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1 JOHDANTO 

2000-luku on ollut käännösalalla jatkuvien muutosten aikaa. Lisääntyvä globalisoituminen, talou-

dellinen kilpailu ja yhä useamman käännösalan ammattilaisen toimiminen yrittäjänä vaikuttavat 

kääntäjänä työskentelyn maailmaan. Myös nopeasti uudistuvan teknologian ja tekniikan muok-

kaamat työskentelytavat, kääntämisen käsitteen muuttuminen monimerkityksiseksi sekä maail-

manlaajuisesti jatkuvasti kasvava viestintäpalveluiden kysyntä ovat haastaneet pohtimaan kään-

tämistä, kääntäjän työnkuvaa sekä alalla tarvittavaa osaamista uudesta näkökulmasta. Esimerkiksi 

jokaisen teknologisen sukupolven on sanottu kestävän enää vain kolme tai neljä vuotta, minkä 

takia kääntäjät joutuvat kohtaamaan vähintään kolme suurta muutosta vuosikymmenessä. (Ks. 

esim. Gouadec 2007, 336; Krajcso 2011, 269; Antinjuntti 2012, 1.) Mutta millaiselta kääntäjän työn-

kuva oikeastaan näyttää tulevaisuudessa? Entä millaista osaamista muuttuvassa toimintaympäris-

tössä erityisesti tarvitaan? 

 

Käännösalan muutoksiin reagoimisessa ratkaisevaa on Gouadecin (2007, 336) mukaan kouluttaa 

opiskelijoita, jotka valmistuttuaan kykenevät kohtaamaan monipuolisesti erilaisia ammatillisia 

haasteita. Gouadec (2007, 336) kirjoittaa koulutuksessa olevan tärkeää käsitellä parhaillaan käyn-

nissä olevan käännöstieteellisen kehityksen teoreettisia näkökulmia sekä tutustuttaa tutkimuksen 

tekemisen periaatteisiin, jotta opiskelijat saavat valmiudet reflektoida alaa. Krajcso (2011, 296) puo-

lestaan painottaa, että on tärkeää selventää käännöstieteestä valmistuneiden työskentelykenttää. 

Tällä tavoin voidaan varmistaa se, että kääntäjäkoulutusohjelmat kohtaavat jatkuvasti muuttuvat 

markkinoiden tarpeet. 

 

Antinjuntti (2012, 1) pohtii, että aktiivisina toimijoina jokainen käännösalan ammattilainen voi 

vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kääntäjän ammatti kehittyy. Tämä vaatii kuitenkin ”valppautta ja 

osallistumista ja keskustelua alan muiden toimijoiden kanssa” (mp.). Tähän keskusteluun haluan 

liittyä myös pro gradu -tutkielmallani. 

 

Tavoitteenani on selvittää kääntäjän ammatissa nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista eli 

kompetenssia suomalaisten työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden näkökulmasta.1 Kääntäjän 

kompetenssia ei ole tietääkseni vielä lähestytty tulevaisuudentutkimusta hyödyntäen. Tulevaisuu-

dentutkimuksen keinoin keskityn sekä ymmärtämään nykyhetken toimintaympäristöä että hah-

mottamaan ja rakentamaan käsityksiä tulevasta ja tulevaisuudessa käännösalalla tarvittavasta 

osaamisesta. Tutkielman tuloksista syntyy myös ehdotuksia siihen, millaisia kompetensseja tulisi 

                                                      
1 Tässä tutkielmassa käytän kompetenssia, taitoja ja osaamista osin toistensa synonyymeina. Ymmärrän kompetenssin ole-
van ikään kuin yläkäsite kaikille niille taidoille, tiedoille ja osaamiselle, joita kääntäjän ammatissa tarvitaan. 
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ottaa huomioon kääntäjäkoulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä, jotta koulutus pystyisi en-

nakoivasti vastaamaan jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin ja tarpeisiin. Tutkimusongel-

man sekä tutkielman tavoitteiden muodostamisen taustalla ovat vaikuttaneet siis seuraavat alaky-

symykset: 

1) Millaiseksi työelämän ja koulutuksen asiantuntijat kuvaavat kääntäjän kompe-
tenssin ja nykyisen työkentän? 

2) Millainen on kääntäjän työkenttä tulevaisuudessa? 

3) Millaista osaamista käännösalalla tarvitaan tulevaisuudessa? 

4) Onko työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden näkemyksissä eroja? 

 

Aloitan tutkielmani esittelemällä luvussa 2 tulevaisuudentutkimuksen periaatteita, joita hyödyn-

netään tämän tutkielman toteutuksessa. Tämän jälkeen kuvaan luvussa 3 kääntäjäkoulutuksen 

kehittymisen vaiheita Suomessa 1960-luvulta nykypäivään sekä ammatissa ja kääntäjän toimin-

taympäristössä viime vuosina tapahtuneita muutoksia. Kun koulutuksen puitteet ja viimeaikaiset 

alalla tapahtuneet muutokset ja haasteet on esitelty, siirryn seuraavaksi luvussa 4 käsittelemään 

alan tutkimuskirjallisuudessa tärkeiksi koettuja kääntäjän kompetensseja. Tulevaisuudentutki-

muksen peruslähtökohta on, että tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja muotoillaan nykyhet-

ken ymmärryksen pohjalta (ks. myös luku 2), minkä takia en ole nähnyt tarkoituksenmukaiseksi 

tarkastella tässä tutkielmassa alan muutoksia tai kompetenssiymmärrystä vuosikymmenten takaa. 

Lähestyn kompetenssia pääasiassa 2000-luvulla kirjoitetun kirjallisuuden pohjalta, koska oletan 

sen kuvaavan nykytilannetta parhaiten.2 Otan tarkasteluun mukaan myös European Master’s in 

Translation (EMT) -hankkeen (ks. luku 4.3) sekä sen parissa syntyneen kompetenssien jaottelun. 

 

Luvussa 5 esittelen tässä tutkimuksessa hyödynnetyt tutkimus- ja analyysimenetelmät ja kuvaan 

tutkimuksen toteutuksen. Esittelen myös tutkimusotannan. Tulosten käsittelyn olen jakanut luvus-

sa 6 kahteen osaan: taustatietoaineiston käsittelyyn ja varsinaisen kyselyaineiston käsittelyyn. Teen 

analyysista yhteenvedon ja johtopäätöksiä sekä vertaan tuloksia aiempaan tutkimuskirjallisuuteen 

luvussa 6.3. Luvussa 6.4 pohdin kyselyn ja aineiston luotettavuutta ja rajallisuutta. Lopuksi pohdin 

työtä kokonaisuutena ja avaan tutkielman pohjalta syntyneitä jatkotutkimusideoita. 

 

                                                      
2 Ennen 2000-lukua kirjoitetusta kirjallisuudesta laajan yhteenvedon on tehnyt esim. Pym 2003. 
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2 TULEVAISUUDENTUTKIMUS 

Tutkielmassa hyödynnetään tulevaisuudentutkimuksen periaatteita käännösalan nykyhetken 

ymmärtämisessä ja tulevaisuuden hahmottamisessa ja rakentamisessa. Tässä luvussa esittelen 

lyhyesti tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtia sekä tulevaisuudentutkimusta tiedonalana.  

 

Tulevaisuudentutkimuksessa3 on kyse tulevaisuutta koskevan eri tieteiden tuottaman tiedon sekä 

muun inhimillisen kokemustiedon ja ymmärryksen keräämisestä, soveltamisesta ja kriittisestä 

analysoinnista (ks. esim. Malaska 1993, 7; Rubin 2003, 903; Opetushallitus 2010a). Tiedonalana 

tulevaisuudentutkimus on uusi, ja se sijoittuu tieteellisen tutkimuksen perinteessä lähelle yhteis-

kunta- ja humanistisia tieteitä. Tulevaisuudentutkimus on luonteeltaan monitieteistä ja laaja-alaista, 

koska sen tavoitteena on mahdollisimman kattavan ymmärryksen saavuttaminen empiirisestä 

tutkimuskohteesta (Kamppinen, Malaska & Kuusi 2003, 25). Muun muassa Malaska (1993, 8) kir-

joittaa todellisuuden olevan kompleksista, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tulevaisuus muotou-

tuu maailmanyhteisöjen ja yhteiskuntien eri osissa tapahtuvan ajattelun, arvioinnin ja merkitysten 

antamisen, suunnittelun ja tavoitteiden asettelun, päätöksenteon ja vaikuttamisen sekä näitä seu-

raavien tekojen ja toiminnan, mutta myös näistä riippumattomien tiedostamattoman toiminnan ja 

sattumien kautta (ks. esim. Malaska 1993, 9; Mannermaa 1993, 19–21). 

 

Harisalo (1994, 16) puolestaan kirjoittaa tulevaisuuden olevan ”ajassa avautuva reaalinen prosessi, 

johon vaikuttavat sekä menneisyyden kokemukset että uudet oivallukset”. Harisalon (mts. 16–18) 

mukaan ihmiset voivat joko vahvistaa hyväksi kokemiaan trendejä tai torjua haitallisina pitämiään 

ominaisuuksia, minkä takia tulevaisuudentutkimus voidaan määritellä toiminnaksi, jossa käyte-

tään sekä tieteellisiä että ei-tieteellisiä menetelmiä tulevaisuutta koskevan tietämyksen keräämi-

seksi ja tuottamiseksi. Tulevaisuudentutkimukselle voidaan nimetä kaksi olennaisuutta: Ensim-

mäisen olennaisuuden mukaan tulevaisuudentutkimuksessa on tärkeää kehittää sellaisia mene-

telmiä, joiden avulla tulevaisuudesta pystytään sanomaan tai tietämään jotakin. Toisen olennai-

suuden mukaan tulevaisuudentutkimus hahmottaa ja käsittelee tulevaisuutta. (Harisalo 1994, 18–

19). Tämä voi tarkoittaa Harisalon (mp.) mukaan puhdasta ennustamista ja ilmiöiden tunnistamis-

ta, tulevaisuuden normatiivista hahmottamista, trendien löytämistä ja/tai niiden estämistä tai ajat-

telun ärsykkeitä, joilla asioita pakotetaan tarkastelemaan uusista näkökulmista tai entistä syvälli-

semmin. 

 

                                                      
3 Tulevaisuudentutkimuksen rinnalla vaihtoehtoisia termejä ovat tulevaisuuden tutkimus ja tulevaisuustutkimus (Opetushalli-
tus 2010a; Rubin 2003, 903). 
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Tulevaisuuden tarkastelu perustuu siis menneisyyttä sekä nykyhetkeä koskevan ymmärryksen 

hyödyntämiseen tulevaisuutta hahmottavien skenaarioiden, tulevaisuuskuvien ja tulevaisuuden 

kehityskulkujen rakentamisessa (Bell 1997, 80). Tulevaisuutta voidaan Bellin (mts. 174–179) mu-

kaan tutkia epäsuorasti sellaisten tosiasiallisten asioiden avulla, joilla on yhteys tulevaisuuteen. 

Tällaisia merkitysyhteyksiä luovat muun muassa: 

1) ihmisten nykyiset käsitykset ja odotukset mahdollisesta tulevaisuudesta 

2) ihmisten käsitykset todennäköisimmästä tulevaisuudesta 

3) ihmisten vaihtoehtoisia tulevaisuuksia koskevat tavoitteet, arvot ja asenteet 

4) ihmisten nykyisten tekojen intentiot 

5) ihmisten väliset sopimukset ja sitoumukset 

6) tieto menneistä ja nykyisistä asiaintiloista ja tapahtumista. (Bell 1997, 174–179.) 

 

Mannermaa (1993, 23) huomauttaa kuitenkin, että tulevaisuudentutkimuksessa luotavien skenaa-

rioiden, tulevaisuuskuvien ja tulevaisuuden kehityskulkujen ja ”tulevaisuuden todellisuuden” 

välillä vallitsevaa korrespondenssia ei voida periaatteessa edes arvioida, koska ”tulevaisuuden 

todellisuutta” ei ole olemassa. Tulevaisuudentutkimus on myös eksplisiittisesti arvorationaalista ja 

välineellistä tiedontuotantoa, koska siihen sisältyy päämääriä ja intressejä haluttavista tulevai-

suuksista (Malaska 1993, 6; Mannermaa 1993, 21). Tulevaisuudentutkimuksen tavoitteena on kek-

siä, kehittää, arvioida ja ehdottaa mahdollisia, todennäköisiä ja/tai haluttavia tulevaisuuksia (Bell 

1997, 73). Tulevaisuudentutkimuksella pyritään siis laajentamaan tietoisuutta ja ymmärrystä ny-

kyhetkestä, hahmottamaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja sekä kehittämään 

ihmisten taitoja, käyttäytymistä ja valintoja niin, että paremman asiaintilan saavuttaminen tulee 

mahdolliseksi (ks. esim. Malaska 1993, 9; Mannermaa 1993, 21–23; Bell 1997, 73–76).  

 

Tulevaisuudentutkimuksen erityinen anti liittyy Kamppisen, Malaskan ja Kuusen (2003, 30–31) 

mukaan läheisesti siihen, että erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja hahmotellaan 

yhdessä erilaisten intressiryhmien kanssa. Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin alalla on 

kehitetty joukko menetelmiä, joiden avulla mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja voidaan 

jäljittää. 
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3 KÄÄNTÄJÄN AMMATTI MURROKSESSA 

Kääntäminen ja tulkkaus ovat kehittyneet ja muuttuneet koko olemassaolonsa ajan. Tähän asti 

suurimman aikakauden tällä alalla katsotaan kuitenkin alkaneen 1900-luvulla ja erityisesti sen 

loppupuolella (Saksa 2004, 154). Esittelen luvussa 3.1 kääntäjäkoulutuksen alkamista ja kehittymis-

tä Suomessa 1960-luvulta tähän päivään. Luvussa 3.2 paneudun puolestaan käännösalalla viimeis-

ten 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin ja uusiin suuntauksiin, jotka ovat tuoneet alalla 

tarvittavaan osaamiseen omat haasteensa. 

3.1 Kääntäjäkoulutuksen kehittyminen Suomessa 

Suomalainen kääntäjäkoulutus juontaa juurensa 1960-luvulle, jolloin perustettiin ensimmäiset 

kääntäjäkoulutukseen erikoistuneet kieli-instituutit (Saksa 2004, 154; Sunnari 2011, 22). Vuonna 

1966 Tampereelle ja Turkuun ja vuonna 1968 Savonlinnaan ja Kouvolaan perustetuissa kieli-

instituuteissa tarjottiin ensin kaksi- ja myöhemmin kolmivuotista diplomikielenkääntäjän (DKK) 

koulutusta (Saksa 2004, 154). Koulutus oli suunnattu liike-elämän tarpeisiin ja painotti erityisesti 

käytännön kielitaitoa. Tutkintoon kuului pää- ja sivukielen sekä erikoisalojen kääntämisen opinto-

ja. Pää- ja sivukielet valittiin englannin, saksan, ruotsin, ranskan ja venäjän kielestä ja erikoisala 

taas kaupan, lain ja hallinnon, lääketieteen tai tekniikan parista. (Saksa 2004, 154; Sunnari 2011, 22.) 

 

Koulutus ei kuitenkaan alun perin auktorisoinut eli virallistanut kääntäjiä ja tulkkeja, vaan oikeus 

toimia virallisena kääntäjänä saatiin läpäisemällä auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan 

järjestämä koe. Virallisena kääntäjänä saattoi siis toimia kuka tahansa kokeen hyväksytysti suorit-

tanut henkilö. (Saksa 2004, 155–156; Opetushallitus 2012.) Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolau-

takunta myöntää edelleen hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä. Auktorisoi-

duksi kääntäjäksi voidaan Opetushallituksen mukaan ”hyväksyä luotettavaksi tunnettu täysi-

ikäinen henkilö, jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi ja jolla on kotikunta Suomessa taikka vakinai-

nen asuinpaikka jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen 

kuuluvassa valtiossa ja joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon”. (Opetushallitus 

2012.) 

