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Tässä pro gradu -tutkielmassa pohdin suomalaisten kääntäjien julkisuuskuvaa 
kotimaisissa päivälehdissä. Käännöstieteen piirissä kuplii keskustelu kääntäjien 
näkyvyydestä ja tutkimussuuntia yhdistää pyrkimys kääntäjien toiminnan tekemisestä 
näkyvämmäksi. Kääntäjien näkyvyyttä on tutkittu itse käännösteksteissä sekä niiden 
alaviitteissä ja esipuheissa, mutta kääntäjien näkyvyys intertekstuaalisella tasolla eli 
käännöstekstien ulkopuolella on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämän tutkielman 
lähtökohtana onkin tarkastella kääntäjistä rakentuvaa julkisuuskuvaa laajalevikkisissä, 
suuren yleisön tavoittavissa päivälehdissä. Analysoin diskurssianalyysin keinoin 
aineistossani esiintyviä kielenkäyttötapoja ja kääntäjäkuvaa, jota niiden avulla pyritään 
rakentamaan.  
 
Tutkimusaineistoni koostuu Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä, Turun Sanomissa, 
Lapin Kansassa ja Etelä-Suomen Sanomissa julkaistuista artikkeleista, jotka käsittelevät 
kolmea 2000-luvun alulle keskeistä kääntäjäteemaa. Teemoja ovat Kersti Juvalle 
ensimmäisenä kääntäjänä myönnetty taiteilijaprofessuuri, kääntäjien palkkiotasosta käyty 
julkinen keskustelu ja kääntäjien tekijänoikeuksia koskeneet oikeudenkäynnit. Osa 
artikkeleista on lyhyitä uutismaisia tekstejä, osa kokosivun henkilöhaastatteluja ja osa 
kääntäjien itsensä kirjoittamia vastineita. Artikkelit luovat siis laajan katsauksen erilaisiin 
julkisuudessa esiintyviin näkökulmiin ja ääniin. Niissä on läsnä toimittajien kääntäjiä 
määrittelevää puhetta, kääntäjien omaa puhetta ja muiden käännösprosessille keskeisten 
toimijoiden, kuten kustannustoimittajien puhetta. 
 
Aineistosta käy ilmi, että päivälehtien artikkelien kautta kääntäjistä muodostuvaa kuvaa 
dominoi kaunokirjallisuuden kääntäjien näkökulma. Kääntäjäartikkeleja julkaistaan ennen 
kaikkea lehtien kulttuurisivuilla, jolloin jo tekstiympäristö sitoo kääntäjät osaksi kulttuurin 
kenttää. Muut kääntämisen lajit, kuten asiatekstikääntäminen ja av-kääntäminen eivät 
vaikuta saavan näkyvyyttä päivälehtien sivuilla, ja kääntäjien julkisuuskuva jää tässä 
mielessä ohueksi.  
 
Kääntäjät näyttäytyvät aineistossa ristiriitaisena ammattiryhmänä. Toisaalta kääntäjät 
mielletään erikoisalan ammattilaisiksi ja arvostetun työn tekijöiksi. Toisaalta taas kääntäjiin 
liittyy artikkelien pääteemasta riippumatta aina myös köyhyysdiskurssia eli puhetta 
ammatinharjoittamisen tulevaisuutta uhkaavasta huonosta tulotasosta. Matalia palkkioiden 
syyksi ja seuraukseksi tarjotaan kiisteltyä taiteilijadiskurssia, jossa kääntäminen esitetään 
uhrautuvien taiteilijoiden kutsumusammattina. Päivälehtien kääntäjäartikkelit pyrkivät 
kouluttamaan yleisöään ammattimaisen kääntämisen realiteeteista ja asettuvat usein 
tukemaan kääntäjiä heidän pyrkimyksissään. 
 
 
Avainsanat: kääntäjät, julkisuuskuva, diskurssianalyysi, kääntäjien näkyvyys  
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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkielman lähtökohdat 

Kääntäjäkoulutus Suomessa on jo pitkälti yli 40 vuotta vanha instituutio. Suomennoskirjallisuuden 

huomattavasti pitkäikäisemmästä historiasta julkaistiin vuonna 2007 kaksiosainen teos. Lokakuu 

julistettiin vuonna 1988 käännöskirjallisuuden kuukaudeksi, ja vuodesta 1992 on vietetty 

kansainvälistä kääntäjienpäivää. Kääntäjille myönnetään vuosittain kääntäjien valtionpalkinto ja 

erilaisia palkintoja ja tunnustuksia kääntäjille jakavat myös esimerkiksi kustantajat ja Suomen 

kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL). Vuonna 1955 perustettuun liittoon kuuluu vuonna 2012 lähes 

kaksituhatta jäsentä. 

Tästä huolimatta kääntäminen koetaan edelleen usein vieraaksi, kaukaiseksi ja näkymättömäksi 

ammatiksi. Kääntäjiä koskeviin mielikuviin tuntuu liittyvän paljon epätietoisuutta ja vääristyneitä 

käsityksiä. Ammattikääntäjien toimenkuvan sisältö ja arki sekä niihin liittyvät vaatimukset eivät 

ehkä vieläkään ole tuttuja edes niissä tuotantoportaissa, joissa kääntäjien palveluita ostetaan ja 

myydään. Kääntämistä saatetaan pitää automaattisena ja mekaanisena toimintana, jossa toisiaan 

vastaavia sanoja vaihdetaan kieleltä toiselle (Paloposki 2008).  

Kääntäjien näkyvyys ja toimijuus ovatkin olleet käännöstieteen pitkäikäisimpiä pohdinnan aiheita. 

Kääntäjien näkyvyyttä tekstin tasolla (käännöksissä, alaviitteissä, käännöskritiikeissä ja niin 

edelleen) on tutkittu runsaasti (ks. esim. Kinnunen & Koskinen 2010), mutta näkyvyyttä ja sen 

luonnetta tekstien ulkopuolella on tarkasteltu vähemmän. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoitus 

onkin osallistua näkyvyyskeskusteluun tarkastelemalla suomalaisten kääntäjien julkisuuskuvaa 

käännöstekstien ulkopuolella; sellaisena kuin se suurelle yleisölle näyttäytyy. 

Kääntäjien esiintyminen julkisuudessa on ajankohtainen tutkimusaihe paitsi käännöstieteen sisällä 

elävän näkyvyyskeskustelun valossa, myös taiteen- ja kulttuurintutkimuksen piirissä keskustelua 

herättäneen tekijöiden esiin nostamisen kautta (ks. esim. Saarenmaa 2006: 144, Suomen kääntäjien 

ja tulkkien liitto 2009). Kääntäjä koetaankin nykytutkimuksessa aktiivisena toimijana ja luovan työn 

tekijänä (ks. esim. Oittinen 1995, Kinnunen & Koskinen 2010). Ammattitaitoinen kääntäjä 

hallitseekin nykypäivänä paitsi viestin siirtämisen kielestä ja kulttuurista toiseen, myös joukon 

muita monikielisen viestinnän lingvistiä ja sosiaalisia osa-alueita, kuten tekstin editoimisen ja 

tarkistuksen, tiivistämisen, sisällöntuotannon, projektinhallinnan, käännös- ja 
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tekstinkäsittelyteknologian, sekä kommunikaatiotilanteisiin liittyvän riskinhallinnan ja neuvottelu- 

ja ryhmätyötaidot (Chesterman 2005).  

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton mukaan useimmat kääntäjinä toimivat alan ammattilaiset ovat 

suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Kääntämistä ja tulkkausta opetetaan tällä hetkellä 

viidessä suomalaisessa yliopistossa: Helsingissä, Joensuussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. 

Tulkkausta on yliopistojen lisäksi mahdollista opiskella myös ammattikorkeakouluissa ja 

ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, ja kirjallisuuden kääntämisen kursseja järjestävät 

esimerkiksi SKTL ja Oriveden opisto. (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2012b.) Yliopistoissa 

järjestettävä kääntäjäkoulutus mahdollistaa erikoistumisen erilaisiin kääntämisen lajeihin. 

Esimerkiksi Tampereen yliopiston käännöstieteen opiskelija erikoistuu maisteriopinnoissaan joko 

lakiin ja hallintoon, tekniikan kääntämiseen ja lokalisointiin, kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen 

kääntämiseen tai tulkkausviestintään (Tampereen yliopisto 2012). Vastaavasti SKTL jakaa 

jäsenensä erikoisalojen mukaan viiteen eri jaostoon: kirjallisuuden kääntäjiin, asiatekstinkääntäjiin, 

av-kääntäjiin, tulkkeihin sekä opettajiin ja tutkijoihin (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2012a). 

Kääntämisen opiskelun ja ammatinharjoittamisen skaala on toisin sanoen hyvin laaja. 

Mielenkiintoiseksi nouseekin kysymys siitä, kuinka laaja-alaisena kääntäminen mediassa näyttäytyy 

– millaiset kääntäjät saavat medianäkyvyyttä ja millaisina heidät ja heidän edustamansa 

ammattikunta esitetään. 

”Toimijuus ei välttämättä edellytä näkyvyyttä, mutta näkyvyys on yksi tapa vaikuttaa ja siksi 

osaltaan mielenkiintoinen tarkastelukohde” kirjoittaa kääntäjien alaviitteitä tutkinut Outi Paloposki 

(2008: 12). Medianäkyvyyden merkitystä voisi nykypäivänä korostaa enemmänkin. Media näyttelee 

nykyään etenkin länsimaissa keskeistä osaa lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös 

sosiaalisten identiteettien ja statusten muodostumisessa ja ylläpitämisessä. Kääntämistä määritellään 

usein ammattikunnan ulkopuolelta (Tiittula 2001: 339) ja näkyvyys (tai näkymättömyys) mediassa 

onkin tärkeässä roolissa kääntäjäkuvan muodostumisessa ja sitä kautta ammattikunnan 

tunnettuudessa ja arvostuksessa. 

Tästä syystä halusinkin pro gradu -tutkielmassani lähteä pohtimaan kääntäjien julkisuuskuvaa 

sanomalehtiartikkelien kautta. Aineistoksi rajautui kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät kolmea 

vuosina 2008 ja 2009 päivälehdissä uutisoitua kääntäjäteemaa. Teemat ovat Kersti Juvalle 

ensimmäisenä suomentajana myönnetty taiteilijaprofessuuri syksyllä 2008, kääntäjien 

palkkiotasosta käyty julkinen keskustelu keväällä 2009 ja kääntäjien tekijänoikeuksia koskevien 
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oikeudenkäyntien uutisointi kesällä 2009. Aineistoani lähden purkamaan diskurssianalyysin 

keinoin. Käännöstieteen oppiaineeseen tekemäni pro gradu -työ on laadullinen tutkimus, joka 

sijoittuu mediatutkimuksen, käännöstieteen ja tekstintutkimuksen risteyskohtaan. 

 

1.2. Tutkimuskysymys 

Aineistonani käytän sanomalehtiartikkeleita, joista osa on haastattelupohjaisia, kuvallisia kokosivun 

juttuja, osa päivälehtien mielipidesivuilla julkaistuja kirjoituksia ja osa lyhyitä uutismaisia tekstejä. 

Pidemmissä artikkeleissa ja mielipidesivujen teksteissä ääneen pääsevät toimittajien lisäksi myös 

kääntäjät itse. Aineistoa analysoimalla diskurssianalyysin tarjoamin keinoin pyrin selvittämään 

millaista kääntäjäkuvaa tekstit rakentavat. Millaisena kääntäjän ammatti artikkeleista välittyy? 

Millaisin kielellisin ja visuaalisin keinoin kääntäjäkuvaa rakennetaan? 

Mielenkiintoista on myös nähdä, miten kääntäjät haastattelupohjaisissa artikkeleissa käyttävät 

saamansa mediatilan hyväkseen ja millaisia teemoja haastatteluissa nostetaan esiin. Pyrin myös 

pohtimaan sitä, kuinka artikkelien sisällöt vastaavat käännöstieteen piirissä vellovaan paineeseen 

kääntäjien näkyvyyden lisäämisestä. 

Analyysini ulkopuolelle olen rajannut aineistostani sellaiset sisällöt, jotka selkeästi käsittelevät 

haastateltuja kääntäjiä yksityishenkilöinä. Tällaisiksi olen katsonut esimerkiksi haastateltujen 

perhesuhteita, vakaumuksia ja ammatin ulkopuolista henkilöhistoriaa koskevat sisällöt. Pyrin 

keskittymään tutkimuksessani vain kääntäjiä, kääntämistä ja ammattiin kouluttautumista koskeviin 

sisältöihin. Näistä ammattikuvaa rakentavista sisällöistä pyrin etsimään yhteisiä ja hallitsevia 

piirteitä, joiden avulla on mahdollista päätellä jotakin siitä, millaisena kääntäminen on näyttäytynyt 

viime vuosina päivälehdissä ja sitä kautta suuren yleisön silmissä. 

 

1.3. Tutkielman rakenne 

Tutkimukseni lähtökohtia esitellessäni pyrin osoittamaan kääntäjien julkisuuskuvaa koskevan 

tutkimuksen tarpeellisuuden. Tutkielman toisessa luvussa palaan tarkemmin kääntäjien näkyvyyden 

teemaan ja siihen liittyvän teoriataustaan. Lisäksi avaan tutkimusmetodinani käyttämäni 
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diskurssianalyysin teoriaa. Diskurssianalyysissa yhdistyy aineksia niin media- kuin 

tekstintutkimuksenkin alueelta, joten käsittelen lyhyesti myös näiden tutkimusalueiden taustaa. 

Kolmannessa luvussa esittelen tarkemmin tutkimusaineistoni kolmea eri teemaa; kääntäjä Kersti 

Juvan taiteilijaprofessuurin uutisointia, kääntäjien palkkiotasosta käytyä julkista keskustelua ja 

kääntäjien tekijänoikeusoikeudenkäyntejä koskevaa uutisointia, sekä artikkeleissa esiintyviä 

kääntäjiä. Perustelen tässä luvussa myös valintaani rajata tutkimusaineistoksi sanomalehtiartikkeleja 

suurimmista Suomessa ilmestyvistä päivälehdistä. 

Tutkimukseni neljännessä luvussa kuvaan tapaa, jolla käytän diskurssianalyysia tutkimusmetodina 

analysoidessani tutkimusaineistoani. Kerron tässä luvussa tarkemmin diskurssianalyysin keinoista 

lähestyä tekstejä ja omasta lähestymistavastani diskurssianalyysiin. Oma metodini perustuu ennen 

kaikkea Norman Fairglouh’n ja Arja Jokisen näkemyksiin. Esittelen tässä luvussa myös jonkin 

verran retorisia vaikuttamisen keinoja, joita aineistostani paikallistamalla pyrin osoittamaan, kuinka 

erilaiset toimijat pyrkivät artikkeleissa puhuttelemaan lukijoita ja ohjailemaan heidän tulkintojaan. 

Analyysiluvussa analysoin tutkimusaineistoani metodiluvussa esittelemieni keinojen avulla. Pyrin 

etsimään lehtiartikkeleista niitä sisältöjä, jotka osallistuvat kääntäjäkuvan rakentamiseen. Omiksi 

alaluvuikseen olen koonnut aineiston keskeisiä ja dominoivia piirteitä. Näitä ovat erilaiset diskurssit 

ja muut toistuvat yksittäiset piirteet teksteissä – niiden kielessä, asettelussa ja kuvituksessa. 

Tutkielman päättävässä päätelmäluvussa kokoan tutkimukseni tuloksia ja pohdin niitä 

ensimmäisessä luvussa esittämieni tutkimuskysymysten valossa. Pohdin myös oman 

tutkimusprosessini onnistumista ja nostan esiin mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä.  
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2. TEORIATAUSTA 

Lähden tutkimuksessani tarkastelemaan sanomalehtikirjoittelun pohjalta syntyvää kääntäjien 

julkisuuskuvaa käännöstieteen, tekstin- ja mediatutkimuksen yhdistävistä lähtökohdista. 

Tutkimukseni kannalta keskeinen ja käännöstieteen piirissä laajasti käsitelty teema on kääntäjien 

näkyvyys. Sitä aion tutkimuskysymysteni kannalta lähestyä diskurssianalyysin keinoin, nojaamalla 

sekä mediatutkimuksen että tekstianalyysin teorioihin. 

 

2.1. Kääntäjien näkyvyys 

Käännösten ja kääntämisen tutkimus tieteenalana on niin Suomessa kuin kansainvälisessäkin 

mittakaavassa lopulta melko nuori; esimerkiksi termi käännöstiede vakiintui Suomessa vasta 1990-

luvulla, kun Helsingin ja Tampereen yliopiston kääntäjäkoulutuslaitokset muuttivat nimensä 

käännöstieteen laitoksiksi. Keskustelu käännöstieteen pohjasta, asemasta ja tehtävistä käy kuitenkin 

edelleen vilkkaana tieteenalan sisällä. (Tirkkonen-Condit 2007: 346). 

Huomio on viime vuosina kääntynyt käännöstuotteiden ja -prosessien tutkimuksesta enenevissä 

määrin myös käännösprosessin tekijöihin ja toimijoihin. Vastaavia painotuksia esiintyy myös 

taiteen- ja kulttuurintutkimuksen piirissä (ks. esim. Saarenmaa 2006: 144). Käännöstieteessä 

ajankohtaiseksi tutkimuskohteeksi on noussut etenkin kääntäjien toimijuus (agency) (ks. esim. 

Kinnunen & Koskinen 2010). Tutkijoiden huomion kiinnittyminen entistä enemmän kääntäjiin 

lienee monen tekijän tulosta. Kehitys heijastelee paitsi tieteen ja tutkimuksen trendejä, myös 

”kentän” eli ammattikääntäjien kokemaa painetta nostaa teoriapohjan kautta omaa 

ammattistatustaan. 

Keskustelu kääntäjistä ja kääntämisestä kääntyy usein kääntäjien näkymättömyyteen. Liisa Tiittula 

(2001: 339–340) kirjoittaa merkkiteosten suomennosten ilmestymisen uutisoinnista Helsingin 

Sanomissa ja kuvaa, kuinka kääntäjien nimiä ei mainita artikkeleissa: ”Kirjat siis ”ilmestyvät” 

suomeksi, ne kääntyvät näkymättömällä tavalla”. Samaa näkymättömyyden tematiikkaa on helppo 

löytää myös muista sanomalehdistä. Esimerkiksi Turun Sanomissa 24.2.2007 ilmestyneen kääntäjä 

Katriina Savolaisen haastattelun otsikko ”Näkymättömän kielen kirjoittaja” ja samassa lehdessä 

5.10.2008 julkaistun kansainvälistä kääntäjäpäivää käsittelevän artikkelin otsikko ”Näkymätön 

ammattikunta jonka sanoilla on väliä” puhuvat suoraan ammatin näkymättömyydestä.  
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Kristiina Abdallah (2010: 28) puolestaan kuvailee kääntäjien asemaa tuotantoverkoissa tutkivassa 

artikkelissaan kääntäjähaastatteluja, jotka kertovat paljon kääntäjien tyytymättömyydestä 

tilanteeseensa: seitsemän kahdeksasta haastatellusta koki palkkansa ja palkkionsa mataliksi, viisi 

koki statuksensa huonoksi ja puolet oli jättänyt kääntäjän ammatin ennen toista haastattelukierrosta. 

Kääntäjät kokevatkin usein, että heidän työtään ei huomioida ja että näkyvyyttä saadaan vain 

kirjallisuusarvostelujen sivulauseissa, joissa esiin nostetaan jokin yksittäinen ”käännösvirhe” 

(Koskinen 2007: 335, Stöckell 2007: 452–453, Tiittula 2001: 341–342). 

Kuten sanottu, kääntäjien näkyvyys onkin yksi kääntämisen kentän keskeisimmistä kysymyksistä. 

Monitahoista ongelmaa on lähestytty erilaisista näkökulmista, niin tekstin tasolla kuin tekstien 

ulkopuolellakin, kääntäjien statuksen kautta. Näkyvyyskeskustelu on ollut käännöstieteen piirissä 

keskiössä erityisesti 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa (ks. esim. Bassnett 2002: 9, Kinnunen & 

Koskinen 2010: 5). Käännöstieteilijöiden keskuudessa näkyvyyden kasvattaminen on ollut viime 

vuosina yleisesti allekirjoitettu pyrkimys ja eri tutkimussuuntia on yhdistänyt vaatimus kääntäjien 

toiminnan tekemisestä näkyväksi (Koskinen 2000: 98, 2007: 334; Tirkkonen-Condit 2007: 346).  

Kaisa Koskinen (2000: 99) jakaa kääntäjän näkyvyyden kolmeen tasoon: tekstuaaliseen, 

paratekstuaaliseen ja intertekstuaaliseen. Tekstuaalisella tasolla kääntäjä voi vaikuttaa omaan 

näkyvyyteensä tai näkymättömyyteensä itse käännöksessä ja paratekstuaalisella tasolla käännöksen 

ohessa, kuten esipuheessa, jälkisanoissa ja alaviitteissä. Intertekstuaalisella tasolla puolestaan 

kääntäjä voi saada näkyvyyttä käännöksen ulkopuolella, yleisessä julkisuudessa, kuten 

haastatteluissa ja käännöskritiikeissä (Koskinen 2000: 99, 2007: 335). 

Tekstuaalisella tasolla kääntäjän näkyvyys nivoutuu käännöstieteen sisällä jatkuvasti keskustelua 

herättävään jakoon uskollisen ja vapaan käännöksen sekä kotouttavan ja vieraannuttavan 

käännösstrategian välillä. Painotuksiin vaikuttavat muun muassa lähtö- ja kohdekulttuuri, vallitsevat 

ideologiset näkökulmat, käännettävän tekstin status ja yksittäisen kääntäjän omat mieltymykset 

(Koskinen 2007: 330). Keskeisimpiä näkyvyyden puolestapuhujia on yhdysvaltalainen kääntämisen 

tutkija Lawrence Venuti. Venuti kritisoi kotouttavia käännösstrategioita ja peräänkuuluttaa 

vieraannuttavaa kääntämisentapaa, jossa kääntäjä nousee esiin poikkeamalla kohdekielen ja -

kulttuurin normeista (ks. esim. Venuti 1995). Venutin käännösteoriat perustuvat kuitenkin ennen 

kaikkea angloamerikkalaiseen kontekstiin.  
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Paratekstuaalisella tasolla kääntäjä voi puolestaan tuoda itsensä esiin käännöksen ohessa, jolloin itse 

käännöksessä on mahdollista käyttää kotouttavaa, kohdeyleisön odotuksia vastaavaa strategiaa. 

Tällöin kääntäjä voi esimerkiksi alaviitteissä tai esipuheessa kommentoida tekemiään yksittäisiä 

ratkaisuja tai taustoittaa käännöstä. Tätä näkyvyyden muotoa kannattaa muun muassa 

funktionaalinen käännösteoria. Kaunokirjallisuuden suomennoksissa esipuheita tai jälkisanoja 

käytetään kuitenkin melko harvoin, eikä kääntämisen kentällä tällä hetkellä suosita tekstuaalisia, 

kääntäjän näkyväksi tekeviä vieraannuttavia keinoja. Nykykääntäjiä kiitetään suomennoksista, 

joissa lähdekieli ei ”paista läpi” ja jotka ovat kohdekielellä luontevia ja sujuvia. (Koskinen 2007: 

335–336.)  

Kääntämisen normit ja trendit ovat luonnollisesti luonteeltaan muuttuvia ja sidoksissa omaan 

aikaansa ja kääntäjien tekstuaalinen ja paratekstuaalinen näkyvyys voi tulevaisuudessa kasvattaa 

suosiotaan Suomessa. Tämän tutkimuksen kannalta keskeiseksi nousee kuitenkin viimeksi mainittu 

intertekstuaalinen näkyvyys, joka tällä hetkellä vaikuttaisi edustavan suosituinta näkyvyyden 

tyyppiä suomalaisissa kääntäjäpiireissä. 2000-luvun alussa kääntäjät ovat olleet esillä lehtijutuissa 

ja henkilöhaastatteluissa, kääntäjille myönnettyjen palkintojen uutisoinnissa sekä kansainvälisen 

kääntäjäpäivän ja erilaisten tapahtumien ja messujen yhteydessä. Erityistä huomiota saavat usein 

myös klassikkoteosten uudelleenkäännökset. (Koskinen 2007: 335–336.) Lisäksi Suomen 

kääntäjien ja tulkkien liitto julkaisee 10 kertaa vuodessa ilmestyvää Kääntäjä–Översättaren-lehteä. 

Niin sanotut ”kääntäjäjulkkikset” ovat kuitenkin yhä harvassa. Näiden muutamien kääntäjien, kuten 

esimerkiksi suosittua Harry Potter -kirjasarjaa kääntäneen Jaana Kapari-Jatan ja 

taiteilijaprofessoriksi nimetyn Kersti Juvan, on mahdollista vaikuttaa suurissa määrin siihen, 

millainen kuva kääntämisestä ja kääntäjistä suurelle yleisölle mediatekstien kautta välittyy. 

Viime vuosina kiihtyneen sosiaalisen median nousun myötä kääntäjät ovat kuitenkin myös itse 

hakeneet julkista tilaa itselleen ja yksittäiset kääntäjät ja erilaiset ryhmät ovat alkaneet hyödyntää 

erilaisia verkkojulkaisuja ja -foorumeja. Suomessa esimerkiksi av-kääntäjien sivusto www.av-

kaantajat.fi avaa keskustelua ja tekee av-kääntäjien työtä näkyväksi omilla sivustoillaan. Av-

kääntäjien kotisivuilla uutisoidaan esimerkiksi työehtosopimusten etenemisestä sekä tarjotaan 

käännösten käyttäjille eli suomalaisille katsojille tietoa kääntämisestä ja mahdollisuus antaa 

käännöksistä palautetta. Lisäksi av-kääntäjät julkaisevat blogissaan Täällä on ihminen välissä! (av-

kaantajat.blogspot.com) kääntämistä käsitteleviä kirjoituksia, joita lukijoiden on mahdollista 

kommentoida. Yhteisöpalvelu Facebookiin omat ryhmänsä ovat perustaneet ainakin Suomen 
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kääntäjien ja tulkkien liitto, johon tätä kirjoittaessa kuuluu 822 jäsentä, Suomen av-kääntäjät (571 

jäsentä) ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry (531 jäsentä). Epävirallisempia ryhmiä edustaa 

esimerkiksi kansainvälinen No Peanuts! Movement, joka vaatii kääntäjille ja tulkeille koulutusta 

vastaavaa toimeentuloa. Ryhmään kuuluu yli 4 000 jäsentä. Suomalaisten, vielä jokseenkin nuorien 

ryhmien tavoittama yleisö koostuu tällä hetkellä luultavammin ennen kaikkea alan ammattilaisista 

ja opiskelijoista, mutta ryhmillä on tulevaisuudessa mahdollisuus toimintaansa kehittämällä 

tavoittaa laajempiakin yleisöjä. 

Kuten No Peanuts! Movement kaltaisten ryhmien suosiokin kertoo, kääntäjiä käsittelevän julkisen 

keskustelun keskeisiä teemoja on Suomessa viime vuosina ollut etenkin kääntäjien palkkiotaso (ks. 

esim. Koskinen 2007, Oittinen & Tuominen 2007). Kääntäjien ammattikuntaa on perinteisesti 

vaivannut kulttuurielämälle tyypillinen rahan ja rakkauden ongelmallinen suhde: taidemaailman 

kirjoittamattomiin sääntöihin kuuluu rahasta piittaamaton intohimo omaan luovaan työhön, mutta 

kääntämisestä elantonsa ansaitseva ammattilainen joutuu väistämättä ottamaan myös taloudelliset 

näkökulmat huomioon (Koskinen 2007: 333). 2000-luvun alun käännöstutkimuksessa kääntämisen 

sosiologia onkin nousemassa tärkeäksi tutkimuskohteeksi (Kinnunen & Koskinen 2010: 5, 

Koskinen 2007: 334). Näkyvyyden lisäämisen koetaan kääntäjien keskuudessa nostavan kääntäjien 

statusta ja sitä kautta vaikuttavan esimerkiksi juuri palkkiotasoon.  

Suomalaisten kääntäjien näkyvyyttä, roolia ja asemaa on aiemmin tutkinut muun muassa Kaisa 

Koskinen (2000) väitöskirjassaan Beyond Ambivalence – Postmodernity and the Ethics of 

Translation ja artikkelissaan ”Kääntäjän kaksoissiteet – kirjallisuuden kääntäjän rooli ja asema” 

2000-luvulla teoksessa Suomennoskirjallisuuden historia II (2007). Paratekstuaalista näkyvyyttä 

alaviitteissä on tutkinut Outi Paloposki (2010) teoksessa Translators’ Agency. Ammattikuvan 

rakentumista on tutkinut Elina Rukanen (1996) pro gradu -tutkielmassaan Kääntäjien arvostusta 

etsimässä. Kääntäjien identiteettiä diskurssianalyysin keinoin on tutkinut myös Salla Mikkola 

(2008) pro gradu -tutkielmassaan Kääntäjä tekijänä - kaunokirjallisuuden kääntäjien 

identiteettikokemus ja asema tekijyyden diskurssissa. Mikkolan tutkielmasta oma tutkimukseni 

eroaa erilaisten painotusten lisäksi ennen kaikkea aineiston perusteella – tutkimusta varten tehtyjen 

toimittamattomien haastattelujen sijaan käytän omana tutkimusaineistonani suomalaisissa 

sanomalehdissä julkaistuja artikkeleja. 
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2.2. Mediatutkimus 

Kääntäjien itsensä lisäksi julkisuuskuvan muotoutumiseen vaikuttaa luonnollisesti myös media. 

