planssin sijaan? 

ESIMERKKI 39

Vastaavanlainen esimerkki on kohdassa, jossa kuvataan tienviittoja ”Snud” ja ”Queast”. 

Viitat on suomennettu plansseilla ”SETELÄ” ja ”ETSITÄ” elokuvan molempiin versioihin 

ja elokuvan tekstitetyssä versiossa sanaleikkiä vielä avataan hetkeä myöhemmin 

seuraavasti: ”Tännepäin, itään Etsitään.” (This way, east to Queast.) ja ”Ei, etelään 

Setelään.” (No, south to Snud.). Myös dubbauksessa on käytetty planssia, mutta 

sanaleikkiä ei avata itse repliikissä samalla tavalla kuin tekstityksessä (dubbaus: ”Tänne, 

Etsitään päin” ja ”Ei, Setelään päin.”). Kohtaus on nopeasti ohi, jolloin nimien sanaleikki 



85

jäänee jälkiäänitetyn version katsojalta huomaamatta. Se, että dubbauksessakin on 

käytetty planssia, saattaa kuitenkin helpottaa kielellisen vitsin huomaamista, ja koska 

plansseja käytettiin myös aiemmassa esimerkissä 38, on tämän käännösstrategian 

käyttäminen johdonmukaista. Sen sijaan voimmekin pohtia, miksei planssia käytetty 

myös kertojaäänen tilalla esimerkissä 37. 

Planssien käyttäminen dubatussa versiossa on mielestämme hieman yllättävä ratkaisu – 

miksi tuoda tekstityskonventio dubbaukseen? Toisaalta jos elokuva olisi suunnattu 

lapsille, jotka eivät vielä osaa lukea, olisiko ääninäyttelijän käyttäminen korvannut 

planssit? 
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9 Pohdintaa 
Olemme analysoineet Tim Burtonin Liisa Ihmemaassa -elokuvan dubbauskäännöstä 

vertailemalla sitä ruututekstiin ja alkuperäiseen ääniraitaan. Tämän olemme tehneet 

tukeutumalla teoriaosuudessamme esittelemiimme ajatuksiin. Olemme käyttäneet 

dubbauskääntämisen erityispiirteitä analysoidessamme erityisesti Frederic Chaumen 

(2004) synkroniajaottelua, kun taas puhekielen piirteiden käsittelyssä nojauduimme 

lähinnä Liisa Tiittulan (1992, 2001) sekä Irmeli Pääkkösen ja Markku Variksen (2000) 

teoriaan. Puhuttavuuden osalta hyödynsimme muun muassa George Wellwarthin 

(1981) määritelmiä teatterikääntämisen puhuttavuudesta. 

Ryhdyimme tutkimustyöhön sillä oletuksella, että erot käännösten välillä ovat seurausta 

tekstittämisen ja dubbauskääntämisen erilaisista konventioista ja viestintäkanavista 

kumpuavista eroista. Oletuksemme pohjautui käsityksiimme kirjoitettavaksi ja 

puhuttavaksi laaditun tekstin eroista. Oletimme myös, että dubbauskäännöksessä olisi 

havaittavissa enemmän puhekielen piirteitä kuin tekstityksessä ja että siinä olisi 

kiinnitetty erityistä huomiota puhuttavuuteen. 

Aloitimme analyysimme tutkimalla aineistossamme esiintyviä esimerkkejä synkronian 

eri osa-alueista. Ensimmäisenä käsittelimme huulisynkroniaa, josta löytyi esimerkkejä 

melko runsaasti, joskin selvästi vähemmän kuin synkronian toisesta osa-alueesta, 

isokroniasta eli ajastuksesta. Tämä puhuukin sen puolesta, ettei huulisynkronia ole 

ensiarvoisen tärkeää verrattuna muihin synkronian osa-alueisiin. Suomen ja englannin 

väliset rakenteelliset erot ovat niin suuria, että täydelliseen vastaavuuteen ei kannata 

tähdätä. Toki on myös tilanteita, joissa dubbauskääntäjän on suotavaa pyrkiä 

äänteelliseen vastaavuuteen huulisynkronian aikaansaamiseksi.  

Huulisynkronian tavoittelu on tarpeellista silloin, kun puhuja on lähikuvassa ja hänen 

suunliikkeensä ovat selvästi katsojan nähtävillä. Huulisynkronia voi antaa 

dubbauskääntäjälle mahdollisuuden luovaan leikkiin, jossa hänen on löydettävä ei 

ainoastaan funktioltaan vastaava vaan myös huultenliikkeisiin sopiva käännösratkaisu. 

Tällainen ratkaisu on esimerkissä 1, jossa Herttasotamiehen ”You’re all mad!” on 

kääntynyt dubbaukseen muotoon ”Sekopäät” ja esimerkissä 2, jossa Hamishin ”Where’s 

your head?” on löytänyt dubbauksessa muodon ”Mitä sinä teet?”. Näissä molemmissa 

esimerkeissä olennaisessa osassa ovat myös näyttelijöiden vahvat eleet ja painotukset. 
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Usein näyttelijän nonverbaalinen viestintä korostaakin suunliikkeitä ja näin ollen 

voimistaa tarvetta pyrkiä huulisynkroniaan – silloinkin kun kyseessä ei ole 

teoriaosuudessamme erityisen haastaviksi määrittelemät äänteet (väljät vokaalit tai 

labiodentaaliset äänteet). 

Huulisynkronia voi myös pakottaa dubbauskääntäjän tiettyyn ratkaisuun, joka ei 

välttämättä muuten olisi kaikkein toimivin. Näin esimerkissä 3 dubbauskääntäjän on 

käytettävä sanaa ”paasi” vastineena lähdekielen sanalle ”page”, koska kuningattaren suu 

näkyy kohtauksessa selvästi, eikä tekstityksessä käytettyä sanaa ”hovipoika” olisi 

mitenkään saanut mahdutettua annettuun tilaan ja aikaan, vaikka se olisi voinut olla 

idiomaattisempi vastine. Huulisynkronian vaatimus voi myös aiheuttaa vitsin 

vesittymisen, kuten esimerkissä 4, jossa epäröintiä muistuttava ilmaus ”Um” kääntyi 

suomennoksissa muotoon ”Am”. Toisinaan kun dubbauskääntäjä pyrkii luomaan 

illuusion alkujaankin kohdekielisestä elokuvasta, huulisynkronia voi mennä esimerkiksi 

huumorin edelle. 

Suomen kielen sanat ovat usein huomattavasti englannin kielen sanoja pidempiä, ja 

tämä on yksi syy siihen, miksi huulisynkroniaa ei läheskään aina ole mahdollista 

saavuttaa. Toisaalta tämä ei ole tarpeenkaan kovin usein, vaan ainoastaan silloin kun 

näyttelijän artikulaatioelimet ovat selvästi katsojan nähtävillä. Tämäkään ei ole täysin 

ehdoton sääntö, sillä jos elokuva sisältää paljon toimintaa ja nopeita kuvanleikkauksia, 

joita aineistossammekin esiintyi yllättävän paljon, voidaan huulisynkroniasta tinkiä, 

koska tällöin katsojan huomio kiinnittyy todennäköisemmin kuvan tapahtumiin kuin 

näyttelijän huuliin (Luyken 1991: 138). 