 

Vuodesta 2008 lähtien auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta on voinut myöntää korkea-

koulututkinnon perusteella oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä4 tutkintoon sisältyvässä 

                                                      
4 1.1.2013 alkaen on voimassa vain auktorisoidun kääntäjän nimike. Aiemmin virallisen kääntäjän nimikettä käyttäneet 
kääntäjät voivat hakea auktorisoidun kääntäjän nimikettä ilman tutkintolautakunnan koetta, mikäli he muutoin täyttä-
vät edellytykset auktorisoitujen kääntäjien oikeuden saamiseksi. (Opetushallitus 2012.) 
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kieliparissa äidinkieleen eli siihen kieleen päin, jonka hakija hallitsee parhaiten (A-työkieli). Tut-

kintoon on tullut sisältyä vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot.5 Opintojen 

on täytynyt koostua sekä kääntämisen teoreettisista että käytännöllisistä yliopisto-opinnoista, ja 

niihin on täytynyt sisältyä vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen 

opinnot. Todistus oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä on kuitenkin maksullinen. (Ope-

tushallitus 2012.) 

 

Koulutuksen parissa syntyi myös tarve luoda objektiivisia ja tieteellisiä näkemyksiä kääntämisestä. 

Kääntäjien ja tulkkien koulutus laajenikin vuonna 1981 filosofian maisterin tutkintoon johtavaksi ja 

siirtyi Saksan (2004, 154) mukaan kuin itsestään yliopistojen piiriin. Vastaava kehityskaari oli ta-

pahtunut aiemmin muun muassa Kanadassa ja Saksassa. Tampereen ja Turun kieli-instituutit liit-

tyivät oman kaupunkinsa yliopistoihin, Savonlinnan kieli-instituutti silloiseen Joensuun korkea-

kouluun ja Kouvolan kieli-instituutti Helsingin yliopistoon. Samoihin aikoihin silloisessa Vaasan 

kauppakorkeakoulussa aloitettiin ruotsinkielinen kääntäjäkoulutus. (Saksa 2004, 154; Sunnari 2011, 

22.) Helsingin yliopistoon luotiin puolestaan ranskan ja saksan kääntämisen linjat 1990-luvun puo-

livälissä (Heikkinen 2013). 

 

Yliopisto-opiskelu painotti edelleen monipuolista ja vahvaa käytännön kieli- ja käännöstaitoa, 

mutta täydentyi teoria- ja metodologiaopinnoilla. Samalla myös Suomessa käynnistyi alan tutki-

mus- ja julkaisutoiminta. (Sunnari 2011, 22.) Suomalainen kääntäjäkoulutus noudatteli alkuun 

etenkin saksalaisista vastaavista oppilaitoksista saatuja malleja, mutta Suomessa on myös vuosien 

mittaan kehitelty omia käytäntöjä. Suomalainen kääntäjäkoulutus on myös esimerkiksi toiminut 

osin mallina muiden maiden koulutuksen järjestämiselle – erityisesti Ruotsissa, missä koulutus 

alkoi Suomea myöhemmin. (Saksa 2004, 155.) 

 

Kääntäjäkoulutuslaitokset toimivat yliopistoihin siirtymisen jälkeen melko yhtenäisissä hallintora-

kenteissa ja opetusohjelmissa. Sunnarin (2011, 22) mukaan esimerkiksi opiskelijavalinnat suunni-

teltiin valtakunnallisessa työryhmässä. 1990-luvun puolivälissä alkoi kuitenkin hallinnollinen eriy-

tyminen, joka näkyi selvimmin laitosten nimissä. Kouvolassa ja Tampereella siirryttiin opiskele-

maan Käännöstieteen laitokselle (myöhemmin Kieli- ja käännöstieteiden laitos) ja Savonlinnassa 

Kansainvälisen viestinnän laitokselle. Turussa eri kielten kääntämisen ja tulkkauksen linjat jakau-

tuivat omiksi oppiaineiksi ja konferenssitulkeille6 aloitettiin erillinen erikoistumiskoulutus. (Sun-

nari 2011, 22.) 

                                                      
5 Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007 sekä valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007 astui-
vat voimaan 1.1.2008. Laissa ja asetuksessa mainitaan auktorisoidun kääntäjän oikeuden saaminen korkeakoulututkin-
non perusteella tietyin edellytyksin. (Opetushallitus 2012.) 
6 Tulkkien koulutus ja kompetenssit on rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle niiden erityislaatuisuuden vuoksi. Tulkki-
en kompetenssien tarkastelu vaatisi omanlaisensa lähestymistavan. 
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Vuoden 2010 myötä kääntäjäkoulutuksessa tapahtui lisää organisaatiouudistuksia. Uudistusten 

tavoitteena on ollut hallinnon rakenteellinen kehittäminen sekä pyrkimys suurempiin yliopiston 

sisäisiin yksiköihin ja harvempiin hakukohteisiin. (Ks. esim. Sunnari 2011, 22.) Tampereen yliopis-

tossa otettiin käyttöön vuonna 2011 tiedekuntien sijasta tieteenalayksiköt. Kääntämistä on opiskel-

tu elokuusta 2012 lähtien Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä joko Englannin kielen, 

kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa, Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkin-

to-ohjelmassa tai Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa. (UTA 2013b.) 

Lisäksi Tampereen yliopistossa kääntämistä opiskelevien on mahdollista laajentaa kielitaitoaan jo 

opintojen aikana: valinnaisina opintoina voi opiskella muun muassa ruotsia kääntäjän työkielenä, 

espanjan kieltä tai ranskan kieltä (UTA 2013a).7 Helsingin yliopistossa englannin, saksan, ja venä-

jän kääntämisen oppiaineet kuuluvat humanistisen tiedekunnan Nykykielten laitokseen ja ruotsin 

kääntäminen Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien 

laitokseen (Sunnari 2011, 22; Helsingin yliopisto 2012). Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodos-

tettiin vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto. Filosofisen tiedekunnan humanistisella osastolla opiskel-

laan joko englannin kieltä ja kääntämistä, saksan kieltä ja kääntämistä tai venäjän kieltä ja kääntä-

mistä. (Sunnari 2011, 22; UEF 2013.) Turun yliopistossa kääntämistä opiskellaan humanistisessa 

tiedekunnassa Kieli- ja käännöstieteiden laitokseen kuuluvilla kääntämisen ja tulkkauksen linjoilla 

(Sunnari 2011, 22; UTU 2013). Vaasassa kääntämistä ja tulkkausta opiskellaan eri kielissä Kielten ja 

viestinnän yksikössä (UVA 2013).  

 

Käännösalan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluu nykyisin eurooppalaisten valtakielten 

opiskelun ohella myös yleisluontoisten asia- ja erikoisalojen tekstien sekä av- ja kaunokirjallisuu-

den kääntämistä, äidinkielen (suomen) opintoja, terminologiaa, tiedonkäsittely- ja viestintäoppia, 

yleissivistäviä oppiaineita sekä kieli- ja käännösteorian opintoja. (Ks. esim. Saksa 2004, 155.) 

 

Suomalaisten yliopistojen kääntämisen ja tulkkauksen koulutusta ja tutkimusta arvostetaan Eu-

roopassa, mistä osoituksena on Sunnarin (2011, 22) mukaan esimerkiksi se, että Tampereen ja Tu-

run yliopistojen kääntäjäkoulutuksen opetusohjelmat on hyväksytty Euroopan komission hallin-

noimaan European Master’s in Translation (EMT) -verkostoon (ks. myös luku 4.3 tässä tutkielmas-

sa). 

 

                                                      
7 Tampereen yliopistossa ruotsia ja ranskaa voi opiskella myös Pohjoismaisten kielten ja Ranskan kielen tutkinto-
ohjelmissa (UTA 2013b). 
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3.2 Käännösalan muutokset 

Monikielisen viestinnän ammatit ovat kehittyneet paljon viimeisten 20 vuoden aikana. Alan nope-

aan muuttumiseen ovat vaikuttaneet niin teknologian jatkuva kehittyminen kuin markkinoiden 

muuttuminen erityisesti globalisaation ja palveluiden ulkoistamisen ja mukauttamisen myötä. (Ks. 

esim. EMT 2009, 2; Biel 2011, 163; Krajcso 2011, 270.) Tämän kehityksen seuraukset näkyvät työn 

jakautumisessa sekä kääntämisen määrän, laadun ja hinnan suhteissa. Alalla tarvitaan jatkuvasti 

myös uudenlaista osaamista. Jääskeläinen, Kujamäki ja Mäkisalo (2011, 144) toteavat käännösten 

tarpeen kasvaneen huomattavasti globalisaation myötä, mutta samanaikaisesti kääntämisestä on 

tullut yrityksille epätoivottu kustannuserä. Käännösmarkkinoilla on myös kehitetty uusia teknisiä 

apuvälineitä helpottamaan kääntämistä sekä vähentämään kustannuksia. Jääskeläinen ym. (2011, 

144) mainitsevat alalla tapahtuneiksi muutoksiksi myös ei-päätoimisesti käännöksiä tekevien toi-

mijoiden, kuten niin kutsuttujen fanikääntäjien tai vapaaehtoisten harrastelijoiden tulemisen alalle 

sekä joukkoistamisen hyödyntämisen kääntämisessä. Kääntäjän jokapäiväisessä työssä muutokset 

näyttävät näkyvän selvimmin käännösteknologiassa sekä ammatillisissa käytännöissä. (EMT 2009, 

2; Biel 2011, 163; Krajcso 2011, 270.) 

 

Abdallah (2012, 29) kirjoittaa kääntäjien olevan nykypäivänä upotettuja monimutkaisiin verkos-

toihin ja ammatillisiin toimintoihin. Kääntäjät toimivat usein alihankkijoina monesta eri toimijasta 

koostuvissa monikansallisissa tuotantoverkostoissa, jotka ovat haasteellisia toimintaympäristöjä 

niin ammatissa pidempään toimineille kääntäjille kuin vastavalmistuneille (Abdallah 2012, 32–33, 

39–40). Abdallahin (mts. 33, 39–40) väitöskirjatutkimuksen tulokset kertovat tuotantoverkoston eli 

asiakasyritysten, käännöstoimistojen ja kääntäjien välisessä yhteistoiminnassa olevan ongelmia, 

joita ovat esimerkiksi se, ettei vastuun jakautumisesta ole sovittu riittävän selvästi toimijoiden 

kesken, ja se, että toimijoilla on erilaisia päämääriä laadun suhteen (esim. asiakasyritykset ja kään-

nöstoimistot haluavat usein toimia taloudellisesti kannattavimmalla tavalla, jolloin kääntäjä saat-

taa jäädä ainoaksi laadusta kiinni pitäväksi toimijaksi). Abdallahin (2012, 39) mukaan todellisen 

yhteistyön syntymisen sekä laadukkaan lopputuotteen luomisen tuotantoverkostoissa estää se, 

että verkoston toimijoiden kesken on usein luottamuspula, kääntäjiä ei tueta riittävästi työssään 

eikä heille tarjota riittävästi tietoa kohdetekstin käyttäjistä, tekstin tarkoituksesta ja käyttöyhtey-

destä tai asiakasyritysten käyttämistä omista termeistä. Abdallah (mts. 41–42) argumentoi, että 

tämän kaiken seurauksena syntyy uhka käännösten laadun alenemiseen, mistä tulisi päästä eroon 

sillä, että kääntäjien asemaa ja toimintaedellytyksiä tuotantoverkostoissa vahvistettaisiin tai kään-

täjät nostettaisiin jopa verkostojen avaintekijöiksi. 

 

EMT-asiantuntijaryhmän (EMT 2009) mukaan oman haasteensa käännösalalle tuo se, että kääntä-

misen käsite on muuttunut monimerkityksiseksi (ks. myös luku 4.3). Toisinaan kääntämisen ym-
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märretään tarkoittavan sanasanaista välittämistä (esim. ns. taskukäännökset, joista puuttuu kon-

teksti ja jotka ovat vain leksikaalisen vastaavuuden sanakirjoja). Toisinaan kääntämiseen luetaan 

kuuluvaksi (ohjelmistojen, internetsivujen tai videopelien) lokalisointi, (audiovisuaalisten doku-

menttien) sovitus, monesta eri lähteestä (uutistoimistot, sanomalehdet, televisiouutiset) peräisin 

olevan informaation editointi, monikielinen ja tekninen kirjoittaminen, (mainonnan) mukauttami-

nen, tekstin tarkistaminen, yhteenvetävä kääntäminen ja niin edelleen. Tämä monimerkityksisyys 

on tehnyt mahdottomaksi tehdä luotettavia tilastoja esimerkiksi käännösten ja kääntäjien määrästä 

tai kääntäjien rooleista ja ansioista. (EMT 2009, 2.) 

 

Kääntäjän ammattikuva näyttää Schoppin (2012, 323, 328) mukaan kehittyvän yhä enemmän ”kiel-

tenvälisestä viestijästä” ”kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi”. Schopp (2012, 329) kirjoit-

taa Hönigin (1995)8 ymmärtäneen vuonna 1995 ammattimaisessa kääntämisessä olleen kyse kyvys-

tä tuottaa lähtökielellä kirjoitetuista teksteistä kohdekulttuurisesti ja -kielellisesti tarkoituksenmu-

kaisia tekstejä. Tällaista määritelmää on kuitenkin Schoppin (2012, 329) mukaan syytä laajentaa 

kääntämisen ja ammatin teknistymisen (esim. lisääntyneet käännösmuistit ja julkaisuohjelmat) 

mukanaan tuomien muutosten takia. Schopp (2012, 329) ymmärtää ammattimaisen kääntämisen 

olevan nykypäivänä kohdekulttuurissa hyväksyttävän viestinnän tuottamista kohdekielellä. Sa-

malla kääntäminen lisää painetun ja sähköisen median kulutusta kohdekulttuurissa. Kääntäjän 

tulee hyödyntää työssään ammatillista tietämystään ja valmiuksiaan kulloisenkin viestintävälineen 

1) viestinnällisen, 2) kielellisen ja 3) visuaalisen (eli typografisen) laadun varmistamisessa. Tämä 

edellyttää, että kääntäjä arvioi kriittisesti omaa ammattitaitoaan, sopii yhteisistä toimintatavoista 

muiden ammattilaisten kanssa ja liittyy sulavasti mukaan käännösalan tuotantoverkostoihin. 

(Shopp 2012, 329.) 

 

Biel (2011, 163) puolestaan luokittelee alalla tapahtuvat muutokset kolmeen pääluokkaan, joita 

ovat lisääntynyt ammattimaistuminen, globalisaatio ja erikoistuminen. Ammattimaistumisessa on 

kyse kääntämisen asemasta yleisesti hyväksyttynä ammattina, minkä saavuttamisessa yliopistoilla 

itsellään oli tärkeä rooli, kun ne ottivat koulutuksen itselleen kieli-instituuteilta 1970–1980-lukujen 

taitteessa (ks. myös esim. Saksa 2004, 154; luku 3.1 tästä tutkielmasta). Kääntämisen koulutusoh-

jelmien määrä on kasvanut jatkuvasti erityisesti Euroopan unionin laajentumisen yhteydessä (EMT 

2009, 1; Biel 2011, 163). Ammattimaistumisesta kertovat Bielin (2011, 163) mukaan myös alalle tul-

leet standardit (esim. EN 15038:2006)9 sekä kääntäjien ammatin tunnustaminen laissa (esim. Puo-

lassa 200410 ja Suomessa 200711 laki auktorisoiduista kääntäjistä). Globalisaatiossa on kyse kään-

                                                      
8 Hönig, Hans G. 1995. Konstruktives Übersetzen. Studien zur Translation, Bd. 1. Stauffenburg, Tübingen (Schopp 2012, 
334). 
9 EN 15038:2006 Translation services – Service requirements. European Committee for Standardization, Brussels 
10 Act of 25 November 2004 on the Profession of Sworn Translator. Dziennik Ustaw 2004, No. 273, item 270 
11 Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007 
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nösmarkkinoiden laajentumisesta paikallisesta globaaliksi. Internetin, sähköpostin ja muiden tek-

nisten välineiden myötä maantieteelliset rajat ovat hävinneet ja kääntäjät ovat siirtyneet globaaliin 

etätyöskentelyyn, jossa toimeksiannot ja asiakkaat saattavat tulla mistä tahansa maailman kolkasta. 