Medialla on kyky vaikuttaa esimerkiksi kielen keinoin tietoon, uskomuksiin, arvoihin ja sosiaalisiin 

identiteetteihin (Fairclough 1995: 2). Nostamalla tiettyjä asioita (tai tulkintoja) esiin ja jättämällä 

toiset huomiotta media kertoo meille mikä on tärkeää ja huomionarvoista (Masterman 1991: 5). 

Suuntaamalla yleisön huomion tiettyihin kysymyksiin joukkoviestimet vaikuttavat myös siihen, 

mistä asioista ihmisillä ylipäätään on mielipiteitä (Kunelius 2003: 127). Media kontrolloi 

esittämistään aiheista muodostuvia mielikuvia muun muassa sijoittamalla aiheet johonkin tiettyyn 

kontekstiin ja kommentoimalla aiheita (esimerkiksi haastateltavan puhetta kehystävän ja 

kommentoivan haastattelijan puheen kautta) (Masterman 1991: 126). 

Media on kulttuurissamme jatkuvasti läsnä. Käytämme sitä viihtymiseen ja tiedonhankintaan. 

Median avulla on mahdollista ottaa osaa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin ja toisaalta 

myös irtaantua hetkeksi todellisuudesta. (Silverstone 1999: 1–8.) Roger Silverstonen (1999: 6) 

mukaan yksi median keskeisimmistä tehtävistä on tuottaa ja ylläpitää ”tervettä järkeä” (common 

sense), eräänlaista yhteistä käsitys- ja arvopohjaa, joka toimii yhteiskunnassa näkymättömänä 

mittarina useimmille ilmiöille ja asioille. 

Esa Väliverronen kuvailee puolestaan mediatekstejä jäljiksi, joita seuraamalla on mahdollista tehdä 

tulkintoja kulttuurisista, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista ilmiöistä: 

Mediatekstit -- ovat viestintäprosessien materialisoituneita jälkiä, joita seuraamalla 

voimme tutkia niiden taustalla olevia viestinnän ja merkityksenannon prosesseja. 

Teksteihin on jäänyt jälkiä niiden tekijöistä, instituutioista, toisista teksteistä, 

lajityypeistä, oletetuista katsojista tai lukijoista. (Väliverronen 1998: 32.) 

Medialla on toisin sanoen keskeinen rooli nyky-yhteiskunnassa ja -kulttuurissa. Media paitsi 

osallistuu yhteiskunnan toimintaan, myös toimii peilinä yhteiskunnan arvomaailmasta. Silverstone 

(1999: 4) näkeekin median ennen kaikkea sosiaalisena prosessina; toimijana ja tuotteena, joka on 

luonteeltaan sosiaalinen, historiallinen ja muuttuva – aikansa kuva. 

Mediatekstit eroavat muista kommunikaatiotilanteista aikaan ja tilaan liittyvien välimatkojen kautta. 

Mediatekstit tuotetaan eri aikaan ja eri paikassa, kuin missä yleisö ne vastaanottaa. (Fairclough 

2003: 36.) Mediateksti kommunikaatiotilanteena on toisin sanoen varsin erilainen, kuin vaikkapa 

lääkärinvastaanotto, jossa kielenkäyttäjät ovat samalla hetkellä samassa tilassa ja edestakainen 
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kommunikointi on välitöntä. Fairclough kutsuukin mediatekstejä kommunikaatiotilanteiden 

ketjuiksi, jotka alkavat tekstin tuottamisesta ja päättyvät tekstin vastaanottamiseen. Ketjuun voivat 

liittyä myös mediatekstin lähteinä toimineet tekstit, kuten esimerkiksi haastatteluaineistot, sekä 

mediatekstien vastaanoton jälkeen tuotetut tekstit, kuten arvostelut ja mediatekstiä koskevat 

keskustelut. (Fairclough 2003: 37.) 

Mediatutkimukseen ei ole olemassa yhtä ainoaa teoriaa. Tutkimussuunnat ovat saaneet vaikutteita 

niin kielitieteestä, kirjallisuuden ja taiteen tutkimuksesta, semiotiikasta, retoriikan tutkimuksesta 

kuin diskurssianalyysistakin. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden rajat ovat hämärtyneet, 

ja 1970-luvulta alkaen tekstintutkimus on noussut näkyvästi esille mediatutkimuksessa, ja 

viestinnän luonne merkityksiä tuottavana ja tulkitsevana toimintana on korostunut. (Väliverronen 

1998: 13.) Omassa tutkimuksessani aion analysoida mediatekstejä juuri tekstintutkimuksen keinoin. 

Tutkimukseni kannalta mielenkiintoiseksi nousee esimerkiksi mediatutkimuksen piirissä herätelty 

kysymys siitä, ketkä mediassa pääsevät ääneen. Henkilöt, jotka enimmäkseen tuottavat ja näkyvät 

mediateksteissä, ovat perinteisesti olleet henkilöitä, joilla jo valmiiksi on taloudellista, poliittista tai 

kulttuurista valtaa (Fairclough 2003: 40). Keskustelua on synnyttänyt myös tekstin tekijän rooli. 

Journalismin tutkimuksessa on perinteisesti painotettu mediaorganisaatioiden roolia tekstien 

sisällön muokkaajina, mutta mediateksteihin vaikuttavat lopulta useat seikat – myös sillä, kenen 

tekstistä on kyse ja kuka tekstissä puhuu, on merkitystä tekstiä tulkittaessa (Saarenmaa 2006: 144–

145). 

Tekijöiden esiin nostamisen lisäksi mediateksteissä on viime vuosien ollut nähtävissä käänne kohti 

henkilökohtaisempia sisältöjä. Informatiivisista ja opettavista teksteistä on siirrytty selkeästi 

viihdyttävämpään suuntaan. Tämä näkyy sekä mediatekstien sisällöissä että niiden tyylissä. Yleisöä 

kosiskellaan henkilökohtaisilla aiheilla, dramaattisella kerronnalla ja epävirallisemmalla 

kielenkäytöllä. (Fairclough 2003: 43, Silverstone 1999: 41.) Oletan tämän piirteen näkyvän jossain 

määrin myös omassa tutkimusaineistossani. Aionkin pohtia analyysissäni myös sitä, millaisia 

aihepiirejä artikkeleissa nostetaan esiin dramaattisina ja viihteellisinä, ja sitä millaiset kääntäjät 

pääsevät aineistoni artikkeleissa esiin eli minkälaisten kääntäjiin ja kääntämiseen liittyvien aiheiden 

koetaan olevan kiinnostavia ja uutiskynnyksen ylittäviä. 

Painetuissa mediateksteissä ”ääneen” on mahdollista päästä joko suoraan kirjoittamalla itse 

artikkeleita tai muita tekstejä, tai toimittajien tuottamassa tekstissä lainausten kautta. Suorat 



 

11 

 

lainaukset merkitään kirjoitettuun tekstiin lainausmerkkien sisään ja oletusarvoisesti niiden tulisi 

säilyttää alkuperäisen puheen muoto sanatarkasti muuttamatta alkuperäisiä aikamuotoja, 

persoonapronomineja tai deiktisiä viittauksia kuten’tämä’ ja ’täällä’. Lainaukset voivat myös 

esiintyä epäsuoran puheen muodossa (vrt. epäsuora puhe hän sanoi tulevansa tänne ja suora puhe 

”minä tulen sinne”, hän sanoi). Epäsuorat lainaukset ovat usein alkuperäisen viestin tiivistävää 

raportointia, jonka oletetaan samoin kuin suoran lainauksen vastaavan tarkoin alkuperäisen puheen 

sisältöä mutta jonka muoto voi poiketa alkuperäisestä. Rajan vetäminen toimittajan oman ja 

toimittajan raportoiman puheen väliin voikin toisinaan olla haastavaa. (Fairclough 2003: 49, 79–

81.) 

Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeissa määritellään toimittajan vastuu ja haastateltavan 

oikeudet haastatteluaineiston julkaisemiseen liittyen. Niiden mukaan toimittajan ”velvollisuus on 

pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”, ”yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja 

sepitteellisestä aineistosta” ja ”haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista 

on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa” (Julkisen sanan neuvosto 2011). 

Vastaavasti esimerkiksi Aamulehden toimintaperiaatteiden mukaan haastateltavilla on oikeus 

tarkistaa lausumansa ja lainauksien on oltava totuudenmukaisia. 

Suorien sitaattien on oltava mahdollisimman täsmällisiä, kuitenkin niin että 

kohtuullinen kielellinen editointi on mahdollista. Ainoan poikkeuksen muodostavat 

alatyyli tai ilmaukset, jotka ovat sinänsä asiatyylisiä mutta jotka voidaan käsittää 

loukkaaviksi. (Aamulehti.) 

Tässä mielessä suorien ja toisaalta myös epäsuorien lainausten voi olettaa vastaavan haastateltavan 

omaa puhetta, onhan haastateltavilla periaatteessa myös oikeus tarkistaa haastattelujen lainaukset 

ennen artikkelien julkaisua. 

Kuitenkin puhe ja kirjoitus ovat olomuodoiltaan erilaisia, jolloin ne väistämättä myös sisältävät 

piirteitä, joita ei koskaan voi kokonaan siirtää muodosta toiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi puheen 

intonaatio, painotus, äänensävy, rytmi, tempo ja tauot, sekä puheen dialogisuus. Kirjoitetussa 

kielessä puhekielisyydet, kuten esimerkiksi lyhentyneet verbimuodot (mä meen, ei oo), vokaalin 

loppuheitto (mut, uus) ja possessiivisuffiksin poisjättö (minun mielestä) myös kiinnittävät huomiota 

ja voivat leimata puhujan. Sanomalehtien artikkeleissa tällaiset poikkeamat kirjakielestä voivat 

heikentää puhujan uskottavuutta tai ironisoida häntä. (Tiittula 2000: 5–8.) Toisin sanoen 

sanomalehtien artikkeleissa julkaistut suorat ja epäsuorat lainaukset ovat aina toimittajan 

muokkaamaa tekstiä: toimittaja valitsee, mitä haastateltavan puheesta nostetaan esiin ja lainataan, ja 
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toimittaja ”kääntää” puhutun tekstin kirjoitetuksi. On kuitenkin perusteltua olettaa, että 

sanomalehtien sitaattikäytännöt perustuvat Julkisen sanan neuvoston ohjeisiin ja artikkelien 

lainaukset vastaavat asiasisällöltään ja keskeisimmiltä sanavalinnoiltaan puhujan alkuperäistä 

puhetta. 

 

2.3. Tekstianalyysi 

Kieli on aktiivinen osa inhimillistä kanssakäymistä. Kieli voidaan nähdä yhtä aikaa sekä tuottajana, 

työkaluna että tuotteena; kielellä on aktiivinen rooli paitsi kommunikoinnissa, myös merkitysten 

muodostumisessa, oman ja toisten roolien määrittelemisessä, todellisuuden havaitsemisessa ja 

jäsentämisessä. Todellisuuden olemassaolo ei ole kielestä riippuvaista, mutta todellisuuden 

tapahtumat saavat merkityksiä vain kielen sisällä. Kieli ei siis passiivisesti kuvaa todellisuutta, eikä 

todellisuuden merkityksiä ole annettu, vaan ne tuotetaan kielen avulla. (Lehtonen 1998: 33–35.) 

Norman Fairclough’n (2003: 34) käyttämien termien mukaan tekstien ja kulttuurin suhde on 

dialoginen; tekstit ovat ympäröivän kulttuurin muovaamia, mutta ne myös muokkaavat itse 

yhteiskuntaa ja kulttuuria. Tekstit vaikuttavat tietoon, uskomuksiin, asenteisiin ja arvoihin, jotka 

puolestaan vaikuttavat ihmisten toimintaan ja ihmisten välisiin suhteisiin. Toisin sanoen tekstit ovat 

osaltaan mukana vaikuttamassa muutoksiin sosiaalisessa ja materiaalisessa maailmassa. Vaikutus ei 

kuitenkaan ole ennustettavissa, sillä kyseessä ei ole mekaaninen vaan kontekstisidonnainen 

prosessi. (Fairclough 2003: 8.) Argumenttien vakuuttavuus rakentuu vasta niiden vastaanotossa; 

tekstin vastaanottaja, mediatekstin lukija päättää onko esitetty argumentti vakuuttava (Jokinen ym. 

1999: 128). 

Tekstianalyysi on prosessi, joka tutkii tekstejä: niiden rakennetta ja niiden tapoja rakentaa 

merkityksiä. Tekstianalyysi on yleiskäsite, jonka piiriin mahtuu erilaisia tutkimusmetodeja. 

Tällaisia ovat esimerkiksi lingvistinen analyysi, joka tutkii tekstien kielellisiä piirteitä; 

sisältöanalyysi, jossa tutkimuksen kohteena voivat esimerkiksi olla tiettyjen piirteiden toisto ja 

yleisyys tietyn tekstin sisällä; ideologinen analyysi, joka tutkii esimerkiksi tekstien suhdetta valtaan 

ja ideologioihin, ja narratologinen analyysi, jossa mielenkiinto kohdistuu esimerkiksi lukijan 

positioihin. (Burton 2004: 49.) 
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Tekstianalyysi keskittyy sekä tekstin sisällöllisiin että rakenteellisiin elementteihin, kuten 

sanavalintoihin ja nimeämiseen, metaforien käyttöön, toistoon, viittaussuhteisiin, 

intertekstuaalisuuteen, rinnastuksiin, sanajärjestykseen, tekstin kokonaisrakenteeseen ja 

koherenssiin, tekstin sisältämiin oletuksiin ja implikaatioihin. 

Teksteissä käytettyjä kielen keinoja ovat esimerkiksi sanavalinnat, lausetyypit ja -rakenteet, 

metaforien käyttö, toisto ja viittaussuhteet. Esimerkiksi toteavan lauseen avulla asia voidaan esittää 

tosiasiana (näin on), kun taas ehtolause antaa kuvan epävarmuudesta (saattaa olla) ja kysymyslause 

asettaa asian kyseenalaiseksi (onkohan näin). Samalla tavalla esimerkiksi aktiivi- ja passiivimuodot 

antavat keskenään hyvin erilaisen kuvan tietystä tilanteesta. 

Kuten sanottu, teksteillä on sosiaalisia vaikutuksia; ne vaikuttavat tietoon, uskomuksiin, arvoihin ja 

asenteisiin, ja ne ovat osa identiteettien rakentumista, sosiaalista kanssakäymistä ja 

yhteiskunnallista päätöksentekoa (Fairclough 2003: 8). Tekstien ideologisten ja sosiaalisten 

merkitysten tutkimisen kannalta tekstianalyysi ei yksin pysty tarjoamaan kattavia vastauksia. Se on 

kuitenkin arvokas tutkimusväline osana laajempaa tutkimusta. (Fairclough 2003: 15–16.) Omassa 

tutkimuksessani aionkin käyttää metodina diskurssianalyysia, jossa media- ja tekstianalyysi 

yhdistyvät hedelmällisellä tavalla. 

 

2.4. Diskurssianalyysi 

Aineistoani lähden siis purkamaan diskurssianalyysin keinoin. Diskurssianalyysi ei ole 

selkeärajainen tutkimusmenetelmä, vaan pikemminkin väljä teoreettinen viitekehys, joka sallii 

erilaisia tarkastelun painopisteitä ja jonka avulla on mahdollista tutkia erilaisia kielenkäyttöön 

liittyviä kysymyksiä. Tekstianalyysin tavoin diskurssianalyysi perustuu ajatukselle, jonka mukaan 

kieli on osa todellisuutta. Kieli ei siis vain heijastele passiivisesti todellisuutta, se myös rakentaa 

sitä. Diskurssianalyysi näkee kielenkäytön toimintana, joka ylläpitää, tuottaa ja muuntaa sosiaalista 

todellisuutta. (Jokinen ym. 1993: 27, 1999: 19.) Kielen ja lausumien avulla voidaan oikeuttaa, 

aiheuttaa, estää, rajoittaa, synnyttää ja muuttaa toimintaa. Kyse on siis itsessäänkin toiminnasta, 

jolla on seurauksia. (Fairclough 2003: 8, Jokinen ym. 1999: 238.) 

Puheen ja tekstin lisäksi myös ei-sanallisia tekoja voidaan tarkastella merkityksellisinä. Myös ne 

ovat osa kommunikaatiota ja myös niiden avulla välitetään viestejä. Toisin sanoen myös 
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esimerkiksi kuvat ja äänet sekä nonverbaali viestintä kuuluvat diskurssianalyysin piiriin, ja myös 

niitä voidaan kutsua teksteiksi. (Fairclough 2003: 3, 54; Lehtonen 1998: 73.) 

Diskurssianalyysi on monitieteinen tutkimusmenetelmä. Se yhdistää elementtejä niin 

antropologiasta, semiotiikasta, kirjallisuudentutkimuksesta, lingvistiikasta, sosiologiasta, 

sosiaalipsykologiasta kuin sosiaalipolitiikastakin (Valtonen 1998: 96). Diskurssianalyysi on viime 

vuosina jatkuvasti kasvattanut suosiotaan humanististen ja sosiaalitieteiden piirissä (Fairclough 

2003: 123). Diskurssianalyysin piirissä on erilaisia tutkimussuuntauksia, jotka eroavat toisistaan 

painotuksiensa perusteella. Sosiaalipsykologisia lähtökohtia painottava diskurssianalyysi keskittyy 

tutkimaan ennen kaikkea tekstien sosiaalisia vaikutuksia, ja lingvistisesti suuntautunut 

tutkimusperinne puolestaan tekstuaalisia piirteitä (Fairclough 2003: 2). Oma tutkimukseni nojaa 

pitkälti Norman Fairclough’n edustamaan kriittisen diskurssianalyysin traditioon, jossa yhdistyvät 

sekä sosiaaliset että lingvistiset lähtökohdat.  

Diskurssianalyysin keskeisimmällä käsitteellä, diskurssilla, tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan 

tiettyyn tilanteeseen liittyvää kielenkäyttötapaa, eli tapaa puhua, kirjoittaa ja ajatella. Diskurssi ei 

ole rinnasteinen puheen teeman tai aiheen kanssa: jalkapallosta puhuttaessa ei kyseessä ole 

jalkapallodiskurssi (Valtonen 1998: 98). Michel Foucault’n (1972) mukaisesti diskurssin käsitteellä 

tarkoitetaan tiettyjä kielenkäyttötapoja, jotka eivät ole yksilöllisiä eivätkä universaaleja, vaan 

historiallisesti ja sosiaalisesti muuttuvia. Diskurssit ovat toisin sanoen lauseenrajat ylittäviä 

vuorovaikutusprosesseja, sosiaalisia käytäntöjä, joita määrittävät sisäiset säännöt ja odotukset. 

Nämä säännöt määrittelevät sen, miten ja mitä jostakin aiheesta on mahdollista puhua. (Jokinen ym. 

1993: 21, Kunelius 2003: 198.) 

Diskursseja määrittävät säännöt ja odotukset liittyvät etenkin diskurssien kontekstisidonnaisuuteen. 

Diskurssit ovat aina suhteessa aikaan ja paikkaan. Ne tulkitsevat todellisuutta jostakin 

näkökulmasta. Kielenkäyttötapaan vaikuttaa toisin sanoen aina voimakkaasti käyttötilanne: 

kulttuuriset ja yhteiskunnalliset aspektit, sekä viestintätilanteeseen osallistuvien ihmisten väliset 

suhteet. (Fairclough 2003: 22, Jokinen ym. 1993: 21, Kunelius 2003: 198.) 

Eurosentristä maailmankarttaa käytetään usein esimerkkinä diskurssien kontekstisidonnaisuudesta 

ja kytkeytymisestä vallankäyttöön (ks. esim. Kunelius 2003: 198–199). ”Oikeana” pitämämme 

maailmankartta, jossa Eurooppa sijaitsee keskellä ja jossa pohjoinen pallonpuolisko kuvataan 

eteläistä suurempana ja sen yläpuolella, on syntynyt eurooppalaisen maailmanvalloituksen myötä. 
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Kartta luo ja vahvistaa edelleenkin käsityksiä Euroopasta maailman keskuksena. Diskurssit voivat 

kuitenkin myös olla rinnakkaisia ja kilpailla keskenään (Jokinen ym. 1993: 29). Maailmankartta, 

jonka keskellä sijaitseekin Amerikka tai Aasia, tai oman karttamme ylösalaisin käännetty versio 

ovat yhtälailla maantieteellisesti ”oikeita” kuin eurosentriset kartat – kyse on erilaisista 

näkökulmista. Eurosentriset maailmankartat ovat kuitenkin niin vakiintuneita omassa 

kulttuurissamme, että niiden asemaa olisi haastavaa lähteä horjuttamaan. Diskursseihin liittyykin 

myös hierarkioita: tavat puhua maailmasta asettuvat arvojärjestykseen, toiset ovat vakiintuneempia 

kuin toiset (Kunelius 2003: 199–200).  

Kuten maailmankarttaesimerkki osoittaa, diskurssit ovat historiallisia eli luonteeltaan suhteellisen 

hitaasti muuttuvia kielenkäyttötapoja. Diskurssit määrittävät sen, mitä pidetään normaalina tietyssä 

ajassa ja paikassa. Ne luovat sosiaalisen todellisuuden rajoja ja rakentavat näin kuvaa maailmasta. 

Sitä kautta ne myös ohjailevat ihmisten toimintaa. (Kunelius 2003: 199–200.) 

Diskursseihin vaikuttavat myös tekstin rakenteeseen liittyvät säännöt. Kielioppi ja genrekonventiot 

asettavat kielenkäytölle tiettyjä rajoja. Tekstilajien ja erilaisten julkaisukanavien asettamat rajoitteet 

liittyvät kielenkäyttötapaan tekstin muodon ja rakenteen osalta, samoin kuin käytetyn kielen 

kielioppisäännöt. Loppujen lopuksi kielenkäyttäjillä on kuitenkin paljon liikkumavaraa 

kielenkäyttönsä suhteen. (Fairclough 2003: 22.)  

Diskursseja ohjaavat lisäksi säännöt siitä, kenellä on oikeus puhua ja kenen kielellä puhutaan. 

Kielenkäyttötilanteeseen vaikuttaa siis aina tilanteeseen osallistujien välinen vuorovaikutus. 

Kielenkäyttötapaa ohjaavat voimakkaasti yleisön vastaanotto ja odotukset, samoin kuin 

kielenkäyttäjän omat oletukset yleisöstään. Kielenkäyttäjä voi esimerkiksi pyrkiä suojautumaan 

vasta-argumenteilla, mikäli hän ennakoi yleisöltä kriittistä vastaanottoa. Vieraan yleisön kanssa 

viestiessä on puolestaan usein helpompi aloittaa laajasti kannatetuista ja ”itsestään selvistä” 

merkityksistä. (Jokinen ym. 1999: 27–31, 1993: 33.) 

Diskurssianalyysi ei kuitenkaan pyri selvittämään, mikä on ”totta” ja mitä ilmiöitä merkitysten 

takaa löytyy; mikä versio maailmankartasta vastaa parhaiten todellisuutta. Diskurssianalyysi ei 

myöskään pidä kielenkäyttäjiä informantteina, jotka kielenkäyttönsä kautta suoraan paljastaisivat 

asenteensa (Jokinen ym. 1999: 18). Diskurssianalyysi ei toisin sanoen ole ensisijaisesti kiinnostunut 

siitä, vastaako jokin lausuma todellisuutta tai edes lausujansa omia arvoja. Sen sijaan mielenkiinto 

kohdistuu kielenkäyttöön sellaisenaan: diskursseihin ja siihen, mitä niillä tehdään. 
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Diskurssianalyysi tarkastelee diskurssien välisiä suhteita ja ideologisia seuraamuksia sekä 

diskurssien suhdetta kulttuuriseen ja sosiaaliseen kontekstiin. (Jokinen ym. 1993: 29–33.)  

Diskurssianalyysin käyttökelpoisuutta tutkimusmetodina on paitsi kiitetty, myös kritisoitu (ks. esim. 

Jokinen ym. 1999: 233). Diskurssianalyysin yhtenä varjopuolena voidaan pitää analyysivaiheen 

työläyttä, mutta toisaalta aineiston ja tutkimuskysymysten johdonmukaisella rajaamisella ongelma 

on vältettävissä (Jokinen ym. 1999: 241). Lisäksi diskurssianalyysin luotettavuutta on epäilty 

tutkijan ollessa itse osa tutkittavaa kulttuuria, jolloin tutkimustulosten värittymistä on pidetty 

mahdollisena. Toisaalta ilman sosiokulttuurista tietoa tutkimus on mahdotonta, ja luotettavuus 

syntyykin siitä, millaisen kokonaisuuden käytetyt menetelmät ja tutkimustulokset muodostavat, ja 

kuinka johdonmukaisesti tehdyt valinnat ja tulkinnat pystytään perustelemaan (Jokinen ym. 1993: 

60, Valtonen 1998: 105).  

Diskurssianalyysi lähtee liikkeelle ajatuksesta, jonka mukaan todellisuutta ei ole mahdollista 

kohdata ”puhtaana”, vaan aina jostakin tietystä näkökulmasta merkityksellistettynä. Näin ollen 

tutkimuksen tuloksetkin ovat väistämättä kontekstisidonnaisia ja tutkijan tulkintaa. (Jokinen ym. 

1999: 39–45).  Tutkijan tuleekin perustellusti esitellä omat logiikkansa, joiden kautta hän 

tutkimusaineistoaan lähestyy (Jokinen ym. 1993: 60). Etenkin kriittinen diskurssianalyysi korostaa 

metodin itserefleksiivisyyttä: 

-- [T]utkimusta tehtäessä on varmistettava, että tutkimuksen raportointi on seurattavaa, 

dokumentoinniltaan pätevää ja käsitteiltään selkeätä ja johdonmukaista. Tutkijan 

ratkaisut ja niihin johtanut ’todistusaineisto’ tulee kirjata auki, samoin tutkijan oma 

positio suhteessa aineistoon. Muuten tutkimuksen lukijan on mahdotonta seurata 

päättelyn logiikkaa tai arvioida tulkintojen pätevyyttä. (Valtonen 1998: 105.) 

Merkitykset rakentuvat käyttöyhteyksissään ja ovat sidoksissa kulttuuriin, aikaan ja tapoihin käyttää 

kieltä (Jokinen ym. 1999: 56). Samoin analyysia on mahdotonta tehdä tyhjiössä ja 

diskurssianalyysissa tulkinnat rakentuvatkin tutkijan käyttäessä omaa sosiokulttuurista pääomaansa 

(Brown & Yule 1983: 35, Valtonen 1998: 100). Diskurssianalyytikolla, samoin kuin tekstin 

käyttäjällä, kuten esimerkiksi sanomalehden lukijalla, ei ole mahdollisuutta nähdä tekstin tuottajan 

ajatuksiin, mutta oman sosiokulttuurisen tietonsa avulla tutkijan on mahdollista tehdä perusteltuja 

tulkintoja. Esimerkiksi tieto tekstin kontekstista suhteessa aikaan ja paikkaan, tekstin tuottajan ja 

vastaanottajan suhteesta, tekstin aihepiiristä, käytetystä kielestä, julkaisukanavasta ja -tilanteesta 

rajaavat merkittävästi erilaisia tulkintamahdollisuuksia ja ohjaavat tekstin tutkijaa kohti 
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todennäköisintä tulkintaa. (Brown & Yule 1983: 33–38.) Oman analyysini ohella pyrinkin selkeästi 

aineistoon nojaten osoittamaan, kuinka tutkimustuloksiin on päädytty.  

 

2.5. Kriittinen diskurssianalyysi 

Tutkimuksessani nojaan pitkälti tutkimustraditioon, jota kutsutaan yleisesti kriittiseksi 

diskurssianalyysiksi. Tutkimussuuntaa edustavat ja ovat kehittäneet muun muassa Norman 

Fairclough, Ruth Wodak, Michael Billig, Teun van Dijk ja Ian Parker. Kriittisessä 

diskurssianalyysissä tutkija pyrkii paljastamaan ja tekemään näkyväksi yhteiskunnassa vallitsevia 

valtasuhteita ja epäoikeudenmukaisuuksia. Tutkimussuuntauksen päämääränä on usein muuttaa 

vakiintuneita käytäntöjä ja lisätä tietoisuutta. (Fairclough 2003: 3, Wodak & Meyer 2002: 15.) 

Fairclough painottaa kriittisen diskurssianalyysin määrittelyssään kielen luonnetta sosiaalisena 

toimintana: 

-- [L]anguage is a socially and historically situated mode of action, in a dialectical 

relationship with other facets of the social. What I mean by a dialectical relationship is 

that it is socially shaped, but is also socially shaping – or socially constitutive. Critical 

discourse analysis explores the tension between these two sides of language use, the 

socially shaped and socially constitutive, rather than opting one-sidedly for one or the 

other. (Fairclough 2003: 54–55.) 