Sellaisia esimerkkejä, joissa dubbauskääntäjä on joutunut kiinnittämään erityistä 

huomiota elesynkroniaan, löytyi aineistostamme huomattavasti vähemmän kuin 

huulisynkronian tai ajastuksen alle lukeutuvia esimerkkejä. Liikkeet, ilmeet ja eleet ovat 

erottamaton osa elokuvakokonaisuutta niin suomeksi kuin englanniksikin. Elokuvaa 

katsoessa niitä oli yllättävän vaikea erottaa omaksi osa-alueekseen, sillä ne sulautuivat 

niin tiiviisti osaksi näkemäämme ja kuulemaamme. Koska kyseessä on fantasiaelokuva, 

jossa on toisaalta historiallinen miljöö, elokuvassa ei ole esimerkiksi ruumiinkieleen ja 

kuvaan perustuvia vitsejä toisin kuin vaikkapa tilannekomedioissa. Näin ollen 
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dubbauskääntäjä ei ole joutunut painiskelemaan mahdollisten kulttuurisidonnaisten 

viittausten kanssa jotka olisivat vaatineet sanallista selitystä. 

Ennemminkin huomasimme sen, että ääninäyttelijöiden on tuotava 

alkuperäisnäyttelijöiden hienovaraisetkin eleet, ilmeet ja liikkeet osaksi suomenkielistä 

esitystä. Esimerkiksi suomenkielisen version äänenpainot ja tauot löytävät paikkansa 

hyvin pitkälti sen mukaan, miten ne näkyvät alkuperäisnäyttelijän ruumiinkielessä. 

Millainen on dubbauskääntäjän rooli näitten ääneen ja aikaan liittyvien eleiden 

tuomisessa suomenkieliseen elokuvaan? Mukauttaako hän dubbauskäsikirjoituksen 

repliikit sopimaan alkuperäisnäyttelijän liikehdintään vai toistaako ääninäyttelijä 

automaattisesti alkuperäisääniraidan eleissäkin näkyvät painotukset? Esimerkissä 9 

suomenkielisen ääninäyttelijän on painotettava sanoja kanin käpälänliikkeitten 

mukaisesti. Itse painotettavilla sanoilla ei tässä esimerkissä ole siis suurta merkitystä, 

vaan olennaista on se, että ääni ja eleet ovat synkroniassa keskenään.  

Aineistossamme oli myös eräs kulttuurisidonnainen embleemi, eli sopimuksenvarainen 

ele, jolle on olemassa myös sanallinen vastine. Angloamerikkalainen ja suomalainen 

kulttuuri ovat kuitenkin niin lähellä toisiaan, että Peltohiiren kurkunleikkausele tulee 

ymmärretyksi myös ilman sanallista selitystä (esimerkki 10).  

Synkronian kolmannesta osa-alueesta, ajastuksesta, löytyi selvästi kahta edellistä 

kategoriaa enemmän esimerkkejä. Ajastus on välttämättä läsnä kaikissa esimerkeissä, 

mutta me olemme nostaneet esille ne repliikit, joissa dubbauskääntäjä on päätynyt 

erilaiseen ratkaisuun kuin kääntäjä-tekstittäjä oletettavasti juuri sen takia, että repliikki 

sopisi dubbaukselle varattuun tilaan ja aikaan. Silloin kun näyttelijän suu on kuvassa, on 

kiinnitettävä huomiota huulisynkronian ohella myös ajastukseen niin kauan kuin suu 

käy ja puhetta kuuluu. Ja vastaavasti jos näyttelijän suu ei ole selvästi näkyvissä, 

näyttelijän liikehdintä todennäköisesti kuitenkin paljastaa puheen keston. Ajastuksen 

alle luokittelemamme esimerkit ovatkin vain pieni ote dubbauskääntäjän ratkaisuista, 

joissa repliikkien ajastukseen on täytynyt kiinnittää erityistä huomiota. 

Esimerkeistämme käy hyvin ilmi se, että suomenkieliset sanat ovat usein 

englanninkielisiä vastineitaan huomattavasti pidempiä. Tämä pakottaa kääntäjän 

käyttämään tiiviimpää ilmaisua esimerkiksi jättämällä jotakin kokonaan pois (esimerkki 
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15), irrottautumalla lähdetekstistä (esimerkki 17) tai selittämällä tilannetta toisin 

sanoin (esimerkit 16 ja 18).  

Käännöksistä läpi elokuvan on nähtävissä, kuinka dubbauskääntäjän on mahdollista tai 

toisinaan pakkokin irrottautua lähdetekstistä synkronian eri osa-alueiden nimissä. 

Kääntäjä-tekstittäjää puolestaan sitoo lähdetekstin läsnäolo, joka ei ehkä anna hänelle 

samalla tavalla mahdollisuuksia luovaan leikkiin, johon mielestämme dubbauskääntäjä 

on useissa kohdissa varsin onnistuneesti ryhtynyt. Kyse lienee myös eri 

viestintäkanavista johtuvista eroista: dubbauskääntäjä laatii käännöksensä 

puhuttavaksi, kun taas kääntäjä-tekstittäjä luettavaksi. Voisikin olettaa, että 

dubbauskääntäjä ja kääntäjä-tekstittäjä aloittavat työnsä eri lähtöasetelmista. 

Dubbauskääntäjä voi hakea idiomaattisempia ja puhuttavampia ratkaisuja, sillä hänen 

käännöksensä tulee puhuttavaksi eikä ruudulta luettavaksi, jolloin 

puhekielisemmätkään ratkaisut eivät häiritse katsomiskokemusta.  

Dubbauskääntäjän yhtenä strategiana kenties onkin Tatu Tiihosen (2007: 175–176) 

kriittisissä paikoissa suosittelema taktiikka lukea ääneen suomenkielisiä repliikkejä, 

jolloin kääntäjä voi varmistua siitä, että suomennokset kuulostavat puhekieleltä. Tosin 

emme voi sanoa prosessista mitään varmaa, sillä emme tiedä niitä olosuhteita, joissa 

käännökset on tehty. Lopputulokseenhan vaikuttavat esimerkiksi kääntämiseen annettu 

aika sekä toimeksiantajan ohjeistus. Ilman tarkempaa tietoa olosuhteista voimmekin 

vain spekuloida kääntäjien työn lähtökohtia. 

Tarkemman tutkiskelun myötä saimme sellaisen yleisvaikutelman, että dubbauskäännös 

vaikuttaa luontevammalta kuin tekstitys. Tekstitys on tarkoituksenmukaista luettavaksi 

tarkoitettua kieltä. Koska kuitenkin keskityimme nimenomaan puheenomaisuuksiin ja 

suuhun sopivuuteen, huomasimme, että käännökset eroavat toisistaan näiltä osin. 

Mielestämme dubbauskäännöksen ratkaisut muistuttavat välittömyydessään todellisen 

elämän aitoja puhetilanteita. Tämä ilmenee todennäköisesti vain lähemmän tarkastelun 

myötä, eikä tavallinen katsoja välttämättä kiinnittäisi dubbaus- ja 

ruututekstikäännöksen välisiin eroihin mitään huomiota.  
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Seuraavaksi kuitenkin vielä muutama esimerkki, jotka osaltaan vahvistivat meille 

mielikuvaa siitä, että dubbauskäännöksessä käytetään aidomman kuuloista kieltä kuin 

tekstityksessä. Esimerkkien numerointi on tässä alkuperäisen analyysiluvun mukainen. 

ESIMERKKI 1

Lähdeteksti You’re all mad!

Tekstitys Hulluja koko joukko.

Dubbaus Sekopäät.

ESIMERKKI 8

Lähdeteksti You’ll want to wash that finger.

Tekstitys Sinun on pestävä sormesi.

Dubbaus Peset kai tuon käden?

ESIMERKKI 25

Lähdeteksti You’ve ruined the surprise. I could strangle them.

Tekstitys Te pilasitte yllätyksen. Voisin kuristaa heidät!