Erikoistuminen taas on pätevöitymistä joko sisällöllisesti tiettyyn erikoisalaan tai teknisesti johon-

kin viestinnän mediaan. (Biel 2011, 163.) Erikoistumisella voidaan nähdä tulevaisuudessa olevan 

nykyistä, tässä esitettyä, suurempi merkitys, kun ihmiset osaavat yhä useampia kieliä. Erikoistu-

minen esimerkiksi johonkin tiettyyn aihepiiriin tai viestinnän välineeseen voi muodostua valttikor-

tiksi kääntäjän ammattia harjoittavalle. 

 

Bielin (2011, 163) luokittelua alalla tapahtuneista muutoksista ei kuitenkaan voida yksioikoisesti 

nähdä tapahtuneen Suomessa viime vuosina, sillä suomalaisilla käännösmarkkinoilla esimerkiksi 

ammattimaistumista sekä erikoistumista on ollut jo pitkään. Esimerkiksi auktorisoidun kääntäjän 

tittelin on Suomessa saanut jo paljon 2000-lukua aiemmin. Myös erikoistumista on ollut jo kieli-

instituuttien aikana. (Ks. luku 3.1.) Toisaalta Bielin (2011, 163) luokittelu viestii alan muutoksien 

olevan positiivisia, mikä ei täysin vastanne todellisuutta. Esimerkiksi Bielin (mp.) ammattimais-

tumisen näkemyksen vastakohtana voi olla ajatus siitä, että kuka tahansa kieliä osaava pystyy 

kääntämään. Tällainen, maallikoiden keskuudessa vallitseva ajatusmalli nähdäkseni heikentää 

ammatin arvostusta ja asemaa. Myös kuunnellessani opiskelutovereideni keskusteluja ja seurates-

sani sähköpostilistoilla käytävää keskustelua toimeksiantojen hyväksymisestä pilkkahintaan, en 

voi olla huomaamatta, että erityisesti nuorten ammattilaisten keskuudessa alalla tuntuu tällä het-

kellä olevan ammattiylpeyden ja itseensä uskomisen puute, jotka itse asiassa vaikuttavat suoraan 

palkkioihin ja hintoihin. 

 

Suomalaisilla työmarkkinoilla käydään tällä hetkellä myös kiivasta keskustelua av-kääntäjien 

asemasta ja palkkioista. Palkkojen voidaan nähdä pysyvän ikuisuusongelmana, mutta tällä hetkel-

lä tunnutaan polkevan myös työehtoja ja oikeuksia. Trendi näyttäisi olevan se, että käännöstoimin-

taa määrittävät halvin hinta ja halvimmat kustannukset. (Ks. esim. Gorschelnik 2012, 4–6; HS 2012; 

Joutsenniemi 2012; KAJ 2012b; SKTL 2013; Yhteenveto 2013.) Bielin (2011, 163) mainitsema globali-

soituminen taas tarkoittaa valtakielillä yrittäjänä toimivan kääntäjän kannalta sitä, että markkinoil-

la olevat kilpailijat voivat olla mistä päin maailmaa tahansa. Toisaalta pienissä kielissä, kuten 

suomessa, paikallisuus lienee kuitenkin vielä valttia. 

 

Bielin (2011, 163) luokittelusta on kuitenkin nähtävissä käännösalan saama lisääntynyt huomio ja 

sen mukanaan tuomat muutokset kääntäjän asemassa. On lähestymistapa käännösalan muutoksiin 

mikä tahansa, niin yhteistä niille vaikuttaa olevan näkemys siitä, että koulutuksessa on mahdoton-

ta ennakoida kaikkea tulevaa muutosta (EMT 2009, 2; Biel 2011, 163). Toisaalta Jääskeläinen ym. 
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(2011, 152–153) argumentoivat sen puolesta, ettei kääntäjäkoulutusta voida pitää eristyksissä 

käännösmarkkinoilla tapahtuvista muutoksista, vaan kääntäjäkoulutuksen tulisi valmistaa opiske-

lijat selviytymään käännösmarkkinoilla tapahtuvien muutosten kanssa. Myös Schmid (2011, 2639) 

huomauttaa, että nykyisiä koulutusohjelmia on välttämätöntä muuttaa käytännönläheisemmiksi ja 

tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia paremmin huomioivammiksi. Yliopistollisen koulutuksen 

tulisi tulevaisuuteen suuntaavalla ja pohtivalla opetuksella ”valistaa” markkinoita (ja pitkällä täh-

täimellä) parantaa ja kehittää kääntäjän ammattia ja ammatillisia olosuhteita (Schopp 2012, 332). 

Olennaiseksi nousee siis kysymys, millaista osaamista koulutuksessa on välitettävä, jotta koulu-

tuksesta valmistuvat kääntäjät pärjäisivät jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. 
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4 KÄÄNTÄJÄN KOMPETENSSIT 

Kääntäjän asiantuntijatietoa ja ammattitaitoa kutsutaan käännöstieteessä usein kompetenssiksi12 

(ks. esim. PACTE 2003, 44; Lesznyák 2007, 168). Kompetenssilla kuvataan käännöstieteessä kuiten-

kin hyvin kirjavaa ymmärrystä niistä tiedoista ja taidoista, joita tarvitaan kääntäjäksi tulemiseen ja 

kääntäjänä toimimiseen. Useimmissa määrittelyissä tai malleissa kompetenssi jaotellaan osa- tai 

alakompetensseihin, jotka ovat kaikki olennaisia ammatin suorittamisen kannalta. Monen tutkijan 

tai tutkimusryhmän (ks. esim. Neubert 2000; Folaron 2002; Schäffner 2004; PACTE 2010) mukaan 

osakompetenssit yhdessä muodostavat kääntäjän kompetenssin, eikä mitään osakompetenssia 

voida pitää yksiselitteisesti muita tärkeämpänä. Esimerkiksi kielikompetenssia pidetään olennai-

sena ja perustavanlaatuisena edellytyksenä kääntämiselle, mutta se ei kuitenkaan yksinään riitä 

kattamaan kaikkia ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja (ks. esim. Schäffner & Adab 2000, ix). 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen erilaisia käännöstieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa esillä ole-

via näkemyksiä kompetenssin rakentumisesta, ja tarkoituksenani on erityisesti havainnollistaa 

näkemysten moninaisuutta. Luvuissa 4.1 ja 4.2 esittelemäni monet erilaiset kompetenssinäkemyk-

set toimivat pohjustuksena luvun 4.3 European Master’s in Translation (EMT) -hankkeen näke-

myksille. 

4.1 Kompetenssin rakentuminen 

Schäffner ja Adab (2000, x) lähestyvät kääntäjän kompetenssia esittelemällä sitä kuvaavia muita 

termejä. Heidän mukaansa kompetenssin käsitettä käytetään nykyään enemmän yläkäsitteenä 

kaikille kääntämiseen liittyville taidoille, joita voidaan kuvata termeillä tieto (knowledge), taidot 

(skills), tietoisuus (awareness) ja asiantuntijuus (expertise). Kompetenssin käsite siis kattaa Schäff-

nerin ja Adabin (2000, x) mielestä monia erilaisia osa-alueita tai kykyjä, joiden avulla kääntäjä ky-

kenee harjoittamaan ammattiaan, ja jotka perustuvat ennen kaikkea tietoon. Tämä tieto on sekä 

deklaratiivista eli ilmiöitä kuvailevaa että proseduraalista eli toimintaan pohjautuvaa. Deklaratii-

vista tietoa sovelletaan muun muassa siihen, että osataan arvioida käännöstilanteeseen liittyviä 

tekijöitä (esim. tietoisuus käännöstoiminnan viestinnällisestä merkityksestä). Proseduraalisen tie-

don avulla puolestaan tiedetään, millä viestinnällisillä keinoilla ja tavoilla käännöstoiminnan ta-

voitteet saadaan täytettyä. Kääntäjän kyky hyödyntää tätä kaksiosaista tietoa käytännössä on tie-

toisuutta, jota voidaan kuvata myös tietoisena päätöksentekona (conscious decision-making) tai 

                                                      
12 Käännöstieteellisessä kirjallisuudessa käytetään kompetenssista puhuttaessa usein termiä translation competence. Käy-
tän tässä työssä termin suomenkielisenä vastineena pääosin (kääntäjän) kompetenssia, koska en näe kompetenssin rajoittu-
van vain kohdetekstin tuottamiseen liittyviin taitoihin tai osa-alueisiin. 
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siirtokompetenssina (transfer competence). Siihen, mitä nämä edellä mainitut tiedot, taidot, tietoi-

suus (sekä tietoinen päätöksenteko ja siirtokompetenssi) ja asiantuntijuus tarkalleen ovat, eivät 

Schäffner ja Adab kuitenkaan ota kantaa. (Schäffner & Adab 2000, x.) 

 

Schäffner (2004, 123) on myöhemmin kirjoittanut kompetenssin olevan monimutkainen ilmiö, joka 

sisältää tietoista reflektointia ja tietoa kaikista niistä relevanteista tekijöistä, joita tarvitaan tarkoi-

tuksensa täyttävän kohdetekstin tuottamiseen. Kääntämistä harjoittavan on tiedettävä kääntämi-

sen prosesseista sekä siitä, mitä prosessien tuotteilta eli kohdeteksteiltä odotetaan. Schäffnerin 

käsitys perustuu Nordin (ks. esim. 1997, 1–3) ymmärryksen tavoin siihen, että kääntäminen on 

aina tarkoituksellista toimintaa. (Schäffner 2004, 123.) 

 

Hieman yksityiskohtaisemman luetelman kompetenssin rakentumisesta on antanut Folaron (2002, 

20), jonka mukaan kääntäjän kompetenssi sisältää laajimmillaan kielikompetenssin, kokemuspe-

räisen tiedon ja ymmärryksen maailmasta, pätevyyden tietyllä erikoisalalla, ammatillisen ja tekni-

sen kompetenssin sekä ajankohtaiset alan taidot (esim. uusimpien apuvälineiden hallitseminen). 

Samansuuntaisesta jaottelusta puhuu myös Jääskeläinen (Nuotiomäki 2009, 8–9)13, jonka mukaan 

kääntäjän kompetenssiin kuuluvat 

1) kielten ja kulttuurien tuntemus 

2) erikoisalojen tai ammattikielten tuntemus 

3) tiedonhakutaidot ja työkalujen hallinta 

4) käännösstrategiset tiedot ja taidot 

5) toiminnallinen tieto (procedural knowledge) 

6) sosiaaliset taidot (verkottunut asiantuntijuus eli yhteydet oman ja muiden alojen 
asiantuntijoihin) 

7) luovuus ja yrittäjyys. 

 

Jääskeläinen (Nuotiomäen 2009, 8–9 mukaan) korostaa kuitenkin toiminnallisen tiedon mer-
kitystä.  

 

Mackenzie (2004, 31) ymmärtää kääntämisen asiantuntija-ammatiksi, joka muodostuu erilaisista 

kääntäjän hallitsemista kompetensseista. Yleisesti ottaen kääntäjä asiantuntijana tuottaa tekstejä 

asiakkaalle tilauksesta tai neuvoo asiakkaalle, kuinka tilanteessa pitäisi edetä, jotta haluttu teksti 

saadaan tuotettua. Kääntäjä siis analysoi käännöstilannetta selvittääkseen, minkälaista palvelua 

asiakas tarvitsee. Kääntäjä myös etsii tietoa ratkaistakseen ongelmat, joita saattaa nousta tekstin tai 

kääntäjän tietämyksen, tiedon tai termi- tai kielikompetenssien puutteista. Kääntäjä toimii myös 
                                                      
13 Annika Nuotiomäki (2009) on kirjoittanut artikkelin Riitta Jääskeläisen 30.9.2009 kansainvälisillä kääntäjienpäivillä 
pitämästä esitelmästä. 
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tekstin tuottajana, ja lopulta arvioi joko omia tai muiden kääntäjien tekstejä. Kääntäjänä toimimi-

nen siis vaatii Mackenzien (2004, 32) mukaan lingvistis-kulttuuristen taitojen lisäksi myös inter-

personaalisia taitoja, koska kääntäminen on nykyään yhä enemmän tiimityötä. Muiksi erityisen 

olennaisiksi taidoiksi Mackenzie (mts. 33) luettelee sekä IT-taidot että markkinointitaidot, sillä 

ilman markkinointia potentiaalinen asiakas ja palveluntarjoaja eivät voi kohdata. Kaikkien edellä 

esiteltyjen kompetenssien ja taitojen voidaan ymmärtää sisältyvän käsitteeseen hallintataidot (ma-

nagement skills). Laadukas kääntäminen vaatii taustalleen siis koko käännösprosessin hallitsemis-

ta, joka viittaa niin asiakassuhteiden, ajankäytön, resurssien kuin informaationkin hallintaan. (Mts. 

33.) 

 

Jarvella, Jensen, Halskov Jensen ja Skovgaard Andersen (2002, 172) listaavat kääntäjän kompetens-

sin elementeiksi tiedon erikoisalasta, teoreettisen ja funktionaalisen tiedon kielestä ja sen käytöstä, 

taidon käyttää vähintään kahta kieltä (toinen josta kääntää ja toinen johon kääntää) sekä ymmär-

ryksen lingvistisestä genrestä, jota käytetään saavuttamaan viestintätilanteen tavoitteet. Myös hy-

vin kehittyneet taidot ymmärtää ja tuottaa kahta kieltä sekä taito saavuttaa tyydyttävä lopputulos 

aikarajojen puitteissa ja minimaalisella ulkopuolisella avulla kuuluvat Jarvellan ym. (2002, 172) 

mukaan kääntäjän kompetenssiin. 

4.1.1 Kompetenssin sosiokulttuurinen ulottuvuus 

Kiralyn (2000, 13) sosiaalikonstruktivistinen lähestymistapa eroaa monista muista kompetens-

sinäkökulmista jo siinä, että Kiraly itse käyttää kompetenssista termiä kääntäjän kompetenssi 

(translator’s competence). Kiraly (mp.) kirjoittaa, että käännöstieteessä tulisi puhua käännöskom-

petenssin (translation competence) sijaan kääntäjän kompetenssista. Käännöskompetenssi on hä-

nen mukaansa vanhentunut käsite, vaikka se pitää sisällään erilaisia taitoja, joita tarvitaan hyväk-

syttävän kirjallisen kohdetekstin tuottamiseen. Kuitenkaan pelkkä taito tuottaa kohdeteksti lähde-

tekstin pohjalta ei ole Kiralyn (2000, 13) mukaan enää pitkään aikaan riittänyt kattamaan kääntäjil-

tä odotettua työpanosta ja ammattitaitoa. 

 

Kiralyn (2000, 13) mukaan kääntäjä on keskeinen ja aktiivinen toimija monimutkaisissa viestinnäl-

lisissä prosesseissa, joissa hän kykenee vaikuttamaan olennaisesti kulloisenkin prosessin onnistu-

miseen. Kyseessä ei ole viestin passiivinen siirtäminen kielestä toiseen, vaan ammattimainen teks-

tin tulkitseminen ja tuottaminen: työskennellessään kääntäjät muodostavat merkityksiä kulttuuris-

saan. Kääntäjien ammattitaito tulisi nähdä sosiaalisina ja kognitiivisina prosesseina sekä kulttuu-

rienvälisenä viestintänä, jotka kaikki ovat osa kääntäjän kompetenssia. Kääntäjän kompetenssiin 

kuuluu toki myös se, että kääntäjä kykenee luomaan tiedon ja teknisten välineiden avulla viestin-

nällisesti onnistuneita tekstejä, jotka hyväksytään onnistuneiksi käännöksiksi kussakin yhteisössä. 
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Kuitenkin tärkeimmillään kääntäjän kompetenssissa on kyse siitä, että kääntäjä tietää, miten kään-

täjien eri yhteisöjen sekä erikoisalojen muiden asiantuntijoiden kanssa työskennellään yhteistyössä 

sekä miten tällaisia yhteisöjä voidaan rakentaa. (Kiraly 2000, 10–14.) 