Fairclough’n (2003: 55) mukaan kielenkäyttö osallistuu siis sosiaalisten identiteettien, sosiaalisten 

suhteiden ja tieto- ja uskomussysteemien tuottamiseen, ylläpitämiseen tai muuttamiseen.   

Kriittinen diskurssianalyysi ei laskekaan tutkimuskohteekseen ainoastaan tekstejä, vaan myös ne 

sosiaaliset prosessit ja rakenteet, joiden puitteissa tekstit syntyvät ja joiden puitteissa teksteissä 

käytetään. Tarkastelun kohteena on toisin sanoen kielenkäytön kytkeytyminen valtaan, 

historiallisiin valtarakenteisiin ja ideologiaan. (Wodak & Meyer 2002: 2–3.) 

Kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta puolueetonta tutkimusta ei ole olemassa, ja tutkijan 

tulisikin pyrkiä tuomaan esiin omat arvonsa, ideologiset lähtökohtansa ja pyrkimyksensä. 

Itsereflektion tarkoituksena on pyrkimys läpinäkyvämpään ja mahdollisesti jopa huolellisempaan 

tulkintaan, kuin mihin niin kutsuttu perinteinen, arvovapaa tiede on pitänyt ihanteenaan. (Wodak & 

Meyer 2002: 9–10.) 
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Oma tutkimukseni pyrkii osallistumaan kääntäjien ja kääntämisen näkyvyyden lisäämiseen 

tutkimalla kääntäjiä koskevaa sanomalehtikirjoittelua ja valtamediassa vallitsevaa kääntäjäkuvaa. 

Kriittisen diskurssianalyysin kehittäjien mukaisesti uskon mediatekstien vaikuttavan merkittävästi 

ja monella tasolla kääntäjäkuvan rakentumiseen. Toisaalta mediatekstit tarjoavat myös tärkeän 

kentän kääntäjäkuvan uudelleenmuokkaamista varten. Esittelen neljännessä luvussa tarkemmin 

diskurssianalyysia tutkimusmetodina siten kuin olen itse tässä tutkimuksessa soveltanut. Kaiken 

kaikkiaan tutkimukseni lähtökohtana on kuitenkin kriittisen diskurssianalyysin lähtökohtia 

mukaillen avoimuus tutkimuksen eri vaiheissa ja pyrkimys tuoda julki aineistossa esiintyviä piileviä 

arvoja ja arvotuksia. 
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3. AINEISTO 

Tutkimukseni aineisto koostuu sanomalehtiartikkeleista, jotka käsittelevät kolmea eri 

kääntäjäteemaa. Teemat – kääntäjä Kersti Juvan taiteilijaprofessuurin uutisointi, kääntäjien 

palkkioita koskeva julkinen keskustelu ja kääntäjien tekijänoikeuksia käsitelleet oikeudenkäynnit – 

on valittu niiden ajankohtaisuuden, kiinnostavuuden ja relevanttiuden perusteella. Aineisto on 

koottu vuonna 2010 hakemalla Aleksi-artikkeliviitetietokannasta sanomalehtiartikkeleita 

avainsanahaulla ’kääntäjä’. Haku rajattiin vuosina 2008–2010 laajalevikkisimmissä suomalaisissa 

päivälehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Hakujen perusteella edellä mainitut kolme aihepiiriä 

herättivät kyseisenä aikana Suomessa eniten mediakiinnostusta verrattuna muihin kääntämistä ja 

kääntäjiä ammattikuntana käsitteleviin aiheisiin. Aineiston ulkopuolelle on jätetty sellaiset 

artikkelit, jotka eivät käsitelleet suomalaisia kääntäjiä ja joissa kääntämistä koskevaa sisältöä ei 

ollut tutkimuksen tarpeiden kannalta tarpeeksi, vaan esimerkiksi vain muutaman lauseen verran. 

Aineistoni artikkelit lähestyvät kääntäjiä ja kääntämistä erilaisista lähtökohdista; tunnetun kääntäjän 

henkilökuvan ja henkilökohtaisten saavutusten kautta, koko ammattikuntaa koskevien 

palkkiokysymysten kautta sekä kääntäjien oikeusturvan kautta. Näiden kolmen teeman ja 

artikkeleissa esiintyvien erilaisten näkökulmien, joita edustavat kääntäjät, toimittajat ja ulkopuoliset 

auktoriteetit kuten lainsäädäntö, kautta onkin mahdollista luoda laaja katsaus kääntäjistä 

muodostuvaan julkisuuskuvaan. 

Aineisto on koottu laajalevikkisistä suomalaisista päivälehdistä, jotka edustavat luennassani 

eräänlaista yhteistä tajuntaa, yleisesti hyväksyttyjä arvoja ja arvotuksia. Päivälehdillä tarkoitan tässä 

7–4 päivänä viikossa ilmestyviä sanomalehtiä. Artikkeleita on yhteensä 11 kappaletta. Niistä suurin 

osa on julkaistu levikiltään suurimmissa julkaisuissa Helsingin Sanomissa (6 kappaletta), 

Aamulehdessä (1) ja Turun Sanomissa (2) ja loput levikiltään merkittävissä Lapin Kansassa (1) ja 

Etelä-Suomen Sanomissa (1) (Kansallinen Mediatutkimus 2010).  

Suomi on perinteisesti ollut vahva sanomalehtimaa. Sanomalehdet tavoittavat useimmat suomalaiset 

kotitaloudet ja päivälehtien levikki on väkilukuun suhteutettuna kansainvälisten vertailujen 

kärkipäässä. Seitsemänpäiväisiä sanomalehtiä ilmestyy Suomessa väkilukuun suhteutettuna 

enemmän kuin missään muualla. 1990-luvun jälkeen levikki- ja lukijamäärät ovat kääntyneet 

laskuun, mutta vastaavasti verkkolehtien lukeminen on moninkertaistunut. Lukijamäärien laskusta 
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huolimatta Tilastokeskuksen vuoden 2002 vapaa-aikatutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä 

15 vuotta täyttäneestä suomalaisesta lukee säännöllisesti sanomalehtiä. (Sauri 2007.) 

Päivälehdet ovatkin yhdessä television kanssa Suomen joukkoviestintämarkkinoiden suurin sektori; 

vuonna 2009 molempien osuus oli 23 prosenttia koko joukkoviestintämarkkinoista (Tilastokeskus 

2010.) Suurin Suomessa ilmestyvä päivälehti on Helsingin Sanomat, jonka lukijamäärä oli vuosien 

2009 ja 2010 vaihteessa 940 000. Levikiltään seuraavaksi suurimmat päivälehdet ovat Aamulehti 

(311 000) ja Turun Sanomat (251 000). (Kansallinen Mediatutkimus 2010.) 

Pelkästään jo korkeiden lukijamäärien perusteella päivälehtiä voidaan siis pitää suomalaisille 

tärkeänä mediana. Samaa näkemystä tukee Sanomalehtien liiton vuonna 2009 julkaisema tutkimus, 

jonka mukaan sanomalehtiin liitetyt mielikuvat ovat hyvin positiivisia verrattuna muihin medioihin. 

Tutkimuksen mukaan sanomalehtiä pidettiin arvostetuimpana, asiantuntevimpana, uskottavimpana, 

luotettavimpana ja laadukkaimpana mediana (Sanomalehtien liitto 2009).  

Sanomalehtiartikkelit valikoituivat tämän tutkimuksen aineistoksi juuri edellä mainituista syistä. 

Sanomalehtiartikkeleiden kautta välittyvän kääntäjäkuvan voidaan perustellusti ajatella vastaavan 

suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti vallitsevia näkemyksiä. Aineistoni ulkopuolelle olen 

rajannut erilaiset erikoisalojen julkaisut ja aikakauslehdet, koska ne ovat levikiltään pienempiä ja 

usein tietylle kohdeyleisölle suunnattuja, eli niiden tavoittama lukijakunta oli tutkimukseni 

tarpeisiin liian rajattu. Halusin tutkimusaineistoni koostuvan suurimman osan suomalaisista 

tavoittavista teksteistä. 

 

3.1. Kersti Juvan taiteilijaprofessuurin uutisointi 

Ensimmäinen tutkimusaineistoni koostuu Kersti Juvalle myönnettyä taiteilijaprofessuuria 

koskevista artikkeleista. Kersti Juva on Suomen tunnetuimpia ja tuotteliaimpia suomentajia. Juva on 

kääntänyt englanninkielistä kaunokirjallisuutta suomeksi yli 35 vuotta ja hänen 

käännöstuotantoonsa kuuluu useita brittiläisen kirjallisuuden klassikoita, kuten A.A. Milnen Nalle 

Puh -romaanit, Richard Adamsin Ruohometsän kansa, Charles Dickensin Nicholas Nicklebyn elämä 

ja seikkailut ja Kolea talo sekä Laurence Sternen Tristram Shandy. Juva on kääntänyt myös Oscar 

Wilden näytelmiä sekä Edward Taylorin ja John Grahamin Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmaa 

Yleisradion Radioteatterille lähes 200 jakson verran. Juva on ollut lisäksi mukana WSOY:n 

Shakespearen näytelmien uudelleensuomennosprojektissa. Parhaiten Juva tunnetaan kuitenkin 



 

21 

 

J.R.R. Tolkienin teosten suomentajana. Osittain Eila Pennasen kanssa yhteistyössä suomennettu 

Taru sormusten herrasta -trilogia (1973–1975) on Juvan ensimmäinen romaanikäännös. (Juva 

2009.) 

Juva valmistui Helsingin yliopistosta filosofian kandidaatiksi vuonna 1972 ja filosofian maisteriksi 

vuonna 2002. Koko uransa ajan hän on toiminut freelance-kääntäjänä. Oman käännöstyönsä ohella 

Juva on opettanut kääntämistä muun muassa Helsingin, Tampereen ja Joensuun yliopistoissa. 

Työstään Juva on saanut useita palkintoja, kuten valtion kääntäjäpalkinnon vuosina 1976, 1986 ja 

1998, WSOY:n palkinnon vuonna 1997, Agricola-palkinnon vuonna 1999 ja Suomen 

Kulttuurirahaston elämäntyöpalkinnon vuonna 2006. (Juva 2009.) Syyskuussa 2008 taiteen 

keskustoimikunta nimitti Juvan taiteilijaprofessoriksi. Valtion taidetoimikuntien esityksestä virkaan 

nimitetyltä henkilöltä vaaditaan, että ”häntä voidaan siihenastisen toimintansa perusteella pitää 

erityisen etevänä taiteenharjoittajana” (Taiteen keskustoimikunta). Juva on ensimmäinen 

taiteilijaprofessoriksi valittu suomentaja. 

Aineistonani on kolme syksyn 2008 aikana suurimmissa päivälehdissä ilmestynyttä Kersti Juvan 

taiteilijaprofessuuria käsittelevää lehtiartikkelia: Helsingin Sanomien ”Kääntäjäkin on nyt taiteilija” 

(myöhemmin HS), Aamulehden ”Taiteilijaksi kelpuutettu” (AL) ja Turun Sanomien ”Taiteenlajina 

suomentaminen” (TS). Kaikki artikkelit ovat kuvallisia kokosivun juttuja, jotka on rakennettu 

haastatteluaineiston ympärille. Rajasin mukaan ainoastaan haastattelupohjaisia artikkeleita, koska 

halusin tutkimuksessani tutkia kahta erilaista ”ääntä”, toimittajan artikkelia kehystävää kertojaääntä 

ja kääntäjän omaa, koko ammattikuntaa edustavaa ääntä. Toimittajan tuottaman tekstin lisäksi 

artikkelit sisältävät siis myös suoria ja epäsuoria lainauksia, joiden kautta Kersti Juvan (oletettu) 

oma ääni pääsee kuuluville.  

 

3.2. Julkinen keskustelu kääntäjien palkkiotasosta 

Vuoden 2009 aikana toistuvaksi teemaksi kääntämistä koskevassa sanomalehtikirjoittelussa nousi 

kääntäjien palkka- ja palkkiotaso. Tutkimusaineistokseni olen kerännyt viisi artikkelia, joista kaksi 

on henkilöhaastatteluja. Etelä-Suomen Sanomissa julkaistu kääntäjä Tarja Tevan haastattelu 

”Maailmankirjallisuuden kääntöpuolella” (myöhemmin ES) ja Lapin Kansassa vuoden 2008 lopulla 

julkaistu kääntäjä Pirjo Thorelin haastattelu ”Kielitaito ja suomentamisen taito ovat eri 

maailmoista” (LK) käsittelevät kääntäjien työolosuhteita ja palkkiotasoa. Aiheita lähestytään 
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haastateltujen kääntäjien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Molemmat artikkelit ovat kuvallisia 

kokosivun juttuja, joissa toimittajan tuottama teksti ja haastateltujen suorat lainaukset vuorottelevat. 

Pirjo Thorel on toiminut kääntäjänä reilun parinkymmenen vuoden ajan, josta viimeiset 

kymmenisen vuotta kirjallisuuden suomentajana. Thorel kääntää ranskankielistä kauno- ja 

tietokirjallisuutta. Tarja Teva puolestaan kääntää norjan, tanskan ja ruotsinkielistä kirjallisuutta. 

Hän on suomentanut muun muassa Karin Fossumia, Anne B. Ragdea ja Hanne-Vibeke Holstia. 

Kääntäjien palkkioita koskevaan osioon olen valinnut myös kolme tekstiä Helsingin Sanomissa 

syksyllä 2009 käydystä keskustelusta, joka käynnistyi Jukka Petäjän artikkelista ”Suomentajien 

tulot lähellä köyhyysrajaa” (HS5). Artikkeli kertoo Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) 

pienkustantamoille lähettämästä avoimesta kirjeestä, jossa kaunokirjallisuuden kääntäjät tuovat 

julki huolensa alan tulevaisuudesta ja heikosta ansiokehityksestään. Artikkelissa lainataan SKTL:n 

puheenjohtajaa Kaijamari Sivilliä ja suomentaja Tarja Roinilaa. Artikkelin lopussa kääntäjien esiin 

nostamia teemoja kommentoi kustannustalo Otavan yleisen kirjallisuuden kustannusjohtaja Minna 

Castrén.  

Kaksi muuta artikkelia ovat Helsingin Sanomissa julkaistuja vastineita Petäjän artikkeliin. 

Ensimmäisen, ”Suomentaja: kuluerä vai avaintekijä” (HS3), ovat allekirjoittaneet Kersti Juva, 

Laura Jänisniemi, Tiina Ohinmaa ja 121 kirjallisuuden kääntäjää. Teksti on vastine Minna Castrénin 

esittämiin syihin käännöspalkkioiden muotoutumisen takana. 

Toisen, hieman myöhemmin julkaistun vastineen ”Kääntäjien taito näkyy tekstin laadussa” (HS4) 

ovat kirjoittaneet Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi, käännöstieteen 

professori Liisa Tiittula ja käännöstieteen lehtori Outi Paloposki. Teksti ottaa osaa keskusteluun 

palkkiotasosta käännöstekstien historian ja yhteiskunnallisen merkityksen kautta. Teksti ei suoraan 

puhuttele aiempia kirjoittajia, mutta kommentoi artikkeleissa esiin nostettuja teemoja. 

Vastineet ovat siis käännöstieteilijöiden ja kääntäjinä toimivien henkilöiden itse laatimia tekstejä, 

joista puuttuu muusta aineistosta poiketen toimittajien ääni ja kehystävä teksti. Artikkelien sisältö, 

teemat ja painotukset perustuvat toisin sanoen kääntäjien omiin valintoihin. 

Keskusteluun osallistuneet osapuolet edustavat siis monipuolisesti eri kääntäjätahoja – 

ensimmäisessä artikkelissa esiin nousee ammattiliiton näkökulma, toisessa yksityisten kääntäjien 
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itsensä ja kolmannessa tieteenalan ja koulutuksen edustajien. Oman lisänsä äänien kirjoon tuovat 

myös haastattelupohjaisten artikkelien toimittajat sekä työnantajapuolen näkökulmaa edustava 

kustannusjohtaja. Yhdessä näiden eri äänien on perusteltua olettaa tarjoavan hyvinkin kattavan 

leikkauksen kääntäjien julkisuuskuvaan. 

 

3.3. Kääntäjien tekijänoikeusoikeudenkäynnit 

Kolmas tutkimusaineistoni teemoista on kääntäjien tekijänoikeusoikeudenkäyntejä koskeva 

kirjoittelu. Kolmesta artikkelista kahdessa käsitellään kustantamo Tammen ja kääntäjä Mikko 

Mäkitalon välistä oikeuskiistaa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kesällä 2009 Tammen maksamaan 

Mäkitalolle yhteensä 900 euroa korvauksia julkaistuaan Mäkitalon suomentaman, Thich Nhat 

Hanhin kirjoittaman teoksen Peace is every step ilman kääntäjän nimeä. Artikkeli ”Tammi vie 

tuhkatkin kääntäjän pesästä” (HS6) on julkaistu Helsingin Sanomissa ja artikkeli ”Tammi tuomittiin 

oikeudessa korvauksiin kääntäjälle” (TS2) Turun Sanomissa. 

Kolmannessa, Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa ”Hovioikeus meni suomentajien 

puolelle” (HS2) käsitellään suomentaja Paula Herrasen ja WSOY:n ja Taskukirja Loisto Oy:n 

välistä tekijänoikeuskiistaa. Herrasen WSOY:lle suomentama Danielle Steelen romaani Peilikuva 

julkaistiin taskukirjana Loiston kautta ilman kääntäjän lupaa. Loiston perustaneiden neljän suuren 

kustantamon ja kääntäjien välillä toraa aiheutti kysymys siitä, onko Loisto itsenäinen kustantamo ja 

voiko tekijänoikeuksia käännössopimusten puitteissa siirtää sille (Nieminen 2008: 13). Hovioikeus 

ratkaisi tekijänoikeuskiistan syksyllä 2009 kääntäjän hyväksi. Kyseessä on ennakkotapaus, sillä 

perinteisesti pokkareiden julkaisemisesta ei kääntäjälle ole maksettu erillistä korvausta.  

Artikkelit ovat lyhyitä, kuvituksettomia uutismaisia tekstejä, jotka on julkaistu kulttuurisivuilla. 

Artikkeleissa ei ole haastateltu jutuissa mainittuja henkilöitä, eikä mainittu kirjoittajan nimeä. 

Niissä ei kääntäjien ”oma ääni” toisin sanoen pääse kuuluviin, mutta ne osallistuvat osaltaan 

kääntäjien julkisuuskuvan rakentamiseen. Artikkelit kertovat lainoikeudellisesta näkökulmasta 

kääntäjien statuksesta ja arvostuksesta, sekä kääntämiseen liittyvistä realiteeteista – eli siitä 

millaisia oikeuksia kääntäjille kuuluu ja missä määrin niistä pidetään kiinni. Oikeuden päätöksillä 

on laaja merkitys kääntäjille, joiden asemaa ja roolia tekijöinä päätös vahvistaa. Loisto-pokkareita 

koskevaa päätöstä käsittelevässä lehdistötiedotteessaan Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 

painottaa päätöksen merkitystä kääntäjien asemalle seuraavasti: 



 

24 

 

Hovioikeuden päätös vahvistaa tekijöiden asemaa Suomessa ja tuo Suomea lähemmäksi 

eurooppalaista suuntausta, joka pyrkii parantamaan tekijöiden asemaa. Tekijöiden 

oikeuksien turvaaminen vahvistaa luovien alojen kehitystä ja edistää uusien 

markkinoiden syntyä. (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2009.) 

Myöhemmin tapaus päätyi molempien osapuolten toimesta vielä korkeimpaan oikeuteen. 

Korkeimman oikeuden päätös annettiin 4.11.2011. Siinä korkein oikeus totesi, että Herrasen 

tekijänoikeuksia oli loukattu, mutta alensi käräjäoikeuden antamaa ja hovioikeuden jo kerran 

alentamaa, WSOY:lle ja Loistolle langetettua korvausta. Lopullinen korvaus Herraselle oli 1/8 

alkuperäisestä palkkiosta. Alan käytäntö on perinteisesti ollut maksaa kääntäjälle uusista 

kustannuksista puolet alkuperäisestä palkkiosta. Kokonaisuudessaan kuusi vuotta kestäneen 

kääntäjän tekijänoikeuksia koskevan oikeusprosessin lopputulos oli Herrasen mukaan taloudellisesti 

vaatimaton, mutta periaatteeltaan tärkeä. (Herranen 2012.) 

Tekijänoikeuksien valvominen on kasvanut yhdeksi Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton toiminnan 

keskeisimmistä tehtävistä (Halme 2007: 339). Kuten Herrasen ja Mäkitalon oikeudenkäynnitkin 

osoittavat, käännöksen tekijänoikeus on usein monitahoinen kysymys ja toisinaan epäselvä myös 

kääntäjille itselleen. 

Lain nojalla teoksen tekijälle syntyy teoskynnyksen ylittyessä sekä taloudellisia että moraalisia 

oikeuksia. Moraalisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus tulla nimetyksi tekijäksi ja respektioikeus, 

joka kieltää teoksen sopimattoman muuttamisen tai esittämisen. Taloudellisia oikeuksia ovat tekijän 

oikeus valmistaa teoksesta kappale ja saattaa se yleisön saataville. Kun kyseessä on jälkiperäisteos, 

kuten käännös, on sekä alkuperäisellä tekijällä että käännöksen tekijällä tekijänoikeus, eli 70 vuotta 

tekijän kuolemasta kestävä suoja-aika teokseensa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei teosta ole 

lupa käyttää ilman tekijän suostumusta. (Sorjanen 2011: 4.) 

Tekijänoikeus syntyy luomishetkellä tekijälle, ei työnantajalle. Se voidaan kuitenkin siirtää 

työnantajalle työsopimuksen ehtojen mukaisesti. Käännösalalle yleiseksi on tullut täydellisten 

oikeuksien luovuttaminen, ja toisaalta laki ei anna yksiselitteistä vastausta siihen, milloin 

teoskynnys ylittyy. Kaunokirjallisilla käännöksillä teoskynnys tavallisesti ylittyy, mutta esimerkiksi 

asiatekstinkääntäjien kohdalla asiaa joudutaan usein harkitsemaan tapauskohtaisesti. (Sorjanen 

2011: 4.) 

Jos kääntäjä kokee, että hänen tekijänoikeuksiaan on loukattu, on hänen itse vietävä asiaa eteenpäin. 

Omille jäsenilleen juridista tukea tarjoaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Oikeustoimet ovat 
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harvinaisia, ja SKTL:n tekijänoikeustoimikunnassa toimineen suomentaja Jaakko Kankaanpään 

mukaan Loiston tapaus on suurin kääntäjien tekijänoikeuksia koskenut riitatapaus. (Nieminen 2008: 

13).  

Euroopan kirjallisuuden kääntäjien järjestön yhteistyöelin CEATL (Conseil Européen des 

Associations de Traducteurs Littéraires) julkaisi maaliskuussa 2012 reilun pelin periaatteet, joita 

tulisi noudattaa kirjallisuuden kääntämiseen liittyvässä toiminnassa. Tiedotteessaan reilun pelin 

säännöistä SKTL kommentoi kääntäjien tekijänoikeutta seuraavasti: 

Kirjallisuuden kääntäjille maksettavat palkkiot ovat kohtuuttoman pieniä ja kääntäjien 

oikeuksia poljetaan säännöllisesti. Kaikki Euroopan maat ovat allekirjoittaneet Bernin 

yleissopimuksen, jossa todetaan käännöksen olevan alkuperäinen kirjallinen teos, mutta 

tästä huolimatta monissa maissa kääntäjää ei pidetä tekijänä. Arvostuksen puutteesta 

kertoo myös se, että kääntäjän nimi jää usein mainitsematta kirjojen arvosteluissa, 

esittelyissä, lukuilloissa, muissa tilaisuuksissa ja tiedotusvälineissä (lehdistössä, 

radiossa, televisiossa ja Internetissä.) Kääntäjän nimeä ei aina mainita edes teoksissa, 

joissa hänen työtään käytetään. (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2012c.) 

Kysymys tekijänoikeuksista nivoutuu toisin sanoen yhteen kääntäjien arvostuksen, kääntäjille 

maksettujen palkkioiden ja kääntäjien näkyvyyden kanssa.   
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4. DISKURSSIANALYYSI TUTKIMUSMETODINA 

Diskurssianalyysi on aineistolähtöinen tutkimusmetodi. Käytetyimpiä ovat sellaiset ”autenttiset” 

aineistot, jotka ovat olemassa tutkijasta itsestään riippumatta (Jokinen ym. 1999: 45). Kuten 

tutkimuksen toisessa luvussa esitin, diskurssianalyysiin ei ole olemassa mekaanista tekniikkaa, vaan 

tutkimusta ohjaa aineisto (Jokinen ym. 1993: 60).  Aineistosta tutkitaan sisältöjä, eli sitä mitä 

sanotaan, sekä sitä miten, eli millaisia kielellisiä keinoja käyttämällä (Jokinen ym. 1999: 66). 

Diskurssianalyysi näkee sanat, sanaparit ja lauseet ikään kuin todisteina kielenkäyttäjän 

pyrkimyksestä välittää tietty viesti vastaanottajalle ja saavuttaa omat tarkoitusperänsä, ja niinpä 

diskurssianalyysi on kiinnostunut myös siitä, mitä kielellä pyritään tekemään. (Brown & Yule 1983: 

23–26). 

Omasta aineistostani aion etsiä hallitsevia diskursseja, eli artikkeleissa kääntäjiin liitettyjä 

kielenkäyttötapoja. Pyrin siis analysoimaan artikkelien rakentamaa kääntäjäkuvaa sekä sitä millaisia 

teemoja artikkeleissa nostetaan esiin ja millaisia jätetään taka-alalle, eli mihin lukijan huomio 

pyritään kiinnittämään ja mitä artikkeleissa käytetyillä diskursseilla mahdollisesti halutaan tehdä 

(Brown & Yule 1983: 134–135). 

Diskursseja pyrin tunnistamaan tutkimalla aineistoni kielenkäyttöä. Analyysini apuna käytän 

Norman Fairclough'n (2003: 191–193) muotoilemaa listaa tekstin tulkinnan kannalta keskeisistä 

kysymyksistä. Oma versioni listasta ei kuitenkaan ole yhtä kattava, vaan omia 

tutkimuskysymyksiäni palveleva. Alla esittelen tarkemmin niitä piirteitä, joita aion artikkeleista 

tutkia. 

1. Toimijoiden äänet ja määrittely      

Kenen äänellä artikkeleissa puhutaan, eli ketkä teksteissä pääsevät ääneen? Kenen ääni artikkeleista 

mahdollisesti puuttuu kokonaan? Millaisessa suhteessa erilaiset äänet ovat keskenään? Millaisina 

eri toimijat, ja etenkin kääntäjät esitetään artikkeleissa (passiivisina/aktiivisina, 

nimettyinä/nimettöminä ja niin edelleen)?  

Tulkitsen analyysissäni luvussa 2.2. esittämieni rajoitusten puitteissa (ks. s. 10–12) suorat 

lainaukset haastateltavien omaksi puheeksi, ja lähden liikkeelle siitä olettamuksesta, että myös 

epäsuorat lainaukset edustavat haastateltavien omaa puhetta. Tutkimukseni tarkoitus ei ole niinkään 

lähteä pohtimaan sitä, kuinka tarkoin toimittajan raportoima lopulta vastaa haastateltavan 
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alkuperäistä puhetta, vaan sitä millaisia sisältöjä suorien ja epäsuorien lainauksien avulla 

artikkeleissa on nostettu esiin, eli sitä millaisiksi kääntäjät artikkeleissa esitetään. Tutkin myös 

toimittajien omaa puhetta; sen sisältöä, sävyä ja etenkin haastattelupohjaisissa artikkeleissa sen 

tapaa kehystää kääntäjien puhetta. 

Toimittajan ääni ja artikkeleiden otsikointi ovat auktoritatiivisia; ne ikään kuin tarjoavat teksteille 

tulkintakehyksen ja vaikuttavat tekstissä esiintyvistä toimijoista, ilmiöistä ja diskursseista syntyviin 

mielikuviin. Haastateltavat voivat saada äänensä kuuluviin joko suorien tai epäsuorien lainausten 

kautta, kun taas lainauksia kehystävä toimittajan puhe voi olla kommentoivaa tai jopa arvottavaa. 

Esimerkiksi lainauksien sisältöä kyseenalaistavat raportoivat verbit (väittää, esittää, ehdottaa) 

ohjaavat lukijaa kohti kriittistä tulkintaa. Tutkimalla esimerkiksi juuri raportoivia verbejä on 

mahdollista analysoida toimittajan ja haastateltavan välisiä suhteita. (Fairclough 2003: 82–83.) 

Tekstin lukijassa synnyttämiä mielikuvia on mahdollista ohjailla esimerkiksi kategorisoinnin avulla. 