Dubbaus Senkin lörpöttelijät! Argh. Raivostuttavaa.

ESIMERKKI 27

Lähdeteksti Never mind him, he’s mad. Come along.

Tekstitys Älkää välittäkö, hän on hullu. Antaa tulla.

Dubbaus Antaa hullun hekottaa. Tule vaan.

Todennäköisesti tähän mielikuvaan eivät vaikuta vain dubbauskääntäjän sananvalinnat, 

vaan myös dubbauksessa mukana olevat painotukset, rytmi ja intonaatio. Kenties 

suomenkielinen tekstitys ja englanninkielinen dialogi eivät muodosta yhtä tiivistä 

kokonaisuutta koska katsojan täytyy yhdistää kuulemansa puheen prosodiset piirteet 
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lukemaansa tekstiin. Äänihän jo itsessään voi välittää hyvin paljon tietoa (Tveit 2009: 

93). Voikin olla, että kun katsojan huomio on tekstityksessä ja sen sisällössä, hän ei ehdi 

rekisteröidä alkuperäisen dialogin mahdollista auditiivista lisäinformaatiota.  

Dubbauskäännös ja tekstitys erosivat toisistaan myös puhekielen piirteiden käytössä. 

Vaikka dubbauskäännöksissä esiintyi puhekielen piirteitä enemmän kuin 

ruututeksteissä, sekä dubbauskääntäjä että kääntäjä-tekstittäjä olivat käyttäneet 

piirteitä hyvin säästeliäästi, vaikka teoriaosuudessa esittelemiämme keinoja olisi ollut 

runsaasti tarjolla.  

Esimerkkien vähyyteen puhekielen piirteiden osalta vaikuttaa eittämättä myös elokuvan 

historiallinen miljöö. Elokuva sijoittunee 1800-luvun lopun Englantiin, joten 

alkuperäiskielisessäkään versiossa ei ole kovin paljon puhekielisyyksiä. Tällöin elokuvan 

suomennoksissakaan niitä ei ymmärrettävistä syistä esiinny runsaasti (Pavesi 2008: 

81). 

Informaatiosisällöltään vähäisiä partikkeleita on dubbauksessa käytetty huomattavasti 

enemmän kuin ruututekstissä. Niillä on toisaalta puhekielistävä funktio, mutta ne myös 

täyttävät sitä tilaa, mikä suomenkieliselle puheelle on annettu. Dubbauksessa oli 

runsaasti esimerkiksi päätteitä -kin, -pA ja -hAn sekä pikkusanoja ”oi”, ”kas” ja ”no”. 

Elokuvan dubbauksessa esiintyi jonkin verran myös puhekielistä sanastoa, kuten ”vetää” 

(merkityksessä tanssia), ”lörpöttelijät”, ”haka” (merkityksessä taitava) ja ”hekottaa”.  

Puhekielen piirteitä esiintyy lähes kaikkien elokuvan hahmojen puheessa. Jopa ylhäinen 

Punainen kuningatar käyttää puhekielisiä ilmaisuja (ja jättää kahdesti genetiivin 

päätteen pois). Puhekielen piirteitä ei siis käytetty varsinaisesti hahmojen 

luonnehtimiseen vaan enemmänkin tekemään kielestä luonnollisen kuuloista ja suuhun 

sopivaa. Toisaalta silloin kun alkuperäisnäyttelijät puhuvat murteella (Hatuntekijän ja 

Maaliskuun Rusakon skotlantilaismurre), tätä piirrettä ei ole tuotu suomenkielisiin 

käännöksiin. Olisivatko kääntäjät voineet tuoda tämän hahmojen puhetta 

luontevoittavan piirteen jotenkin myös suomennokseen?  

Dubbauskäännöksessä esiintyi myös epätäydellisiä virkkeitä enemmän kuin 

ruututekstissä. Tähän vaikuttanevat toisaalta ruututekstikonventiot, joiden mukaisesti 

tekstitysten tulee olla loogisia ja itsenäisesti ymmärrettäviä kokonaisuuksia (Ivarsson 
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1992: 96). Toisaalta kirjoitetun tekstin sanotaan yleensäkin olevan suhteellisen 

eksplisiittistä ja autonomista, kun taas suullisessa strategiassa käytetään kontekstia 

mahdollisimman paljon hyväksi (Tiittula 1992: 40). Vaillinaisten virkkeiden määrä 

kertonee osaltaan myös siitä, että kääntäjä-tekstittäjä toteuttaa kirjallista ja 

dubbauskääntäjä suullista strategiaa. Dubbauskääntäjä on varmastikin joutunut myös 

synkronian nimissä tiivistämään ilmaisua, jolloin lopputuloksena on vaillinaisia 

virkkeitä. Tämän lisäksi dubbauskääntäjä on tuntunut luottavan katsojan 

multimodaaliseen lukutaitoon enemmän kuin kääntäjä-tekstittäjä siinä mielessä, että 

hän on rohkeastikin käyttänyt epätäydellisiä rakenteita, jotka kontekstista irrotettuina 

eivät olisi ymmärrettävissä (esimerkit 29, 31 ja 32). Olisiko nykyään hyväksyttävää 

myös kääntäjä-tekstittäjän luottaa katsojan multimodaaliseen lukutaitoon enemmän ja 

näin ollen sisällyttää käännökseensä myös epätäydellisiä rakenteita, jotka saavat 

kontekstinsa kuvasta?  

Kaiken kaikkiaan puhekielen piirteitä oli käytetty aineistossamme hyvin harkiten, kuten 

historialliseen elokuvaan sopiikin. Äänne- ja muoto-opillisia puhekielen esimerkkejä 

emme löytäneet yhtään, syntaktisiakin vain kaksi (esimerkit 33 ja 34), mutta 

sanastollisia sen sijaan useampia. Kumpikaan kääntäjistä ei ollut käyttänyt puhekielen 

leimaamattomia piirteitä, joiden hyödyntäminen ainakin dubbauksessa olisi voinut olla 

paikallaan. Hullun Hatuntekijän ja Maaliskuun Rusakon alkuperäisdialogissa toisinaan 

käyttämä skotlantilaismurre ei käynyt ilmi suomennoksista. 

Mielestämme puhuttavuus näkyi dubbauskäännöksessä yleisellä tasolla läpi elokuvan 

yksinkertaisina virkerakenteina ja vaikeasti lausuttavien sanojen välttämisenä. 

Puhuttavuus nivoutuu myös ajastukseen siinä mielessä, että dubbauskääntäjä ei ole 

pakannut repliikkejä liian täyteen ja näin pakottanut näyttelijää kiirehtimään 

sanoissaan.  

Toisaalta se, mikä on hankalasti lausuttava repliikki, voi olla hyvinkin 

näyttelijäkohtaista. Esimerkeissä 35 ja 36 dubbauksesta pois jääneet erisnimet olisivat 

mielestämme ajastuksen puolesta voineet mahtua repliikkiin, mutta ne on kenties 

jätetty pois juuri puhuttavuuden vuoksi. Toisaalta myöhemmin elokuvassa esiintyy 

erisnimiä, kuten McTwisp ja Mallymkum, jotka ovat mielestämme vaikeita lausua (ks. 

myös Wellwarth 1981: 141), mutta ne on silti sisällytetty dubbauskäännökseen. Ehkä 
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tämä puhuu sen puolesta, että toiset sanat ovat eri näyttelijöille helpompi lausua kuin 

toiset. Jotkin näistä käännösratkaisuista on hyvinkin voitu tehdä ääninäyttelijöiden 

toiveesta. Toisaalta kuinka paljon kääntäjien ratkaisuihin vaikuttavat yleisö, annettu tila 

tai aineiston pohjalla oleva Liisan tarina? Liisa Ihmemaassa -klassikkotarinalla on pitkä 

historia, eikä se ole voinut olla vaikuttamatta kääntäjien työhön.  