 

Tulkitsen Kiralyn (2000, 10–14) lähestymistapaa niin, että siinä korostuu Abdallahinkin (2012, 29) 

tutkimat erilaisten toimijoiden muodostamat tuotantoverkostot, tosin hieman eri muodossa kuin 

Abdallah tarkoittaa (ks. luku 3.2). Kiralyn (2000, 10–14) lähestyminen nähdäkseni laajentaa kompe-

tenssin tarkastelun myös käännöstieteen ulkopuolelle, mutta rajaa tuotantoverkostojen muodos-

tumisen vain kääntäjien eri yhteisöihin sekä erikoisalojen muihin asiantuntijoihin. Markkinoiden 

alalle asettamia vaatimuksia – vaikkakaan ne eivät aina ole positiivisia tai alaa rakentavasti kehit-

täviä – ei kuitenkaan enää nykypäivänä voida sivuuttaa kompetenssien tarkastelussa (vrt. esim. 

Abdallah 2012, 29; Schopp 2012, 329). 

4.1.2 Pymin minimalistinen kompetenssikäsitys 

Pymin (2003, 481) mukaan kompetenssia (translation competence) on 1970-luvulta lähtien lähestyt-

ty neljästä erilaisesta näkökulmasta. (Käännös)kompetenssi on nähty  

1) kaksikielisyyden toimintatapana, joka on avoin lingvistiselle analyysille 

2) markkinoiden vaatimuksiin liittyvänä kysymyksenä, joka on muuttunut rajusti 
historiallisesti ja sosiaalisesti 

3) moniosaisena kompetenssina, joka sisältää joukon lingvistisiä, kulttuurisia, tek-
nologisia ja ammatillisia taitoja 

4) ns. superkompetenssina, joka kattaa kaiken edellä mainitun. (Pym 2003, 481.) 

 

Pym (2003, 481) kirjoittaa yleisen trendin käännösteoreetikoiden parissa olevan se, että moniosais-

ta kompetenssimallia laajennetaan uusilla taidoilla ja pätevyyksillä, jotka kääntäjäkoulutuksessa 

tulisi saavuttaa. Tämän trendin voi olettaa lisääntyvän tekniikan kehittymisen jatkuessa. Pym (mp.) 

kuitenkin kritisoi moniosaisia kompetenssimalleja siitä, että ne perustuvat osin institutionaalisiin 

hyötyihin ja ovat käsitteellisesti puutteellisia siinä mielessä, että ne tulevat aina olemaan muuta-

man askeleen markkinoiden vaatimuksia jäljessä. 

 

Pym (2003, 481–482) ei kuitenkaan näe, että hänen ehdottamansa minimalistinen määritelmä sulki-

si pois muita ulottuvuuksia, jotka kiistatta kuuluvat käännöskompetenssiin. Päinvastoin, hänen 

mukaansa yksinkertainen vaihtoehtoisten ratkaisujen tuottamiseen ja poissulkemiseen perustuva 

lähestyminen voi auttaa kirkastamaan kääntäjäkoulutuksen suuntaa aikana, jolloin teknologia ja 

ammatilliset vaatimukset muuttuvat jatkuvasti (mts. 481). 
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Pym (2003, 489) näkee kääntämisen interpersonaalisena tekstien parissa tapahtuvana toimintana, 

minkä takia kääntäjäkoulutuksessa tulee saavuttaa kahtalainen toiminnallinen kompetenssi: 

1) Kyky tuottaa useampia kuin yksi mahdollinen kohdeteksti (KT1, KT2 jne.) rele-
vantille lähdetekstille (LT). 

2) Kyky valita vaihtoehdoista yksi mahdollinen kohdeteksti nopeasti ja perustellus-
ti. 

 

Nämä kaksi taitoa muodostavat erityisesti kääntämiseen liittyvän kompetenssin, sillä niiden yh-

distelmä koskettaa vain ja ainoastaan kääntämistä. Kääntäjät tarvitsevat kiistatta muitakin taitoja, 

kuten riittävän määrän kieliopillista, retorista ja terminologista ymmärrystä, tietoteknisiä taitoja, 

yleistietoa, ryhmätyöskentelytaitoja sekä strategiatietoa neuvotella palkasta. Kuitenkin erityisesti 

kääntämiseen liittyvä osa kääntäjän toiminnasta ei ole tiukasti lingvististä eikä liiketaloudellista, 

vaan se on tuottamisen ja valinnan prosessi eli ongelmanratkaisun prosessi, joka usein ilmenee 

näennäisesti automaattisesti. (Pym 2003, 489.) 

 

Pymin (2003, 489–490) kompetenssimääritelmä on tarkoituksellisesti lyhyt ja yksinkertaistettu, ja 

sen todellinen hyvä puoli on niissä asioissa, joita se ei pue sanoiksi, mutta jotka silti sisältyvät sii-

hen. Pymin (mts. 491) käsityksen taustalla oleva käännöskompetenssi on siis prosessi, jossa teh-

dään valinta useamman kuin yhden mahdollisen vaihtoehdon väliltä. Tämä näkemys on myös 

potentiaalisesti erilainen kuin lähitieteiden pääsuuntauksissa. Tässä mielessä määritelmä kartoittaa 

myös poliittisesti institutionaalista aluetta niille asioille, joita kääntäjäkoulutuksessa tulisi opettaa. 

(Mts. 490–491.) 

4.1.3 Sosiaalisen kompetenssin korostuminen 

Krajcso (2011, 269) puolestaan korostaa sosiaalisen kompetenssin roolia kääntäjän ammatissa. Tii-

mityö on asteittain tulossa normiksi käännöstoimistoissa ja freelancereitten verkostoissa, ja jotkin 

käännöstyöt toteutetaan kokonaan tiimikääntämisenä. Tiimikääntämisessä tiimin jäsenten tulee 

olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa varmistaakseen muotoilun, termistön ja tyylin johdon-

mukaisuuden sekä oikolukea toistensa tuottamaa tekstiä. Kääntäjät asuvat modernissa maailmassa, 

jossa he ovat vuorovaikutuksessa sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden kanssa. (Krajcso 

2011, 269–270.) Yhteistyöstä on tullut kriittinen työkalu, joka ei vain tee kääntäjän työstä helpom-

paa, vaan myös auttaa saavuttamaan parempaa laatua (Kiraly 2000, 22). Krajcso (2011, 271) huo-

mauttaa myös, että kääntäjäkoulutuksesta valmistuneet työllistyvät hyvin monipuolisiin kieliin ja 

viestintään liittyviin tehtäviin, minkä takia kääntäjän ammattiprofiilin voidaan katsoa muuttuvan 

dynaamisesti. 
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Sosiaalinen kompetenssi on Krajcson (2011, 269, 281) mukaan noussut yhdeksi tärkeimmistä tai-

doista globalisaation, taloudellisen kilpailun ja teknologian kehittymisen muovaamilla työmarkki-

noilla ja yhteiskunnassa. Tämän takia onnistuneessa ja opiskelijoita työelämän haasteisiin valmis-

tavassa kääntäjäkoulutuksessa tulee opettaa kääntämisen taitojen lisäksi erityisesti juuri sosiaalista 

kompetenssia (mts. 269). 

 

Krajcso (2011, 269–270) määrittelee sosiaalisen kompetenssin yhteistyö- tai yhdessä tekemisen tai-

doiksi. Nämä taidot ovat kuitenkin nykyaikana ennemmin sääntö, joka koskee yhtälailla kaikkea 

työelämän toimintaa, ei vain kääntämistä. Sosiaalisen kompetenssin kehittymisen nimeäminen 

juuri kääntäjäkoulutuksen tehtäväksi ei nähdäkseni ole kovin relevanttia tai sellaista, jonka perus-

teella koko koulutusta lähdettäisiin uusimaan ja kehittämään. Koulutushan osin jo nyt perustuu 

yhdessä tekemiseen ja yhdessä oppimiseen. Myös Krajcson (mts. 271) huomautusta kääntäjän 

ammatin muuttumisesta sekä kääntäjäkoulutuksesta valmistuneiden työllistymisestä monipuoli-

siin kieliin ja viestintään liittyviin työtehtäviin voidaan pohtia siitä näkökulmasta, onko näissä 

kaikissa muissa tehtävissä enää kyse kääntäjän laajentuneesta ammatista vai ovatko ne vain muita 

väyliä hyödyntää monikielisen viestinnän koulutusta. 

4.2 Kompetenssimallit 

Käännöstieteellisessä tutkimuksessa on myös muodostettu erilaisia malleja kääntäjän kompetens-

sista. Suurin osa malleista perustuu kuitenkin pelkkiin epätarkkoihin arvailuihin tai käsityksiin, ja 

usein kääntäjän kompetenssia on yritetty perustella vanhemmissa tieteenaloissa luoduilla malleilla, 

kuten kielikompetenssin tai sosiaalisen kompetenssin avulla (ks. esim. Lesznyák 2007, 172). Mui-

den tieteenalojen mallit eivät kuitenkaan pysty kokonaisvaltaisesti kuvaamaan kääntämisen mo-

nimutkaisuutta, vaikka ne lisäävät ymmärrystä kääntämisen eri osa-alueista. Ne eivät myöskään 

voi toimia pohjana koulutukselle eivätkä empiiriselle tutkimukselle, vaan käännöstieteessä tarvi-

taan omaa mallien rakentamista. Suurin osa käännöstieteessä muodostetuista malleista ei perustu 

empiiriseen tutkimukseen, eikä niitä yleensä ole todistettu empiirisillä tuloksilla. Niiden vaikutuk-

sia tieteenalan kehittymiseen ei kuitenkaan pidä Lesznyákin (2007, 172) mukaan aliarvioida. 

4.2.1 Neubertin kompetenssimalli 

Neubertin (2000, 3) käsityksen mukaan kääntäminen sisältää monia vaihtelevia tehtäviä, joiden 

suorittaminen edellyttää kääntäjältä erityislaatuista kognitiivista järjestelmää. Kääntäjä suoriutuu 

näistä moninaisista tehtävistä käännöskompetenssinsa (translational competence) avulla. Neubert 

korostaa määrittelyssään juuri kohdetekstin tuottamista lähdetekstin pohjalta, ja käyttää siksi ni-

mitystä käännöskompetenssi. Kuitenkin kompetenssin määrittelyssä tulee ottaa huomioon ne mo-
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net vaatimukset, joita kääntäjän taidoille ja kognitiivisille ominaisuuksille osoitetaan. (Neubert 

2000, 3.) 

 

Kääntäjän ammatti poikkeaa muista akateemisen asiantuntijuuden muodoista muun muassa sen 

perusteella, minkälaisia odotuksia ammattiin kohdistetaan. Vaikka nykypäivän asiantuntijuudelle 

on tyypillistä jatkuva erikoistuminen, osoitetaan Neubertin (2000, 3) mukaan kääntäjän ammattia 

kohtaan aivan päinvastaisia odotuksia: kääntäjän tulisi olla asiantuntija kaikilla niillä alueilla, joilla 

hän toimii. Kääntäjän erikoisalaa ajatellaan siis olevan monialaisuus. Neubert (mts. 4–5) kirjoittaa, 

että kompetenssin määrittelyssä tulee huomioida myös sellaisia kääntämiseen ulkopuolelta koh-

distuvia piirteitä, jotka vaikuttavat kääntäjän yksilöllisiin kääntämisen tiedon ja taidon aineksiin. 

Näitä piirteitä Neubert (mp.) kutsuu toissijaisiksi tai kontekstuaalisiksi osatekijöiksi (seconda-

ry/contextual components). Osatekijöihin kuuluvat kääntämisen kompleksisuus ja hajanaisuus, 

kompetenssin likimääräisyys ja rajattomuus, vaatimus luovuuteen, kääntämisen tilanteisuus sekä 

kääntämisen historiallisuus. Nämä seitsemän piirrettä ovat kietoutuneet toisiinsa monimutkaisella 

tavalla, mutta ne tulisi kuitenkin ottaa huomioon kääntäjien koulutuksessa. Koulutuksen alkuvai-

heessa olevien opiskelijoiden ajattelutapaa tulee Neubertin (2000, 4–5) mukaan muuttaa niin, että 

he ymmärtävät näiden piirteiden vaikutukset ammatin harjoittamiseen. 

 

Kääntämisen kompleksisuus (complexity) viittaa siihen, että kääntäminen on monipuolisuutensa 

ja osatekijöidensä samanaikaisuuden vuoksi vaikeasti määriteltävää kognitiivista toimintaa. 

Kompleksisuus on myös piirre, joka erottaa kääntämisen monista muista akateemisista ammateista. 

Toinen erottava tekijä on kääntämisen heterogeenisyys (heterogeneity): kääntäminen vaatii taitoja, 

jotka ovat hyvin erilaisia suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi kirjallisuuden tai tekniikan alan kääntäjä 

tarvitsee asiantuntijuutta paitsi kahdessa kielessä myös kääntämisen kohteena olevilta erikoisaloil-

ta. Kääntämisen heterogeenisyydestä johtuu myös se, että kompetenssi on likimääräistä (approxi-

mate): kaikkia työhön liittyviä erityisaloja ei ole mahdollista hallita täydellisesti. Kääntäjän viestin-

tätaidot ja likimääräinen ymmärrys kulloisestakin erikoisalasta mahdollistavat kuitenkin toimin-

nan, jonka lopputuloksena on onnistunut viestin välittäminen. (Neubert 2000, 4.) 

 

Neubertin (2000, 4) mukaan kompetenssi on aina myös rajatonta (open-ended), sillä kääntäjän 

tulee jatkuvasti kehittää erikoisalojen tuntemustaan ja etsiä uusia, täsmällisempiä ilmaisutapoja 

rinnakkaisteksteistä ja muista asiantuntijalähteistä. Kääntäjien tulee olla myös luovia (creative) eli 

heillä on oltava kyky etsiä ja löytää vastauksia ongelmiin, joita ilmenee muokatessa lähdetekstiä 

uuteen, kohdetekstin ympäristöön. Tätä luovuutta tulisi kutsua johdetuksi tai ohjatuksi luovuu-

deksi (derived/guided creativity), sillä se syntyy aina jollakin tavalla lähdetekstistä saadun ärsyk-

keen pohjalta. Luovien ratkaisujen löytäminen edellyttää sekä aiempien käännöstilanteiden tun-
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Kielikompetenssi (language competence) on kääntämisen ehdoton, muttei ainoa edellytys. Neu-

bert (2000, 7) korostaa erityisesti äidinkielen tuntemisen merkitystä. Kielikompetenssiin sisältyy 

kieliopillisten ja leksikaalisten järjestelmien tuntemus lähde- ja kohdekielessä sekä terminologinen, 

syntaktinen ja morfologinen ymmärrys. (Neubert 2000, 7–8.) 

 

Tekstikompetenssissa (textual competence) on kyse systemaattisesta tiedosta, joka koskee tekstijär-

jestelmiä ja -maailmoja sekä niiden linkittymistä lähde- ja kohdekulttuureihin ja -kieliin. Kääntäjän 

on tunnistettava eri tekstilajit ja tunnettava niiden konventiot ja normit. Tekstikompetenssin avulla 

kääntäjä kykenee toimimaan välittäjänä lähde- ja kohdekulttuurien tekstien välillä. (Neubert 2000, 

8.) 

 

Olennainen osa kompetenssia on myös aihekompetenssi (subject competence), joka tarkoittaa teks-

tilajien tuntemuksen ulkopuolista tietoa maailmasta yleensä ja kulloinkin työskentelyn alla olevas-

ta aihepiiristä. Aihekompetenssin erityispiirteenä on se, ettei sitä voi Neubertin (2000, 8) mukaan 

koskaan hallita täydellisesti. Käännettävän materiaalin määrä sekä aihepiirien erikoistuminen li-

sääntyy jatkuvasti, minkä takia täydellisen aktiivisen osaamisen sijaan kääntäjän on tärkeämpää 

osata etsiä ja aktivoida jo hankittua tietoa tarvittaessa. (Mts. 8–9.) 