Kategorisoinnilla tarkoitetaan tässä puheen kohteen formulointia joksikin, jolla on tietyt 

ominaisuudet, kuten hyvä tai paha, normaali tai epänormaali, vakavasti otettava tai epäluotettava 

(Jokinen ym. 1999: 130). Ilmiöistä, asioista ja ihmisistä rakennetaan puheessa erilaisten 

kategorioiden kautta jatkuvasti erilaisia luonnehdintoja. Kategorioiden avulla voidaan esimerkiksi 

ilmaista kritiikkiä tai tukea. Esimerkiksi puhuttaessa eläinaktivisteista voidaan myös käyttää 

nimityksiä ekoterroristi tai luonnonsuojelija, joiden sävy ja konnotaatiot ovat varsin erilaisia. 

(Jokinen ym. 1999: 141–143.) Perinteisesti arvostettuja kategorioita ovat esimerkiksi lääkäri ja 

professori. Kategoriat ja niiden arvostukset ovat kuitenkin kulttuurisesti ja tilanteisesti muuttuvia ja 

usein myös päällekkäisiä. Esimerkiksi sama puhuja on mahdollista kategorisoida yhtaikaa vaikkapa 

naiseksi, vanhemmaksi, lääkäriksi, suomalaiseksi ja keski-ikäiseksi. (Jokinen ym. 1999: 135.) 

Toimijoita määritellään yleisesti myös vastakkainasettelun keinoin. Esimerkiksi suomalaisuus 

määrittyy usein suhteessa ruotsalaisuuteen tai venäläisyyteen, naiseus mieheyteen ja niin edelleen. 

Puhujat itse pyrkivät herkästi puolustamaan ja vahvistamaan omaa positiotaan ja toisaalta 

heikentämään ja kritisoimaan vastapositiotaan. Kyse on osittain tietoisesta ja osittain 

tiedostamattomasta toiminnasta. (Jokinen ym. 1999: 127–128.) 

Vaikutelmaa artikkeleissa esiintyvistä toimijoista on mahdollista rakentaa myös säätelemällä heidän 

näkyvyyttään ja aktiivisuuttaan tekstin sisällä. Toimijuuden kadottamisen keinoja ovat esimerkiksi 

passiivimuodon käyttö, jolloin toiminnalla ei ole aktiivista tekijää ja nominalisaatio, jossa verbeistä 
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muodostetaan substantiivi-ilmauksia. Esimerkiksi uutisotsikot ”Turkistarhaaja ampui 

eläinaktivisteja” ja ”Eläinaktivisteja ammuttiin turkistarhalla” antavat keskenään varsin erilaisen 

kuvan toiminnasta ja siitä vastuussa olevista tahoista. Toimijuuden häivyttämisellä voidaan toisaalta 

myös pyrkiä vakuuttavuuteen. Etenkin tieteelliselle diskurssille tavallisen tosiasiapuheen avulla on 

mahdollista luoda vaikutelmaa puhujasta ja tulkinnoista riippumattomasta tosiasioiden 

raportoinnista. (Jokinen ym. 1999: 140–141.) Toimijoista on mahdollista tehdä passiivisia myös 

puhumalla heistä tekijöiden sijaan tekemisen kohteina. Tekijät ovat toimijoita, jotka 

toiminnanverbien kautta esiintyvät aktiivisina ja toiminnan kohteet ovat passiivisia objekteja, joihin 

muiden toiminta vaikuttaa. (Fairclough 2003: 112–113.) Toimijoiden näkyvyyttä tekstissä voidaan 

myös säädellä esittämällä heidät joko nimettyinä (Matti Suomalainen) tai esimerkiksi 

ammattinimikkeen kautta määriteltyinä joko yksittäisinä toimijoina tai ryhmänä (kääntäjä, 

kääntäjät) (Fairclough 2003: 146). Pelkkien määreiden ja kategorioiden kautta tekstissä esiintyvät 

toimijat jäävät helposti lukijalle kaukaisemmiksi kuin nimetyt toimijat, jotka luovat omalla 

nimellään esiintyessään mielikuvan luotettavasta lähteestä. 

2. Ennakko-oletukset ja arvotukset                

Minkälaisia ennakko-oletuksia artikkeleissa esiintyy? Liittyvätkö ne mahdollisesti arvoihin ja 

arvotuksiin?  

Eksplisiittisten arvioiden (X on hyvä, Y on huono) lisäksi tekstit voivat myös sisältää 

implisiittisempiä arvotuksia ja oletuksia. Tekstien sisältämiä ennakko-oletuksia on mahdollista 

paikallistaa erilaisten sanastollisten merkkien avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi faktualisoivat verbit 

kuten muistaa, ymmärtää ja unohtaa. Lause Muistin, että ulkona on pakkasta sisältää oletuksen, että 

ulkona todella on pakkasta. Verbit kuten auttaa ja edistää puolestaan sisältävät oletuksen siitä, mikä 

on toivottavaa ja haluttavaa (lause Kieltenopiskelu edistää monikulttuurisuutta sisältää oletuksen, 

että monikulttuurisuus on tavoiteltavaa). (Fairclough 2003: 55–57.) 

Ennakko-oletukset ja -arvotukset ovat osa diskursseja. Diskurssien luonteeseen kuuluvat tietyt 

ennakko-oletukset siitä mitä on olemassa, mikä on mahdollista, mikä on välttämätöntä ja mitä 

tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Oletuksilla voi myös olla ideologista merkitystä. Esittämällä 

tietyt asiat totena tekstit myyvät omia diskurssejaan ja omaa tapaansa tarkastella maailmaa. 

Vastaavasti esittämällä toiset diskurssit kyseenalaisina pyritään horjuttamaan niiden vakuuttavuutta. 

(Fairclough 2003: 58.) 
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Tekstin sisältämiä ennakko-oletuksia on mahdollista paikallistaa myös muiden tekstuaalisten 

elementtien avulla. Esimerkiksi lauseessa Olen ollut naimisissa 20 vuotta aikamuoto antaa olettaa, 

että olen edelleen naimisissa. Samoin lause Hän on köyhä, mutta rehellinen sisältää oletuksen, että 

köyhiä ihmisiä pidetään yleisesti epärehellisinä. (Fairclough 2003: 60.)  

3. Painotukset           

Mitä artikkeleissa on nostettu etualalle? Mitä on jätetty taka-alalle? Mistä on mahdollisesti vaiettu 

kokonaan?  

Toimijoiden tapaan myös tapahtumia, teemoja ja ilmiöitä on mahdollista joko nostaa etualalle tai 

jättää taka-alalle ja näin häivyttää niiden merkitystä. Lehtiartikkeleissa lukijan huomiota ohjaillaan 

sanojen merkitystason lisäksi myös tekstin asettelun ja typografian keinoin. Otsikointi, 

väliotsikointi, fontti ja fontin koko vaikuttavat huomion kiinnittymiseen ja ohjaavat lukijaa kohti 

tekstin tuottajan tarkoittamia merkityksiä (Brown & Yule 1983: 7). Länsimaisessa kulttuurissa 

tekstiä luetaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, jolloin esimerkiksi lehtiartikkeleiden 

konventioihin kuuluu sijoittaa tärkeä informaatio sivun vasempaan yläkulmaan. Huomiota voidaan 

kiinnittää myös alleviivauksilla, vahvistetuilla fonteilla, muuta tekstiä suuremmalla fonttikoolla ja 

muusta tekstistä poikkeavilla ulkoasulla ja värillä (McLoughlin 2000: 14–15). 

Monenlaiset tekijät voivat vaikuttaa toimijoiden ja tapahtumien häivyttämiseen taka-alalle tai 

kokonaan mainitsematta jättämiseen. Mediateksteistä voidaan jättää erilaisia tarpeettomia ja 

asiaankuulumattomia elementtejä, mutta poistoja voivat motivoida myös poliittiset tai sosiaaliset 

syyt (Fairclough 2003: 149). Toisaalta sanomalehtiartikkelien rakentumiseen vaikuttavat osaltaan 

myös aika- ja tilarajoitukset: artikkelien pituutta säätelee lehden sivun asettelu ja artikkelin 

tuottamiseen varattua aikaa lehden paino- ja julkaisuaikataulu. 

4. Syy-seuraus suhteet ja ongelma-ratkaisuparit               

Minkälaisia semanttisia suhteita artikkeleissa esiintyy? Mihin niillä pyritään, eli millaisessa valossa 

artikkelien teemat esitetään? Millaisia ongelma-ratkaisu pareja artikkeleista on löydettävissä? 

Puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä lauseiden välillä vallitsee erilaisia semanttisia suhteita. Tällaisia 

ovat esimerkiksi kausaaliset syy-seuraus suhteet (Myöhästyimme, koska juna ei lähtenyt ajallaan), 

konditionaaliset suhteet (Jos juna ei lähde ajallaan, me myöhästymme), konsessiiviset suhteet, 

joiden avulla ilmaistaan asioiden yhteenkuulumattomuutta (Satoi lunta, vaikka oli kesä) ja 



 

30 

 

temporaaliset suhteet, jotka kuvaavat tilanteiden ajankohtien ja keston välisiä suhteita (Pääsemme 

lähtemään, kun juna tulee). Fairclough’n (2003: 91–92) mukaan keskeisiä ovat myös tekstien 

laajemman tason semanttiset suhteet, kuten ongelma-ratkaisu parit.  

Esimerkiksi useat mainokset rakentuvat ongelma-ratkaisu suhteiden ympärille; ongelmat ovat 

potentiaalisten asiakkaiden tarpeita ja ratkaisut heille myytäviä tuotteita. Tekstien sisältämät 

ongelma-ratkaisu parit voivat kertoa paljon esimerkiksi tekstin sisältämistä arvotuksista, eli siitä 

mitä pidetään tavoiteltavana ja mitä vastaavasti epätoivottavana. Erilaiset semanttiset suhteet 

kertovat myös siitä, millaisia seikkoja pidetään syinä ongelmien takana. (Fairclough 2003: 92.) 

5. Lukijan puhuttelu                      

Millaisia ovat artikkelien hallitsevat lauserakenteet? Miten lukijaan pyritään vaikuttamaan? 

Yleisimmät lauserakenteet ovat luonteeltaan joko väitteitä, kysymyksiä, vaatimuksia tai tarjouksia. 

Yksinkertaisimmillaan väitteet ovat toteavia lauserakenteita (kirja on pöydällä), kysymykset 

kertovat kyseenalaistamisesta, epäilyistä tai epätietoisuudesta, vaatimukset ovat käskymuotoisia 

kehotuksia (laita kirja pöydälle!) ja tarjoukset toimintaehdotuksia (ota kirja, ole hyvä). Haastattelun 

tavallinen rakenne on toimittajan kysymystä seuraava haastateltavan vastaus, joka on yleisimmin 

toteava. Toteavat ja kysyvät lauserakenteet pyrkivät tiedonvaihtoon, kun taas käskyt ja tarjoukset 

pyrkivät ohjaamaan toimintaa. (Fairclough 2003: 108, 115–118.)  

Fairclough’n (2003: 109) mukaan näitä, tavallisesti puheen analysointiin käytettyjä termejä on 

mahdollista käyttää myös tutkittaessa kirjoitettua tekstiä; tällöin tiedonvaihto ja toimintakehotukset 

tapahtuvat tekstin kirjoittamisen ja lukemisen yhteydessä. Tällaisten tekstin piirteiden 

analysoiminen onkin etenkin mediatekstien kohdalla oleellista. Tunnistamalla tekstistä väitteitä, 

kysymyksiä, vaatimuksia ja tarjouksia on mahdollista päästä lähemmäs tekstin pyrkimyksiä. Miten 

teksti kokonaisuutena pyrkii vaikuttamaan lukijaan? Miten yksittäiset äänet tekstin sisällä pyrkivät 

puhuttelemaan lukijaa? 

Retorisia eli argumentaatiokeinoja tutkimalla voidaan päätellä jotakin siitä, kuinka tietyt 

todellisuuden versiot pyritään saamaan vakuuttaviksi ja kannatettaviksi ja kuinka yleisö saadaan 

sitoutumaan niihin. Retorisia keinoja ovat esimerkiksi suostuttelu, vakuuttelu, puolustelu ja 

haastaminen. Käytetyistä keinoista riippuen retoriikka voi olla joko puolustavaa, eli omaa positiota 
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vahvistavaa, tai hyökkäävää, eli vasta-argumentteja vahingoittavaa. Puolustavaa retoriikkaa voidaan 

pitää rakentavampana strategiana. (Jokinen ym. 1999: 130–131.) 

Paljon käytettyjä retorisia keinoja ovat esimerkiksi vakuuttaminen yksityiskohdilla, narratiiveilla, 

ääri-ilmaisuilla, metaforilla, konsensuksella ja asiantuntijalausunnoilla. Argumentin vahvistaminen 

asiantuntijan lausunnolla tarkoittaa vakuuttavuuden rakentamista asiantuntija-auktoriteettiin 

vetoamalla tai uskottavuuden vahvistamista tukeutumalla useamman tahon tukeen. Väite on 

vakuuttavampi, kun se henkilökohtaisen mielipiteen sijaan esitetään useamman tahon 

hyväksymänä. Henkilöiden lisäksi auktoriteettina voidaan pitää myös esimerkiksi yleisiä 

uskomuksia tai tieteenaloja. (Jokinen ym. 1999: 138–139.) Konsensusta voidaan puolestaan 

rakentaa me-retoriikalla. Me-puheen kautta väitteen esittäjä antaa ymmärtää, että esitetyn väitteen 

allekirjoittavat useammatkin tahot. Tehokas tapa tuottaa konsensusta on vedota sellaisiin suuren 

joukon jakamiin ”itsestäänselvyyksiin”, joita pidetään yleisesti hyväksyttyinä. Argumentaatio kuten 

Lapsikin tietää, että… on tehokas, sillä yhteisesti hyväksyttyjä kulttuurisia toimintatapoja ja 

näkemyksiä on vaikea vastustaa. (Jokinen ym. 1999: 139, Kakkuri-Knuuttila 1998: 256.) 

Yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttaminen puolestaan tarkoittaa autenttisen ja 

totuudenmukaisen vaikutelman luomista antamalla kuulijan tehdä oman tulkintansa tapahtuman 

yksityiskohtaisen kuvailun perusteella. Tällöin kyse ei ole pelkästään puhujan esittämästä väitteestä, 

vaan tulkinnasta johon kuulija on itse päätynyt esitetyn narratiivin perusteella. (Jokinen ym. 1999: 

144–145.) Tehokas argumentaatiokeino on myös ääri-ilmaisujen käyttäminen, joka perustuu 

kuvauksen kohteen piirteiden maksimointiin ja minimointiin. Ääri-ilmaisut kuten aina, ei koskaan, 

täysin ja kokonaan tuottavat kuvaa säännönmukaisuudesta tai harvinaisuudesta. (Jokinen ym. 1999: 

150–151.) 

Metaforien käyttö tarkoittaa tiettyjen konnotaatioiden liittämistä esitettyyn asiaan tai ilmiöön. 

Yleisimpiä ovat luonnonilmiöihin ja esimerkiksi sodankäyntiin perustuvat metaforat kuten ruusuiset 

näkymät ja tikittävä aikapommi. Kaikkein tehokkaimpia ovat arkipäiväiset, niin kutsutut uinuvat 

metaforat, kuten korkea moraali, jotka ovat niin vakiintuneita, ettei niitä helposti tunnisteta 

metaforiksi. (Jokinen ym. 1999: 148–150, Kakkuri-Knuuttila 1998: 258–260.) 

Erilaisia argumentaatiokeinoja käytetään usein kielenkäyttötilanteessa rinnakkain ja samanaikaisesti 

(Jokinen ym. 1999: 156). Argumentaation vakuuttavuus rakentuu vasta käyttötilanteessa ja 

vastaanottajassa, joka joko hyväksyy tai hylkää esitetyn argumentin. Puhe on aina suunnattu 
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jollekin yleisölle, joka voi olla joko konkreettinen ja tunnettu tai oletettu. (Jokinen ym. 1999: 128–

130, Perelman 1996: 156–157.)  

Argumentaatioteoreetikko Chaïm Perelman jakaa yleisön kahteen eri tyyppiin, universaaliyleisöön 

ja asiantuntijayleisöön. Jako perustuu yleisön läheisyyteen tai etäisyyteen suhteessa 

kielenkäyttötilanteessa esitettyihin väitteisiin. Universaaliyleisöllä Perelman tarkoittaa koko 

ihmiskuntaa, tai pienempää ihmisjoukkoa, jolla ei ole asiantuntijayleisön tapaan läheistä suhdetta 

tekstin käsittelemiin aiheisiin. Asiantuntijayleisöllä Perelman vastaavasti tarkoittaa tiettyä 

ihmisryhmää, jonka oletetaan kyseenalaistamisen sijaan tunnustavan tietyt väitteet ilman, että niitä 

tarvitsee erikseen varmistaa eksplisiittisesti. Universaaliyleisölle puhuttaessa vedotaan yleisesti 

hyväksyttyihin arvoihin, ”itsestäänselvyyksiin” ja terveeseen järkeen. (Perelman 1996: 23–25.) 

Perelmanin teorian käsitteistö ja retorinen analyysi ovatkin mediatekstien tutkimuksessa 

käyttökelpoisia, sillä niiden avulla voidaan tarkastella tekstin monia eri tasoja: yksittäisiä 

argumentteja, puhujan ja yleisön suhdetta eli sitä kenelle puhe on kohdistettu, sekä koko tekstin 

tuottamaa yhteisesti jaettavaa todellisuutta eli kielenkäyttötilanteeseen vaikuttavaa arvomaailmaa 

(Koistinen 1998: 49).  

Oman tutkimusaineistoni yleisönä voidaan pitää universaaliyleisöä, sillä päivälehtiä voi lukea ”kuka 

tahansa”. Oletukseni on siis, että artikkeleissa kääntäjät puhuvat asiantuntija-asemastaan huolimatta 

universaaliyleisölle, ja että käytetyt argumentaatiokeinot ovat enimmäkseen yleisesti hyväksyttyihin 

arvoihin vetoavia. Universaaliyleisölle puhuttaessa voi samasta syystä olettaa käytettävän 

yleiskielistä, erikoisalantermistöä välttävää kieltä. Käännöstieteen piirissä vallalla olevaan 

keskusteluun kääntäjien näkyvyyden lisäämisestä perustuva lähtöoletukseni on, että 

tutkimusaineistostani löytyy elementtejä, jotka pyrkivät lukijoiden toimintatapojen, arvojen ja 

mielipiteiden muuttamiseen.  

6. Artikkelit osana laajempia ilmiöitä                  

Millaiseen laajempaan keskusteluun artikkelit osallistuvat? Millaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin 

ne viittaavat?  

Vaikka aineistonani on yksittäisiä teemoja (kääntäjälle myönnettyä arvonimeä, yksittäisten teosten 

tekijänoikeuksia ja kääntäjien palkkioita) käsitteleviä lehtiartikkeleita, osallistuvat ne kaikki 

osaltaan myös muihin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Ne ovat syntyneet tietyssä ajassa ja 
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paikassa, ja ne ovat reaktioita ympäröivään kulttuuriin. Fairclough’n (2003: 37) sanoin kyse on 

kommunikaatiotilanteiden ketjusta, jossa tarkastelun kohteena olevia tekstejä on edeltänyt ja tulee 

seuraamaan joukko muita tekstejä, jotka kommentoivat toisiaan. 

Kuvitettujen artikkelien kohdalla aion myös lyhyesti pohtia kuvien merkitystä juttukokonaisuuden 

kannalta. Sanomalehtikuvat ovat osa journalistista työtä ja ne sisältävät vakiintuneita ja jaettuja 

kulttuurisia merkityksiä (Seppänen 2004: 35–36). Samoin kuin artikkelien tekstien toimittajat, myös 

kuvaajat rajaavat kuviin tiettyjä sisältöjä ja kuvaavat kuvauskohteensa erilaisista kuvakulmista, 

tietyssä ympäristössä. Samoin kuin tekstin, myös kuvien tulkintaa ohjailee katsojan kulttuurinen 

pääoma (Seppänen 2004). 

Tutkimuskysymyksiäni lähden siis lähestymään Fairclough’n listan pohjalta muodostamieni 

kysymysten kautta pohtien kääntäjien julkisuuskuvan rakentumiseen vaikuttaviin piirteitä, jotka 

voivat sanojen lisäksi olla nonverbaaleja. Analyysini tulee lopulta rakentumaan aineiston ympärille 

aineiston itsensä ohjailemana. Analyysini tulee toisin sanoen keskittymään niihin piirteisiin, jotka 

ikään kuin itsestään nousevat aineistossani keskeisiksi. 

Lähtöoletukseni kuitenkin on, että artikkeleista ja etenkin kääntäjien omasta puheesta tulee 

löytymään ainakin viitteitä käännöstieteen piirissä painotetusta näkyvyyskeskustelusta. 

Kaikentyyppiset tekstit pyrkivät tänä päivänä useimmiten myymään jotakin; ideaa, henkilöä, tai 

ajatus- tai toimintamallia (Fairclough 2003: 112–113). Mahdollisesti tämä tulee omassa 

aineistossani näkymään eksplisiittisesti tai implisiittisesti tavoitteena muokata kääntäjäkuvaa, 

muuttaa sitä esimerkiksi vakavasti otettavampaan, ammattimaisempaan, vahvempaan ja 

monipuolisempaan suuntaan.  
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5. ANALYYSI 

Kuten teoria- ja metodiluvuissa pyrin osoittamaan, diskurssianalyysi ei tarjoa aineistojen 

jäsentämiseen mekaanisesti noudatettavissa olevaa tekniikkaa. Lähestyn aineistoani metodiluvussa 

esittelemieni kysymysten kautta, mutta lopulta tutkimusta ohjailee aineisto itse. En pyri vastaamaan 

analyysissäni kategorisesti kaikkiin listaamiini kysymyksiin, vaan keskustelemaan aineiston kanssa 

kysymysten avulla. Analyysini perustuu artikkeleiden dominoivien piirteiden paikallistamiseen ja 

tarkempaan tarkasteluun. Dominoiviksi piirteiksi lasken sellaiset elementit, jotka toistuvat useasti 

joko yhdessä tai useammassa artikkelissa, tai jotka muuten nousevat tekstistä selkeästi esiin. Näiden 

piirteiden tarkemman analyysin olen koonnut omiksi alaluvuikseen. Tekemiäni päätelmiä perustelen 

aineistosta keräämilläni esimerkeillä, joista olen tarpeen mukaan lihavoinut kunkin kohdan kannalta 

tärkeitä sanavalintoja. Koska lyhyessäkin tekstissä voi esiintyä yhtä aikaa monia erilaisia 

diskursseja ja analyysini kannalta keskeisiä piirteitä, palaan toisinaan samoihin esimerkkeihin 

useammassa alaluvussa. 

 

5.1. Taiteilijadiskurssi 

Kersti Juvan taiteilijaprofessuuria käsittelevän aineiston keskeisin teema on helppo paikantaa. 

Piirre, jota kutsun taiteilijadiskurssiksi, esiintyy kaikissa kolmessa haastattelussa. Kääntäjät 

kuvataan teksteissä toistuvasti taiteilijoina. Kyse ei ole vain Kersti Juvaan yksityishenkilönä 

yhdistetystä ominaisuudesta, vaan taiteilijuus liitetään koko ammattikuntaa kuvaavaksi piirteeksi. 

On luonnollista, että taiteilijaprofessuuria koskevissa artikkeleissa taiteilijuus nousee esiin tärkeänä 

teemana. Mielenkiintoista on kuitenkin se, kuinka kääntäjien määritteleminen taiteilijoiksi vaikuttaa 

saavan artikkeleissa enemmän uutisarvoa verrattuna Juvalle myönnettyyn professorin arvonimeen. 

Taiteilijuus nousee esiin jo artikkelien otsikoissa. Turun Sanomien (TS) otsikko ”Taiteenlajina 

suomentaminen” on toteava; se esittää tosiasiapuheena suomentajien olevan taiteilijoita ja 

suomentamisen taiteen tekemistä. Helsingin Sanomien (HS) otsikko ”Kääntäjäkin on nyt taiteilija” 

antaa puolestaan ymmärtää, että kääntämisen kutsuminen taiteen tekemiseksi on ilmiönä joko uusi 

tai vasta muuttunut hyväksytyksi. Joka tapauksessa Helsingin Sanomien otsikko luo vaikutelmaa 

ilmiöstä, johon on ainakin aiemmin liittynyt jonkin asteista kyseenalaisuutta. Aamulehden (AL) 

otsikossa ”Taiteilijaksi kelpuutettu” vaikuttaisi olevan eniten tulkinnanvaraisuutta. Otsikon voi 

ymmärtää koskevan vain Juvaa erityistapauksena, tai laajemmin kaikkia kääntäjiä ammattikuntana. 

Sanalla kelpuutettu on myös monenlaisia konnotaatioita. Se antaa ymmärtää, että taiteilijuus on 
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jotakin, minkä eteen on täytynyt tehdä töitä ja jotakin mikä täytyy ansaita. Lisäksi verbi kelpuuttaa 

vaikuttaa vihjaavan, että taiteilija on arvo, joka myönnetään jostain ylempää, taiteilijan itsensä 

ulkopuolelta.  

Artikkelien teksteissä taiteilijadiskurssia käyttävät kuitenkin sekä Kersti Juva itse suorien lainausten 

kautta että toimittajat omassa kehystävässä ja johdattelevassa puheessaan. Viittaukset taiteilijuuteen 

ovat sekä suoria että implisiittisiä, eli epäsuoria. Suoraa, Juvan omaa taiteilijapuhetta löytyy 

jokaisesta artikkelista. 

Sitä tehdessä viimeistäänkin oli pakko ajatella, että suomentaja on taiteilija. (TS) 

-- ainoa velvollisuuteni on jatkaa taiteellista työtäni. (AL) 

Helsingin Sanomien artikkelissa Juva vahvistaa kääntäjien asemaa taiteilijoina tukeutumalla 

taiteilijuuteen liitettyjen auktoriteetteihin ja ilmiöihin, kuten apurahoihin, joita perinteisesti 

myönnetään taiteellista työtä tekeville. 

- Olen saanut koko ajan taiteilija-apurahoja, kirjastokorvauksia, Kulttuurirahaston 

avustuksia --. (HS) 

Juva rakentaa haastatteluissa kuvaa kääntäjistä taiteilijoina myös implisiittisesti. Hän rinnastaa 

kääntäjät muihin taiteilijoihin ja kuvaa kääntämistä kutsumusammatiksi, joka vaatii luovuutta ja 

erityistä lahjakkuutta.  

- Olen syntynyt kääntäjäksi. Jo ensimmäisellä Eila Pennasen kurssillani vähän yli 

kaksikymppisenä tajusin, että tässä on taiteen laji, joka vastaa minun lahjojani. (TS) 

- Kaunokirjallisuuden kääntäjillä on ikään kuin kahdet verot. Sama koskee muitakin 

taiteilijoita. (TS) 

- Minun ei ole tarvinnut ansaita kannuksia viihteellä enkä mielelläni käännä 

viihdettä, pidän vaikeista isoista töistä. (HS) 

-- kääntämisen idea on, että teos soi suomeksi. (HS) 

-- on tärkeää, että kääntäjä ymmärtää, mitä kääntää, eläytyy kirjan maailmaan ja että 

kieli hengittää ja soi suomeksi. (AL) 

Taiteilijadiskurssi esiintyy usein myös epäsuorissa lainauksissa tai niiden yhteydessä. Niissä 

kääntäjiin liitetään perinteisesti taiteilijoihin yhdistettyjä ominaisuuksia kuten luovuus, lahjakkuus 
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ja omalaatuisuus. Puhe kääntämisestä kutsumusammattina toistuu myös toimittajien puheessa ja 

esimerkiksi Helsingin Sanomissa tehdään eroa ”oikean”, perinteiseksi koetun ”kahdeksasta neljään” 

työn ja kääntämisen välille. 

Kääntäminen on syyskuun alussa taiteilijaprofessorina aloittaneelle Kersti Juvalle 

kutsumusammatti. (TS) 

Kersti Juva alkoi kääntää jo opiskelijana, vähän yli kaksikymppisenä, eikä ole koskaan 

ollut ”oikeissa töissä”. (HS) 

Kääntäjä on virallisesti hyväksytty taiteilijaksi, parisuhde englantilaisen Juliette Dayn 

kanssa kukoistaa, homous ei ole enää rikos, ja nuoruuden taistolaisuus on vain muisto 

muiden joukossa. (AL) 

Taiteilijadiskurssi vaikuttaisi siis olevan läsnä suorimmin Kersti Juvan omassa puheessa ja 

artikkeleiden otsikoissa. Toimittajien puheessa taiteilijuus liitetään kääntäjiin enemmänkin 

auktoriteettien myöntämänä ominaisuutena ja Juvan omana painotuksena. Taiteilijadiskurssi 

esiintyy artikkeleissa toisin sanoen kahdella eri vahvuustasolla. Juva itse rakentaa kuvaa kääntäjistä 

taiteilijoina toteavien lauserakenteiden ja implisiittisten viittausten kautta eli esittämällä 

taiteilijuuden tosiasiana, eikä koskaan kyseenalaistavassa valossa, kuten esimerkiksi ehtolauseiden 

kautta. Juvan puheessa taiteilijuus esiintyy tosiasiapuheena, johon liittyy vakuuttavia määreitä: ”oli 

pakko ajatella, että suomentaja on taiteilija” (TS), ”olen saanut koko ajan taiteilija-apurahoja, 

kirjastokorvauksia, Kulttuurirahaston avustuksia” (HS). Etenkin Juvan puheessa taiteilijuus myös 

näyttäytyy positiivisena, arvostettuna ja tavoiteltavana ominaisuutena. 