Löysimme aineistostamme myös hieman yllättäviä käännösratkaisuja, jotka ovat osittain 

yhteneväisiä tekstityksessä ja dubbauksessa. Kun alkuperäisessä elokuvassa esiintyy 

tekstiä, kuten tienviitta tai planssi, suomenkielisessä dubbauksessa on käytetty 

käännösratkaisuna kertojaääntä (esimerkki 37) tai planssia (esimerkit 38 ja 39). 

Tekstityksessä on puolestaan käytetty johdonmukaisesti planssia. Dubbauksessa 

planssit tulevat hieman yllättäen, ja pohdimmekin, olisiko näissä kohdissa voinut 

käyttää pelkästään puhetta. Nyt kertojaääni jää yksittäistapaukseksi. Olisi kiinnostava 

tietää, miksi tässä kohtauksessa (esimerkki 37) ei siis käytetty myös planssia 

kertojaäänen sijaan. 

Aineistomme dubbauskäännöksissä ja tekstityksissä oli runsaasti eroja. Näyttäisi siltä, 

että dubbaus on puhekielisempää kuin tekstitys, ja se myös irrottautuu useammin ja 

rohkeammin lähdetekstistä kuin tekstitys. Johtuuko tämä ero synkronian vaatimuksesta 

dubbauskäännöksessä, mikä usein pakottaa dubbauskääntäjän valitsemaan muita kuin 

suoria käännösratkaisuja ja toisaalta siitä, että tekstityksissä alkuperäisdialogi on läsnä, 

mikä osaltaan sitoo kääntäjä-tekstittäjän lähdetekstiin? Vaikka dubbauskääntäjällä ja 

kääntäjä-tekstittäjällä on sama kohdeyleisö, heidän työtään määrittävät toisistaan 

poikkeavat rajoitukset ja vaatimukset, jotka johtavat hyvinkin erilaisiin 

käännösratkaisuihin. Juonen kannalta kaikki tärkeä tulee kerrottua molemmissa 

suomennoksissa, mutta kertomisen tavat ovat vain erilaiset. Koska kyseessä on 

tapaustutkimus, tutkimustuloksemme eivät ole suoraan yleistettävissä, mutta ne antavat 

hyviä viitteitä niistä eroista, joita dubbaus- ja ruututekstikäännöksen välillä esiintyy ja 

syistä näiden erojen takana.  
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10 Lopuksi 

Tutkielmamme tarkoituksena oli selvittää millaisia eroja Tim Burtonin vuonna 2010 

valmistuneessa Liisa Ihmemaassa -elokuvan ruututeksti- ja dubbauskäännöksessä 

esiintyy. Pohdimme alan tutkimuksia hyödyntäen, mistä löytämämme erot johtuvat. 

Käytimme apuna muun muassa Frederik Chaumen, Dirk Delabastitan, Liisa Tiittulan, 

Irmeli Pääkkösen ja Markku Variksen sekä George Wellwarthin ajatuksia.  

Aloitimme teoriaosuuden esittelemällä multimodaalisuuden käsitettä, joka on 

erottamaton osa audiovisuaalisia esityksiä ja niiden käännöksiä. Tutkimme 

aineistoamme nimenomaan multimodaalisena kokonaisuutena ja otimme näin ollen 

huomioon niin elokuvan visuaalis-verbaaliset ja -nonverbaaliset kuin auditiivis-

verbaaliset ja -nonverbaalisetkin viestit.  

Tästä jatkoimme ruututekstikääntämisen ja dubbauskääntämisen perusteisiin. 

Tutkimuksemme pääpaino oli dubbauskääntämisessä ja erityisesti sen synkronian 

käsitteissä. Koska sekä ruututekstin että dubbausääniraidan on tarkoitus jossain määrin 

jäljitellä puhetta, käsittelimme seuraavaksi puheen illuusion luomiskeinoja. 

Dubbauskäsikirjoitus tehdään puhuttavaksi, joten otimme huomioon myös 

puhuttavuuden näkökulman, jota on käsitelty erityisesti teatterikääntämisen alueella.  

Aineistoanalyysissä jaottelimme aineistosta löytämiämme esimerkkejä teorian 

tarjoamien kategorioiden alle. Koska tutkimuksemme oli laadullinen, emme katsoneet 

tarpeelliseksi käsitellä jokaista löytämäämme eroa käännösten välillä, vaan keskityimme 

muutamaan valaisevaan esimerkkiin. Pyrimme pohtimaan syitä näille eroille 

käsittelemämme teorian avulla.  

Tavoitteemme oli aineiston avulla selvittää, millaisia eroja tekstityksessä ja 

dubbauksessa esiintyy ja mistä nämä erot johtuvat. Hypoteesimme oli, että ruututeksti- 

ja dubbauskääntämisen erilaiset konventiot ja erityispiirteet ohjaavat kääntäjät 

erilaisiin käännösratkaisuihin, vaikka heidän lähdetekstinsä ja kohdeyleisönsä ovatkin 

yhdenmukaiset. Oletimme, että koska valmiit käännökset käyttävät eri viestintäkanavia 
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– ruututeksti luetaan ja dubbaus kuullaan – tästä seuraisi paikoin erilaiset 

lopputulokset. Täten odotimmekin dubbauskääntäjän käyttäneen ruututekstikääntäjää 

enemmän teoriassa esittelemiämme puheen illuusion luomiskeinoja. Ja koska 

dubbauskäsikirjoitus ääninäytellään, oletimme myös, että puhuttavuus olisi huomioitu 

dubbauskäännöksessä toisin kuin ruututekstikäännöksessä. 

Hypoteesimme piti siinä mielessä paikkansa, että ruututeksti- ja dubbauskäännöksen 

välillä todellakin oli eroja ja ne johtuivat todennäköisesti juuri näiden kahden eri av-

käännösalan erilaisista lähtökohdista ja erityispiirteistä. Dubbauskäännöksen 

synkronian vaatimus poikkeaa merkittävästi ruututekstikääntämisen ajastuksen 

vaatimuksesta. Luokittelimme löytämämme synkroniaan liittyvät erot 

dubbauskääntämisen ajastussynkronian, huulisynkronian ja elesynkronian osa-alueitten 

alle, koska ne nousivat teoriakirjallisuudessakin merkittävään asemaan.  

Isokronia eli ajastus vaikuttaisi olevan dubbauskääntämisessä tärkein synkronian osa-

alue. Ajastus on läsnä jokaisessa esimerkissä tavalla tai toisella silloinkin kun kyseisestä 

esimerkistä olisi löytynyt myös muita dubbauskääntämisen synkronian piirteitä. Myös 

huulisynkroniaa toteutettiin elokuvassa jonkin verran, joskin selvästi vähemmän kuin 

isokroniaa. Äänteellisen vastaavuuden tavoittelu sai aikaan usein sen, ettei 

dubbauskääntäjän ratkaisu ollut se perinteisin. Kun artikulaatioelimet ovat katsojan 

selvästi nähtävissä, tulisi dubbauskääntäjän aikaansaada huulisynkronia, eikä suora 

käännös tällöin välttämättä ole toimiva vaihtoehto. Toisinaan huulisynkronian vaatimus 

myös rajoitti dubbauskääntäjää eikä antanut mahdollisuuksia kuin yhteen ratkaisuun, 

joka ei aina ollut paras mahdollinen.   