 

Kulttuurikompetenssin (cultural competence) avulla kääntäjä pyrkii tunnistamaan lähde- ja koh-

deteksteistä erilaiset kulttuuriset kerrostumat. Kääntäjä toimii kulttuuriasiantuntijana eli välittäjä-

nä viestin lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Tehtävä on kuitenkin haastava, sillä kääntäjäkin tar-

kastelee maailmaa aina omasta kulttuuristaan, ja se vaikuttaa kerrostumien ymmärtämiseen. 

(Neubert 2000, 9–10.) 

 

Siirtokompetenssi (transfer competence) viittaa tapoihin ja strategioihin, joilla lähdetekstit muute-

taan kohdeteksteiksi. Siirtokompetenssissa on kyse siis tiedon lisäksi myös varsinaisen toiminnan 

eli kääntämisen taidosta. Neubertin (2000, 10) mukaan kyky suorittaa siirto (transfer) on kääntäjän 

osaamisen mittari. Siirtokompetenssi on yksinomaan kääntäjän käännöskompetenssin piirre, eikä 

sisälly muunlaisiin viestinnällisiin ammatteihin. Muut ensisijaiset osatekijät eivät yhdessäkään 

riitä paikkaamaan tässä kompetenssissa mahdollisesti ilmeneviä puutteita. Kompetenssi säätelee ja 

ohjailee muita osakompetensseja, mutta on toisaalta yksinään riittämätön kuvaamaan kääntäjän 

kompetenssia. Kääntäjän käännöskompetenssi onkin enemmän kuin osiensa summa. (Mp.)  

 

Neubert (2000, 6) huomauttaa, että olennainen kysymys koko tieteenalalle, ammatin harjoittami-

selle ja varsinkin koulutuksen järjestämiselle on se, miten nämä viisi kompetenssia saadaan toimi-

maan yhteen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kääntäjän kompetenssin on oltava sellaisella 
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tasolla, että kääntäjä pystyy suoriutumaan monimuotoisista työrutiineista. Neubertin (2000, 7) 

mukaan ei ole kuitenkaan samantekevää, millä tavalla eri osakompetenssit tukevat ja täydentävät 

toisiaan. 

 

Neubertin (2000, 3–10) kompetenssimalli keskittyy melko tarkasti kuvailemaan sitä, millä ehdoilla 

kääntäjä suoriutuu erinomaisesti käännöstehtävistä. Mallin ongelmana on kuitenkin se, että se 

tuntuu lähestyvän kääntämistä ja kompetenssia niin sanotusti sisältä päin, unohtaen ulkopuolelta 

tulevat haasteet, esim. markkinoiden vaatimukset, jotka mainitsin myös Kiralyn (2000, 10–14) lä-

hestymistavan yhteydessä luvussa 4.1.1. Neubertin (2000, 3–10) lähestymistavasta puuttuu myös 

kokonaan teknisten apuvälineiden hyödyntämisen taito. 

4.2.2 PACTEn holistinen kompetenssimalli 

Tutkimusryhmä PACTEn15 (2005, 609; 2011a; 2011b) empiirisen tutkimuksen kohteena ovat kään-

täjän kompetenssi sekä kääntäjän kompetenssin rakentuminen ja omaksuminen. Ryhmän tutki-

muksessa tarkastellaan sekä mentaalista käännösprosessia että prosessin tuotteita eli käännöksiä 

(PACTE 2011b, 318). PACTEn holistisessa tutkimuksessa on hyödynnetty esimerkiksi psykologian, 

viestinnän ja kielten opetuksen tutkimusta ja käsityksiä kompetenssista, asiantuntijatiedosta sekä 

oppimisprosesseista. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu holistinen malli kään-

täjän kompetenssista ja testattu mallin paikkansapitävyyttä empiirisesti. Toisessa vaiheessa tutki-

taan kompetenssin omaksumisesta kääntäjäkoulutuksessa. (PACTE 2010, 208; 2011b, 318.) 

 

PACTEn (2003, 44) mukaan kääntäminen on kommunikatiivista ja tavoitteellista toimintaa, joka 

pitää sisällään päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua, ja edellyttää näin asiantuntijatietoa. Tätä 

asiantuntijatietoa PACTE kutsuu käännöskompetenssiksi (translation competence), joka sisältää 

kääntämisen perustana olevan tietopohjan (PACTE 2003, 58; 2005, 610). Tietopohjaa tarvitaan, jotta 

voidaan ylipäätään edes kääntää. Kääntäjän kompetenssilla on kuitenkin joitakin erityislaatuisia 

piirteitä. Kääntäjän kompetenssi 

1) on asiantuntijatietoa, jota ei ole kenellä tahansa kahta kieltä hallitsevalla 

2) sisältää sekä deklaratiivista (asioita ja ilmiöitä kuvailevaa) että proseduraalista 
(toiminnallista ja taidollista) tietoa, joista proseduraalinen tieto on kuitenkin hal-
litsevampaa 

3) sisältää taidon saattaa loppuun prosessi, jossa kääntäjä etenee lähdetekstin ym-
märtämisestä kohdetekstin uudelleen ilmaisemiseen sekä ottaa huomioon kään-
nöksen tavoitteet ja kohdekielisen lukijakunnan 

                                                      
15 Tutkimusryhmä PACTE (Process of Acquisition of Translation Competence and Evaluation) toimii Espanjassa Barce-
lonan yliopistossa (Universitat Autònoma de Barcelona), ja sen kaikki perustajajäsenet ovat kääntäjiä ja kääntämisen 
opettajia. Lisää tietoa ryhmän kokoonpanosta on luettavissa PACTEn omilta internetsivuilta (PACTE 2012). Ryhmän 
tavoitteena on saavuttaa empiiristen tutkimusmenetelmien avulla tietoa, jonka perusteella voidaan luoda parempia 
opetusohjelmia, kehittää arviointimenetelmiä sekä yhtenäistää pedagogisia kriteerejä. (PACTE 2003, 43–44; 2012.)  
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Kahden kielen hallitsemisen osakompetenssi (bilingual sub-competence) koostuu pääasiassa pro-

seduraalisesta tiedosta, jota tarvitaan kahdella kielellä kommunikoimiseen. Tämän tiedon avulla 

kääntäjä myös estää kielten sekoittumisen. Osakompetenssi koostuu kummankin kielen pragmaat-

tisesta, sosiolingvistisestä, tekstuaalisesta sekä kieliopillis-leksikaalisesta tiedosta. Pragmaattinen 

tieto on tietoa niistä kielen konventioista, joilla ilmaistaan tiettyjä asioita kussakin kontekstissa. 

Sosiolingvististä tietoa tarvitaan kielen rekisterien ja murteiden käytön konventioiden ymmärtämi-

seen. Tekstuaalinen tieto viittaa tekstin rakenteen ja tekstilajin konventioiden ymmärtämiseen. 

Kieliopillis-leksikaalinen tieto taas on tietoa sanastosta, morfologiasta, syntaksista sekä fonologias-

ta. (PACTE 2003, 58; 2011a, 33.) 

 

Kielenulkoinen osakompetenssi (extra-linguistic sub-competence) sisältää sekä kääntäjän tiedos-

tamattoman että tiedostaman deklaratiivisen tiedon. Kyseessä on siis tieto erikoisaloista ja maail-

masta yleensä. Osakompetenssiin kuuluu lähde- ja kohdekulttuurin tuntemus sekä ensyklopedi-

nen ja erityisalan tieto. (PACTE 2003, 58–59; 2011a, 33.) 

 

Käännöstiedollinen osakompetenssi (knowledge about translation sub-competence) on tietoa 

kääntämisestä sekä ammatin eri osa-alueista. Tieto on pääasiassa deklaratiivista ja kattaa tiedon 

kääntämisestä toimintana sekä ammatin harjoittamiseen liittyvistä seikoista. (PACTE 2003, 59; 

2011a, 33.) 

 

Apuvälineiden käytön hallitsemisen osakompetenssi (instrumental sub-competence) sisältää pro-

seduraalista tietoa erilaisten lähdeaineistojen ja informaatio- ja viestintäteknologioiden soveltami-

sesta käännöstyöhön (kuten korpukset, sanakirjat, kieliopit, rinnakkaistekstit ja hakukoneet) 

(PACTE 2003, 59; 2011a, 33). 

 

Psykofysiologiset mekanismit (psycho-physiological components) ovat kognitiivisia ja asenteisiin 

perustuvia psykomotorisia mekanismeja, joihin kuuluvat 

1) kognitiiviset mekanismit, kuten muisti, havaitseminen, huomiokyky ja tunnetilat 

2) asennemekanismit, kuten älyllinen uteliaisuus, sinnikkyys, täsmällisyys, kriitti-
syys, motivaatio, tietämys omista kyvyistä, luottamus omiin kykyihin sekä kyky 
mitata omaa osaamista 

3) erilaiset kyvyt, kuten luovuus, looginen päättelykyky ja analysointikyky. 
(PACTE 2003, 59; 2011a, 33.) 

 

PACTEn (2011a, 33–34) lähestyminen on siinä mielessä samankaltainen kuin Neubertin (2000, 10–

14), että se erittelee monipuolisesti niitä osa-alueita, joiden hallitseminen johtaa onnistuneeseen 

suoritukseen käännöstoiminnassa. PACTE (2011a, 33–34) erittelee osa-alueita kuitenkin Neubertia 



 

 24 

(2000, 10–14) tarkemmin ja huomioi jopa yksilölliseen suoritukseen aina vaikuttavat asiat (tässä 

psykofysiologiset mekanismit). Kompetenssimalli takeltelee nähdäkseni kuitenkin samassa asiassa 

kuin Neubertin (2000, 10–14) malli: se lähestyy kompetenssia sisältä päin (vrt. luku 4.2.1). PACTE 

(2003, 59) kyllä nostaa käännöstiedollisessa osakompetenssissa esiin deklaratiivisen tiedon kääntä-

jän ammatin harjoittamiseen liittyvistä seikoista, mutta mallissa ei kuitenkaan paneuduta sen tar-

kemmin siihen, mitä nämä seikat ovat. Osakompetenssi pyrkii osin selittämään menneisyyttä ja 

nykyhetkeä, mutta antaako se riittävästi valmiuksia toimia tulevien haasteiden edessä. Ehkä tähän 

osakompetenssiin tulisi deklaratiivisen tiedon lisäksi sisältyä proseduraalista tietoa, jolloin näitä 

tiedon lajeja yhdistämällä pystyttäisiin valmistautumaan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin. PAC-

TEn (2011a, 33–34) tutkimus on tässä tutkielmassa käsitellyistä teoreettisista näkemyksistä tuo-

reimmasta päästä, mutta se jättää silti osin huomioimatta juuri tällä hetkellä alalla olevat haasteet. 

4.3 European Master’s in Translation (EMT) 

4.3.1 EMT-hanke 

European Master’s in Translation (EMT) on Euroopan komission ja käännöstieteellistä korkea-

asteen koulutusta tarjoavien instituutioiden17 yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on myöntää 

laatumerkintä tietyt kriteerit täyttäville jo olemassa oleville kääntämisen koulutusohjelmille. Kri-

teerit koskevat esimerkiksi ohjelman tavoitteita, opetusmenetelmiä, opetusresursseja ja sitä kuinka 

koulutusohjelma vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Kriteerit täyttävistä korkeakouluista tulee 

EMT-yhteistyöverkoston jäseniä kuudeksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen kukin koulutusoh-

jelma arvioidaan uudelleen. (Gorschelnik 2008, 7; Euroopan komissio 2013b.) Hankkeella pyritään 

nostamaan käännösalan koulutuksen tasoa sekä harmonisoimaan sitä EU-maissa (Gorschelnik 

2008, 6). 

 

EMT-hanke tähtää siihen, että yhä useampi eurooppalainen koulutusohjelma perustuisi hankkeen 

aikana määriteltyihin taito-orientoituneisiin suuntaviivoihin. Näiden suuntaviivojen pohjalta eri 

maiden koulutusohjelmat voivat laatia omat spesifiset opetusohjelmansa. Yhteisten suuntaviivojen 

avulla eri maiden koulutusohjelmia pystytään myös vertailemaan helpommin. Samasta syystä 

EMT-verkosto helpottaa myös opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistä liikkuvuutta. (Gorschel-

nik 2008, 7; Euroopan komissio 2013b.) 

 

Hankkeessa luotu kompetenssiprofiili pitää sisällään ne kompetenssit eli tiedot ja taidot, joita 

kääntäjät tarvitsevat pystyäkseen työskentelemään menestyksekkäästi nykypäivän työmarkkinoil-

la. Pitkällä tähtäimellä EMT-hankkeella halutaan parantaa käännösalan ammattien arvostusta Eu-

                                                      
17 Pitää sisällään suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja vastaavia oppilaitoksia ympäri Euroopan. 
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roopan unionissa sekä korostaa sitä, että vaativaan asiantuntija-ammattiin tarvitaan aina kunnolli-

nen koulutus. (Gorschelnik 2008, 7; Euroopan komissio 2013b.) Gorschelnikin (2008, 7) mukaan 

kääntäjäkoulutuksen erityislaatuisuudesta on helpompaa kertoa ulkopuolisille, kun koulutukselle 

on ensin luotu selkeät ja EU:n sisällä yhtenäiset tavoitteet. 

 

EMT-asiantuntijaryhmä18 perustettiin huhtikuussa 2007 Euroopan komission käännöstoimen aloit-

teesta. Ryhmän pääasiallinen tehtävä on tuottaa yksityiskohtaisia ehdotuksia siihen, kuinka Eu-

roopan unionin alueella saadaan kauttaaltaan toteutettua kääntämisen maisteriohjelmissa yhden-

mukaisia eurooppalaisia kompetenssien suuntaviivoja. Kompetenssiprofiili toimii suosituksena 

koulutusohjelmien määrittelylle ja suunnittelulle. Profiili ei sisällä yksityiskohtaisia vaatimuksia 

kääntäjien kouluttajille tai alan tutkijoille, ja koulutukselle asetetut tavoitteet, jotka ilmaistaan tässä 

saavutettavina kompetensseina, ovat EMT-hankkeessa etusijalla ennen yksittäisten koulutusoh-

jelmien järjestämistä, joissa ohjelman sisältö riippuu aina myös käytettävissä olevista resursseista. 

(EMT 2009, 3.) 

 

Kompetenssien suuntaviivat tulee asiantuntijaryhmän (EMT 2009, 3) mukaan ymmärtää osana 

kääntäjien yliopistokoulutuksen kokonaisuutta, joka on laajempi kuin tässä esitetyt erityiset am-

matilliset kompetenssit. Suuntaviivat asettavat tavoitteet sille, mitä osaamista yksilön tulee saavut-

taa, omaksua ja osata koulutuksen päättyessä tai pystyäkseen suoriutumaan käännöstoiminnasta 

nykyisillä työmarkkinoilla. Kompetenssien suuntaviivat vastaavat ylemmän korkeakoulututkin-

non (60 tai 120 ECTS-pistettä)19 tavoitteita, ja ennakko-oletuksena on, että opiskelija taitaa työkie-

lensä vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen20 tason C1 mukaisesti. Kielitaitotaso nähdään pe-

rustana, jonka pohjalta on mahdollista muodostaa koulutuksen järjestys, moduulit, tai ohjelmat 

sekä valita sopivimmat opetusmenetelmät. Kompetenssien suuntaviivat puolestaan painottavat 

koulutuksen päämääriä (kompetensseja), mutta eivät määritä ennakolta käytettäviä välineitä (re-

surssit, ohjelmat, opetus). (EMT 2009, 3.) 

 

Suomesta verkostoon on hyväksytty mukaan sekä Tampereen että Turun yliopistojen kääntäjäkou-

lutuksen opetusohjelmat (EMT 2013; ks. myös luku 3.2 tässä tutkielmassa). 