Toimittajien haastatteluja kehystävässä puheessa ja artikkelien otsikoinnissa kääntäjien taiteilijuus 

esitetään puolestaan vähemmän vakiintuneena ajatuksena. Toimittajien taiteilijadiskurssiin liittyy 

enemmän todistelua esimerkiksi auktoriteetteihin tukeutumisen kautta. Kääntäjien taiteilijastatus 

kuvataan toimittajien puheessa herkemmin myös uudeksi ilmiöksi. 

Kääntäjien palkkioita käsittelevissä artikkeleissa taiteilijadiskurssi on vähemmän keskeisesti esillä, 

mutta implisiittisesti sitä käytetään etenkin Etelä-Saimaan (ES) ja Lapin Kansan (LK) artikkeleissa. 

Kersti Juvan taiteilijaprofessuurin uutisoinnin tavoin taiteilijuus yhdistyy artikkeleissa usein 

puheeseen kutsumusammatista ja luovasta työstä, jota tehdään sisäisen palon, ei rahapalkkioiden 

vuoksi.  
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-- Tiesin kyllä, että tein huonon sopimuksen. Monesti se menee juuri näin: huonoihin 

palkkioihin suostutaan, kun joku kirja on itselle tärkeä. (ES) 

Tevan mukaan alan vaihto pyörii mielessä jopa ansioituneilla kääntäjillä. --Toisaalta, 

Kjell Askildsenin tapaiset kirjailijat eivät tee alanvaihtoa helpoksi. (ES) 

Kaunokirjallisuuden kääntäminen vaatii luovaa kirjoitustaitoa ja nöyryyttä tekstin 

edessä. (LK) 

Etelä-Saimaan (ES) artikkelissa esiintyy kuitenkin myös jonkin verran ristiriitaisuutta. Samaan 

aikaan kun taiteilijadiskurssia on löydettävissä etenkin kääntäjän omassa puheessa, kääntäjien 

taiteilijuutta myös kyseenalaistetaan ja kritisoidaan ajatusmallina, joka vaikeuttaa kääntäjien asemaa 

esimerkiksi työsopimuksista neuvoteltaessa. Artikkelissa taiteilijuus toisin sanoen yhdistetään 

mataliin palkkoihin ja palkkioihin ja nähdään tätä kautta ongelmallisena sekä Tevan (”Muiden 

palkkioista ei koskaan tingitä. Vain kääntäjille voidaan sanoa, että kai sinä teet, kun tämä on 

kutsumusammattisi.”) että Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton puheenjohtajan puheessa 

(”Vallalla on yhä harhakuva, että työtä tehdään rakkaudesta taiteeseen.”). 

Tekijänoikeuksia koskevissa artikkeleissa taiteilijuus ei nouse esiin eksplisiittisesti muuten kuin 

tekijänoikeuksien konnotaatioiden kautta. Tekijänoikeus liitetään perinteisesti taiteilijuuteen; termi 

viittaa luovasta työstä saatuun korvaukseen ja tekijän lakisääteiseen oikeuteen omaan kirjalliseen tai 

taiteelliseen teokseensa. Kääntämisen kokeminen nimenomaan taiteellisena työnä paljastuu 

kuitenkin myös artikkelien julkaisuympäristöstä. Samoin kuin muutkin artikkelit, myös 

tekijänoikeuksia ja palkkiokeskustelua koskevat artikkelit on julkaistu kulttuurisivuilla, vaikka 

temaattisesti ne olisi ollut mahdollista sijoittaa vaikkapa lehtien taloussivuille. Artikkeleiden 

sijoittaminen kulttuurisivuille kertoo sekin kääntämisen rinnastamisesta luovaan toimintaan ja 

kulttuurityöhön. 

Kaiken kaikkiaan kääntäminen liitetään artikkeleissa taiteilijuuteen monella eri tasoilla, niin 

toimittajien kuin kääntäjien omassakin puheessa. Taiteilijuus on nostettu esiin myös useiden 

artikkeleiden pää- ja alaotsikoissa ja artikkelit on useimmiten sijoitettu lehtien kulttuurisivuille. 

Kääntäjien taiteilijuus koetaan eri toimijoiden silmissä kuitenkin hieman ristiriitaisena ilmiönä. Osa 

kääntäjistä selvästi nojautuu taiteilijadiskurssiin ja kokee taiteilijuuden tavoiteltavana 

ominaisuutena, joka lisää kääntämisen arvostusta ja vaikuttaa siis positiivisesti kääntäjien 

statukseen. Toisaalta jotkin kääntäjät myös vaikuttavat kokevan taiteilijadiskurssin ongelmallisena 
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ilmiönä, joka vaikuttaa negatiivisesti työolosuhteisiin ja oikeuttaa työnantajien silmissä matalat 

palkkiot.  

Yhtäkaikki, taiteilijoiksi kääntäjät tuntuvat määrittelevän kaikki aineiston artikkeleissa esiintyvät 

toimijat; kääntäjät itse, edunvalvontatahot, toimittajat, lainsäädäntö ja erilaiset auktoriteetit. 

Kääntäjien itsensä mielestä kyseessä tuntuisi olevan vakiintunut ja itsestään selvä, jopa vanhahtava 

ilmiö, kun taas toimittajien puheessa esiintyy jonkin verran enemmän epäröintiä ja neuvottelua. 

Jokainen haastattelupohjaisten artikkelien kääntäjistä profiloituu ennen kaikkea kaunokirjallisuuden 

kääntäjäksi ja taiteilijadiskurssin voimakkuus aineistossa selittyykin varmasti osin tätä kautta. Siteet 

taiteilijuuteen ovat osittain myös historiallisia. Kirjallisuuden kääntäjien roolia 2000-luvulla 

tutkinut Kaisa Koskinen (2007: 334) huomauttaa, että kirjallisuuden kääntäjän identiteetin omaava, 

käännöstöillä itsensä elättävä professionaalinen suomentajien joukko on ammattikuntana nuori; 

aiemmin käännöstöitä ovat tehneet kulttuurielämän moniottelijat ja humanistisen alan yliopistoväki 

muiden töidensä ohessa. Ongelmalliseksi taiteilijadiskurssin tekeekin sen tapa yhdistää kääntäminen 

intohimon ajamaan kutsumustyöhön, jota eivät kulttuurielämälle tyypilliseen tapaan sovi motivoida 

taloudelliset syyt. Korostettu puhe kääntämisestä kulttuuritekoina ja kääntäjien rakkaudesta ei 

välttämättä palvele elantonsa kääntämisellä ansaitsevia ammattilaisia, joista harva todellisuudessa 

pystyy valikoimaan töitään omien mieltymystensä mukaan (Koskinen 2007: 334).  

 

5.2. Asiantuntijadiskurssi 

Toisen keskeisen aineistosta esiin nousevan piirteen olen nimennyt asiantuntijadiskurssiksi. 

Asiantuntijadiskurssiksi kutsun puhetta, jossa kääntäjistä rakennetaan kuvaa paitsi oman alansa 

ammattilaisina, myös asiantuntijoina laajemmallakin skaalalla. Asiantuntijadiskurssiin liittyy puhe 

kääntämisestä erityistaitoja ja -tietämystä vaativana työnä sekä puhe alan ja kääntäjien 

ammattiosaamisen arvostuksesta. Taiteilijadiskurssin tavoin asiantuntijadiskurssiin sisältyy lisäksi 

puhetta työlle omistautumisesta. Samoin myös asiantuntijadiskurssia esiintyy haastattelupohjaisessa 

aineistossa melko runsaasti. 

Kersti Juvan haastatteluissa asiantuntijapositiota rakennetaan esimerkiksi esittelemällä Juvan 

koulutusta ja pitkää uraa, sekä Juvan käännöstöiden vaativuutta. 
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Kersti Juvan ensimmäiset käännöstyöt olivat Taru sormusten herrasta -kirjat --. Juva on 

ylipäätään kääntänyt vaikeita ja tärkeitä teoksia, esimerkiksi Tristram Shandyn. (HS) 

Juva asuu sekä Britanniassa että Suomessa. Siinä vaiheessa kun hän alkoi kääntää, oli 

tärkeää elää englanniksi, oikeasti ymmärtää kieltä. (AL) 

-- Juva käänsi Laurence Sternen alkujaan yhdeksässä osassa 1759–1767 julkaistua 

teosta [Tristram Shandy] kaksi vuotta. (TS) 

Viittaukset Juvan pitkään uraan voi tulkita asiantuntijuuden rakentamiseksi, sillä niiden avulla 

vedotaan Juvan autenttisten havaintojen ja kokemuksen muokkaamaan professionaaliseen 

erityistietämykseen (Jokinen ym. 1993: 158, 178). Samoin puhe Juvan käännöstöiden vaativuudesta 

vahvistaa vaikutelmaa erityisosaamisesta ja asiantuntijuudesta. Toisaalta monet artikkeleissa 

toistuvasti mainitut käännöstyöt, kuten Taru sormusten herrasta -kirjat, Ruohometsän kansa ja 

Knalli ja sateenvarjo -kuunnelma, eivät vain toimi esimerkkeinä vaativista teoksista, vaan myös 

ohjaavat lukijaa päätymään itse tulkintaan Juvan asiantuntijuudesta. Mainitut teokset ovat paitsi 

yleisesti hyvin tunnettuja, myös hyvin suosittuja. Esimerkiksi vuonna 1973 käännetty Taru 

sormusten herrasta oli vuoden 2001 myydyin kaunokirja Suomessa (Koskinen 2007: 333). Tuttujen 

ja pidettyjen teosten toistuvan mainitsemisen voikin tulkita olevan osin myös konsensuksen 

rakentamista tekstien ja lukijoiden välille (Jokinen ym. 1999: 138–139). 

Asiantuntijuuden ja vakuuttavuuden rakentamiseen käytetään artikkeleissa samanaikaisesti montaa 

eri strategiaa, kuten myös henkilökohtaisia narratiiveja, me-puhetta ja yksityiskohtaisia 

esimerkkejä.  

- Palkkiomme ovat polkeneet paikallaan kymmenen vuotta. Siinä missä muiden 

tulotaso on noussut, meidän tulomme eivät ole nousseet edes indeksin vertaa. Vielä 

kammottavammaksi tilanteen tekee se, että joudumme maksamaan yli 20 prosenttia 

tuloistamme eläkemaksuja, siis vielä verojen päälle. (TS) 

Kollegat onnittelevat, sillä Juva on ensimmäinen kääntäjä-taiteilijaprofessori. -- ”Tämä 

on hieno juttu minulle ja koko kääntäjäkunnalle.” (HS) 

Lainauksien tarkahkot numerotiedot luovat vaikutelmaa sisäpiirin asiantuntemuksesta (Jokinen ym. 

1993: 161, 178). Lisäksi käyttämällä me-muotoa Juva tukeutuu useampien ihmisten yhteisesti 

jakamiin kokemuksiin ja tietoihin, jolloin Juvasta rakentuu kuva asiantuntevana ammattikuntansa 

edustajana. Käyttämällä me-muodon lisäksi korostuneen tunteita herättäviä adjektiiveja kuten 

kammottava kääntäjien arkitodellisuutta kuvatessaan, Juva myös vahvistaa kuvaa itsestään 
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henkilönä, jolla on omakohtaista kokemusta kuvailemastaan tilanteesta (Jokinen ym. 1999: 144–

145). 

Asiantuntijuutta rakennetaan myös korostamalla Juvan tekemien käännöstöiden määrää sekä 

hänelle myönnettyjä useita palkintoja. Juvan saamat kääntäjäpalkinnot nostetaan Helsingin 

Sanomien artikkelissa erikseen esiin artikkelin alakulman ”Palkittu kääntäjä” laatikossa, jossa 

listataan paitsi Juvan suorittamat tutkinnot, myös Juvalle myönnettyjä korkeasti arvostettuja 

palkintoja, kuten Valtion kääntäjäpalkinto, kirjallisuuden Suomi-palkinto ja Suomen 

kulttuurirahaston tunnustuspalkinto. Aamulehden artikkelissa Juvalle myönnetyt palkinnot on 

listattu heti artikkelin alkuun ja alareunan ”Kuka”-laatikkoon on puolestaan koottu Juvan 

työhistoria vaikuttavina numeromäärinä: ”60 romaania, parikymmentä näytelmää, parisataa jaksoa 

Knallia ja sateenvarjoa”.  

Asiantuntijuuden vaikutelma syntyy teksteissä toisin sanoen paitsi Juvan oman laajan 

erityistietämyksen kautta, myös ulkopuolelta myönnettyinä arvoina; arvonimenä, tutkintoina, 

palkintoina ja vaativina työtehtävinä. Ne nostetaan esiin artikkeleiden alusta asti ja erikseen omissa, 

korostetuissa laatikoissaan. Painotukset ovat toimittajien tekemiä valintoja ja kertovat siis myös 

toimittajien halusta korostaa asiantuntijuutta haastatellun erityisominaisuutena. Professuuria 

koskevissa artikkeleissa tällaiset työhistoriaa ja ammattiosaamista korostavat painotukset ovat 

tietenkin artikkelin sisältönä hyvin todennäköisiä.  

Kuitenkin myös kääntäjien palkkioita käsittelevässä aineistossa asiantuntijuutta rakennetaan Kersti 

Juvan taiteilijaprofessuuriaineiston tapaan työuran pituuden, ammattinimikkeiden, palkintojen ja 

koulutuksen kautta. Määreet ovat useimmiten toimittajien kääntäjiin liittämiä ja niitä esiintyy 

lähinnä toimittajien haastattelua kehystävässä puheessa. 

Kemiläinen Pirjo Thorel on toiminut kääntäjänä reilun parinkymmenen vuoden ajan 

ja siitä kirjallisuuden suomentajana kymmenisen vuotta. (LK) 

-- Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton puheenjohtaja Kaijamari Sivill, joka sai vuonna 

2005 Mikael Agricola -palkinnon --. (HS5) 

Helsingin Sanomissa julkaistussa vastineessaan (HS4) kääntäjät käyttävät allekirjoitustensa 

yhteydessä itsekin tutkinto- ja ammattinimikkeitä, ja osallistuvat näin asiantuntijuuden 

rakentamiseen. 
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-- johtaja, professori, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, -- professori, käännöstiede, 

Tampereen yliopisto, -- yliopistonlehtori, käännöstiede, Helsingin yliopisto. (HS4) 

Korkealle arvostettujen nimikkeiden lisäksi myös mainitut yliopistot ja tutkimuskeskus ovat 

yleisesti arvostettuja laitoksia ja työnantajia. Artikkeleissa kääntäjiin liitetään myös sellaisia 

ammatillisia määreitä, jotka eivät suoranaisesti liity kääntämiseen. Nekin ovat kuitenkin arvostusta 

ja luottamusta herättäviä, ja rakentavat kuvaa auktoriteettisista henkilöistä.  

-- sivutoimenaan Kuhmoisten kunnanhallituksen puheenjohtajana toimiva Tarja 

Teva sanoo. (ES) 

Artikkeleissa kääntäminen näyttäytyykin pääsääntöisesti arvostettuna työnä. Ammattitaidon 

arvostus näyttää liittyvän korkeaan koulutukseen, pitkiin työuriin, suosittujen teosten kääntämiseen 

ja yhteiskunnan ja oman alan myöntämiin palkintoihin. Useissa artikkeleissa mainitaankin suoraan 

paitsi kääntäjien ammattiylpeys ja ammattitaito, myös ammatin arvostus. Ammattitaitoon ja 

ammatin arvostukseen liittyvällä puheella vahvistetaan edelleen vaikutelmaa kääntäjien 

asiantuntijuudesta. 

Suomalaisen kääntäjäkunnan ammattiylpeys on näkynyt työn laadussa ja myös 

arvostuksessa. (ES) 

-- suurta ammattitaitoa ja syvällistä paneutumista vaativasta työstä ei makseta 

häävisti. (ES) 

Asiantuntijadiskurssin tärkeydestä kertoo myös ammatin arvostuksen esiin nostaminen Helsingin 

Sanomien ja Etelä-Saimaan artikkeleiden pää- ja väliotsikoissa.  

Kääntäjien taito näkyy tekstin laadussa (HS4) 

Arvostettu ammattikunta (ES) 

Toisessa Helsingin Sanomissa julkaistuista vastineista (HS4) korostetaan kääntäjien ammattitaidon 

arvostuksen lisäksi myös erityisesti käännöstekstien merkitystä ja arvoa – sekä historiallisesta 

näkökulmasta että nykypäivän Suomessa. 

Käännöstekstien merkitys suomalaiselle kulttuurille ja suomen kielen kehitykselle on 

ollut suuri Mikael Agricolasta lähtien. (HS4) 
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Suomalaisten arki on täynnä enemmän tai vähemmän käännettyjä tekstejä -- Oli kyse 

minkälaisesta tekstistä tahansa, kääntäminen vaatii ammattitaitoa. (HS4) 

Artikkelissa huonojen palkkioiden pelätään johtavan ammattitaitoisten kääntäjien siirtymiseen pois 

alalta ja ammattitaidottomien ihmisten palkkaamiseen heidän tilalleen, jolloin ”huonot tekstit 

koituvat suomen kielen ja suomenkielisen tekstimaailman tappioksi”. Myös Aamulehden 

artikkelissa kääntäjän ammattitaito liitetään suomenkielen laatuun, tällä kertaa lastenkirjallisuuden 

kääntämisen kautta Juvan suorassa lainauksessa. 

Miten lapset voisivat oppia kieltä, jos heille lässytetään. Otan hyvin vakavasti lapsille 

kirjoittamisen. (AL) 

Kääntäjien ammattitaidon yhdistäminen suomenkielen ja suomalaisen kulttuurin kehitykseen 

vaikuttaa erityisen voimakkaalta keinolta rakentaa asiantuntijuutta ja sen merkitystä kääntämisessä. 

Puhe suomenkielestä tuo artikkelien teemat lähelle lukijoita ja ottaa heidät ikään kuin mukaan 

tarinaan. 

Ehkäpä osin samoista syistä asiantuntijuutta ei vastaavasti niinkään rakenneta esimerkiksi 

ammattisanastoa käyttämällä. Päivälehtien artikkeleissa, joiden lukijakunta on laaja, suositaan 

selkeästi yleiskielisiä ilmauksia. Turun Sanomien artikkelissa käytetyt ammattisanaston termit 

raakakäännös ja alkuteksti ovat puolestaan luonteeltaan melko läpinäkyviä ja niiden merkitys on 

helppo ymmärtää viimeistään lausekontekstista.  

Kaiken kaikkiaan asiantuntijadiskurssia esiintyy siis sekä kääntäjien itsensä että toimittajien 

puheessa. Kääntäjien asiantuntijuutta rakennetaan puheella kääntämisestä vaativana työnä ja 

kääntäjien ammattitaidosta, sekä määrittelemällä kääntäjiä erilaisten arvostettujen tutkinto- ja 

ammattinimikkeiden kautta. Asiantuntijuuteen liitetään myös kääntäjien pitkät työurat ja suositut 

käännöstyöt sekä kulttuurialan ja valtion myöntämät palkinnot. Taiteilijadiskurssista poiketen 

asiantuntijadiskurssiin liittyy vähemmän neuvottelua ja se tunnutaan hyväksyttävän hieman 

helpommin kääntäjiä määritteleväksi ominaisuudeksi. 

 

5.3. Köyhyysdiskurssi 

Kääntäjien palkkioita käsittelevän aineiston keskeisimmän piirteen olen nimennyt 

köyhyysdiskurssiksi. Köyhyysdiskurssissa kääntäjiin yhdistetään matala tulotaso ja taloudellisesti 
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haastavat elinolosuhteet. Kyse ei ole ”vain” huonoista palkkioista, vaan kääntäjien taloudellinen 

tilanne rinnastetaan eksplisiittisesti köyhyyteen ja palkkiotaso esitetään erityisen matalaksi. 

Diskurssin keskeisyydestä kertoo sen nostaminen esiin heti artikkeleiden pää- ja väliotsikoissa, 

joissa kääntäjien matalista palkoista ja palkkioista puhutaan voimakkain sanankääntein. 

Suomentajien tulot lähellä köyhyysrajaa (HS5) 

Tarja Tevan pitkä kokemus suomentajana ei tunnu palkkapussissa (ES) 

Alipalkattu ammattikunta (ES) 

”Suomessa ei ketään palkata tuolla kuukausipalkalla” (ES) 

Suomentaja: Ala on kova, huonosti palkattu mutta niin mielenkiintoinen (LK) 

Sama voimakas köyhyyspuhe toistuu artikkelien leipäteksteissä. Köyhyyteen yhdistyviä metaforia 

esiintyy etenkin Etelä-Suomen Sanomien artikkelissa, jossa puhutaan kääntäjien arjesta jatkuvana 

kamppailuna, toimeentulon joka murusesta ja leivän saamisesta pöytään, sekä kääntäjien 

kirjoittamassa vastineessa (HS3), jossa mainitaan kääntäjien syvenevä ahdinko, kaukana jäljessä 

laahaavat palkkiot ja köyhyysloukku. Muita palkkiokeskustelun yhteydessä käytettyjä metaforia 

ovat esimerkiksi hintojen polkeminen, synkät näkymät ja kuoppakorotukset (HS5). Metaforia ja 

suoraa köyhyyspuhetta esiintyy sekä toimittajien että kääntäjien puheessa. Helsingin Sanomien 

artikkeleissa toistuvia suoria viittauksia köyhyyteen ovat muun muassa termi köyhyysraja ja puhe 

käännöstöillä elämisen mahdottomuudesta. 

Käännöstyöt eivät enää elätä suomentajia. (HS5) 

Käännöstyöt eivät elätä suomentajia. (HS4) 

Huonoimmin maksavien kustantajien kääntäjät eivät täystyöllistettyinäkään ansaitse sen 

vertaa, että pääsisivät tuloillaan köyhyysrajan yläpuolelle. (HS5) 

Emme siis pääse köyhyysloukusta omin voimin. (HS3) 

Vaikutelmaa kääntäjien alhaisista tuloista vahvistetaan sekä määrällistämisen avulla että 

vertaamalla suomalaisten kääntäjien palkkioita muissa maissa toimivien kääntäjien tuloihin. 

Suomessa maksettuihin palkkioihin liitetään vähätteleviä laatusanoja kuten muutaman tonnin 
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suuruinen ja vastaavasti verrattaessa muiden maiden tilanteeseen suomalaisten kääntäjien palkkioita 

kuvataan ääri-ilmaisuilla kuten alhaisin ja heikoin. 

Hänen mukaansa ”kääntäjä ei nykyisellään pääse kuin tuhannen euron 

bruttokuukausituloille. Vasta kaksinkertaiset palkkiot vastaisivat edes jollakin tavoin 

työn vaatimuksia.” (HS5) 

Palkkiokertymä vuoden ajalta on noin 9 500 euroa. Palkkioiden päälle tulee apuraha: 

joko muutaman tonnin suuruinen kirjastoapuraha, jollaisen Teva sai, tai suurempi 

työskentelyapuraha. (ES) 

Suomalaisten kääntäjien palkkiot ovat Euroopan alhaisimpia. (HS4) 

Italian jälkeen suomalaisilla kirjallisuuden kääntäjillä on Euroopan heikoimmat ansiot 

suhteessa yleiseen palkkatasoon: noin 44 % teollisuus- ja palvelusektorin bruttotuloista, 

nettoansiot 14 500 euroa vuodessa. (ES) 

Helsingin Sanomissa diskurssin vakuuttavuutta vahvistetaan myös vetoamalla auktoriteettitahojen 

julkaisemiin tutkimustuloksiin.  

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton selvityksen mukaan suomennospalkkiot 

laahasivat vuosina 1997–2007 kaukana yleisen ansiokehityksen jäljessä. (HS3) 

Etelä-Suomen Sanomien artikkelissa (ES) puolestaan viitataan Helsingin Sanomien artikkeliin 

(HS5) ja rakennetaan näin konsensusta ja vaikutelmaa laajemmasta kuin vain yhtä kääntäjää 

koskevasta ongelmasta. Samaa konsensukseen tukeutumista on löydettävissä myös kääntäjien 

Helsingin Sanomiin lähettämästä vastineesta (HS3), joka on allekirjoittanut kolmen nimetyn 

kääntäjän lisäksi ”121 kirjallisuuden kääntäjää”.  

Numeeristen faktojen ja erilaisten tutkimustulosten lisäksi köyhyysdiskurssin tehokkuutta 

vahvistetaan myös tunteita herättävien kielikuvien ja kielenkäytön avulla, sekä narratiivien kautta. 

Roinila kertoo, miten hänen uraansa aloittavana suomentajana oli oltava valmis 

tekemään työ melkein ilmaiseksi. ”Hyväksyin tilanteen, kun en muutakaan voinut.” 

(HS5) 

Tässä työssä ollaan riippuvaisia apurahoista, koska työstä saaduilla palkkioilla ei elä. 

Tilanne on hölmö: osan rahasta saa palkkiona, osan joutuu anelemaan apurahoina, 

Teva sanoo. (ES) 

Toimeentulon joka murusesta neuvotellaan. (ES) 
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Artikkeleissa esiintyvät narratiivit ovat sekä omakohtaisia ankaria kuvauksia että kertomuksia 

kollegoiden kohtaamista vastoinkäymisistä. Narratiiveissa matalien palkkioiden ja huonon 

toimeentulon vaikutukset paitsi vaikuttavat yksittäisten kääntäjien arkeen, myös uhkaavat 

laajemmin koko ammatin tulevaisuutta. 

Suomentajalla on huono sosiaaliturva ja huonot palkkiot. Viikonloppuja ei tunneta. 

(LK) 

-- Kuukausipalkka, sosiaaliedut, lomat, lomarahat ja eläke kiehtoisivat --. (ES) 

Hän kertoo tavanneensa hiljattain ikäisensä kollegan, joka oli kertonut ryhtyneensä 

kosmetiikan verkostomyyjäksi. ”Vaikka kiinnostavia suomennostöitä riittää ja 

apurahoitustakin on tullut, hänellä ei ole varaa olla päätoiminen suomentaja.” (HS5) 

”Monet kokeneet ja hyvät, palkitut suomentajat suunnittelevat vaihtavansa alaa.” (HS5) 

Kun ammattitaitoiset kääntäjät joutuvat siirtymään muihin töihin ansaitakseen 

elantonsa, tilalle pestataan ammattitaidottomia. (HS4) 

Suomen vanhinta elinkeinoelämän etujärjestöä edustava Laiho ei tunne kääntäjien 

toimeentulo-ongelmia, mutta arvioi pienet tulot riskiksi alan ammattimaisuudelle. 

(ES) 

Samaa diskurssia esiintyy myös Kersti Juvan taiteilijaprofessuuria käsittelevässä aineistossa.  

- Palkkiomme ovat polkeneet paikallaan kymmenen vuotta. Siinä missä muiden tulotaso 

on noussut, meidän tulomme eivät ole nousseet edes indeksin vertaa. Vielä 

kammottavammaksi tilanteen tekee se, että joudumme maksamaan yli 20 prosenttia 

tuloistamme eläkemaksuja, siis vielä verojen päälle. (TS) 

Kuitenkin muista artikkeleista poiketen Helsingin Sanomien ja Aamulehden artikkeleissa 

köyhyysdiskurssi on huomattavasti peitellympi. Helsingin Sanomissa eksplisiittisiä viittauksia 

vaikeaan taloudellisen tilanteeseen ei tekstissä esiinny, mutta palkkioiden matala taso on esillä 

ikään kuin vihjauksina rivien välissä. 

Professorina oleminen antaa hänelle [Juvalle] ensisijaisesti mahdollisuuden tehdä 

omaa työtään (HS) 

Vaikeiden ja hitaiden kirjojen kääntäminen on ollut mahdollista apurahojen turvin. 

(HS) 
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Lisäksi toimittaja rakentaa vaikutelmaa niukkuudesta kuvailee Juvan asuntoa Suomessa sanoin 

”pienin näkemäni yksiö”. Juva itse kuitenkin kuvailee omaa tilannettaan erityiseksi (verrattuna 

muihin suomalaisiin kääntäjiin) ja kutsuu taiteilijaprofessuuria ”ihanaksi lottovoitoksi”.  

Juva sanoo olleensa ”huippurahoitettu”. ”Olen saanut koko ajan taiteilija-apurahoja, 

kirjastokorvauksia, Kulttuurirahaston avustuksia – ja sitten on Knalli ja sateenvarjo!” -- 

Yleisradio maksaa kuunnelmien uusinnoista korvauksia myös kääntäjälle. (HS) 

Myös Aamulehden artikkelissa (AL) mataliin palkkioihin viitataan vain implisiittisesti, kun Juva 

sanoo professuurin helpottavan hänen ”toimeentuloaan”. 