Puhujan eleet, ilmeet ja liikkeet ovat erottamaton osa hänen välittämäänsä viestiä 

multimodaalisessa viestinnässä. Vaikka aineistossamme ei ollut liikehdintää, joka olisi 

aiheuttanut ristiriitaa kohdekielessä kuullun ja nähdyn välillä, elesynkronian merkitys ei 

ollut vähäinen tutkimuksemme kannalta. Huomasimme, että liikehdintä itsessään 

vaikuttaa ajastukseen: vaikka puhujan suu ei olisi selvästi näkyvissä, mutta hänen 

ruumiinkielestään näkee, milloin puhe alkaa ja päättyy, on dubbauskääntäjän 

mitoitettava repliikki tämän mukaisesti. Uskottavan lopputuloksen aikaansaamiseksi 
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dubbauskääntäjän on katsottava ja kuunneltava elokuvaa tarkasti, jotta kuvan ja äänen 

synkronia toimii.  

Oletimme, että koska dubbauskäsikirjoitus tehdään ääninäyttelijän puhuttavaksi ja 

katsojan kuultavaksi, siinä olisi havaittavissa puheen illuusion luomiskeinoja enemmän 

kuin tekstityksessä, jonka katsoja lukee ruudulta. Dubbauskäännöksessä esiintyikin 

ruututekstikäännöstä enemmän teoriassamme käsittelemiämme puhekielistäviä 

piirteitä, mutta huomattavasti vähemmän kuin oletimme. Piirteitä oli käytetty 

yksipuolisemmin ja niukemmin kuin olimme odottaneet, mikä selittynee osaltaan 

elokuvan historiallisella miljööllä. Myöskään lähdeteksti ei ollut kovin puhekielinen, 

joten puhekielen piirteiden niukkuus dubbauskäännöksessä lienee seurausta siitä.  

Puhuttavuus näkyi dubbauskäännöksessä jonkin verran. Erityisesti erisnimien kohdalla 

puhuttavuuden tavoittelu herätti kysymyksiä, sillä osa mahdollisesti vaikeasti 

lausuttavista erisnimistä oli poistettu, kun taas osa nimistä oli jätetty 

dubbauskäännökseen. Pohdimmekin, johtuuko tämä siitä, että se mikä koetaan helposti 

tai vaikeasti lausuttavaksi, riippuu ääninäyttelijästä, joka repliikin esittää. 

Dubbauskääntäjä otti todennäköisesti puhuttavuuden huomioon myös välttämällä kovin 

tiiviitä repliikkejä, jottei näyttelijän tarvitse kiirehtiä sanoissaan. 

Tapaustutkimuksemme valottaa ruututeksti- ja dubbauskääntämisen perusperiaatteita 

sekä eroja näitten kahden välillä. Aineistomme kääntäjät olivat tuottaneet kaksi erilaista 

käännöstä, ja oletamme tämän johtuvan nimenomaan ruututeksti- ja 

dubbauskääntämisen erilaisista reunaehdoista. Jotta voisimme saada varmuuden siitä, 

että erot käännösten välillä johtuvat juuri tästä, tulisi aihetta tutkia lisää. Aineistomme 

tarjosikin runsaasti jatkotutkimusideoita.  

Ruututekstikäännöksiä on tutkittu Suomessa runsaasti, mutta mielestämme myös 

dubbauskäännöksiä olisi suotavaa tutkia lisää. Työsarkaa olisi erityisesti sellaisissa 

dubbauskäännöksissä, joita ei ole suunnattu lapsille. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

kasvava trendi Pohjoismaissa on sekä tekstittää että dubata perhe-elokuvia dvd-

levitykseen. Tällöin kohdeyleisönä ovat nuoret ja aikuiset eivätkä lapset, joiden on 

perinteisesti ajateltu olevan dubbauskäännösten kohdeyleisö Suomessa. Olisikin 
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aiheellista selvittää, miksi muita kuin lapsille suunnattuja elokuvia on alettu dubata 

Pohjoismaissa, joissa perinteisesti on käytetty tekstitystä. 

Toisaalta yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla myös sellaisen elokuvan analysointi, jossa 

dubbauskäännös on suunnattu nimenomaan lapsille ja ruututeksti nuorille tai aikuisille. 

Johtuisivatko erot käännösratkaisuissa silloin erilaisten yleisöjen huomioonottamisesta? 

Olisi mielenkiintoista nähdä kääntyisikö esimerkiksi ironia samalla tavalla molemmissa 

käännöksissä. 

Tämän lisäksi nuorille ja aikuisille suunnatun dubbauskäännöksen vastaanottotutkimus 

voisi olla tarpeellinen jatkotutkimuksen aihe. Tällöin voitaisiin selvittää, mihin asioihin 

katsojien huomio kiinnittyy, mikä häiritsee katsomiskokemusta ja toisaalta mistä tulee 

kiitosta. Vastaanottotutkimusten suosio on kasvanut, mutta metodia ei ole 

käsittääksemme käytetty tämänkaltaisessa tutkimuksessa.  

Toisaalta vastaavanlaisen tutkimuksen kuin omamme voisi toteuttaa sillä erolla, että 

aineiston ruututekstikäännöksen ja dubbauksen olisi tehnyt yksi ja sama kääntäjä. 

Tällainen tutkimus voisi valottaa sitä, johtaisivatko dubbauskääntämisen ja 

ruututekstikääntämisen erilaiset reunaehdot väistämättä erilaisiin käännösratkaisuihin 

vai olisiko kääntäjän mahdollista hyödyntää esimerkiksi jo dubbauskäännökseen 

tekemiään ratkaisuja ruututekstikäännöksessä. 

Myös tuotannon taustoja olisi hyödyllistä tutkia lisää käännöstieteellisestä 

näkökulmasta: miten dubbauskäännösprosessi etenee käytännössä toisaalta 

tuotantoyhtiön ja toisaalta yksittäisen kääntäjän näkökulmasta. Tämän tutkimuksen 

osalta dubbauskääntäjän toimeksiantajayritykseltä saama ohjeistus kuului 

salassapitosopimukseen, joten yksityiskohdat aikataulusta, palkkiosta, työolosuhteista, 

käännösohjeista ja muista käytännön seikoista jäivät tutkimuksemme ulkopuolelle.  

Aineistomme hedelmällisyys sekä tutkimustuloksemme herättävätkin monta 

mielenkiintoista lisäkysymystä ja antavat aihetta jatkotutkimuksille. 
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English Abstract 

Multimodal Wonderland Subtitled and Dubbed — Focus on the Special 
Characteristics of Dubbing Translation 

Introduction 
Interest in audiovisual translation began to increase in the mid 1990's (Gambier 2007: 

74— 76) and the topic is still current due to digitalisation. By audiovisual translation or 

AVT we mean translating which combines the use of verbal texts and auditory and visual 

elements, in other words, sounds and images, to communicate (Oittinen & Tuominen 

2007: 11). In addition to using various electronic media to deliver messages (television, 

film or computer screen to mention a few), audiovisual translations have two other main 

features: 1) they are received through two channels, acoustic and visual and 2) the 

synchrony between verbal and non-verbal messages is essential (Bartrina & Espasa 

2005: 84). 

Subtitling and dubbing are examples of mainstream forms of AVT. In the Nordic 

countries, including Finland, films and television programmes have usually been 

subtitled. Dubbing is the most expensive AVT form and therefore not preferred in 

countries where the number of viewers, or inhabitants in general, is not high enough to 

make the dubbing process cost-effective. In these countries dubbing has been regarded 

as a translation form for children in particular (e.g. Heikkinen 2000), unlike in France, 

Spain or Germany, where dubbed programmes are the norm. 