                                                      
18 Lisätietoja asiantuntijaryhmän toiminnasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/emt. (EMT 2009, 1.) 
19 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) on eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen 
siirto- ja kertymisjärjestelmä (Euroopan komissio 2013a). 
20 Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseu-
rooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon kuutta taitotasoa asteikolla A1–C2. A1 ja A2 ovat peruskielitai-
don tasoja, B1 ja B2 itsenäisen kielenkäyttäjän tasoja ja C1 ja C2 taitavan kielenkäyttäjän tasoja. (Euroopan neuvosto 2012.) 
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viä taitoja ovat taito suunnitella ja hallita omaa ajankäyttöä, stressiä, työtä, budjettia sekä hallita 

jatkuva itsensä kouluttaminen (kompetenssien parantaminen). Lisäksi ohjeiden, aikarajojen ja si-

toumusten, omien taitojen ja ryhmän organisoinnin noudattaminen sekä itsensä arvioiminen kuu-

luvat näihin taitoihin. (EMT 2009, 5.) 

 

Itsensä arvioimiseen kuuluvat avoimuus innovaatioille ja omien toimintatapojen tarkastelulle sekä 

valmius sopeutua uusiin olosuhteisiin, kantaa vastuuta ja vaalia laatua. Asiakkaisiin liittyviä taito-

ja ovat taito lähestyä potentiaalisia asiakkaita (markkinointi) sekä hinnoitella palvelut. Myös taito 

neuvotella asiakkaan kanssa (kuten määrittää aikarajat ja hinnat, työskentelyolosuhteet, pääsy 

tarvittavaan tietoon, sopimukset, oikeudet, vastuut, kääntämisen yksityiskohdat ja tarjouksen yksi-

tyiskohdat) sekä taito selventää asiakkaan vaatimukset, tavoitteet, käännöksen vastaanottajat ja 

muut sidosryhmät ovat olennaisia. (EMT 2009, 5.) 

 

Yksilön tulee myös osata työskennellä paineen alla ja muiden asiantuntijoiden ja projektinjohtajan 

kanssa (kyky luoda kontakteja yhteistyötä varten) sekä työskennellä tiimeissä, joihin luetaan kuu-

luvaksi myös virtuaalitiimit. Myös käännöspalvelun tuottamiseen sovellettavien standardien ja 

ammattietiikan noudattaminen kuuluvat interpersonaalisen ulottuvuuden taitoihin. Markkinoihin 

liittyviä taitoja ovat taito markkinoiden vaatimusten ja työnkuvien seuraamiseen (taito pysyä tie-

toisena parhaillaan tapahtuvasta kehityksestä). (EMT 2009, 5.) 

 

Tuoteulottuvuus tarkoittaa palvelun tuottamiseen liittyviä asioita, kuten asiakkaan tarpeita vas-

taavan käännöksen tarjoamista ja luomista niin, että esim. tarkoitus/skopos ja käännöstilanne on 

huomioitu. Myös dokumentin kääntämisen vaiheiden ja strategioiden, käännösongelmien ja sopi-

vien ratkaisujen määritteleminen ja arviointi sekä käännösratkaisujen perusteleminen kuuluvat 

tuoteulottuvuuteen. Olennaista on myös hallita tarkoituksenmukainen metakieli, jotta työstä, stra-

tegioista ja ratkaisuista puhuminen onnistuu asiakkaan kanssa. Palvelun tuottamiseen liittyy lisäk-

si taito oikolukea (hallita oikoluvun tekniikat ja strategiat) sekä taito saavuttaa ja tarkkailla laatu-

standardeja. (EMT 2009, 5–6.) 

 

Kielikompetenssiin (Sprachenkompetenz) kuuluu kieliopillisten, leksikaalisten ja idiomaattisten 

rakenteiden, kuten myös A-työkielen sekä muiden työkielten (B ja C) graafisten ja typografisten 

konventioiden ymmärtäminen. Tämän lisäksi yksilön tulee tietää, kuinka näitä rakenteita ja kon-

ventioita käytetään. Yksilön tulee myös kehittää itselleen herkkyys huomata kielen muutokset ja 

kehittyminen. (EMT 2009, 6.) 
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Kulttuurienvälinen kompetenssi (interkulturelle Kompetenz) muodostuu sosiolingvistisestä sekä 

tekstuaalisesta ulottuvuudesta. Sosiolingvistinen ulottuvuus tarkoittaa kielen ja yhteisöjen välisiä 

suhteita, ja siihen liittyy kielen variaatioiden tehtävien ja tarkoitusten sekä tietyn yhteisön vuoro-

vaikutukseen kuuluvien sääntöjen tunnistaminen. Kielen variaatioihin kuuluvat niin sosiaaliset, 

maantieteelliset, historialliset kuin tyylilliset variaatiot. Vuorovaikutuksen sääntöihin kuuluvat 

myös nonverbaaliset elementit, jotka voivat olla hyödyllistä tietoa esimerkiksi asiakasneuvotteluita 

varten. Sosiolingvistiseen ulottuvuuteen liittyy taito tuottaa tarkoituksenmukainen tyylilaji annet-

tuun tilanteeseen, tietylle dokumentille (kirjallinen) tai puheelle (suullinen). (EMT 2009, 6.) 

 

Tekstuaalinen ulottuvuus tarkoittaa tekstiin ja tekstin rakenteeseen liittyviä asioita, kuten doku-

mentin makrostruktuurin sekä kokonaiskoherenssin (pitää sisällään myös sen, milloin dokumentti 

koostuu visuaalisista tai äänielementeistä) ymmärtämistä ja analysointia sekä presuppositioiden, 

implisiittisyyden, alluusioiden, stereotypioiden ja dokumentin intertekstuaalisen luonteen hah-

mottamista. Tekstuaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat myös taito kuvailla ja arvioida ongelmia ym-

märtämisessä ja määritellä strategioita ratkaista nämä ongelmat, taito erottaa ja vetää yhteen do-

kumentin olennaisin tieto (kyky tehdä yhteenveto) sekä taito luonnostella, ilmaista toisin, muuttaa 

rakennetta, tiivistää ja jälkieditoida dokumenttia nopeasti ja hyvin (kielissä A ja B). Tekstin raken-

teeseen liittyviä taitoja ovat taito tunnistaa kyseessä oleville kulttuureille oikeat elementit, arvot ja 

suositukset, taito sovittaa yhteen ja vertailla rakenteen kulttuurisia elementtejä ja metodeja ja taito 

laatia dokumentti, joka on genren ja retoristen standardien konventioiden mukainen. (EMT 2009, 

6–7.) 

 

Tiedon käsittelyn kompetenssiin (Recherchenkompetenz) liittyy taito tunnistaa informaation ja 

aineiston vaatimukset sekä kehittää strategioita aineiston ja termien tutkimiseen (pitää sisällään 

taidon lähestyä asiantuntijoita tiedon hankkimiseksi). Tiedon käsittelyyn kuuluu myös taito poi-

mia ja käsitellä annetun tehtävän kannalta relevanttia informaatiota (aineistoa, termejä ja fraaseja 

koskeva informaatio) sekä arvioida kriittisesti saatavilla olevaa informaatiota. Asiantuntijaryhmä 

(EMT 2009, 6) puhuu kriittisestä mielestä, joka tarkoittaa muun muassa taitoa arvioida (läh-

de)aineiston luotettavuutta. Tiedon käsittelyn kompetenssiin kuuluu teknisinä taitoina työkalujen 

ja hakukoneiden (esim. termitietokannat, elektroniset korpukset, elektroniset sanakirjat) tehokas 

käyttäminen sekä omien dokumenttien arkistoiminen. (Mts. 7.) 

 

Tekninen kompetenssi (Technikkompetenz) kattaa välineiden hallinnan taidot, ja se pitää sisällään 

tiedon siitä, kuinka erilaisia ohjelmistoja käytetään nopeasti, tehokkaasti ja yhdistellen helpotta-

maan muun muassa kääntämistä, korjauksia, termien ja layoutin valitsemista sekä aineiston tar-

kastelua. Tällaisia ohjelmistoja ovat esimerkiksi tekstinkäsittely-, kieliasun- ja kieliopin tarkastus- 

sekä äänentunnistusohjelmat, internet, käännösmuistit sekä termitietokannat. Tekniseen kompe-
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tenssiin kuuluu myös taito perehdyttää itsensä uusiin välineisiin, erityisesti multimedian ja audio-

visuaalisen materiaalin kääntämisessä, sekä luoda ja hallita tietokantoja ja tiedostoja ja valmistaa ja 

tuottaa käännöksiä erilaisissa muodoissa, erilaisia teknisiä medioita varten. (EMT 2009, 7–8.) Asi-

antuntijaryhmän (mp.) mukaan kompetenssiin kuuluu lisäksi tieto välineiden hallinnan mahdolli-

suuksista ja rajallisuudesta.  

 

Temaattinen kompetenssi (Fachkompetenz) viittaa aihepiirien tuntemukseen sekä taitoon laajentaa 

tätä tuntemusta. Kompetenssiin kuuluu muun muassa taito etsiä tarkoituksenmukaista informaa-

tiota, jotta dokumentin aihepiiristä saa muodostettua laajemman kokonaiskuvan (vrt. tiedon käsit-

telyn kompetenssi). Olennaista on myös taito oppia kehittämään omaa erikoisaloihin ja sovelluk-

siin liittyvää tietämystä (esim. taito hallita päättelyn menetelmät, kieli, termit jne.). (EMT 2009, 7.) 

Kyse on asiantuntijaryhmän (mp.) mukaan oppimaan oppimisesta sekä taidosta kehittää itselleen 

utelias, analysoiva ja yhteenvedon taidon hallitseva mieli.  

 

EMT-kompetenssit (EMT 2009, 4–7) ottavat monipuolisesti huomioon kääntämiseen toimintana ja 

ammattina liittyvät eri osa-alueet, myös nykyiset työmarkkinat, jotka monessa muussa mallissa 

jäävät huomioimatta (ks. luku 4.2). EMT-kompetenssit (EMT 2009, 4–7) näyttävätkin kaikista tässä 

tutkielmassa käsitellyistä lähestymistavoista huomioivan parhaiten myös kääntämisen ammattina 

ja sen harjoittamiseen ulkopuolelta kohdistuvat vaatimukset. 

4.4 Yhteenveto 

Pääluvussa 4 esiteltiin eri tutkijoiden käsityksiä kääntäjän kompetenssin osa-alueista ja osa-

alueiden liittymisestä toisiinsa. Yhteistä näkemyksille näyttää olevan se, että ne kaikki sisältävät 

taidon täyttää kulloisenkin viestintätilanteen tai tekstin viestintätavoitteet. Tämän lisäksi kääntäjän 

kompetenssiin kuuluu olennaisena osana riittävä kielitaito kahdessa eri kielessä. Muutoin näke-

myksissä painottuvat erilaiset asiat, ja painotusten pohjalta ne voidaankin jakaa pääsääntöisesti 

neljään erilaiseen lähestymistapaan. 

 

Ensimmäisen lähestymistavan näkemykset ovat tyypillisesti lyhyehköjä luetelmia kääntäjän kom-

petenssiin sisältyvistä osaamisalueista. Näkemyksissä ei sen tarkemmin selitellä tai eritellä kompe-

tenssia laajemmassa merkityksessä. Tähän lähestymistapaan kuuluvat esimerkiksi Folaronin (2002, 

20) ja Mackenzien (2004, 31–33) näkemykset. 

 

Toisen lähestymistavan näkemyksiin kuuluvat muun muassa Kiralyn (2000, 10–14) ja Krajcson 

(2011, 269) näkemykset, ja niissä korostuu ennen kaikkea kääntämisen sosiaalinen ulottuvuus. 
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Kääntäjien nähdään toimivan sosiaalisissa verkostoissa, joihin kuuluvat kääntäjien eri yhteisöt ja 

erikoisalojen muut asiantuntijat, yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Näkemykset korostavat siis 

ennen kaikkea taitoa toimia yhteistyössä eri intressiryhmien kanssa yhteiseen tavoitteeseen tähdä-

ten. 

 

Kolmannen lähestymistavan näkemykset keskittyvät kuvaamaan itse kääntämistä tai kääntämisen 

prosessia. Tähän lähestymistapaan kuuluvat Pymin (2003, 489) ja Neubertin (2000, 4–10) näkemyk-

set. Pym (2003, 489) kuvaa kääntämisen kompetenssia ja Neubert (2000, 4–10) sitä, millaisilla tai-

doilla käännöstehtävistä suoriudutaan taidokkaasti. 

 

Viimeisen lähestymistavan näkemykset ovat yhdistelmiä kaikista edellä mainituista lähestymista-

voista. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi Jääskeläisen (Nuotiomäen 2009, 8–9 mukaan), PAC-

TEn (2011a, 33–34) ja EMT-asiantuntijaryhmän (EMT 2009, 4–7) näkemykset, ja tyypillistä niille on 

kuvailla monipuolisesti kääntäjän ammatin harjoittamiseen liittyvää osaamista. Edellä mainitut 

tutkijat ja tutkimusryhmät korostavat taitoa, jolla varmistetaan koko käännösprosessin onnistumi-

nen: Jääskeläinen (Nuotiomäen 2009, 8–9 mukaan) puhuu toiminnallisesta tiedosta, PACTE (2011a, 

34) strategisesta osakompetenssista ja EMT-asiantuntijaryhmä (EMT 2009, 5–6) käännöspalvelun 

tuottamisen taidosta. Lisäksi tämän lähestymistavan näkemyksissä nousevat esiin kielitaito, kään-

nöksen viestintätehtävän huomioimisen taito, kulttuurien tuntemus, taito hankkia tietoa eri läh-

teistä sekä taito käyttää erilaisia teknisiä apuvälineitä.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus kuuluu tulevaisuudentutkimuksen alaan, sillä sen avulla pyritään keräämään, 

tuottamaan ja analysoimaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta koskevaa tietämystä (ks. myös luku 2). 

Tutkimusmenetelmien valinnan taustalla vaikutti ajatus siitä, että tulevaisuudentutkimuksen avul-

la voidaan laajentaa tietoisuutta ja ymmärrystä nykyhetkestä, hahmottaa erilaisia mahdollisia tu-

levaisuuden kehityskulkuja sekä potentiaalisesti kehittää ihmisten taitoja, käyttäytymistä tai valin-

toja niin, että paremman asiaintilan saavuttaminen tulee mahdolliseksi (ks. esim. Malaska 1993, 9; 

Mannermaa 1993, 21–23; Bell 1997, 73–76). Tutkimusmenetelmiksi tuli löytää sellaiset menetelmät, 

joiden avulla saataisiin kerättyä tietoa ennen kaikkea menneistä ja nykyisistä asiaintiloista ja ta-

pahtumista sekä asiantuntijoiden käsityksistä mahdollisesta ja todennäköisimmästä tulevaisuudes-

ta. Asiantuntijamenetelmässä hyödynnetään tulevaisuuden kartoittamisessa ensisijaisesti asian-

tuntijoiden tietämystä, intuitiota tai kykyä havaita sellaista, jota ei vielä kyetä esittämään numeroi-

na tai numeerisina aikasarjoina. (Opetushallitus 2010b.) Myös Rubinin (2003, 889) mukaan subjek-

tiivisten mielipiteiden pohjalta muodostetun tiedon katsotaan sisältävän ”hiljaista tietoa”, joka 

puolestaan muodostaa tärkeän osan tulevaisuutta koskevan tiedon perustasta. 

 

Asiantuntijoita päätettiin lähestyä internetissä täytettävällä kyselylomakkeella (ks. Liite 3). Inter-

netkysely koettiin mielekkääksi tavaksi hankkia aineistoa mahdollisimman laajalta potentiaaliselta 

asiantuntijajoukolta. Tavoitteeksi asetettiin 25–30 vastaajaa, sillä tämän lukumäärän oletettiin 

muodostavan riittävän otannan pro gradu -tutkielman laajuiseen tutkimukseen. Kyselylomakkeen 

käytöllä haluttiin myös välttää niin kutsuttuun ryhmäajatteluun sortuminen: tutkimuksen tiedon-

antajiksi valikoituneet asiantuntijat eivät tienneet, keitä muita tutkimukseen oli valittu. 