Tekijänoikeuksia käsittelevässä aineistossa köyhyysdiskurssi on puolestaan mahdollista paikallistaa 

sekä tekstien otsikoista että leipäteksteistä. Helsingin Sanomien tekijänoikeus-

oikeudenkäyntiartikkelin (HS6) otsikossa ”Tammi vie tuhkatkin kääntäjän pesästä” pelataan 

köyhyyteen liitetyllä metaforilla ja muuten uutistekstille tyypilliseen neutraaliin sävyyn kirjoitetun 

artikkelin lopussa toimittaja kommentoi huomattavan ironiseen sävyyn suomentajien yleistä 

palkkiotilannetta.  

Ottaen huomioon, mitä kustantajat maksavat ylipäätänsä käännöksistä, kannattaisi 

jatkossakin toivoa nimen unohtumista kirjoista. (HS6) 

Artikkelissa palkkiotaso ja palkanmaksajataho esitetään ironian avulla naurettavassa valossa, mutta 

myös osoitetaan tukea kääntäjille ammattiryhmänä. Ironian avulla palkkiotilanne asetetaan 

naurettavaksi myös kääntäjien kirjoittamassa vastineessa. 

[O]n päästävä irti siitä asenteesta, että kääntäjä elää kissan tavoin pelkällä 

kiitoksella. (HS3) 

Yhteistä kaikille aineiston artikkeleille on siis matalien palkkioiden eriasteinen problemasointi. 

Ongelma nostetaan artikkeleissa etualalle asettelun, typografian ja kielen keinoin, ja sen 

vakavuuden korostamisen lisäksi sitä jopa rakennetaan naurettavaksi ironian avulla. Artikkeleiden 

ja niissä esiintyvien erilaisten toimijoiden kuvaamat ongelma-ratkaisu parit poikkeavat kuitenkin 

jonkin verran toisistaan. 

Palkkiokeskustelua käsittelevän aineiston ensimmäisenä julkaistu ja keskustelun avannut Helsingin 

Sanomien artikkeli (HS5) lainaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton puheenjohtajaa Kaijamari 

Sivilliä ja suomentaja Tarja Roinilaa, sekä Otavan yleisen kirjallisuuden kustannusjohtajaa Minna 
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Castrénia. Artikkelissa Sivill ja Roinila näkevät matalien palkkioiden uhkaavan 

ammatinharjoittamisen edellytyksiä ja käännösten laatua. Ratkaisuksi he esittävät suomentajien 

itsensä ja kustantamojen entistä voimakkaampaa puuttumista tilanteeseen.  

Artikkelissa kerrotaan suomentajien pienkustantamoille lähettämästä avoimesta kirjeestä, jossa 

matalat palkkiotaso on nostettu esiin. Artikkelissa ongelmaksi nimetään nimenomaan hintoja 

polkevat pienkustantamot, kun taas suurempien kustantamojen kerrotaan ”ymmärtävän 

suomentajien huoli”. Otavaa edustavan Castrénin puheessa esiintyykin konsensusta rakentavaa me-

puhetta. 

Yhteistyömme suomentajien kanssa perustuu molemminpuoliselle ammattitaidon 

arvostukselle. Päämäärät ovat yhteiset. (HS5) 

Vastuu tilanteesta siirretään kustantamojen itsensä ulkopuolelle; yleiseen huonoon taloudelliseen 

tilanteeseen sekä valtiolle.  

Helsingin Sanomien ensimmäistä artikkelia seuranneessa kirjoittelussa kääntäjien ja kustantamojen 

välinen vastakkainasettelu näkyy huomattavasti kärjistetymmin, eikä konsensuksesta ole enää 

merkkejä. Etelä-Suomen Sanomien artikkelin päätekstissä kääntäjä Tevan mukaan vastuussa 

matalista palkkioista ovat kustantamot ja apurahajärjestelmää heikentänyt valtio. Tevan puheessa 

kääntäjät itse esiintyvät enemmänkin passiivisina toiminnan kohteina, joilla ei ole mahdollisuuksia 

vaikuttaa omaan tilanteeseensa.  

Muiden palkkioista ei koskaan tingitä. -- Kustantajia kohtaan on oltava silti aika nöyrä, 

koska leipä on saatava pöytään seuraavanakin vuonna. (ES) 

Saman artikkelin alaosassa on haastateltu Suomen kustannusyhdistyksen johtajaa Sakari Laihoa ja 

SKTL:n puheenjohtajaa Kaijamari Sivilliä. Samoin Teva, Sivill näkee ratkaisun lepäävän 

markkinoita hallitsevan ja ”hinnat määräävän” työnantajapuolen käsissä. Sivillin mukaan kääntäjät 

ovat voimattomia vaikuttamaan omiin palkkiotasoihinsa sekä historiallisista että lainsäädännöllisistä 

syistä. 

Emme voi määrätä hintoja. -- [S]itä voitaisiin pitää kartellina. (ES) 

Sivill näkee ratkaisuksi huonoon palkkiotasoon myös irtaantumisen edellisessä luvussa käsitellystä 

taiteilijadiskurssista. 
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Vallalla on yhä harhakuva, että työtä tehdään rakkaudesta taiteeseen. (ES) 

Tevan ja Sivillin puheen vastaääneksi artikkelissa on haastateltu Laihoa kustantajapuolen 

edustajana. Laihon puheessa vastuu ja ratkaisun avaimet ovat ennen kaikkea kääntäjillä itsellään. 

Suorassa lainauksessa Laiho vaikuttaa vastaavan kustantamoja vastaan esitettyihin syytöksiin 

hyökkäävän retoriikan keinoin. 

Jos työ on niin vaativaa, miksi sitä myydään niin halpaan hintaan? Pitäisikö kääntäjien 

ja tulkkien liiton ryhdistäytyä? (ES) 

Laiho tarjoaa ratkaisuksi toisaalta myös apurahajärjestelmän kehittämistä. Artikkeli on rakennettu 

vuoropuhelumaiseen muotoon, jossa etualalle nostetun, Tevan henkilökohtaisten kokemusten kautta 

esitetyn ongelman ratkaisuista väittelevät sivun alareunassa työnantaja- ja ammattiliittotahot. 

Lainausten ja niitä kehystävän tekstin perusteella Laihon puhe vaikuttaa vähiten asiantuntevalta ja 

vakuuttavalta. Toimittaja kertoo, kuinka Laiho ”ei tunne kääntäjien toimeentulo-ongelmia” ja lainaa 

Laihoa vastaamassa kysymyksiin vastakysymyksillä. Sivillin puhe puolestaan rakentuu 

tosiasiapuheesta ja me-puheesta, jotka yhdessä luovat asiantuntevaa ja luotettavaa vaikutelmaa.  

Helsingin Sanomien vastineissa kääntäjistä rakennetaan samaan tapaan passiivista, kustantajien 

edessä voimatonta kuvaa, ja vastuu siirretään kääntäjien itsensä ulkopuolelle.  

Suomentamista ei voi tuotetun tekstin laadun ja oman terveyden kärsimättä loputtomasti 

nopeuttaa -- Emme siis pääse köyhyysloukusta omin voimin. Ratkaisun avaimet ovat 

muissa käsissä. (HS3) 

Vastuu on niiden, jotka käännöksiä teettävät. (HS4) 

Lapin Kansan artikkelissa (LK) ongelmaksi ja jutun etualalle nostetaan myös kääntäjien ”huono 

sosiaaliturva ja huonot palkkiot”. Sama lainaus toistuu artikkelissa kaksi kertaa lyhyen 

tekstinpätkän sisällä. Vaikutelmaa matalasta tulotasosta vahvistetaan toiston ja tosiasiapuheen 

kautta, mutta muista haastattelupohjaisista artikkeleista poiketen juttu ei tarjoa esimerkkeihin, 

narratiiveihin tai tutkimuksiin perustuvia tarkennuksia siitä, mitä huonot palkkiot käytännössä 

tarkoittaa. Muista artikkeleista poiketen ongelmaan ei myöskään tarjota ratkaisua muuten kuin 

rivien välissä. Kääntäjien ammattitaidon ja työnkuvan kuvauksen ympärille rakentuva artikkeli 

ikään kuin varoittaa alan ankaruudesta (”Jos on nuori, haaveilee kääntäjän ammatista, -- se saattaa 

johtaa pettymykseen.”), mutta lupaa työn mielekkyyden paikkaavan huonoa palkkiotasoa (”Thorel 

hymyilee: - Kova ala, mutta niin mielenkiintoinen”).  
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Myös Lapin Kansan artikkeli luo siis kuvaa kääntäjistä eräänlaisina tilanteensa uhreina, mutta siinä 

missä muiden aineiston artikkeleiden pyrkimys on etsiä ratkaisua alan epäkohtiin, Lapin Kansan 

artikkeli jää toistamaan mielikuvaa kääntäjistä taiteilijoina, jotka tekevät työtä rakkaudesta alaan, 

huonoillakin palkkioilla.  

Kahta poikkeusta lukuun ottamatta artikkeleista puuttuu kokonaan puhe asiatekstien kääntäjistä ja 

heidän palkkiotasostaan. Helsingin Sanomien vastineessa (HS4) eli kääntäjien omassa puheessa 

asiatekstikäännökset mainitaan tärkeänä osana suomalaisten arkea ja Etelä-Suomen Sanomien 

artikkelissa Tevan lainataan sanovan, että ”asiatekstikäännöksistä saa kirjallisuuteen verrattuna 

kolminkertaisen palkkion”. Tulkkien palkkioista ei puhuta yhdessäkään artikkelissa. 

Köyhyysdiskurssi näyttäytyy toisin sanoen osana ennen kaikkea kirjallisuuden kääntäjien 

todellisuutta.  

Köyhyysdiskurssilla näyttäisi tässä mielessä olevan yhteys aiemmassa luvussa esiteltyyn 

taiteilijadiskurssiin. Ilmiö ei sinänsä ole mitenkään uusi, kuten aiemmat tutkimuksetkin ovat 

osoittaneet. 

Kääntäjien haastatteluissa toimeentulon ongelmat tapaavat perinteisesti nousta esiin, ja 

alan pienipalkkaisuutta saatetaan valitella ylpeyden ja marttyyriuden sekaisin 

äänenpainoin. Koska kulttuurin kentällä ei ole pidetty sopivana keskittyä taloudellisiin 

kysymyksiin, kääntävät kääntäjät usein pienipalkkaisuuden voitokseen korostamalla 

suomentamisen olevan heille pikemminkin kutsumustyö tai rakas harrastus. (Koskinen 

2007: 334) 

Omassa aineistossani vieläkin mielenkiintoisemmaksi nousee kuitenkin köyhyysdiskurssin suhde 

edellä käsiteltyyn asiantuntijadiskurssiin. Kääntäjien matala tulotaso problematisoidaan 

artikkeleissa nimenomaan kääntäjien asiantuntijuuden kautta: nykyisen tulotason ei koeta vastaavan 

työn vaatimaa erityisosaamista. Aineistoni artikkeleissa ongelman ratkaisun koetaan olevan 

palkanmaksajan vastuulla, eli kustantamojen ja apurahoittajien käsissä: asiantuntemuksen ja 

osaamisen tulee näkyä palkassa. Muutamassa artikkelissa haastatellut työnantajatahot puolestaan 

kääntävät vastuuta osin kääntäjille itselleen, joiden ei pitäisi suostua tekemään työtä pienillä 

palkkioilla. Taiteilijuus puolestaan näyttäytyy kääntäjiin liitettynä ominaisuutena, jota kääntäjät itse 

esittävät samanaikaisesti sekä matalan tulotason syyksi että seuraukseksi. Asetelma näyttäytynee 

lukijalle vähintäänkin monimutkaisena. Toisaalta yhtälö on jossakin määrin yhä ratkaisematon 

ongelma myös kääntämisen kentällä ja kääntäjien omissa kokemuksissa: ”Kentällä toimivat siis 

tavallaan kahdet käännösmarkkinat: niiden, joiden on tienattava kääntämisellä leipänsä ja niiden, 
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jotka voivat valikoida tekemisiään ja joiden varsinainen palkka juoksee kaiken aikaa toisaalta” 

(Koskinen 2007: 334).  

 

5.4. Me-puhe 

Vaikka taiteilijuuden ongelma vaikuttaa jonkin verran jakavan kääntäjiä, rakennetaan artikkeleissa 

voimakkaasti myös vaikutelmaa kääntäjistä vahvasti yhtenäisenä joukkona. Ilmiö näyttäytyy 

selkeimmin esimerkiksi me-puheen kautta: 

- Monivuotinen työmme monella saralla on nostanut profiiliamme --. (TS) 

Emme siis pääse köyhyysloukusta omin voimin. (HS3) 

Me-puheella tuntuu olevan monta erilaista funktiota. Se sekä rakentaa konsensusta että vahvistaa 

puheen vakuuttavuutta tukeutumalla usean tahon tukeen. Viesti on uskottavampi, kun yksittäisen 

henkilön kokemuksen sijaan ilmiö esitetään suurempaa joukkoa koskevaksi. Tällä tavoin me-puhe 

myös jossakin määrin etäännyttää viestin sanoman puhujan omista intresseistä ja rakentaa 

vaikutelmaa asiantuntijuudesta, sekä puhujasta suuren ihmisryhmän edustajana. (Jokinen ym. 1999: 

138–139.) 

Me-puhetta käyttävän haastatteluissa käyttävän Kersti Juvan voi ajatella myös pyrkivän 

kohottamaan kääntäjien kollektiivista itsetuntoa. Juva antaa suorissa lainauksissa ymmärtää 

itselleen myönnetyn taiteilijaprofessuurin olevan koko ammattikunnan ansiota ja aikaansaannosta, 

ja korostaa omaa asemaansa etuoikeutetuksi. Me-puhe onkin mahdollista tulkita myös kääntäjille 

itselleen suunnatuksi ja pyrkimykseksi vahvistaa kääntäjien yhteisöllisyyskokemusta. 

Juva sanoo olevansa niin suuressa kiitollisuudenvelassa, että laukkaa [opettamaan] 

minne vain pyydetään. ”Tämä on hieno juttu minulle ja koko kääntäjäkunnalle.” (HS) 

Me-puheeseen kuuluu usein vastakkainasettelu meidän ja niiden välillä (Jokinen ym. 1999: 127–

128). Kääntäjien puheessa me näyttää koskevan nimenomaan suomalaisia, ammattitaitoisia 

kääntäjiä, jotka ovat esimerkiksi eriarvoisia suhteessa muihin eurooppalaisiin kääntäjiin (jotka 

ansaitsevat enemmän kuin suomentajat) ja ammattitaidottomiin harrastelijakääntäjiin (joilta 

puuttuvat asiantuntemus, kokemus ja erityistaidot). Eroa tehdään myös muihin omien alojensa 

ammattilaisiin (jotka ansaitsevat enemmän kuin kääntäjät). Vastakkain ovat myös kääntäjät ja 
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palkkioiden maksajat. Vastakkainasettelu ilmenee läpinäkyvimmin kääntäjien omassa puheessa 

viittauksissa he, ne ja muut. 

Kun ammattitaitoiset kääntäjät joutuvat siirtymään muihin töihin --, tilalle pestataan 

ammattitaidottomia. He suostuvat tekemään tämän vaativan työn pienellä 

korvauksella. (HS4) 

Vastuu on niiden, jotka käännöksiä teettävät. (HS4) 

Siinä missä muiden tulotaso on noussut, meidän tulomme eivät ole nousseet edes 

indeksin vertaa. (TS) 

Me-puheesta huolimatta artikkeleista on löydettävissä myös hienovaraista rakoilua kääntäjien 

riveissä. Kersti Juva tekee omassa puheessaan eroa oman taiteellisen työnsä ja viihteen kääntämisen 

välille: ”Minun ei ole tarvinnut kannuksia viihteellä enkä mielelläni käännä viihdettä” (HS), ja Tarja 

Teva nostaa esiin kirjallisuuden kääntäjien ja asiatekstikääntäjien suuret tuloerot (ES). Jossakin 

määrin ongelmalliseksi nousee myös me-ryhmän määritteleminen. 

Kääntäjien puheessa me-ryhmää kutsutaan kaikissa artikkelissa sekä nimillä kääntäjät että 

suomentajat. Palkkiokeskustelua koskevassa aineistossa määritellään erikseen, että haastateltavat ja 

vastineiden kohdalla tekstien kirjoittajat ovat nimenomaan kaunokirjallisuuden kääntäjiä. 

Muutamassa artikkelissa mainitaan myös asiatekstikäännökset, mutta enimmäkseen muut kuin 

kirjallisuudenkääntäjät ovat jääneet artikkelien ulkopuolelle. Heidän ääntään ei kuulla yhdessäkään 

artikkelissa. Termejä kääntäjä ja suomentaja käytetään ikään kuin synonyymeina 

kaunokirjallisuuden kääntäjälle, jolloin muut kääntäjät unohtuvat ja jäävät lukijoille 

”kasvottomiksi”. Monen itsensä kääntäjäksi identifioivan, muuta kuin kaunokirjallisia teoksia 

kääntävän ammattilaisen kohdalla aineiston me-puheen yhteisöllisyyttä rakentava tarkoitus lienee 

tässä mielessä epäonnistunut. 

Tekijänoikeusartikkeleissa ei me-puhetta luonnollisesti esiinny. Palkkiokeskustelua ja Juvan 

taiteilijaprofessuuria koskevassa aineistossa (kaunokirjallisuuden) kääntäjät näyttäytyvät kuitenkin 

loppujen lopuksi pääasiassa yhtenäisenä, yhteisiä tavoitteita ajavana ryhmänä. Vaikka useissa 

artikkeleissa keskiössä ovat henkilökohtaiset kokemukset, toistuvat niissä samat, kaikille yhteisinä 

näyttäytyvät teemat (kääntäjien ammattitaitoisuuden korostaminen, yhteisen palkkiotason 

nostaminen, huoli ammattikunnan tulevaisuudesta ja niin edelleen). Yhteisen kokemuspohjan 
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lisäksi me-puhe kääntäjien omassa puheessa vahvistaa vaikutelmaa saman sateenvarjon alla 

seisovasta joukosta.  

 

5.5. Yleisön kouluttaminen 

Yhteistä useille aineiston artikkeleille on myös selkeä pyrkimys valistaa lukijoita. Kutsun piirrettä 

yleisön kouluttamiseksi. Kääntäjien työnkuvan, arjen ja ammattilaisstatuksen toistuva kuvailu 

kääntäjien omassa ja toimittajan artikkeleita kehystävässä puheessa kertoo mielestäni tarpeesta 

tehdä kääntämistä tutuksi lukijoille. Artikkeleissa puhutellaan ”suureksi yleisöksi” kutsumieni 

lukijoiden lisäksi suoraan ja epäsuorasti myös muita, jo alalla toimivia tai alalle pyrkiviä kääntäjiä 

sekä kääntäjien työnantajia.  

Etenkin kääntämistä ammattina, eli käännösprosessia ja kääntäjän työarkea esitellään useassa 

artikkelissa. Kyseessä on niin työtehtävien pituuden ja vaativuuden kuvailua, kääntäjiltä vaadittujen 

ominaisuuksien ja taitojen listaamista, kuin työnantajien ja kääntäjien välisten suhteiden kuvailua. 

Oli kyse minkä tyyppisestä tekstistä tahansa, kääntäminen vaatii ammattitaitoa: erittäin 

hyvää äidinkielen taitoa ja oman kulttuurin tuntemusta, kuin myös vieraan kielen ja 

kulttuurin taitoa ja tuntemusta. Vaaditaan erikoisalojen tuntemusta sekä käyttäjän 

kannalta toimivien tekstien tuottamisen taitoa. (HS4) 

Suomentajilla on selkäytimessä, että asioita selvitetään. -- Yksityisenä 

ammatinharjoittajana kääntäjä käy neuvottelunsa kustantajien kanssa itse, kirja 

kerrallaan. – Keskimäärin kolme kirjaa vuodessa kääntävällä Tarja Tevalla on takana 

normivuosi. (ES) 

[Juvan] mielestä on tärkeää, että kääntäjä ymmärtää, mitä kääntää, eläytyy kirjan 

maailmaan ja että kieli hengittää ja soi suomeksi. (AL) 

Kaunokirjallisuuden kääntäminen vaatii luovaa kirjoitustaitoa ja nöyryyttä tekstin 

edessä. -- Kääntäjän huolena on myös kulttuurierojen ja ilmaisutapojen erilaisuuden 

ottaminen huomioon. (LK) 

Itsekuri on kaiken kääntämisen edellytys. Työskentely koneen ääressä on fyysinen 

suoritus. Ei riitä kahdeksan tunnin työpäivä. (LK) 

Lapin Kansan artikkelissa esitellään myös kääntäjien käyttämiä työvälineitä, joista mainitaan 

erikoisalojen teokset, tietokirjat, sanakirjat, internetin hakukoneet, kääntäjien omat foorumit, 

asiantuntijalähteet ja yhteydenpito alkuperäistekstien kirjoittajiin. Artikkelin puolensivun kuvassa 
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Pirjo Thorel on lisäksi kuvattu valtavan kirjahyllyn edessä työhuoneessaan ja kuvan viereen on 

nostettu erikseen Thorelin lainaus ”Oikea tieto vaatii selvittämisen vaikka kiven navasta”. Artikkeli 

vaikuttaakin muista haastatteluista hieman poiketen käsittelevän nimenomaan käännöstyötä, ei 

niinkään välttämättä yksittäistä kääntäjää.  

Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjallisuuden kääntäjien kirjoittamassa vastineessa (HS3) 

puolestaan kuvaillaan yksityiskohtaisesti kirjallisuuden kustantamisen tuotantoprosessia sekä 

käännöspalkkioiden muodostumista. Artikkeli puhuttelee suoraan kustantamoja, mutta se on 

rakennettu muotoon, joka kohta kohdalta korjaa aiemmassa artikkelissa julkaistuja ”vääriä” tietoja, 

joten kyseessä lienee myös tavallisia lukijoita puhutteleva, ja heidän käsityksiään muokkaamaan 

pyrkivä teksti. Artikkelissa kääntäjät haluavat ”puuttua” kustannusjohtaja Castrénin esittämiin 

”väitteisiin”, ja toivovat, että ”asiat saataisiin oikeisiin mittasuhteisiin”.  

Työ- ja tuotantoprosessien kuvailun lisäksi yleisön kouluttamiseen liittyy muissakin artikkeleissa 

myös eksplisiittistä lukijoiden ohjeistamista. Käsky- ja kehotusmuotoista lukijan ohjeistamista 

esiintyy ennen kaikkea kääntäjien itsensä puheessa. Puhe on usein kohdistettu suoraan nimetyille 

ryhmille, kuten kirjallisuuskriitikoille, alalle pyrkiville tai kustantajille. 

- Harvoin katsotaan syvemmälle käännökseen. Pitäisi huomata, että joku on kokonaan 

kirjoittanut tämän suomeksi. Kun olen kääntänyt teoksen, minulla on sellainen tunne, 

että olen kirjoittanut tämän, tämä on minun kirjani! Siksi haluaisinkin, että kääntäjän 

nimi on kirjan kannessa. (HS) 

- Pahinta on se, jos ei huomata ollenkaan, että joku on kääntänyt kirjan. Arvostelija voi 

esitellä innostuneesti kirjailijan kielenkäyttöä ja kokonaan unohtaa, ettei se ole 

kirjailijan kielenkäyttöä. Se on kääntäjän kielenkäyttöä. (TS) 

Jos ja kun suomentajien ja kustantajien päämäärät ovat yhteiset, kuten Petäjän jutussa 

todetaan, on päästävä irti siitä asenteesta, että kääntäjä elää kissan tavoin pelkällä 

kiitoksella. (HS3) 

Jos on nuori, haaveilee kääntäjän ammatista ja on ollut au pairina, se saattaa johtaa 

pettymykseen. Alalla on huono sosiaaliturva ja huonot palkkiot. (LK) 

Ohjeistaminen tähtää siis paitsi asennemuutoksiin, myös konkreettisempiin toimintamuutoksiin, 

kuten kääntäjien näkyvyyden lisäämiseen julkaistuissa käännösteksteissä ja käännöskritiikeissä sekä 

palkkiotason nostamiseen. 
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Implisiittisempää yleisön kouluttamista ja lukijoihin vetoamista tapahtuu myös esimerkiksi 

tunteisiin vetoavan ja ääri-ilmaisuihin nojautuvan puheen kautta. Samoin kuin edellä mainituissa 

esimerkeissä, myös implisiittisempi ohjeistaminen on kääntäjien omasta puheesta esiin nouseva 

piirre. 

- Tätä työtä ei missään tapauksessa voi tehdä hyvin näillä palkoilla. Ainoa 

mahdollisuus tehdä hyvää työtä on saada jostain muualta rahaa tai antaa lasten kuolla 

nälkään. (TS) 

Suomentamista ei voi tuotetun tekstin laadun ja oman terveyden kärsimättä 

loputtomasti nopeuttaa, ja suomentajankin vuodessa on vain 12 kuukautta. (HS3) 

Roinila kertoo, miten hänen uraansa aloittelevana kääntäjänä oli oltava valmis 

tekemään työ melkein ilmaiseksi. ”Hyväksyin tilanteen, kun en muutakaan voinut”. 

(HS5) 

Suomentajalla on huono sosiaaliturva ja huonot palkkiot. Viikonloppuja ei tunneta. 

(LK) 

Kustantajia kohtaan on oltava silti aika nöyrä, koska leipä on saatava pöytään 

seuraavanakin vuonna. (ES) 

Tunteisiin vetoaminen tapahtuu pitkälti aiemmassa luvussa käsitellyn köyhyysdiskurssin kautta. 

Siihen liittyy myös puhetta ahkeruudesta, kiireestä ja nöyryydestä. Esiin nousee myös työn laatu.  

Paitsi kääntäjät, tästä onnettomasta tilanteesta kärsivät tekstien käyttäjät. Ajan oloon 

huonot tekstit koituvat suomen kielen ja suomenkielisen tekstimaailman tappioksi. 

(HS4) 

Työn laadun huononeminen kuvataan kääntäjien puheessa uhkaksi suomen kielelle ja kulttuurille – 

ja sitä kautta kaikille suomalaisille. Lukijaa toisin sanoen ohjataan tukemaan kääntäjiä 

tavoitteissaan yhteisen edun nimissä. Yleisön kouluttamista näyttäisi kuitenkin motivoivan ennen 

kaikkea köyhyysdiskurssia käsittelevässä luvussa tarkemmin esitelty ongelma-ratkaisupari eli 

kustantamojen maksamien palkkioiden matala taso ja sen nostaminen. 

Ehkäpä hieman yllättäen sama ajattelumalli on löydettävissä myös tekijänoikeusaineistosta. 

Artikkeleissa toimittajat ikään kuin kehottavat kääntäjiä puolustamaan omia tekijänoikeuksiaan 

kuvaamalla kääntäjien eduksi langetetut korvauspäätökset tavoiteltavina ja positiivisina. 

Kustantamoista rakennetaan artikkeleissa vastaavasti hieman negatiivista, jopa naurettavaa kuvaa. 
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Viime viikolla kustantamo Tammi ilmoitti siirtävänsä 30 työntekijäänsä ikuiselle 

kesälomalle, jonka aikana duunareita ei rasiteta edes palkanmaksulla. Tällä viikolla 

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Tammen maksamaan 900 euron korvauksen 

suomentajalleen Mikko Mäkitalolle. -- Ottaen huomioon, mitä kustantajat maksavat 

ylipäätänsä käännöksistä, kannattaisi jatkossakin toivoa nimen unohtumista kirjoista. 

(HS6) 

Valtaosa taskukirjoista on käännöskirjallisuutta, eikä suomentaja saa niiden 

julkaisemisesta enää senttiäkään. -- Tiettävästi Herrasen lisäksi kukaan muu suomentaja 

ei ole vielä haastanut kustantajaansa ja Loistoa käräjille, mutta ennakkotapaus saattaa 

kannustaa tekemään niin. (HS2) 

Kääntäjien oman, asiantuntija- ja köyhyysdiskurssiin tukeutuvan yleisön kouluttamisen taustalla on 

todennäköisesti tarve parantaa kääntäjän asemaa ja statusta näkyvyyttä ja tunnettuutta lisäämällä. 

Esimerkiksi Kersti Juva kuvailee tätä julkisuudessa itsekin käyttämäänsä ideologista strategiaa 

seuraavasti: 

Näkyvyyttä hän kaipaisi koko ammattikunnalle vielä lisää. ”Suomentajien nimi pitää 

saada kanteen ja pärstä liepeeseen. Ja toimittajan nimi siihen, missä meidän nimi nyt on. 

Ja palkkioista pitää toitottaa joka linjalla. --” (Kojo 2008.) 

Yleisön kouluttamista tapahtuukin artikkeleissa monella tasolla. Kääntäjät suuntaavat puheensa 

monelle eri toimijataholle: niille, jotka maksavat heidän palkkionsa; niille, jotka julkisuudessa 

arvostelevat ja arvottavat käännöstekstejä; ja niille, jotka tekstejä lopulta käyttävät, eli suomalaisille 

lukijoille. Viesti kaikille on kuitenkin sama: tehdylle työlle halutaan lisää arvostusta. Keinot viestin 

vahvistamiseen ovat nekin moninaiset. Yksinkertaistetusti voitaisiin sanoa, että kääntäjät pyrkivät 

vetoamaan köyhyysdiskurssin avulla tunteisiin ja asiantuntijadiskurssin avulla järkeen. Yleisöä 

valistetaan henkilökohtaisten ja traagistenkin narratiivien avulla kääntäjien vaikeista työolosuhteista 

ja monialaista osaamista vaativan työprosessin kuvailun avulla työn haastavuudesta. Paine yleisön 

kouluttamiseen kertonee kääntäjien tarpeesta syventää vallitsevaa kääntäjäkuvaa ja muuttaa 

kääntämistä koskevia mielikuvia. Yleisön kouluttamisen motivaattorina voi siis toimia näkyvyyden 

lisäämisen lisäksi myös vääristyneiden mielikuvien korjaaminen. 