Though today, there seems to be a new trend in the Nordic film markets: an increasing 

number of the so-called family movies are both dubbed and subtitled for their DVD 

versions. In France, cinema audiences have been able to choose between dubbed and 

subtitled versions for a number or years, and now we can witness a similar development 

in Finland as well (Tveit 2009: 94). This new phenomenon offered us an interesting 

starting point for our study. Our source material is Tim Burton's film “Alice in 

Wonderland” (2010), which was both dubbed and subtitled for the Nordic DVD versions. 

In this paper we want to look into the differences between the dubbed and subtitled 

Finnish translations and the reasons behind them. Our basis lies in the studies on 

synchronisation, prefabricated orality and speakability. 
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Even if films and programmes are usually dubbed for children in Finland, an e-mail 

message to the dubbing translator of the film confirmed us that as the film was directed 

to an older audience (it has an age limit of 11 years), the translation was not written 

with children in mind. Therefore we were able to rule out the translating for children 

(dubbing) versus adults (subtitling) aspect from our study and concentrate on the 

differences resulting from the special characteristics between the two forms of AVT. Our 

focus is especially on dubbing, because it has not been researched so much in Finland, 

and the subtitles of the film offer us a great point of comparison. 

We believe that by comparing these two forms of AVT we will receive more information 

on dubbing translation in general and on the principles which the dubbing translators 

have to take into consideration while working. We assume to find out that the concepts 

of synchrony (once spoken, the translation will match the lips and body movements of 

the original actor or actress) and illusion of spoken language are crucial when talking 

about dubbing. Synchronisation is critical in dubbed films as it helps the audience 

understand the content better and creates the illusion that the content was originally 

filmed in the dubbed language. The dubbing translator creates the text to be spoken and 

heard, while the translator-subtitler creates the text to be put on screen for viewers to 

read. Both translators should try to create an illusion of spoken language by using its 

various features, but we believe that as the dubbed translation will be spoken out loud, 

it would have more features of spoken language than the subtitles. 

Multimodality is another important part of our study. We believe that when studying a 

film one cannot concentrate merely on its verbal text. We see that our source material, 

our 'text', is the whole of the film entailing everything we see and hear while doing our 

research on the dubbed and subtitled versions of the film. We will take into 

consideration the auditive-verbal, visual-verbal, visual-non-verbal and auditive-non-

verbal messages of the film (Dirk Delabastita 1989: 101). A film is multimodal inasmuch 

as its production and interpretation rely on the combined deployment of a wide range of 

semiotic resources or ‘modes’ and therefore our 'text' is “Alice in Wonderland” in its 

multimodal entirety, containing not only the written and spoken dialogue but also the 

music, the words we see on screen, costumes, body language, special effects, and so on. 
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Multimodality 
In short, a multimodal text is a text that uses more than one communication channel to 

deliver information. These channels can be, for example, text, image and sound, which 

means that a film is an excellent example of a multimodal entity (Lehtonen 2007: 39, 

Kokkola 2007: 214). We want to examine our audiovisual source material as a sum of all 

we see, hear and read. We concentrate on the dubbed Finnish voice track in its entire 

context, including visual, verbal, and non-verbal messages, and compare it with the 

Finnish subtitles. 

As there are several channels offering information, a translator does not have to rely 

only on the power of the written word; he or she can use the contextual and non-verbal 

clues to support the message of his or her translation (O'Hagan & Ashworth 2002: 153). 

When watching a film, what we see and hear have narrative roles; body movements, 

costumes and sound effects bear information, matters that are sometimes needless to 

repeat in the translation (Oittinen 2007: 61). Some scholars believe that a multimodal 

text should contain text, image and sound (Snell-Hornby 2006: 85, Delabastita 1989: 

101), while others believe that a brochure or a book is also a multimodal text; the paper 

has a certain feeling when touched and fonts and layout can also communicate (Kress et 

al. 2001, Lehtonen 2007: 47, Gambier 2006). All in all, various texts can be considered 

multimodal and most definitely a film is one. When a film is studied it should be treated 

as a multimodal entity; it is not only the dialogue affecting the choices the translators 

make while doing their job, but rather the entire context in which the words are uttered. 

Subtitling 
Finnish people are used to reading subtitles whenever there is a foreign language 

programme on television. Subtitling has traditionally been the most used form of 

audiovisual translation in Finland, while dubbing has been used almost exclusively in 

children’s programmes.  

Subtitles are an inseparable part of the multimodal presentation, such as a film. 

Therefore subtitles can only be understood when they appear on the screen at the right 

time, stay on the screen for long enough but not too long and then disappear at the right 

time. Even though subtitles are always understood in a particular context, they should 

be logic entities so that the viewer comprehends them at once (Ivarsson 1992: 96). After 
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all, the subtitles will stay on the screen only for a few seconds, and when they are gone, 

they are gone.  

The translator-subtitler has to not only follow the audio track but also read the image 

carefully. The subtitles should never obscure the speaker’s mouth or any other essential 

scenes. It is vital for the viewer to be able to read not only the subtitles but also the 

image without visual obstruction. Furthermore, some of the viewers are always bound 

to understand the language spoken in the film and hence assume that they will see the 

same information in the subtitles as in the source dialogue, in other words the voice 

track. The presence of the source text is indeed one of the elements that distinguish 

subtitling from dubbing. This difference between the two forms of audiovisual 

translation naturally affects the end product, in the subtitled and in the dubbed 

presentation. 

Dubbing 
Revoicing means the replacement of the original voice track by a target language one, 

and of all of the revoicing forms (dubbing, voice-over, narration, and free commentary) 

dubbing is the one that most clearly aims to create an illusion of foreign actors and 

actresses speaking in the target language and to have the same effect on the new 

audience as the original (Lyuken 1991: 73). 

Traditional dubbing countries are Germany, France, Italy and Spain because there the 

markets are large enough to cover the costs of the expensive dubbing process (Díaz 

Cintas 2003: 195). Finland is a subtitling country among the Netherlands and Portugal 

and other Nordic countries, where the markets are not big enough to sustain dubbing. In 

Finland, dubbing is mainly used on films and TV programmes for children who are not 

yet able to read subtitles (Heikkinen 2007: 237). 

One of the main differences between dubbing and subtitling is the way the viewers 

perceive the end result: when dubbed they hear it, when subtitled they read it. Another 

difference is the fact that several people participate in the preparation of dubbing, while 

almost the whole process of subtitling is nowadays done by only one person. The 

dubbed translation should sound natural, credible and authentic when spoken and it 

should be easy to express for the actor or actress, i.e. the translator should produce 
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dialogue which performers may utter without difficulty (Tiihonen 2007: 175). 

Speakability is a feature a translator-subtitler does not have to take into consideration. 

In this paper, we have particular interest in the idea of synchronisation in dubbing. We 

believe that this special feature is one key reason to the differences in the subtitled and 

dubbed Finnish dialogues. Synchronisation is a convention that the dubbing translator 

should follow and its three types according to Frederic Chaume (2004: 43) are as 

follows: 

• phonetic or lip synchrony 

• kinetic synchrony or body movement synchrony 

• isochrony or synchrony between utterances and pauses 

 

Lip synchrony consists of adapting the translation to the articulatory movements of the 

on-screen characters, especially in close-ups and extreme close-ups. In order to attain 

the reality and naturalise the product to make it appear less foreign and more familiar, 

the translation should particularly respect the open vowels (a, o) and bilabial (m, w, p) 

and labio-dental (v) consonants pronounced on screen (Chaume 2004: 44). 