 

Kyselylomakkeeseen (ks. Liite 3) oli upotettu SWOT-analyysi kääntäjän ammatin ja kompetenssien 

nykytilasta. SWOT22-analyysissa on kyse yksinkertaisesta nelikenttämenetelmästä, jonka avulla 

tarkastelun kohteena olevan asian ongelmakohtia saadaan tunnistettua, arvioitua ja kehitettyä 

suhteellisen helposti. Nelikenttämenetelmä on syntynyt taloustieteiden piirissä, ja sen avulla arvi-

oidaan esimerkiksi yrityksen liikeidean tai markkinointisuunnitelman toimivuutta sekä toteutusta. 

SWOT-analyysia voidaan kuitenkin soveltaa myös pienempien hankkeiden tai projektien suunnit-

teluun ja arviointiin, koska se perustuu ennen kaikkea tilanneanalyysin tekemiseen vahvuuksien, 

heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien pohjalta. SWOT-analyysi keskittyy juuri niihin asioihin, 

                                                      
22 Lyhenne SWOT tulee sanoista strengths (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), opportunities (mahdollisuudet) ja 
threats (uhat) (NetMBA 2010). 
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joilla potentiaalisesti on eniten vaikutusta tarkasteltavana olevan asian onnistumiseen. (NetMBA 

2010.) 

 

SWOT-analyysissa tarkastellaan kutakin toimintaa sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden perus-

teella. Sisäiset tekijät jakautuvat vahvuuksiin ja heikkouksiin ja ulkoiset mahdollisuuksiin ja uhkiin. 

Sisäiset tekijät ovat sellaisia asioita, joihin yritys pystyy itse tai hankkeessa tai projektissa pysty-

tään itse vaikuttamaan. Vahvuuksilla tarkoitetaan sisäisiä tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus 

yrityksen, hankkeen tai projektin menestymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Heikkouksilla 

taas on täsmälleen päinvastainen vaikutus. Ulkoisilla tekijöillä tarkoitetaan yrityksen, hankkeen tai 

projektin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia tekijöitä, joita ovat ulkopuolelta tulevat 

mahdollisuudet ja uhat. Mahdollisuuksia hyödyntäen yritys, hanke tai projekti voi saada nostetta 

menestymiseen, kun taas uhat toteutuessaan voivat pilata koko toiminnan toteutuksen. Ymmär-

tämällä nämä neljä näkökulmaa kulloinkin tarkasteltavissa olevassa tilanteessa, voidaan panostaa 

vahvuuksiin, korjata heikkouksia, hyödyntää mahdollisuuksia sekä estää mahdolliset tuhoisat 

uhat. (NetMBA 2010.) 

 

SWOT-nelikenttämenetelmää haluttiin soveltaa tähän tutkimukseen, koska sen avulla saatiin luo-

tua niin kutsuttu tilanneanalyysi eli kerättyä tietoa menneistä ja nykyisistä asiaintiloista, jotka 

muun muassa Bellin (1997, 80) mukaan ovat hyödyksi nykyhetken tietoisuuden ja ymmärryksen 

laajentamisessa sekä mahdollisten tulevaisuuden kehityskulkujen hahmottamisessa. 

 

Kyselyssä vastauksia voidaan kartoittaa joko valmiilla vastausvaihtoehdoilla tai avoimilla kysy-

myksillä. Valmiit vastausvaihtoehdot on usein luotu kuviteltujen vastausten pohjalta, minkä takia 

tällaisia strukturoituja kysymyksiä käytetään erityisesti taustatietojen selvittämiseen, kun selvästi 

rajatut vastausvaihtoehdot ovat jo etukäteen tiedossa. (Valli 2010, 125.) Valmiita vastausvaihtoeh-

toja hyödynnettiin tässä tutkimuksessa vain taustatietojen selvittämisessä. Tarkkoja vastausvaihto-

ehtoja oli mahdotonta ja epätarkoituksenmukaista päätellä etukäteen, minkä takia lomakkeessa 

päätettiin käyttää pääasiassa avoimia kysymyksiä. Avointen kysymysten yksi hyvä puoli on se, 

että ne antavat vastaajalle mahdollisuuden kertoa, mitä hänellä todella on mielessään. Avoimilla 

vastauksilla on siis mahdollista saada selville perusteellisesti vastaajan mielipide. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 1997, 197; Valli 2010, 126.) Avoimilla kysymyksillä pyrittiin selvittämään vastaaji-

en eriäviä näkemyksiä mahdollisimman tarkasti ja antaa jokaiselle vastaajalle mahdollisuus ku-

vailla asiaa omin sanoin. 

 

Kyselyaineiston analyysi toteutettiin poimimalla ensin aineistosta olennaiset ilmaukset eli ana-

lyysiyksiköt. Analyysiyksiköt olivat tässä aineistossa joko kääntäjän ammattia ja toimintaympäris-
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töä tai kompetenssia ja osaamista kuvaavia yksittäisiä sanoja, lauseita, lauseen osia tai ajatuskoko-

naisuuksia. Samaa tarkoittavat ilmaukset ryhmiteltiin ja yhdisteltiin luokiksi, joille annettiin luo-

kan sisältöä kuvaavat nimet (kuten hintojen polkeminen, kulttuurien tuntemus tai tiedon hankkimisen 

taidot). Aineistoa analysoitiin tämän jälkeen myös sitä kvantifioimalla eli laskemalla ilmauksien 

esiintymien lukumäärät. Esiintymät laskettiin erikseen työelämän ja koulutuksen vastausryhmissä. 

Analyysissa päädyttiin hyödyntämään luokittelua, koska sen avulla aineistosta saatiin poimittua 

suhteellisen helposti kaikki olennaisimmat kääntäjän ammatin ja kompetenssin olemusta kuvaavat 

maininnat. Luokittelu mahdollisti myös aineiston tarkastelun määrällisesti, mikä auttoi havainnol-

listamaan aineistoa ja löytämään vastauksista tulevaisuuden trendejä. 

5.2 Kyselyn ja tutkimusotannan esittely 

Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, jonka avulla kerättiin kääntäjän ammattia ja osaamista 

koskevia nykyhetken kuvauksia sekä näkemyksiä mahdollisesta tulevasta kehityksestä. Kyselylo-

make (ks. Liite 3) koostui neljästä osiosta, joista ensimmäisestä osiosta saadusta aineistosta puhu-

taan tässä tutkielmassa taustatietoaineistona ja kolmesta muusta osiosta saadusta aineistosta var-

sinaisena kyselyaineistona. 

 

Vastaajia pyydettiin ensin kertomaan taustatietoja itsestään. Taustatiedoilla selvitettiin vastaajien 

ikää, sukupuolta, vastaajaryhmää, kielipareja, joilla vastaaja työskentelee, erikoisalaa, maantieteel-

listä sijaintia, työnkuvaa sekä työelämävuosia nykyisessä tehtävässä. Taustatietojen avulla halut-

tiin hahmottaa mahdollisia profiileja vastaajista sekä selvittää, onko profiilien ja vastauksien välillä 

mahdollisesti jonkinlaisia säännönmukaisuuksia esimerkiksi tietyn vastaaja- tai ikäryhmän tai 

sukupuolen perusteella. 

 

Kyselyn toisessa osiossa kartoitettiin vastaajien käsityksiä kääntäjän kompetenssista ja asiantunti-

juudesta sekä kääntäjän työnkuvasta. Osion tarkoituksena oli selvittää, löytyykö vastaajien käsi-

tyksistä jokin sellainen näkökulma, jota ei välttämättä ole vielä huomioitu tämän tutkielman teo-

riaosuudessa. Kolmannessa osiossa vastaajia puolestaan pyydettiin täydentämään SWOT-nelikent-

tää (ks. myös luku 5.1) eli erittelemään kääntäjien nykyisen osaamisen vahvuuksia ja heikkouksia 

sekä nykyisillä työmarkkinoilla olevia kääntäjien mahdollisuuksia ja uhkia. SWOT-nelikentän 

avulla pyrittiin tunnistamaan ja arvioimaan kääntäjän ammatissa ja kompetenssissa olevia ongel-

makohtia, joiden kehittämiseen kannattaisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. SWOT-analyy-

sin ajateltiin tuottavan tietoa siitä, mitkä kompetenssin osa-alueet ja asiat korostuvat tulevaisuu-

den työmarkkinoilla toimimisessa, ja jotka näin mahdollisesti vaativat vielä kehittämistä. Kyselyn 

neljännessä ja viimeisessä osiossa vastaajille annettiin mahdollisuus ideoida vapaasti ja luovasti 
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tulevaisuudessa kääntäjän työssä tarvittavia osaamisalueita tai yksittäisiä taitoja. Tämän osion 

tavoitteena oli vahvistaa SWOT-analyysistä esiin nousseita näkökulmia kysymällä asiaa hieman 

eri tavalla. 

 

Tämä tutkimus lähestyy kääntäjän ammattia ja tulevaisuudessa tarvittavia kompetensseja sekä 

työelämän että koulutuksen näkökulmasta. Työelämän asiantuntijoihin luetaan tässä tutkielmassa 

kuuluvaksi niin käännösalan ammattiliittojen vakituisia työntekijöitä, hallitusten jäseniä ja luotta-

mustehtävissä toimivia henkilöitä kuin erikokoisten käännöstoimistojen työntekijöitä. Näiden li-

säksi tutkimusotantaan valikoitui kääntäjäkoulutusta tarjoavien yliopistojen opetushenkilökuntaa.  

 

Käännösalan asiantuntijoiden (KAJ)23 ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL)24 asiantunti-

joista mukaan kutsuttiin päätoiminen henkilökunta sekä eri luottamustehtävissä toimivat henkilöt. 

KAJ:n (2012a) internetsivuilla ei ollut listattu luottamustehtävissä toimivien henkilöiden yhteystie-

toja, minkä takia liiton toiminnanjohtajaa pyydettiin välittämään viesti näille henkilöille. 

 

Käännöstoimistojen työntekijöitä valittiin mukaan tutkimukseen satunnaisella valinnalla. Ainoana 

kriteerinä valinnassa oli se, että otantaan tuli kuulua erikokoisia, eri kielipareilla ja eri puolilla 

Suomea toimivia yrityksiä. Muutoin valinnassa käytettiin apuna satunnaishakua Google-hakuko-

neella. Hakusanoina käytettiin pääasiassa kahta vaihtoehtoa: käännöstoimisto + paikkakunta tai 

käännöspalvelu + paikkakunta (esim. käännöstoimisto + Tampere). 

 

Kääntäjäkoulutusta tarjoavia yliopistoja on Suomessa viisi: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yli-

opisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Vaasan yliopisto. Yliopistojen opetushenkilö-

kunnasta kutsuttiin mukaan eri kielten kääntämisen oppiaineen alle kunkin yliopiston internetsi-

vuilla listatut henkilöt, tai jos kielet, kulttuurit ja kääntäminen oli yhdistetty samaan listaan (kuten 

Tampereen yliopistossa) niin mukaan kutsuttiin ne henkilöt, joiden vastuualueeksi oli mainittu 

kääntäminen tai käännöstiede. Kyselyä ei kuitenkaan lähetetty tutkielmani ohjaajalle, professori 

Annikki Liimataiselle. Vaasan yliopistossa eri kielissä sekä Turun yliopistossa englannin, espanjan 

ja italian kääntämisen oppiaineissa ei ollut mainittu vastuualueita ollenkaan, minkä takia näihin 

oppiaineisiin oltiin yhteydessä oppiaineen sihteeriin, ja häntä pyydettiin nimeämään kääntämisen 

vastuuopettajat. 

 

Vastaanottajien yhteystiedot kerättiin kahdessa eri vaiheessa, minkä takia myös kutsut (ks. Liite 1 

ja Liite 2) kyselyyn lähetettiin marraskuun 2012 loppupuolella kahdessa eri erässä. Vastausaikaa 

                                                      
23 Käännösalan asiantuntijat ry on monikielisen viestinnän asiantuntijoiden ammatti- ja edunvalvontaliitto. Lisää tietoa 
liitosta ja sen toiminnasta liiton omilta internetsivuilta: http://www.kaj.fi/. (KAJ 2012a.) 
24 Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on käännösalan toimijoiden yhteenliittymä ja aatteellinen järjestö. Lisää tietoa 
järjestöstä ja sen toiminnasta järjestön omilta internetsivuilta: http://www.sktl.fi/. (SKTL 2012.) 
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kaikille annettiin kaksi viikkoa. Yhteensä kutsu lähetettiin 129 sähköpostiosoitteeseen. Sähköpos-

tiosoitteista suurin osa oli suoria henkilökohtaisia osoitteita, mutta joukkoon mahtui myös 

ei-suoria, info@jotakin.fi-tyyppisiä osoitteita. Kysely lähetettiin 37 ammattiliittojen toiminnassa 

vaikuttavalle asiantuntijalle, joiden sähköpostiosoitteista kahdeksan oli ei-suoria. Näistä henkilöis-

tä yksi kuului myös opetushenkilökuntaan, joten hän sai tiedon kyselystä kahta eri kautta. Kysely 

lähetettiin myös 63 yliopistojen opetushenkilökunnan jäsenelle sekä 29 käännöstoimiston osoittei-

siin, joista 19 oli ei-suoria. 
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jaa nimesivät erikoisalakseen pelkästään kirjallisuuden, koulutuksen ja tutkimuksen, teknisen alan 

tai projektipäällikön tehtävät. 

 

Kaaviossa 4 on eritelty vastaajien ilmoittamat työnkuvat. 13 vastaajaa ilmoitti työskentelevänsä 

(yliopiston) opettajana, lehtorina tai professorina. Seitsemän vastaajaa toimii kääntäjänä joko omal-

la toiminimellä tai omassa pienessä käännöstoimistossa. Freelancer-kääntäjänä toimii kolme vas-

taajaa. Vain yksi vastaaja ilmoitti toimivansa työsuhteisena kääntäjänä. Koordinaattorin, tulkin ja 

projektipäällikön tehtävissä ilmoitti kussakin toimivan yksi vastaaja. Yksi vastaaja kertoi toimivan-

sa ammatillisen yhdistyksen paikallisosaston puheenjohtajana, mikä näkyy kaaviossa 4 kohdassa 

muu. 

 

 

KAAVIO 4. Vastaajien ilmoittamat työnkuvat. 

 

Vastaajat ilmoittivat työkielikseen 21 eri kieliparia. Kolme vastaajaa ei ilmoittanut kieliparia ollen-

kaan. Sekä kieliparilla suomi-englanti-suomi että englanti-suomi työskentelee kahdeksan vastaajaa. 

Neljä vastaajaa työskentelee kieliparilla ruotsi-suomi. Kielipareilla suomi-englanti, saksa-suomi ja 

ranska-suomi työskentelee kaikilla kolme vastaajaa. Lopuilla 15 kieliparilla työskentelee joko kaksi 

tai yksi vastaajaa. Vastaajat työskentelivät joko suomesta espanjaan, viroon, venäjään, hollantiin, 

tanskaan, norjaan ja italiaan tai päinvastoin. Joukkoon mahtui myös kielisuunnat ruot-

si-suomi-saksa ja ruotsi-englanti. 
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6.2 Varsinaisen kyselyaineiston kuvaus ja arviointi 

Esittelen tässä luvussa varsinaiseen kyselyaineistoon saamiani vastauksia. Kyselyssä olleeseen 

seitsemään kysymykseen saatiin yhteensä 196 vastausta. Etenen aineiston esittelyssä itse kyselyssä 

olleen rakenteen mukaisesti, ja selitän tarpeen mukaan kuhunkin analyysiluokkaan sisältyviä 

osaamisen osa-alueita tai mainintoja kääntäjän ammatista. 