 

5.6. Stereotypiat ja muuttuva julkisuuskuva 

Mikäli vallitseva vaikutelma kääntäjistä ja kääntämisestä on jollakin tapaa vääristynyt, kuten 

kääntäjien kokema tarve käyttää samaansa medianäkyvyyttä yleisön kouluttamiseen antaisi 

ymmärtää, nousee esiin kysymys siitä miten vääristyneet käsitykset mahdollisesti ilmenevät omassa 
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aineistossani. Kääntäjiin ja kääntämiseen useimmiten liitetyt stereotypiat liittyvät käännösvirheisiin 

(ks. 2.1.). Käännösvirheet nousevat esiin myös muutamissa Kersti Juvan taiteilijaprofessuuria 

käsittelevissä artikkeleissa. Vaikuttaa siltä, että käännösvirheet on ottanut puheeksi toimittaja, ei 

Juva itse.  

Käännösvirheistään Juva kertoo kaksi. -- Tosi kauheita virheitä Juva ei paljasta. Niitäkin 

noin 60 kirjan ja parinkymmenen draaman kääntäjälle on sattunut. (AL) 

Kääntäjien asema Suomessa ei ole ollut hääppöinen. Suomentajia on muistettu lähinnä 

silloin, kun heidän työstään on löydetty virheitä. (TS) 

Puhe käännösvirheistä vahvistaa negatiivisia mielikuvia kääntämisestä ja kääntäjistä. Samoin 

Helsingin Sanomien artikkelissa esiintyvä kääntämisen kategorisointi ”oikean työn” vastakohdaksi 

(HS) liittää kääntämiseen ja kääntäjiin kielteisiä ja vanhentuneitakin mielikuvia.  

Myöhemmin julkaistuissa palkkiokeskustelua käsittelevissä artikkeleissa puhe käännösvirheistä on 

kuitenkin muuttunut puheeksi käännösten laadusta. Käännösvirheistä ei puhuta yhdessäkään 

artikkelissa, mutta käännösten laatu mainitaan neljässä artikkelissa viidestä. Vain Lapin Kansan 

artikkelissa laatua ei mainita suoraan, mutta asiantuntijadiskurssi on siinäkin vahvasti läsnä. Lisäksi 

artikkelissa nostetaan esiin kääntäjien tekemien virheiden sijaan kääntäjien mahdollisuus korjata 

alkutekstissä esiintyviä virheitä.  

Aineiston perusteella näyttäisi siis siltä, käännösvirheiden sijaan huomio kohdistuu laajemmin 

käännösten kokonaislaatuun. Toisaalta puhe käännösten laadusta on nimenomaan kääntäjien omaa 

puhetta ja esiintyy aina suorissa lainauksissa tai kääntäjien itsensä kirjoittamissa artikkeleissa, eikä 

siis välttämättä kerro toteutuneista muutoksista suuren yleisön arvotuksissa ja diskursseissa. Ero 

negatiivisia mielikuvia herättävän ilmaisun virhe ja positiivisia konnotaatiota synnyttävän ilmaisun 

laatu välillä on kuitenkin suuri. Saman ilmaisun toistuminen useassa artikkelissa kertoo siis ainakin 

muutoksen mahdollisuudesta ja työstä, jota kääntäjät tekevät muutoksen edesauttamiseksi. 

Muutamassa haastattelupohjaisessa artikkelissa kommentoidaan myös eksplisiittisesti kääntäjien 

julkisuuskuvassa tapahtuneita muutoksia. Muuttuneiksi koetut kääntäjäkäsitykset koskevat ennen 

kaikkea työnkuvaa ja kääntäjien arvostusta. Enimmäkseen muutoksista puhuvat kääntäjät itse. 

36 vuoden kääntäjäuran aikana alan arvostus on kokoajan parantunut, myös EU on 

nostanut kääntämisen profiilia. (AL) 
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- Monivuotinen työmme monella saralla on nostanut profiiliamme niin paljon, että 

ihmiset alkavat edes jotenkin hahmottaa, mitä suomentaminen on. (TS)  

- Nykyään osataan jo ajatella, että suomennoksella on merkitystä ja ettei työ ole sitä että 

sanakirjasta katsotaan yksi ja ainoa merkitys. (ES) 

Muutokset julkisuuskuvassa koetaan kääntäjien puheessa positiiviseksi ja tavoiteltavaksi ilmiöksi. 

Arvostuksen paraneminen esitetään yleisesti hyväksyttynä tosiasiana ja näin myös rakennetaan 

konsensusta lukijoiden ja kääntäjien välille. Puhe muuttuneesta julkisuuskuvasta ja parantuneesta 

arvostuksesta voi siis paitsi heijastella todellisuutta, myös toimia lukijoiden kannustimena kohti 

toivottua ajatusmallia. 

Kaiken kaikkiaan artikkeleissa nousee esiin kääntäjiin liitettyjen, vanhentuneiden stereotypioiden 

sijaan enemmänkin puhetta positiivisista muutoksista kääntäjien julkisuuskuvassa ja tunnettuudessa. 

Toki toisaalta myös aiemmassa luvussa käsitelty taiteilijuus voidaan nähdä kääntäjiin liitettynä 

stereotypiana. Osa kääntäjistä pitää oman kääntäjäkäsityksensä valossa taiteilijuutta osin 

harhaanjohtavana ja vanhentuneena mielikuvana, joka tänä päivänä ei täysin vastaa 

ammattikääntäjien työnkuvaa. Kuitenkin taiteilijaimagosta pidetään myös kaunokirjallisuuden 

kääntäjien keskuudessa edelleen kiinni ja se koetaan tavoiteltavaksi ja positiiviseksi määritteeksi. 

Taiteilijadiskurssin näyttäytyminen kääntäjien puheessa eräänlaisena kaksiteräisenä miekkana 

kertonee ennen kaikkea kääntäjäkentän jakautumisesta selkeämmin kaunokirjallisuutta ja 

asiatekstejä kääntäviin kääntäjiin – luovaa työtä ja luonteeltaan mekaanisempaa käännöstyötä 

tekeviin ammattilaisiin, joiden työelämän realiteetit eroavat monella tapaa toisistaan.  

Käännösalan professionaalistuminen ei näytä tässä mielessä vielä ratkaisseen kääntäjien itsensäkään 

keskuudessa kysymystä siitä, miten ammattikääntäjä pitäisi määritellä. Kääntäminen ei 

edelleenkään ole Suomessa millään tavoin suojattu ammattinimike ja on tulkinnanvaraista, 

”ansaitaanko” kääntäjänimike julkaistujen töiden tai koulutuksen perusteella vai onko kyse 

henkilökohtaisesta identiteetin valinnasta. (Koskinen 2007: 334.) Kääntäjäidentiteetin ollessa 

muutostilassa kääntäjäkentän sisällä, vaikuttaisi kääntäjäkuvan muodostuminen olevan suuren 

yleisönkin silmissä vielä työn alla. Kiistattomasti yhtä mieltä eri toimijat näyttäisivät kuitenkin 

olevan käännösalan ammattimaisuudesta ja tarpeesta saada tekijöille enemmän näkyvyyttä ja 

arvostusta. 
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5.7. Kuvitus 

Analyysini lopuksi aion tarkastella myös artikkeleiden kuvitusta. Kuten sanottu, myös nonverbaalit 

tekstit luovat merkityksiä ja kehystävät lehtiartikkeleita. Tekijänoikeusoikeudenkäyntiaineiston 

artikkeleita ei ole kuvitettu lainkaan, mutta Kersti Juvan taiteilijaprofessuuria ja kääntäjien 

palkkioita käsittelevien artikkelien kuvitukseksi on valittu valokuvia, jotka joidenkin artikkelien 

kohdalla vievät puolet artikkelien tilasta eli näyttelevät artikkelikokonaisuuden kannalta 

merkittävää osaa. Useimmissa artikkeleissa valokuvissa esiintyvät kääntäjät itse, joten aineistossani 

myös kuvitus osallistuu kääntäjäkuvan muodostumiseen. 

Aamulehden artikkelin (AL) kuvituksena on lähes puolen sivun kuva Juvasta istumassa paljain 

jaloin Helsingin yksiönsä sohvalla kannettava tietokone sylissään, vieressään kuppi kahvia 

tarjottimella. Kuvaa hallitsee suuri katosta roikkuva kristallikynttelikkö, joka vie kuva-alasta yli 

yhden kolmasosan. Toisen kolmasosan kuvasta vievät seinälle ripustetut taideteokset, ja Juva itse on 

sijoitettu kuvan alimpaan kolmannekseen. Juva katsoo poispäin kuvaajasta tietokoneensa ruutuun. 

Kuvakulman ja kuvan vääristyneiden mittasuhteiden takia Juva jää pienemmäksi kuin yläreunassa 

roikkuva kynttelikkö. Kuvatekstissä lukijan huomio kiinnitetään sekä Juvaan että toiseen seinälle 

ripustetuista maalauksista. 

Kersti Juva tunnustautuu urbaaniksi nörtiksi. Tuntemattoman venäläisen taiteilijan 

maalaus on isoäidin peruja. Siksi Juva kutsuu yksiötään Mummolaksi. (AL) 

Kuva on samaan aikaan sekä seesteisen rauhallinen että hieman poissaoleva. Alareunassa pienenä 

istuva Juva ei ota kontaktia katsojaan ja esiin nousevat enemmänkin ympäristön puitteet – 

taideteokset, kristallikynttelikkö ja valtava sohva. Valokuva yhdessä kuvatekstin kanssa rakentaakin 

kuvaa Juvasta henkilönä, jolla artikkelin sanoin ”elämä on aika mukavasti hallinnassa”. Kuvaan on 

rajattu artikkelin tekstissäkin esiin nostettuja elementtejä: taide, kääntäjä ja tämän tärkein työväline. 

Kuva antaa kotoaan työskentelevän kääntäjän arjesta varsin mukavan vaikutelman; omalla 

sohvallaan paljain jaloin istuskeleva Juva työskentelee viihtyisässä ympäristössä ajanmukaisilla 

työvälineillä, omassa rauhassaan. Toisaalta katsojasta poispäin koneen ruudulle katsova, tyhjän tilan 

ja suuren sohvan kulmassa istuva Juva tuntuu paljastavan myös jotain kääntäjän työn toisesta 

puolesta; pitkälle viety tulkinta kuvasta kertoo tarinaa yksinäisestä työstä, jossa kontakti 

työprosessin muihin toimijoihin jää helposti etäiseksi. 

Helsingin Sanomien artikkelissa (HS) hymyilevä Juva istuu ikkunan edessä. Ikkunan takana näkyy 

kadulla kulkevan ihmisen profiili. Kuvatekstissä kirjoitetaan kääntäjän työvälineistä:  
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Kersti Juva on kiitollinen tietokoneelle. Sanakirjat ja tiedostot kulkevat ketterästi 

mukana, joten työtä voi tehdä missä vaan. ”Olen nörtti, en luddiitti!” (HS) 

Kuvituksen tarkoitus lieneekin korostaa Juvan työn tiettyä omaehtoisuutta. Kuvatekstin mukaan 

työtä voi tehdä missä vaan, ja kuvan etualan rauhallinen tunnelma suhteessa taka-alalla kadulla 

laukku olalla kulkevaan hahmoon rakentaa kiireettömyyden ja mukavuuden vaikutelmaa. 

Aamulehden kuvituksessa oman kotinsa seinien sisällä viihtyväksi kuvattu Juva on Helsingin 

Sanomien artikkelissa puolestaan kuvattu ihmisten parissa. Ruudun takana kulkevan ihmisen ja 

sisätiloissa istuvan Juvan välille on kuitenkin rakennettu selvää eroa. Toisin kuin monilla, Juvalla 

kerrotaan ja näytetään olevan mahdollisuus valita missä hän työtään tekee. Toisaalta kuvan 

rauhallinen tunnelma luo Aamulehden kuvituksen tavoin vaikutelmaa liikkuvan työn lisäksi 

vapaasta työstä, jota eivät näytä leimaavan kiire tai rutiinit.  

Kiireetöntä hetkeä kuvataan myös Etelä-Suomen Sanomien artikkelin (ES) kuvituksessa. Suuressa 

valokuvassa Tarja Teva on kuvattu aurinkoisessa puutarhassa omenapuun oksien välistä. Tevan 

takana pihalla näkyy puinen vaja ja puutarhakalusteita tyynyineen. Hymyilevä Teva on kääntynyt 

katsomaan katsojaan päin. Kuvateksti kertoo vehreän pihan olevan Tevan oma.  

Tarja Teva muutti kolme vuotta sitten Tampereelta Kuhmoisiin. Kääntäjän arki on 

jatkuvaa kamppailua, mutta kotipuutarhasta löytyy hengähdyspaikkoja. (ES) 

Yhdessä kuvatekstin kanssa kuvan rauhallinen ja aurinkoinen tunnelma saa hieman syvemmän 

merkityksen. Kuvan etualan varjojen välistä hymyilevä Teva on kääntynyt auringonvaloon päin ja 

kuva tuntuukin viestivän, että Teva on vaikeuksista huolimatta tyytyväinen omaan arkeensa ja 

luottavainen tulevaisuuteen. Kuva kertoo ehkäpä nimenomaan ilosta, jota kääntäminen työnä 

vaikeista olosuhteista ja ympäröivistä olosuhteista huolimatta tuo tekijälleen.  

Lapin Kansan artikkelissa Pirjo Thorel (LK) on kuvattu suuren kirjahyllyn edessä tilassa, joka 

kuvatekstin mukaan on kääntäjän työhuone. Kirjahyllystä erottuu muun muassa printteri, sana- ja 

lakikirjoja sekä muita, esimerkiksi maantiedettä, taidetta ja historiaa käsitteleviä lähdeteoksia. 

Esimerkiksi Juvan artikkelien kuvituksesta poiketen, työn liikkuvuuden ja vapauden sijaan kuva 

rakentaakin vaikutelmaa suljetussa tilassa työskentelystä. Toisaalta lähdeteoksilla täyteen pakattu 

kirjahylly kertoo myös jälleen työlle omistautumisesta ja työn vaatimasta perehtymisestä ja 

ammattitaidosta. Hyllyn edessä hymyilevä Thorel vaikuttaakin paitsi nauttivan työnsä 

”sivutuotteista”, myös olevan niistä ylpeä. Hyllyn voisikin ajatella toimivan artikkelin kuvituksessa 

symbolina kääntämiselle; eri alojen lähdeteokset kertovat laajasta taustatietämyksestä, 
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tiedonhankintakyvystä ja erilaisten tekstilajien, kielien ja kulttuuripiirien tuntemuksesta, kun taas 

alareunassa pilkistävät printteri ja disketit muistuttavat myös kääntäjiltä vaaditusta tietoteknisestä 

osaamisesta.  

Valokuva, etenkin sanomalehden kaltaisessa mediassa julkaistu henkilökuva, tulkitaan helposti 

dokumentaariseksi esitykseksi, joka tuottaa todellista tietoa kohteestaan (ks. esim. Seppänen 2004). 

Puuttumatta sen tarkemmin valokuvan totuuden problematiikkaan, voidaan kuitenkin sanoa, että 

tekstin lisäksi myös kuvitus rakentaa artikkeleiden lukijoille kuvaa paitsi Juvasta, Tevasta ja 

Thorelista, myös heidän edustamastaan ammattiryhmästä – kääntäjistä. Kyse on lehden toimituksen 

tarjoamasta näkökulmasta, joka valokuvaajan rajaaman ja kohteen mallintaman kuvan kautta 

tarjotaan lukijalle. Kuvatekstien kautta kuville tarjotaan tulkintakehystä, joka ohjaa lukijaa 

näkemään kääntäjät tietyllä tavalla. Aineistoni tapauksessa kääntäjät näyttäytyvät artikkelien 

kuvituksessa omalaatuisen, osin yksinäisenkin työn tekijöinä, jotka työskentelevät eri tahtiin muun, 

”kahdeksasta neljään” maailman kanssa, mutta ovat oman alansa ammattilaisia ja nauttivat työstään.  

Kuvituksen avulla on mahdollista vahvistaa tai kehystää tekstin viestiä myös muilla tavoin. 

Esimerkiksi käännöstieteilijöiden Helsingin Sanomiin kirjoittama teksti käännöstekstien laadusta 

(HS4) on saanut kuvituksekseen pinon kirjoja, jotka on vanhahtavan kielensä ja kirjoitusasunsa 

vuoksi helppo sijoittaa suomen kielen kehittymisen alkuaikoihin. Kuvateksti ”Käännöstekstien 

merkitys suomen kirjakielen kehittymiselle on ollut suuri” vahvistaa kuvan ja artikkelin tekstin 

tarkoitusta herätellä lukijoiden tunteita ja huolta suomenkielestä ja kulttuurista. Kuva myös 

alleviivaa tekstin esiin nostamaa yhteyttä kääntäjien ja suomenkielen laadullisen kehittymisen 

välillä. 

Kääntäjien ja kustantamojen välistä keskustelua käsittelevän artikkelin (HS5) kuvituksen voi 

puolestaan ajatella ohjaavan lukijoita asettumaan vastakkainasettelussa kääntäjien puolelle. 

Artikkelissa puhuvat sekä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton puheenjohtaja Kaijamari Sivill sekä 

suomentaja Tarja Roinila, ja Otavan yleisen kirjallisuuden kustannusjohtaja Minna Castrén. 

Artikkelin yhteyteen on kuitenkin julkaistu vain Sivillin ja Roinilan kasvokuvat. Hymyilevät 

kasvokuvat on sijoitettu artikkelin yläreunaan, kun taas Castrénin puuttuva kuva jättää hänet 

lukijalle kasvottomaksi ja kääntäjiä etäisemmäksi. Kääntäjien kuvien julkaiseminen ohjaa lukijaa 

myös tulkintaan, jonka mukaan kääntäjät ovat artikkelin kannalta merkityksellisempiä kuin 

kustantamon edustaja. Kuvitus toisin sanoen rakentaa jo ennen artikkelin lukemista asetelman, 
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jonka keskiössä ovat kääntäjät ja heidän näkökulmansa. Toimittajien voi siis nähdä asettuvan 

tukemaan kääntäjiä ja heidän agendaansa myös artikkelien kuvituksessa.  

Kaiken kaikkiaan artikkeleiden kuvitukset ovat tunnelmaltaan positiivisia. Kääntäjät on kuvattu 

ympäristöissä, joissa he selvästi itse viihtyvät, olipa kyseessä työtila tai oma takapiha. Artikkelien 

teksteissä esiintyvien vaikeiden teemojen ja negatiivistenkin diskurssien vierellä kuvat hymyilevistä 

kääntäjistä pehmentävät hieman vaikutelmaa ammatinharjoittajista, joiden ”arki on kamppailua”. 

Toisaalta kuvitukset tukevat myös artikkelien tekstien synnyttämää kuvaa ammatista, jonka 

harjoittamisen lähtökohdat voivat vaihdella paljonkin eri tilanteissa. Haastateltujen ja 

haastatteluartikkeleihin kuvattujen kääntäjien kerrotaan kuitenkin kuvituksen avulla tekevän työtään 

ennen kaikkea omissa kodeissaan. Vaikka oma koti onkin usean freelance- ja pitkiä kaunokirjallisia 

käännöksiä tekevän työtila, jäävät esimerkiksi käännöstoimistot ja muut kääntäjille tavalliset työtilat 

ja -olosuhteet sekä artikkelien teksteissä että kuvituksessa kokonaan lukijoille näkymättömäksi.  
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6. PÄÄTELMÄT 

Aineistoni kaikkia artikkeleita näyttää yhdistävän kysymys kääntäjien arvostuksesta. Kääntäjiä 

arvotetaan toimittajien puheessa kääntäjien työuran pituuden, kääntäjille myönnettyjen arvonimien 

ja palkintojen, kääntäjien koulutuksen ja lahjakkuuden sekä julkaistujen käännösten määrän, 

vaativuuden ja suosion kautta. Kääntäjien puheessa arvostusta mitataan samoin julkaistujen 

käännösten laadun, myönnettyjen arvonimien, koulutuksen ja työn vaatiman lahjakkuuden kautta. 

Kääntäjien puheessa arvostukseen ja kääntäjille tavoiteltavaksi ominaisuudeksi liitetään myös työlle 

omistautuminen, jolla tarkoitetaan paitsi oman vapaa-ajan uhraamista työlle ja käännösten korkeaa 

laatua, myös työn rakastamista: kääntäminen näyttäytyy kääntäjien omassa puheessa työnä, jossa 

onnistumisen edellytyksenä on intohimoinen suhtautuminen kieleen ja kääntämiseen ammattina. 

Puhe kääntämisestä kutsumusammattina yhdistääkin monia artikkeleita.  

Alan arvostus näyttäytyy artikkeleissa tosiasiapuheen kautta yleisesti hyväksyttynä, todellisena 

ilmiönä. Kääntäjien tekemän työn arvostuksesta ja arvosta ovat yhtä mieltä kaikki artikkeleissa 

ääneen pääsevät tahot: kääntäjät itse, toimittajat omassa puheessaan sekä muut kääntämisen 

tuotantoprosessiin osallistuvat toimijat, kuten kustantamojen edustajat. Artikkeleissa uutisoidut ja 

listatut kääntäjille myönnetyt palkinnot ja arvonimet, kuten Juvan taiteilijaprofessuuri, kertovat 

kääntämisen arvostuksesta median lisäksi myös muiden auktoriteettitahojen, kuten valtion ja 

erilaisten kulttuuritoimijoiden silmissä.  

Alan arvostuksen koetaan kääntäjien ja toimittajien puheessa olevan kuitenkin mitattavissa ennen 

kaikkea käännöstöistä maksettujen palkkioiden kautta. Ammattilaisten tekemän korkealaatuisen 

työn arvostuksen koetaan olevan ristiriidassa matalan tulotason kanssa. Etenkin kääntäjien puheessa 

palkkiotasoon perätään suorasanaisesti muutosta ja huonot palkkiot nähdään uhkana paitsi 

ammattimaiselle kääntämiselle, myös käännösten laadulle ja sitä kautta suomenkielelle ja 

kulttuurille, joiden kehittymisessä käännösteksteillä on ollut historiallisesti suuri merkitys. Näin 

keskustelu kääntäjien palkkioista ja arvostuksesta 2000-luvun Suomessa liitetään osaksi suurempaa 

huolta suomenkielisten tekstien laadusta ja suomenkielen osaamisesta.  

Keskeisimmäksi ongelmaksi artikkeleissa nouseekin kääntäjien tulotaso, jonka ei koeta vastaavan 

alan arvostusta ja vaativuutta. Ratkaisumalliksi artikkelit tarjoavat asennemuutosta 

työnantajapuolella ja palkkioiden nostamista. Kääntäjät ja kustantamot sekä muut käännöksiä 

teettävät tahot asetetaankin artikkeleissa useimmiten vastakkain. Toimittajien ja kääntäjien puheessa 
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työnantajapuolesta rakennetaan joissakin artikkeleissa epäoikeudenmukaista ja tietämätöntäkin 

kuvaa. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa kustantajapuolen edustaja kuvataan henkilönä, jolla ei 

ole tarjota taustatietoa tai perusteellisia argumentteja kääntäjien matalien palkkioiden perusteista. 

Tekijänoikeusoikeudenkäyntejä käsittelevässä artikkelissa kustantamoille jopa naureskellaan 

ironian keinoin rahanahneina ja piittaamattomina tahoina, jotka ”sattumalta unohtavat” julkaista 

kääntäjän nimen käännöskirjojen kansissa. 

Kääntäjät itse eivät koe voivansa vaikuttaa taloudelliseen asemaansa muuten kuin 

työnantajatahoihin ja käännöstekstien lukijoihin vetoamalla. Artikkeleissa kääntäjät puhuttelevatkin 

suoraan sekä kaikkia päivälehtien lukijoita, eli niin sanottua universaaliyleisöä, että käännöstekstejä 

teettäviä tahoja. Kääntäjien statuksen parantamista perustellaan vetoamalla sekä järki- että 

tunneperäisiin syihin.  

Järkiperäiset perusteet liittyvät ennen kaikkea asiantuntijadiskurssiin. Kääntäjistä rakennetaan 

kuvaa erityisosaamista vaativan alan ammattilaisina. Asiantuntijuutta ja professionaalisuutta 

mitataan saatujen palkintojen, julkaistujen käännöstöiden ja työuran pituuden kautta ja eroa 

ammattilaisten ja ”ammattitaidottomien” kääntäjien välillä korostetaan useissa artikkeleissa. Sitä, 

mitä ”ammattitaidottomalla” lopulta tarkoitetaan, ei käy artikkeleista ilmi muuten kuin tiettyjen 

taitojen ja tietojen puuttumisena. Useassa artikkelissa kuitenkin koulutetaan lukijoita siitä, mitkä 

ovat ammattitaitoisen kääntäjän ominaisuuksia. Kääntäjien puheessa keskeisiksi taidoiksi nousevat 

oman ja vieraan kielen ja kulttuurin tuntemus, erikoisalojen tuntemus ja käännöksen käyttäjän 

tarpeiden huomioiminen, ja toisaalta myös erilaisten tietoteknisten välineiden hallitseminen ja kyky 

toimia yksityisyrittäjähenkisesti; omia etuja valvoen ja itsekurillisesti. Lista vastaa pääpiirteissään 

Chestermanin (2005) listaamia, 2000-luvun kääntäjältä vaadittuja taitoja. 

Lukijan tunteisiin vedotaan puolestaan etenkin köyhyysdiskurssin avulla. ”Kammottavaksi” 

kuvatun tulotason kerrotaan kääntäjien ja toimittajien puheessa johtavan tilanteeseen, jossa 

ammattitaitoiset kääntäjät joutuvat vaihtamaan alaa saadakseen riittävän toimeentulon. 

Nykyisellään kääntäjien kerrotaan saavan käännöstöillä hädin tuskin ”leivän pöytään”.  Muutamissa 

artikkeleissa herätelty kysymys kuuluukin, miksi kääntäjät suostuvat tällaisiin olosuhteisiin? 

Lainsäädännöllisten syiden lisäksi kääntäjät vastaavat artikkeleissa kysymykseen puheella 

nöyryydestä ja voimattomuudesta työnantajien edessä sekä taiteilijadiskurssin kautta. Kääntäjiin 

liitetään taiteilijoihin perinteisesti yhdistettyjä ominaisuuksia kuten luovuus ja erityislahjakkuus, 
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intohimoinen suhtautuminen työhön. Huonoihin palkkioihin on suostuttu, koska kääntäminen on 

kutsumusammatti, eikä tarjotuista töistä ole niiden mielenkiintoisuuden vuoksi voinut kieltäytyä. 

Etenkin Kersti Juvaan liitetään myös erikoisuuden ja kapinallisuuden leima, jonka voi nähdä osaksi 

taiteilijadiskurssia. Käännöstyötä kuvaillaan erityiseksi myös sille ominaiseksi koetun vapauden 

ilmapiirin kautta; henkilöhaastatteluiden kääntäjät tekevät työtään missä haluavat, vaikka paljain 

varpain omalla sohvalla, eikä kääntäjän työpäivä ala kahdeksalta, saati pääty neljältä.  

Taiteilijuuden korostuminen henkilöhaastatteluissa muita artikkeleita selkeämmin selittynee osin 

myös lehtien tarpeella myydä mielenkiintoisia, tavanomaisesta poikkeavia tapauksia ja hahmoja. 

Lehtiä myydään koskettavilla ja kiinnostavilla artikkeleilla, joten on ymmärrettävää, että kääntäjien 

henkilöhaastattelujakin ”myydään” lukijoille eräänlaisena sankaritarinoina taiteilijoista, jotka 

menestyvät ammatissaan epäoikeudenmukaisista oloista huolimatta. Tätä vaikeuksien kautta 

voittoon -tarinaa korostetaan erityisesti Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä, joissa lähes puolet 

artikkelien palstatilasta käsittelee Juvaa yksityishenkilönä, jonka henkilöhistoriasta nostetaan esiin 

monia uskonnolliseen vakaumukseen, politiikkaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä 

koettelemuksia. 

Osa kääntäjistä kokee taiteilijuuden leiman ongelmalliseksi. Siinä missä toiset kääntäjät kokevan 

taiteilijuuden nostavan kääntäjien statusta, toiset näkevät puheen kutsumusammatista syövän pohjaa 

palkkioiden nostamiselta. Jakaantunut suhtautuminen taiteilijuuteen näyttäisi paljastavan jotakin 

keskeistä ammattikääntäjän kuvan rakentumisesta 2000-luvun Suomessa. Järjestäytyneestä 

koulutusjärjestelmästä ja alan professionaalistumisesta huolimatta ammattikunta vaikuttaa yhä 

elävän jonkinlaista murrosvaihetta. Kääntäjäkentän kesken käydään edelleen neuvottelua siitä, 

miten ammattikääntäjä tulisi määritellä ja ongelmalliseksi keskustelun näyttäisi tekevän alan 

ammattilaisten jakautuminen niihin, jotka kokevat toimivansa kutsumusammatissaan ja toisaalta 

niihin, joille kääntäminen on ennen kaikkea leipätyö. Taiteilijuuden kautta ongelmalliseksi 

muodostuu myös ero kaunokirjallisuuden ja asiatekstien kääntäjien välillä. 