The translation must also agree with the movements of the screen characters: a shaking 

head indicating negation cannot be accompanied by an affirmative “yes”, or a character 

raising his hands to his head must pronounce an interjection to match the gesture. The 

kinetic synchrony is not necessarily very obvious; the translator should pay attention to 

even the smallest movements. Raising of the eyebrows or making gestures coincide with 

stressed syllables in the dialogue should not be overlooked, but reviewed whether they 

affect the target language dialogue (Chaume 2004: 44). 

The third type of synchronization according to Chaume is isochrony meaning the 

duration of the translation with the screen characters’ utterances. The translated 

dialogue must fit exactly in the time between the instant the screen actor opens his or 

her mouth — to utter the source text dialogues — and the instant in which he or she 

closes his or her mouth (Chaume 2004: 44). 

For a Finnish dubbing translator, creating synchronised speech in Finnish is a difficult 

task to do as, for example, the structures of the English and Finnish languages are so 
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very different. In a way this forces the dubbing translator to look for translations that 

are not so obvious and direct. The translator has to really think about the function of the 

text and the viewer of the film or television programme in order to find the best possible 

solution which is in synchrony with the original actor’s work (Chaume 2004: 43, 

Chaume 2008: 136). As the Finnish language uses longer words than the English 

language, creating isochrony can be difficult for the translator; finding a translation that 

matches the length, number and rhythm of syllables in the original utterance is 

demanding and requires out-of-the-box-thinking.  

Gestures and facial expressions accompanying speech display vast cultural variations; 

think about Italians and their hands, the French with their shoulder movements or us 

Finns who barely gesture at all when we speak. Some gestures do not exist and some 

gestures do not mean the same thing in another culture. Therefore it is important for the 

dubbing translator to keep an eye on the body movements of the actors and actresses on 

the screen: what they say might be in contradiction to what their body language implies 

(irony) or gestures might emphasise the words even further (Tiihonen 2007: 176, 

O'Connell 2003: 83). The concept of synchrony and its importance in dubbing makes it 

clear how crucial it is for the dubbing translator to understand that a film is a 

multimodal entity where images, sounds and words play an equally important role. 

Read and Heard – Speech in AVT 
In this thesis, we wanted to look into yet another common factor in dubbing and 

subtitling and it is the fact that, to some extent, both AVT forms aim to imitate authentic 

speech. Subtitles are characters' speech in a written form for the viewer to read while 

dubbed dialogue is characters' speech in an auditive form for the viewer to hear. Both 

AVT forms try to create an illusion of a natural speech because that makes it easier for 

the viewer to identify with the fictional world of the screening, among other things 

(Delabastita 1989 according to Pavesi 2008: 79).  

An important notion is that neither dubbed nor subtitled dialogue is actual, authentic 

speech. They both mimic it, because the dialogue we hear as the original voice track is 

also a written, well-thought screenplay with a purpose to tell a story and therefore it 

also resembles written language (Remael 2001: 18). For the translators, this means that 
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they are supposed to carefully choose some characteristics of authentic speech and use 

them in order to create an illusion of credible dialogue (Baños-Piñero & Chaume 2009). 

Ways to create natural sounding speech are many: one can, for example, avoid long and 

abstract words, complex structures, add adverbs, conjunctions and pronouns 

(Nevalainen 2003: 3). Below is a list of some characteristics of spoken Finnish that the 

translators can use to produce credible dialogue (Pääkkönen & Varis 2000: 29-30): 

Phonetics and morphology 

• forms of demonstrative pronouns (tää vs. tämä) 

Syntax 

• incongruity (ne tulee vs. ne tulevat 

• omission of possesive suffix (mun kirja vs. minun kirjani) 

Vocabulary 

• slang words (jäbä) 

• colloquial style (kaahata in the meaning of to speed) 

• fillers (niinku) 

In a written text these features can make the text difficult to read and stigmatise the 

speaker unintentionally: the features have a stronger impact when written and the 

translator should carefully consider their usage (Pääkkönen & Varis 2000: 29— 30, 

Tiittula 2001: 7). According to dubbing translator Aki Heinlahti (2010), the most 

colloquial form might look inappropriate when written down, but when it is said out 

loud it works perfectly well. This is one reason why we believe to find more features of 

spoken Finnish in the dubbed version of the film than in the subtitled. 

Dubbing and Translating for Theatre 
Since the dubbing script is written for reading aloud, the notion of ”speakability” is vital 

to a dubbing translator. Speakability has been discussed in the field of theatre 

translation (or sometimes drama translation) and it is considered one of the most 

important aspects of it, if not the most important. George E. Wellwarth defines 

speakability as “the degree of ease with which the words of the translated text can be 

enunciated” (1981: 140). Hence, the translator should avoid excessive use of sibilants 
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and awkward consonantal clusters (Wellwarth 1981: 141). The translation should 

sound natural and for this reason Wellwarth insists that the translator reads his or her 

translation aloud to hear whether it works. Furthermore, Wellwarth (1981: 141) 

suggests that the translator should also read the translation aloud to another person, 

preferably an actor. The dubbing translator can use this strategy to achieve not only 

speakability but also synchrony in close-ups. 

One of the challenges that the theatre translator or dubbing translator faces is the 

translation of proper names. If the names are unfamiliar and/or difficult, they can cause 

problems to the actor trying to pronounce them and on the other hand to the viewer 

hearing them. In our research material, some of the proper names had been left out and 

some had been kept in the dubbing. Interestingly, there did not seem to be any logic 

behind this: some of the proper names that were no doubt difficult to pronounce were 

present in the dubbing, meanwhile some of the proper names were absent. This 

probably had to do with the fact that different actors find different words easier or 

harder to enunciate.  

Research material 
Our research material was Tim Burton’s film Alice in Wonderland. The film was 

produced by Walt Disney Pictures in 2010. The genre of the film is fantasy or adventure, 

and it is prohibited for children under the age of 11 in Finland. Clearly, the film is not 

meant for small children and it can be seen as a part of Tim Burton’s filmography rather 

than a typical Walt Disney movie for children.   

The film tells a story about 19-year-old Alice, who falls through a rabbit hole into 

Wonderland. Alice has been in Wonderland before as a child, but does not remember 

that. In Wonderland, she reunites with her old friends including Mad Hatter and 

Cheshire Cat. As she spends time in Wonderland, she learns her true destiny: to end the 

reign of Red Queen and to restore the rightful White Queen to her throne.  

The film was subtitled for dvd by SDI Media. There was no mention of the actual 

translator in the end credits of the film. The dubbing script was translated by Aki 

Heinlahti who was assigned by a Danish agency Mediaplant. 
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For the most part, the language of the film was standard English. This was probably due 

to the historical setting of the film and of the genre. There was basically no slang words 

or dialects in the original voice track, except an angry monologue by Mad Hatter and a 

very short line by March Hare – both in Scottish accent.  

Method 
In our study we used a qualitative method to find out and analyse the differences 

between the dubbed and subtitled versions of the film Alice in Wonderland. In order to 

do this we used the theories and studies of Frederic Chaume, Dirk Delabastita, Liisa 

Tiittula, Irmeli Pääkkönen & Markku Nevalainen and George Wellwarth, etc. described in 

detail in our theory section. Because we discussed our source material as a multimodal 

text not forgetting the film’s visual and auditive aspects in addition to its written or 

verbal channels, our key points were synchronisation (lip sync, isochrony and kinetic 

synchrony), illusion of spoken language and speakability. 

We have watched and compared the original and translated dialogues several times and 

in various language settings: in English, with English voice track and Finnish subtitles, 

Finnish voice track and Finnish subtitles and with Finnish voice track only. This way we 

were able to find the differences in the Finnish dubbed and subtitled versions and to 

categorize them based on the special characteristics of dubbing, features of spoken 

Finnish and the idea of speakability. 