Aineistossani ääneen pääsevät pääasiassa kaunokirjallisuuden kääntäjät. Itsestään ja kollegoistaan 

puhuessaan nämä kaunokirjallisuuden kääntäjät käyttävät termiä kääntäjä, joka heidän omassa 

puheessaan merkitsee ennen kaikkea luovaa työtä tekevää henkilöä. Moniulotteisella kääntämisen 

kentällä monen kääntämistä ammatikseen harjoittavan ja itsensä kääntäjäksi identifioivan ihmisen 

lienee kuitenkin vaikea määritellä oma työnsä ennen kaikkea luovaksi ja taiteelliseksi työksi tai 

kulttuuriteoiksi. Asiatekstien kääntäjien ääni ei kuitenkaan pääse aineistossani lainkaan esiin ja he 
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jäävät päivälehtien lukijoille vieraiksi. Tässä mielessä aineistoni artikkelit antavat lukijalle melko 

ohuen kuvan kääntäjistä ja kääntämisestä ammattina. 

Aineistoni perusteella kaunokirjallisuuden kääntäjien näkökulma näyttää dominoivan päivälehtien 

kautta rakentuvaa kääntäjäkuvaa. Kääntäjiä käsittelevät artikkelit myös julkaistaan aineistoni 

perusteella lähes yksinomaan päivälehtien kulttuurisivuilla, jolloin jo tekstiympäristö sitoo artikkelit 

osaksi kulttuurinkenttää. Toisenlaisesta, esimerkiksi asiatekstien kääntäjän näkökulmasta 

kääntäminen näyttäytyisi luultavasti melko erilaisena ammattina, ja taiteilijadiskurssin kaltaiset 

piirteet saattaisivat jäädä epäoleellisina kokonaan keskustelun ulkopuolelle. Tilanne on sinänsä 

erikoinen, että esimerkiksi Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kirjallisuuden kääntäjien jaostoon 

kuuluu vuonna 2012 noin 400 kääntäjää, kun taas päivälehdissä näkymätön asiatekstienkääntäjien 

jaosto on liiton suurin – jäseniä on yli 1300, eli kolminkertaisesti kirjallisuuden kääntäjiin 

verrattuna (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2012a). En lähtenyt tarkoituksenmukaisesti 

rakentamaan omaa aineistoani kaunokirjallisuuden kääntäjiä käsittelevän materiaalin ympärille, 

vaan kokosin muutaman vuoden aikana julkaistuista päivälehdistä näkyvimpiä ja eniten palstatilaa 

keränneitä kääntäjäartikkeleja, jotka osoittautuivat myöhemmin nimenomaan kaunokirjallisuuden 

kääntäjiä koskeviksi. Mielenkiintoista olisikin tutkia myös sitä, missä määrin muiden tekstilajien 

kuin kaunokirjallisuuden kääntäjät pääsevät esiin medioissa ja millaista kääntäjäkuvaa heidän 

kauttaan rakennetaan. 

Kääntäjien keskuudessa elävän näkyvyyskeskustelun näkökulmasta tutkimukseni antamat tulokset 

on mahdollista nähdä sekä positiivisina että hieman huolestuttavina. Toisaalta aineistoni osoittaa, 

että kääntäjät saavat kaipaamaansa näkyvyyttä ja äänensä ja näkökulmansa kuuluviin päivälehdissä, 

jopa kokosivun pituisissa artikkeleissa. Toimittajien omassa puheessa on myös havaittavissa 

kääntäjien pyrkimyksiä tukevia piirteitä, jolloin viestin vakuuttavuus vahvistuu ja kääntäjien 

saamalla näkyvyydellä voisi kuvitella olevan toivottuja tuloksia esimerkiksi arvostuksen lisäämisen 

ja ammatin tutuksi tekemisen kannalta.  

Kuitenkin näkyvyyttä näyttäisivät saavan vain tietyllä alalla toimivat kääntäjät, jolloin merkittävä 

osa kääntämisen kentästä jää lukijoille edelleen näkymättömäksi. Työnkuva, 

työllistymismahdollisuudet, käännöstöiden laatu, työstä maksetut palkkiot, työvälineet ja 

työolosuhteet vaihtelevat merkittävästi erilaisten kääntämisen lajien välillä. Yksipuolisen kuvan 

rakentaminen alasta ei siis palvele suurta osaa ammatinharjoittajista. Kokonaisvaltaisemman 

julkisuuskuvan muodostaminen nousseekin alan tulevaisuuden haasteeksi. Muutospaineesta kertoo 
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oman aineistonikin artikkeleissa käytävä taiteilijuuskeskustelu. Työ kääntäjäkuvan laajemmaksi, 

läpinäkyvämmäksi ja selkeämmäksi tekemisen eteen vaikuttaa siis olevan vielä kesken.  

Ongelmalliseksi aineistoni perusteella muodostuu myös kääntäjien suhde muihin käännösten 

tuotantoprosessien toimijoihin, kuten kustantamoihin. Kääntäjien puheessa kustantamoja sekä 

kiitellään että kritisoidaan etenkin koskien kääntäjille maksettuja palkkioita. Tässä keskustelussa 

kääntäjistä välittyy hieman voimaton vaikutelma ja vastuu huonosta tulotasosta siirretään herkästi 

kääntäjien itsensä ulkopuolelle. Vaikutelmaa vahvistaa puhe uhrautumisesta kutsumusammatin 

eteen. Myös toimittajien puheessa, etenkin tekijänoikeusoikeudenkäyntejä koskevassa kirjoittelussa, 

nostetaan esiin kääntäjien osin alistuva suhtautuminen kustantamoihin.  

Alan arvostuksen lisäämisen kannalta on kuitenkin positiivista, että toistuvia teemoja aineistoni 

artikkeleissa olivat ammattitaidon korostuminen ja puhe käännösten laadusta. Medianäkyvyyttä 

saavien kääntäjien rintama näyttäytyy tässä mielessä yhtenäisenä; äänensä kuuluviin saavat 

kääntäjät nostavat puheessaan esiin samoja, alan arvostuksen parantamiseen tähtääviä teemoja. 

Ammattitaito nousee esiin myös aineistoni kuvituksessa, samoin kuin kääntäjien työstään saamat 

positiiviset kokemukset.  

Keskeisimmäksi kääntäjien julkisuuskuvaa päivälehdissä määritteleväksi piirteeksi näyttääkin 

muodostuvan tietty ristiriitaisuus. Ammattitaitoisiksi ja arvostetuiksi kuvattujen, työlleen 

omistautuvien ja sen eteen uhrautuvien, palkittujen ja lahjakkaiden kääntäjien ammattikuntaa 

näyttää aineistoni artikkelien perusteella uhkaavan turhautuminen mataliin, työn vaativuutta 

huonosti vastaaviin palkkioihin. Työstä nautitaan, mutta alan vaihtamista harkitaan paremman 

tulotason toivossa, jolloin vaaraksi muodostuu käännösten tason ja laadun laskeminen ja lopulta 

tilanteen sanotaan vaikuttavan suomenkielen kehitykseen. On vaikeaa arvioida, missä määrin 

kääntäjien puhe on tarkoitettu provokaatioksi ja missä määrin se heijastelee todellisuutta, mutta 

lukijalle kääntäjistä rakentuu aineistoni perusteella kuva eräänlaisena kansallisena voimavarana, 

jonka arvo on tunnustettu, mutta jota ollaan kuluttamassa loppuun.  

Oman tutkimukseni puitteissa on mahdotonta myös arvioida sitä, kuinka lukijat lopulta ottavat 

tämän kääntäjistä tarjotun kuvan vastaan. Norman Fairclough’n mukaan merkitys syntyy 

kolmivaiheissa prosessissa. Prosessin vaiheet ovat tekstin tuottaminen, teksti itse ja tekstin 

vastaanottaminen. (Fairclough 2003: 10–11.) Kääntäjien näkyvyyttä olisikin mielenkiintoista tutkia 

myös vastaanottotutkimusten avulla. Oma tutkimukseni keskittyy kuitenkin analysoimaan tekstejä 
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diskurssianalyysin keinoin ja käännöstieteen opiskelijan kriittisin, mutta avoimin silmin. Omaa 

tulkintaani aineistostani on väistämättä jossakin määrin ohjaillut oma asemani alan opiskelijana. 

Olen kuitenkin pyrkinyt selkeästi osoittamaan ne seikat, joihin tulkintani perustuu. Pitkäksi venynyt 

tutkimusprosessi on myös tehnyt mahdolliseksi aineiston analysoimisen tuorein silmin 

muutamaankin eri otteeseen. Vaikka aineistoni on määrällisesti melko suppea, uskon sen edustavan 

melko hyvin kaikkea päivälehdissä viime vuosina julkaistua kirjoittelua kääntäjistä, sillä pyrin 

sisällyttämään aineistooni monia eri ääniä; toimittajien, käännösten tuotantoprosessien eri 

toimijoiden ja kääntäjien itsensä puhetta. Ehkäpä haastavinta tutkimuksessani olikin rajata 

lopulliseen analyysiin mukaan vain kaikkein oleellisin sisältö, sillä artikkeleista olisi ollut 

mahdollista löytää valtava määrä erilaisia, omalla tavallaan yhtä mielenkiintoisia yksityiskohtia ja 

nyansseja. 

Tutkimuksen tehtävä on uuden keskustelun synnyttäminen, ei pyrkimys keskustelun lopettamiseen 

tarjoamalla kaiken kattavia todellisuuden selityksiä (Jokinen ym. 1999: 85). Toivonkin 

tutkimukseni onnistuvan ennen kaikkea herättämään ajatuksia kääntäjäkuvan rakentumisesta 

mediassa ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ja toisaalta myös siitä, millaisia haasteita 

kääntäjäkuvan ja kääntäjien näkyvyyden parantamiseen tällä hetkellä liittyy.  
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ENGLISH SUMMARY 

Accepted as artists? The public image of translators in Finnish daily newspapers 

 

Introduction 

The aim of this study is to examine how translators are represented in Finnish daily newspapers in 

recent years.  

Translation studies have been taught in Finnish universities for over 40 years. The history of 

translation in Finland is of course substantially longer. International Translation Day is celebrated 

every September and Finnish translators are rewarded yearly by both the state and translators’ own 

organization, The Finnish Association of Translators and Interpreters (SKTL). SKTL was founded 

in 1955 and currently has approximately 1,900 members.  

Nevertheless, translation is often referred to as an unfamiliar and invisible profession. Similarly, 

translators themselves feel they are noticed merely when an error is spotted in their work (Koskinen 

2007: 335, Stöckell 2007: 452–453, Tiittula 2001: 341–342). Translators’ visibility has been a topic 

of frequent conversation within the field of translation studies, and the subject of many studies 

especially in the 20
th

 and 21
st
 centuries (Bassnett 2002: 9, Kinnunen & Koskinen 2010: 5). The 

consensus between different approaches is that both practicing translators and researches should 

strive to make the translation profession and professional translators more visible (Koskinen 2000: 

98, 2007: 334; Tirkkonen-Condit 2007: 346).  

However, most studies have focused on translators’ visibility within the translation – in the 

footnotes, forewords, translators’ comments and the text itself. Not enough attention has been paid 

to translators’ visibility outside of the translation, in the general media.  

Kaisa Koskinen (2000: 99) separates three different types of translators’ visibility: textual, 

paratextual and intertextual visibility. On the textual level, translators can become visible through, 

for example, foreignizing translation strategies. The question of foreignization versus domestication 

has been a long-term subject of debate in translation studies. Probably the best known and most 

quoted advocate of foreignization is Lawrence Venuti who supports an approach to translation 

which allows the translator to become visible within the translation by deviating from the norms of 

the target language and the target culture (Venuti 1995). 
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On the paratextual level, translators may choose to become more visible by commenting on their 

work in a foreword or in the footnotes of a translation. However, this strategy is not very popular 

among Finnish translators (Koskinen 2007: 335–336). Yet interesting studies have been done on the 

subject, such as Outi Paloposki’s (2010) research on translators’ visibility in footnotes. 

Finally, on the intertextual level, translators can be visible outside of the translation itself, i.e. in the 

media. This final type of visibility seems to be the preferred type among Finnish translators in the 

21
st
 century. Translators have appeared in interviews and other newspaper articles, and they have 

been noticed in the media when they have been awarded prizes or titles (Koskinen 2007: 335–336). 

With the exception of studies on translation criticism, translators’ intertextual visibility has not been 

widely researched. This is why I have chosen to examine the public image of translators in the 

Finnish daily newspapers.  

In recent years, research within translation studies has shifted its focus somewhat from the 

translation and the translation process to translators and their agency (Kinnunen & Koskinen 2010). 

A recent study by Kristiina Abdallah (2010: 28) shows that Finnish translators are often dissatisfied 

with their income and professional status, and in fact half of the translators interviewed by Abdallah 

had quit working as translators by the time of the second round of interviews. As Abdallah’s study 

indicates, there clearly is an urgent demand for research on the social aspects of professional 

translation in the Finnish society. 

My aim in this study is to analyze how translators are depicted in the print media, or more 

specifically, in the daily newspapers. Media plays an important role in the way we perceive and 

judge the word around us. In our culture, media texts are constantly present and able to influence on 

our knowledge, beliefs, opinions, values and social identities (Fairclough 1995: 2). Media is also 

able to direct our attention on what it judges to be important and noteworthy (Kunelius 2003: 127, 

Masterman 1991: 5). As Roger Silverstone (1999: 4–6) words it, media texts are portraits of their 

time: media is a social process which not only reflects reality but also produces it.  

Daily newspapers are, together with television, the dominant medium in Finland. Helsingin 

Sanomat is the largest Finnish subscription newspaper with a readership of 940,000 in the 

beginning of 2010. The second largest daily newspaper by circulation is Aamulehti (311,000 

readers) and the third Turun Sanomat (251,000). (Kansallinen Mediatutkimus 2010.) In addition to 

the relatively high circulation figures, the importance of newspapers to Finns has been shown in 
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several studies. One such study, published in 2009 by the Finnish Newspapers Association, reveals 

that newspapers are considered to be the most highly respected, informed, credible, reliable and 

high-quality medium in Finland (Sanomalehtien liitto 2009). It is therefore justifiable to presume, 

that the way in which translators are depicted in newspaper articles is similar to the way in which 

the general public sees translators. 

My data consists of newspaper articles written about and also written by translators, and I will use 

discourse analysis as a method of studying that data. This qualitative study utilizes theoretical and 

methodical elements from media studies, textual analysis and translation studies. With this study I 

also wish to take part in the discussion on translators’ (intertextual) visibility in Finland – its’ 

current status and future prospects. 

In this summary I will briefly cover the main points of my study. 

Data and method 

I collected my data from the Aleksi-database in 2010 by searching for newspaper articles with the 

keyword “translator” (kääntäjä). I limited my search to daily newspapers with large circulations –      

I did not include magazines, periodicals or special field publications in my search, because I wanted 

to focus my analysis on texts which were written to large, unclassified audiences and which reached 

most Finnish readers. Furthermore, I limited my search to articles which were specifically written 

about or by Finnish translators.  

The search results clearly indicated that the most notable topics related to translators in the daily 

newspapers at the time were translator Kersti Juva’s appointment as Artist Professor in September 

2008, the public debate on translators’ fees and the lawsuits concerning translators’ copyrights in 

2009. That is why I chose these themes as the subcategories for my data. 

My final data consists of 11 newspaper articles. The majority of them (6 articles) are published in 

Helsingin Sanomat, which, as mentioned above, has the largest readership of Finnish newspapers. 

The data also includes one article from Aamulehti, two articles from Turun Sanomat, one from 

Lapin Kansa and one from Etelä-Suomen Sanomat.  

The first three articles are interviews with Kersti Juva, who was the first Finnish translator to be 

appointed as Artist Professor. Kersti Juva has translated many notable literary works into Finnish 
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and her probably best known translation is her first novel translation, The Lord of the Rings trilogy 

by J. R. R. Tolkien. Juva also teaches literary translation and has received several awards for her 

work, including the Finnish Cultural Fund Prize for Life's Work and the Agricola Prize for the best 

translation. (Juva 2009.) 

The topic of the next set of articles is translators’ low income. The first article is an interview with 

translator Tarja Teva and the second an interview with translator Pirjo Thorel. Both Thorel and 

Teva have translated mainly literary works. The third article reports of an open letter sent by SKTL 

to Finnish publishing houses, voicing literary translators’ concerns over their low income rate. It is 

written by a journalist and includes quotations from SKTL’s chairman Kaijamari Sivill, translator 

Tarja Roinila and publishing company Otava’s publishing director Minna Castrén. The next two 

articles are replies to the statements made by Castrén in the previous article. The replies, published 

in Helsingin Sanomat, are written by translators and other language professionals: the first one is 

signed by Kersti Juva and 123 other literary translators and the other by Pirkko Nuolijärvi, director 

of The Institute for the Languages of Finland; Liisa Tiittula, professor of Translation Studies; and 

Outi Paloposki, lecturer in Translation Studies. 

The third part of my data consists of three articles that comment on two different lawsuits 

concerning translators’ copyrights. First two articles report that translator Mikko Mäkitalo has won 

his lawsuit against publishing house Tammi. Tammi had published a translation by Mäkitalo 

without any translation credits and was fined for copyright violation. The last article reports of        

a lawsuit between translator Paula Herranen and publishing houses WSOY and Loisto. A book 

translated by Herranen for WSOY was published as a paperback by Loisto without Herranen’s 

permission. Herranen won the case in the Court of Appeal in 2009.  

As illustrated above, several different viewpoints and voices are presented in these 11 articles: those 

of journalists, those of translators themselves, those of authorities such as the Finnish juridical 

system and those of Finnish publishing houses. In my analysis I examine how these different groups 

talk about translators and how they participate in the construction of the public image of translators. 

I have chosen discourse analysis as my method of analysis, because it fits my research purposes 

rather perfectly by combining elements from textual analysis, social theory and media studies.  

Discourse analysis (DA) is not a strict research method, but rather a broad framework for examining 

different areas of language usage. DA sees the use of language as a social practice which maintains, 
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produces and shapes social reality (Jokinen et al. 1993: 27, 1999: 19). Texts bring about changes in 

our knowledge, beliefs, attitudes and values. In other words, language and other facets of the social 

are in dialectical relationship, both shaping and reflecting each other. (Fairclough 2003: 8, 54–55.) 

DA is a method which does not merely focus on speech and written texts, but also on nonverbal acts 

for nonverbal communication is, too, a means of conveying meaning (Fairclough 2003: 3, 54; 

Lehtonen 1998: 73).  

The key term in discourse analysis is, of course, discourse. A simple definition of discourse is that it 

is a way of representing: a way of thinking, writing and speaking. Discourses are shaped by their 

context: by the people involved in the communication event, by structural constraints (such as 

grammar), by genre conventions, and by cultural and social practices (Fairclough 2003: 22). 

Discourses are therefore not universal, nor are they individual – rather they determine what is 

considered to be normal at a certain time, in a certain place (Kunelius 2003: 199–200).  

My analysis in this study is largely based on an approach called critical discourse analysis (CDA). It 

is a type of discourse analytical research developed by, among others, Norman Fairclough, Ruth 

Wodak, Michael Billig, Teun van Dijk and Ian Parker. CDA is concerned with the ideological 

effects of texts and their relation to power, domination and exploitation (Fairclough 2003: 9). CDA 

aims to reveal these (often) hidden relationships between texts and social events. This study is 

interested in the way translators are represented in media texts and wishes to comment on the 

effects those texts might have on translators. For that reason, CDA offers an useful frame for 

analyzing this specific data. 

CDA allows the data to lead the analysis, and similarly my analysis is constructed around the 

dominant features in my data. I began my analysis by identifying the dominant discourses and ways 

of representing translators that were present in my data. I then analyzed them more closely as 

separate thematic units. My analysis is loosely based on Norman Fairclough’s (2003: 191–193) list 

of focal questions for conducting critical text analysis. I did, however, alter the list somewhat to 

better fit my own research approach. The questions I analyzed my data with were: 

1. How are social actors represented? Which relevant voices are included and which possibly 

excluded from the texts? Are the social actors activated or passivated? How are they named or 

classified? What is the relationship between the social actors? 
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2. What (value) assumptions are made? Are they possible ideological? How are values realized? 

3. What has been foregrounded in the texts? What has possible been hidden in the background? 

4. What kind of causal relationships are present? What are the major problem-solution pairs? 

5. How is the reader confronted? How is language used to influence the reader? 

6. Are these texts part of any broader social events?  

With these questions I wish to analyze the public image of translators: how translators are qualified, 

to what extend are they voices heard, how do they exploit their visibility in the media and how do 

the texts strive to influence to reader. I validate my findings with examples from my data and strive 

to justify my arguments with clear evidence from my data.  

My hypothesis is that the question of translators’ visibility, which is currently a quite trendy topic in 

translation studies, will also be present in my data. I presume that especially translators themselves 

will voice their concerns over their social status and use their media visibility to broaden and 

perhaps even improve the public image of translators. 

Results 

My analysis shows that there are three major discourses present in the data. I call them the discourse 

of artistry, the discourse of expertise and the discourse of poverty.  The first of them, the discourse 

of artistry, is explicitly present in most articles and their headlines. The articles on Juva’s 

appointment as Artist Professor all define translation as a form of art and represent translators as 

artists who are creatively talented, and to whom translation is not just a vocation but rather a 

calling. Translators are labeled as artists by journalists, by authorities, by translators themselves and 

by the organizations that represent them. Yet the discourse of artistry is not unanimously embraced 

and accepted by all social actors in the data. In the articles on translators’ fees, many translators find 

the discourse of artistry to be a disservice to professional translators. They feel that the talk of 

translators as artists motivated by passion and not by financial gain enables publishers to continue 

to pay low fees translators. 

The second dominant discourse, the discourse of expertise, is also present in most articles. It is not 

as controversial as the discourse of artistry, but, on the contrary, accepted by all social actors in my 
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data. The discourse of expertise is used to improve the status of translators by presenting translation 

as a demanding profession and by depicting translators as highly educated and socially appreciated 

professionals. Both journalists and translators themselves measure the expertise of translators by the 

length of their career, by the popularity and the number of their published translations, by the 

awards and prizes granted to them, and by the level of their education.  

The third discourse type, the discourse of poverty, represents translators as underpaid victims, 

powerless in comparison to their employees who are able to dominate the translation markets.     

The discourse of poverty pleads to the reader on an emotional level and is founded on personal 

tragedies and narratives about translators who do not enjoy the same benefits as other highly 

educated professionals, but rather are forced to live on the margins of poverty. The discourse of 

poverty paints a bleak picture of translation as a profession. It is also closely connected to the 

discourse of expertise: translators and journalists justify their demands for higher translation fees by 

emphasizing translators’ expertise. This is the key problem-solution pair in my data: low translation 

fees are a major concern for translators and the solution to the problem, offered by both journalists 

and translators, is an increment in wages as an indication of appreciation of translators’ skills and 

high education. 

 My study goes on to show that translators often use their visibility in the media to educate their 

audience. They direct their speech to the general public and also to more specific groups, such as 

publishers, literary critics, other translators and people considering working as professional 

translators. In my data translators eagerly enlighten readers about the translation process and the 

social aspects of translation. They also stress the importance of high quality translations. 

Unprofessional translators and translations done under straining circumstances are presented as       

a threat to the development of Finnish language and culture. 

Furthermore, the results of my study seem to prove wrong the common belief that translation errors 

are constantly brought up in media texts written about translators. Only two of the articles in my 

data refer to translation errors, while many of them mention the term quality in connection to 

translations. The difference between the connotations of the terms error and quality is significant. 

Together with the above mentioned debate over the discourse of artistry, this shift from errors to 

quality seems to indicate that the public image of translators is undergoing changes and becoming 

more varied. However, my analysis of the photographs used to illustrate the newspaper articles 

shows that some old stereotypes of translators still prevail. In the photographs, the translators are 
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often shown working alone, and seem somewhat isolated from the world. Together with their 

captions, the photographs tell a story of people who work from their homes and live by their own 

schedules, and do not have much contact with the outside world. Yet, in the 21
st
 century, this is no 

longer the reality most translators live in. 

Indeed, one of the somewhat negative outcomes of my study is the discovery that the public image 

of translators is dominated by literary translators alone. Other translation professionals, such as 

document and audiovisual translators, are completely absent from the articles in my data – even 

though the majority of SKTL’s members identify themselves as document translators, and literary 

translators make up a clear minority. Yet in my data the term “translator” (kääntäjä) seems to be 

synonymous with literary translator. In this sense, the public image of translators in the Finnish 

daily newspapers is rather narrow and somewhat misleading. 

Discussion 

The common thread in my data seems to be the value of translators. In all of the articles translators 

are presented as valued professionals, whose expertise are shown through their education, long 

careers, demanding translation works and through listing different awards, titles and prizes they 

have received. A major concern among Finnish translators is the inconsistency between the alleged 

appreciation of skilled translators and the low translation fees that threaten the quality of 

translations and even the future of professional translation.  

The results of my study show that this concern over translators being underpaid provokes them to 

take advantage of their visibility in the newspapers by educating readers on the social aspects of 

translation and the translation process itself. Educating readers often goes hand-in-hand with the 

discourse of poverty. Both are used to provoke emotion in readers and to raise awareness of 

translators’ low income and straining work conditions. While this strategy serves the purpose of 

stirring public discussion, it might also scare away would-be translators by presenting the 

profession in a negative light. 

These negative aspects are, however, balanced by the discourse of artistry and the discourse of 

expertise, which emphasize the positive: translators’ passion for their work, the high level of skill 

and creativity, and the high appreciation of quality translations.  
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Nonetheless, the discourse of artistry appears to cause controversy between translators. While some 

translators encourage referring to translators as artists, others discard the label as archaic and 

misleading. There is a clear division between those who see translation as their calling and as a 

creative process, and those who rather just practice a profession to make a living. The debate over 

the discourse of artistry reveals that translators themselves have not yet agreed on how to define a 

professional translator.  

Other researchers have also made similar conclusions. Kaisa Koskinen (2007), for example, notes 

that the profession of literary translators is a relatively new one: in the past translations were done 

as a sideline by people who were also otherwise active in the cultural scene and in art faculties. 

Translator is not a legally protected title in Finland and it is open to interpretations whether the title 

is “earned” based on education or a certain number of published translations, or if it is a question of 

chosen identity. Emphasizing the cultural end of the translation spectrum and talking about 

translators’ love and passion for their work seems to be a disservice to those who translate, for 

example, documents and do not identify themselves as artists. (Koskinen 2007: 334.) As long as 

translators themselves are uncertain about how to define a translator, the general public can not be 

expected to be able to make such a definition, either. 

The literary translators’ viewpoint is clearly the dominant one in daily newspapers. The data of this 

study would also seem to suggest that the vast majority of articles on translators are published in the 

culture section of daily newspapers. This context further encourages the reader to think of 

translation as a cultural act. It would perhaps benefit the whole profession to strive to broaden the 

public image of translators, and to encourage document and audiovisual translators to seek more 

attention in the media. 

Nonetheless, the apparent shift from focusing on translation errors to stressing the quality of 

translations is undeniably a positive improvement in the public image of translators. My study also 

shows that despite their divisions, Finnish translators also come across as a rather uniform group in 

their attempts to promote translation as a valuable profession. The theoretical discussions of 

translators’ visibility have obviously had some impact on the way in which translators present 

themselves in the media. 
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Conclusion 

The results of this study would suggest that the public image of translators is a rather narrow one, 

and dominated by literary translators. Yet translators clearly are able to get their voices heard in the 

media, and to use their visibility to further their agendas. Translators are often supported by 

journalists in their endeavors, and similarly journalists and translators use the same discourses when 

discussing the translation profession.  

Due the limitations of this study, I am unable to estimate how readers will respond to the way 

translators are represented in my data. It would, however, be interesting to approach the question of 

translators’ visibility with the tools of audience reception theory.  

It would be also be profitable to research translators’ intertextual visibility from the point of view of 

document translators and audiovisual translators – if, in fact, they are given any visibility in the 

media. Presumably, the translation profession would come across in a very different light in such a 

study.  

The results of this study could possibly have been different had I used a larger data and been able to 

analyze more material. But despite the fact that the quantity of my data was not vast, I believe it to 

be a fair representation of the overall material daily newspapers publish about translators and 

translation: the data used in this study consisted of several different voices, viewpoints and themes. 

It was challenging at times to limit only the most relevant elements to my final analysis, as there 

seemed to an endless number of interesting elements to be found in my data. 

The purpose of this study is not to offer all-inclusive answers, but rather to generate discussion and 

provoke thought on how the public image of translators is constructed in media texts, and what the 

current challenges and future possibilities of media visibility are for professional translators. 