This study is a case study and we aim to describe and explain the possible reasons 

behind the differences in the translations and base these conclusions on the matters 

dealt in the theory section. We want to increase understanding and knowledge on 

dubbing, especially because research interest on the subject in Finland seems to be 

rather low. The results might not be generalised, but they should shed some light on the 

principles of dubbing and subtitling. 

Analysis 
We divided the examples found in our research material into categories that were based 

on the theory. Our research material was very fruitful and provided us with plenty of 

interesting examples. Unfortunately we could discuss only a fraction of them in this 

thesis.  
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The categories we used were 1) synchrony, 2) the illusion spoken language, 3) 

speakability and 4) usage of plates. Two of the categories were divided further into sub 

categories so that synchrony included lip-synchrony, kinetic synchrony and isochrony 

while the illusion of spoken language included fillers, lexis, incomplete sentences and 

syntax. We presented the source text, subtitles, dubbing and occasionally a screen shot 

of the examples and then discussed them.  

First we discussed synchrony and its sub categories. Lip-synchrony is needed, when 

there are certain speech sounds, such as bilabials or open vowels in the original voice 

track and the speaker is in close-up. We found quite a few examples of lip-synchrony in 

our research material, but not as many as those of isochrony, which was by far the 

category with the most examples. The importance of lip-synchrony has been questioned 

by many scholars (see Chaume 2004: 50 and O’Connell 2003: 80–81), and we can 

understand why. Lip-synchrony is needed only when the speaker is in close-up. 

Furthermore, differences between Finnish and English are so great that perfect lip-

synchrony is impossible. 

We discovered that the need to create lip-synchrony sometimes restricted the dubbing 

translator but at times also offered opportunities to be creative. In order to achieve 

credible synchrony, the translator has to consider other translation options than the 

direct ones. Though there are times when the articulatory organs are clearly visible to 

the viewer and the source text leaves no room for creativity. In such cases, the translator 

might be forced to use a loanword, for example, to achieve synchrony. 

Kinetic synchrony was present throughout the film as movements, gestures and facial 

expressions were an integral part of it. However, there were not many examples of 

kinetic synchrony causing differences between the two translations in our research 

material, probably largely due to the genre and the milieu of the film. Anglo-American 

and Finnish cultures are also very similar to each other, so there were no culturally 

bound allusions that would not have been understood within both cultures.  

Nevertheless, kinetic synchrony is indeed an aspect to which the dubbing translator has 

to pay attention to. The movements, gestures and facial expressions exist already, and 

the dubbing translator has to match the dubbed dialogue to them. The emphasis, for 
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example, should be placed so that it goes hand in hand with the speaker’s gestures in 

order to create authentic looking speech act. The translator-subtitler, however, does not 

have to pay as much attention to the body languages of the characters. 

Isochrony was the category with most examples. It is clear that isochrony is an ever-

present feature in dubbing process; even when the character’s articulatory organs are 

not visible to the viewer, his or her body language might indicate the duration of the 

utterance. Because English words tend to be shorter than Finnish ones, there were times 

when the dubbing translator was able to replace a whole English sentence with just one 

Finnish word. By using incomplete sentences in Finnish, the dubbing translator was also 

able to create the illusion of spoken language. 

Next we analyzed the use of spoken language in the translations. We found plenty of 

fillers in the dubbing translation but not so many in the subtitles. These small words that 

do not carry much meaning, are a useful way to bring features of spoken language into 

the dubbing. Fillers were also used for extending the line when the original utterance 

was longer than its Finnish counterpart.  

The vocabulary or lexis used did not contain many colloquial words. The ones that we 

found were not distinctive in the way that they would have characterised the different 

speakers. Just as we predicted, there were more colloquialisms in the dubbing 

translation than in the subtitled version but still not as many as we would have thought. 

This was probably due to the setting of the film.  

Use of incomplete sentences illustrates how the dubbing track is in constant interaction 

with the image and the sound. The dubbing translator had used incomplete sentences 

when the meaning of the utterance could be understood in the context (image and 

sound).  

Our findings on speakability were contradicting. Some proper nouns that we as Finns 

thought were difficult to pronounce were left out and some were included in the Finnish 

voice track. Could it be so that what is regarded speakable varies from person to person?  

Discussion and conclusions 
We analysed the Finnish subtitling and dubbing of Tim Burton’s movie Alice in 

Wonderland by comparing them to each other. Our main focus was on the dubbing. We 
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began our research supposing that in the dubbing, there would be a greater number of 

features of spoken language than in the subtitling. We also expected that the notion of 

speakability would show in the dubbing translator’s choices. We based these 

presuppositions on the conception of the differences between spoken and written 

language and the different conventions and communicational channels of dubbing and 

subtitling. We thought that synchronisation, for example, would inevitably cause 

differences between the two AVT forms.  

We started our analysis with the notion of synchronisation. We found out that there 

were fewer examples of lip-synchrony than isochrony in the dubbing. This is natural, as 

lip-synchrony is of concern only when the speaker is in close-up and the viewer can see 

his or her articulatory organs clearly. Kinetic synchrony, on the contrary, was something 

that on the one hand could be seen through the whole film and on the other hand did not 

much affect the translations. In other words, there were not many examples of 

differences caused by kinetic synchrony in the translations, but the movements, gestures 

and expressions were obviously an inseparable part of the film.  

Next we analysed the features of spoken language used in the translations and we found 

out that they were used quite sparingly in the dubbing and hardly at all in the subtitles. 

The reason for the scarce usage of the features of colloquial language is probably the fact 

that the milieu of the film is 19th century England. However, there were some features of 

spoken language in the dubbing, such as incomplete sentences, fillers and some 

colloquialisms.  

Speakability was our next focus. We noticed that in the dubbing translation, there were 

some lines in which the translator had probably taken speakability into account. These 

lines contained proper names that might have caused problems in enunciation. We 

found it interesting that some of the proper names did appear in the dubbing while 

others did not. This is likely to result from the fact that different actors may find 

different words difficult to pronounce. After all, the dubbing script is only a script for the 

actors, and the actual dubbing takes place in the studio.  

Our last focus was on plates as a dubbing strategy. Interestingly enough, there are plates 

in the dubbing of the film. Plates are normally used only in subtitling. Clearly, if the film 
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were intended for children (which it cannot be since it is prohibited for children under 

the age of 11), there could not have been plates in the dubbing, because small children 

cannot read yet. However, the choice to use plates is interesting, since the dubbing 

translator could have easily used a voice-over.  

Our study was a qualitative case study. For this reason, it might not be possible to 

generalise the findings of the study per se. However, our conclusions do offer an 

interesting glimpse of the different conventions and restrictions of subtitling and 

dubbing and how these affect the outcomes. 

Only further research can determine the extent to which our findings are valid. Studying 

a multimodal presentation that has been both subtitled and dubbed by the same 

translator would perhaps provide some interesting information. If both of the 

audiovisual translations, the dubbing and the subtitling, were made by the same 

translator, would the translations be as different from each other as in our research 

material? Would the translator make only one translation and then just modify it? Or 

would he or she make two separate translations? 

In our opinion, dubbing deserves further studying in Finland. Although in Finland 

dubbing has mostly been used in children’s programmes and films, it seems to be more 

and more common to both subtitle and dub “family” films on dvd as well. For this 

reason, the field of audiovisual translation needs more research in dubbing. 

Furthermore, it would be very interesting to study the production of dubbed films. Who 

makes the decision on dubbing and why and where and how does it all happen in 

practice?  