6.2.1 Kääntäjän kompetenssi ja asiantuntijuus 

Kääntäjän kompetenssi ja asiantuntijuus ymmärrettiin vastaajien keskuudessa hyvin laaja-alaisesti 

ja monipuolisesti. Vastaajat lähestyivät kääntäjän kompetenssia ja asiantuntijuutta kuitenkin pää-

sääntöisesti kahdesta eri näkökulmasta: toiset ymmärsivät nämä käsitteet toistensa synonyymeiksi 

eivätkä erotelleet niitä mitenkään toisistaan, toiset taas näkivät ne toisiaan täydentävinä tai syven-

tävinä käsitteinä, kuten esimerkistä 1 on nähtävissä: 

Esimerkki 1 

Käsitteet ovat mielestäni ainakin osittaisia synonyymejä, vaikka kompetenssia voikin pitää laajempana kä-
sitteenä. Kääntäjän kompetenssiin kuuluu kaikki kääntäjän työssä vaadittava osaaminen, esim. kielitaito, 
kääntämisen osaaminen, yleissivistys, ATK-taidot, työn hinnoittelu ja organisointi sekä ihmissuhdetaidot. 
Asiantuntijuus on ehkä enemmän jonkin erityisalan osaamista, kuten esim. lääketieteen tai oikeustieteen 
tuntemusta muun kääntämisessä vaadittavan osaamisen lisäksi. Pitäisin asiantuntijuutta syvempänä 
osaamisena kuin kompetenssia. (Vastaaja 5, koulutus.) 

Suurimmassa osassa vastauksia lueteltiin kompetenssiin ja asiantuntijuuteen kuuluvia osaamisen 

osa-alueita, kuten esimerkissä 2 havainnollistetaan: 

Esimerkki 2 

Kääntäjän kompetenssilla ymmärrän kääntäjän (riittäviä) ammatillisia valmiuksia, jotka mahdollistavat 
työn te[k]emisen ammattitaitoisesti ja ammattimaisesti. Kompetenssiin luen kuuluvaksi kielitaidon, kään-
nöstaidon ja kulttuurintuntemuksen samoin kuin ainakin perustiedot lingvistiikasta. Asiantuntijuutena 
taas pidän kykyä antaa perusteltuja näkemyksiä erilaisista kääntämistä koskevista asioista (miksi jokin 
käännös ei ole adekvaatti, miksi käännös jättää toivomisen varaa, miten käännöstä ehkä kannattaisi ko-
touttaa tai miksi sitä ei ole syytä kotouttaa jne.). (Vastaaja 17, koulutus.) 

Kaaviossa 5 eritellään osaamisen osa-alueiden esiintymistä vastauksissa. Selkeästi tärkeimmäksi 

osa-alueeksi mainittiin kielitaito 21 esiintymällä ja toiseksi tärkeimmäksi kulttuurien tuntemus 15 

esiintymällä. Vastauksissa ei tehty eroa A-työkielen ja kulttuurin ja B- ja C-työkielten ja kulttuurien 

tuntemuksen välillä, vaan ne nähtiin kaikissa vastauksissa esimerkin 3 kaltaisesti aivan yhtä tär-

keiksi: 

Esimerkki 3 

[K]ääntäjän kompetenssiin kuuluvat sekä kielitaito (työkielistä tärkeimmän eli äidinkielen taito ja sen yl-
läpito ja jatkuva kehittäminen, mutta luonnollisesti myös muiden työkielien taito ja jatkuva kehittäminen, 
ao. yhteiskuntien ja kulttuurien kehityksen seuraaminen) että kääntämistaito. (Vastaaja 20, koulutus.) 
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KAAVIO 5. Vastauksissa eniten esiintyneet kääntäjän kompetenssin ja/tai asiantuntijuuden 
osa-alueet. 

 

Vastauksista nousivat esiin viestintätehtävän huomioiminen, tekniset taidot ja tiedon hankkimisen 

taidot. Viestintätehtävän huomioiminen sai 12 esiintymää, joista jopa yhdeksän löytyi työelämän 

asiantuntijoiden vastauksista ja vain kolme koulutuksen asiantuntijoiden vastauksista. Viestintä-

tehtävän huomioimisesta puhuttiin myös viestinnän asiantuntijuutena, strategioiden hallitsemise-

na sekä käännöksen käyttötarkoituksen, kohderyhmän ja (viestintä)tavoitteen huomioimisena. 

Tekniset taidot kattoivat vastauksissa sellaiset osa-alueet kuin atk-taidot, käännösteknologian hal-

litseminen, teknisten työvälineiden hallinta, apuvälineiden käyttö ja työkaluosaaminen. Näille 

löytyi vastauksissa kymmenen esiintymää. Tiedon hankkimisen taidoista puhuttiin vastauksissa 

myös tiedonhakutaitoina, ja näille löytyi myös yhteensä kymmenen esiintymää. Huomattavaa on, 

että tiedon hankkimisen taidot olivat työelämän asiantuntijoiden mielestä olennaisempi osa-alue 

kuin koulutuksen asiantuntijoiden mielestä. 

 

Käännöstaito ja erikoisalaosaaminen olivat koulutuksen asiantuntijoiden mukaan tärkeitä osa-

alueita. Seitsemän esiintymää, joista kaksi tuli työelämän ja viisi koulutuksen asiantuntijoilta, saa-

neeseen käännöstaitoon sisältyi vastaajien mukaan erilaiset käännöstekniikat. Erikoisalaosaaminen 

sai työelämältä kaksi ja koulutukselta neljä esiintymää. Kuusi esiintymää saanut kielitaju ja tekstin 
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kielellisen viimeistelyn taito ymmärrettiin tyylitajuksi tai tyylien, rekisterien, vivahteiden ja kielen 

normien hallitsemiseksi ja parhaan mahdollisen kieliasun tuottamiseksi. Huomion arvoista on, että 

vain työelämän asiantuntijat nostivat tämän osa-alueen kompetenssin osaksi. 

 

Sosiaalisiin taitoihin luettiin kuuluvaksi erilaiset ihmissuhdetaidot, neuvottelutaidot sekä yhteis-

työtaidot asiakkaiden kanssa. Sosiaalisten taitojen viidestä esiintymästä yksi tuli työelämän ja lo-

put neljä koulutuksen asiantuntijoilta. Oman osaamisen tunnistamisessa oli kyse kyvystä arvioida 

oman osaamisen rajoja ja kieltäytyä toimeksiannoista, joihin omat taidot eivät riitä. Näiden lisäksi 

mainittiin yhdeksän kappaletta yksittäisiä osa-alueita, jotka olivat huolellisuus, nopeus, luovuus, 

oman työn organisointi, stressinsietokyky, lingvistiikan perustuntemus, teoreettisen ajattelun taito, 

osaamisen kehittäminen ja projektinhallintataidot. 

6.2.2 Kääntäjän nykyinen työnkuva 

Vastaajat lähestyivät kääntäjän nykyistä työnkuvaa monella eri tavalla. Toiset luettelivat jokapäi-

väisessä työssä tarvittavia taitoja, kun toiset keskittyivät vastauksissaan kuvailemaan yleisemmin 

jotakin tiettyä alan epäkohtaa. Epäkohdista nousivat esiin yleinen alan arvostuksen puute, johon 

luettiin kuuluvaksi myös huono palkkiotaso. Alan arvostuksen puutteesta olivat erityisesti huolis-

saan koulutuksen asiantuntijat. Esimerkeissä 4 ja 5 pohditaan heikkoa alan arvostusta. 

Esimerkki 4 

Kentältä kantautuvissa viesteissä huolettaa, että ammatti on toisaalta kehittymässä mekanistiseen suun-
taan (”tässä on käännösmuisti/konekäännöstuotos - käännä/editoi sen pohjalta”) ja samanaikaisesti ja 
osaksi tämän varjolla yritetään painaa kustannuksia alemmas sellaisillakin aloilla (esim. tekstittämisessä), 
joissa mekaaniset ratkaisut eivät toimi. Tuntuu siis siltä, että jokapäiväisessä työssä kääntäjältä ei enää 
edellytetäkään asiantuntemusta vaan vain mahdollisimman nopeaa ”väännöstä”, jonka laatu on sivuseik-
ka. Toki toivon, ettei tämä ole koko kuva. (Vastaaja 11, koulutus.) 

Esimerkki 5 

Asiatekstin ja AV-kääntäjien työoloja yritetään jatkuvasti heikentää, asiakkaat eivät suostu maksamaan 
kunnon palkkaa tai palkkioita tehdystä työstä, eikä kääntäjän työtä pidetä asiantuntija-ammattina. Sikäli 
kääntäjän ammattikuva tuntuu välillä aika pessimistiseltä. (Vastaaja 7, koulutus.) 

Suurin osa vastauksista oli kuitenkin luetelmien ja epäkohtien kuvailujen yhdistelmiä, joissa ko-

rostuivat ensisijaisesti tiedon hankkimisen, yrittäjyyteen liittyvät sekä tekniset taidot. Kaaviosta 6 

on nähtävissä vastaajien mielestä kääntäjän nykyisessä työnkuvassa eniten korostuvat asiat.  
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KAAVIO 6. Kääntäjän nykyisessä työnkuvassa korostuvat asiat. 

 

Tiedon hankkimisen taidot nähtiin esimerkiksi referenssitekstien etsimiseksi. Yrittäjyyteen liitty-

viin taitoihin luettiin kuuluvaksi muun muassa laskutukseen, oman osaamisen markkinointiin, 

kirjanpitoon, taloustieteen perusteisiin, käännöstöiden hankkimiseen, kannattavuuden seurantaan 

ja esimiestaitoihin liittyvä osaaminen. Tämän kysymyksen kohdalla yrittäjyyttä ei kuitenkaan sel-

keästi jaoteltu osiin, mikä tapahtui osaamisen heikkouksia ja tulevaisuuden osaamista käsitellei-

den kysymysten kohdalla (ks. luvut 6.2.4 ja 6.2.7). Teknisiin taitoihin sisältyi niin teknisten apuvä-

lineiden kuin tietotekniikan käytön taito. Esimerkki 6 kuvaa vastauksissa yleisimmin esiintyneiden 

luetelman ja epäkohtien kuvailun yhdistelmää: 

Esimerkki 6 

Kääntäjä on viestijä ja viestinnän mahdollistaja; yhtä toimen tai työnkuvaa on mahdotonta tiivistää. Profii-
lit vaihtelevat yrittäjyyden ja erikoistumisalan muotojen mukana. Suomen kaltaisessa pienessä maassa on 
havaittavissa eräänlainen ristiveto: hyvällä tuurilla voi löytyä oma erikoisala, josta leipä tulee mutta lä-
hempänä todellisuutta lienee monialainen kääntäjyys, jossa keskeisessä roolissa on nopea tiedonhaku ja 
tiedon kriittinen analysointi käännöstehtävien yhteydessä. Kaikkea ei voi tietää nykypäivän maailmassa. 
Keskeinen vaatim[us] on käännösteknologian hallinta; en näe, miten (asiatekstien!!) kääntäjä voi ansaita 
leipänsä ilman prosesseja nopeuttavia työvälineitä. Kääntäjien tarve on ilmeinen ja kasvava - englannin 
vahventuvasta lingua franca -roolista huolimatta. Kääntäjien välittäjärooli on erittäin merkittävä. Tästä 
huolimatta kääntäjien taloudellinen ja sosiaalinen rooli näyttää yhteiskunnassa erittäin ahtaalta. (Vastaaja 
18, koulutus.) 
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Kielitaitoon luettiin myös tässä osiossa kuuluvaksi sekä A- että B- ja C-työkielten hallitseminen. 

Kielitaidon yhdeksästä esiintymästä kuusi tuli työelämän ja kolme koulutuksen asiantuntijoilta. 

Nopeudella tarkoitettiin nopeaa reagointia eli ripeää vastaamista työkyselyihin sekä nopeutta töi-

den tekemisessä. Monialaosaaminen, joka sai seitsemän esiintymää, nähtiin joka alan ja tyylin 

osaamiseksi ja monipuolisten palveluiden tuottamiseksi. Tätä näkemystä havainnollistetaan esi-

merkissä 7: 

Esimerkki 7 

Lisäksi pitää olla joka alan ja tyylin ammattilainen. Käännöstoimistossa työskentelevä kääntäjä osaa len-
nossa vaihtaa kielestä, erikoisalasta ja tekstityypistä toiseen: aamulla käännät lakitermejä täynnä olevan 
sopimustekstin saksasta suomeen, lounasaikaan vaikka itsehoitolääkkeen pakkaustekstit englannista 
suomeen, iltapäivällä lelumainoksen ruotsista suomeen ja päivän päätteeksi vielä kansainvälisen sähkö-
firman osavuosikatsauksen englannista suomeen. Siinä välissä olet vastannut kanta-asiakkaille muuta-
maan yksittäisen sanan/lauseen käännöspyyntöihin ja yrittänyt selittää ulkomaiselle asiakkaalle, miksi 
jossain taulukossa olevaa sanaa ”to” ei ole käännetty suomeksi. (Vastaaja 4, työelämä.) 

Esimerkeissä 8 ja 9 kuvataan teknisten, sosiaalisten ja yrittäjyyteen liittyvien taitojen merkitystä 

nykypäivänä. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat muun muassa verkostoituminen, asiakaspalvelutaidot 

sekä suhdetoimintataidot. 

Esimerkki 8 

Tällä hetkellä yhä useammat kääntäjät tarvitsevat myös runsaasti yrittäjyystaitoja, koska suurin osa (asia-
tekstin)kääntäjistä toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Myös erinomainen, laaja-alainen yleissivistys ja 
ajankohtaisten asioiden seuraaminen on keskeisen tärkeää. Kääntäjä tekee työtään yleensä yksin, mutta 
samalla hänen on erittäin tärkeää olla tiiviisti tekemisissä ympäröivän maailman kanssa: kääntäjän täytyy 
seurata ajankohtaisia asioita ja omien erikoisalojensa kehitystä sekä käännösalalla käytävää keskustelua. 
Lisäksi on tärkeää verkostoitua kollegojensa ja mahdollisten sidosryhmien edustajien kanssa jatkuvasti. 
(Vastaaja 8, työelämä.) 

Esimerkki 9 

Yksinyrittäjänä pitää osata markkinoida osaamistaan ja tehdä muutakin kääntäjän työhön kuulumatonta, 
esim. laskutus ja omien sivujen ylläpito (jos ei ole näitä ulkoistanut). Tietotekniset taidot pitää myös olla 
hallussa. (Vastaaja 16, työelämä.) 

Poikkeuksen vastausten yleiseen linjaan teki ainoan työsuhteisesti kääntäjänä toimivan asiantunti-

jan vastaus, jossa vastaaja itsekin kuvaili tilannettaan poikkeukselliseksi:  

Esimerkki 10 

Toimin vakituisena kääntäjänä käännöstoimistossa, ja olen mielestäni etuoikeutettu, koska saan kääntää 
erittäin monipuolisia asiatekstejä kuukausipalkalla. Työ tuntuu uudelta ja kiinnostavalta joka päivä, koska 
koko ajan tulee uusia asiakkaita, toimialoja jne. Olen tehnyt kääntäjän työtä 18 vuotta ja pidän työstäni val-
tavasti. Saan syntyper[äiseltä] kielentarkasta[ja]lta palautetta jokaisesta käännöksestä, joten opin koko ajan 
lisää. Samoin suomennokseni kielentarkastetaan, joten opin koko ajan myös paremmaksi suomentajaksi. 
Määrällinen tuottavuusvaatimus on meidän toimistossamme kohtuullinen, joten minulla on aikaa tehdä 
käännökset hyvin. Tiedän, että tämä on nykyään aika harvinaista! Mielestäni tärkein taito jokapäiväisessä 
työssä on ajanhallinta, oman työn organisointi ja kova itsekuri niin että kaikki työt tulevat tehdyksi riittä-
vän hyvin ja aina ajallaan. Deadline on aina ehdoton, kääntäjän pitää olla luotettava. (Vastaaja 23, työelä-
mä.) 
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Analyyttisen ajatteluntaidon neljästä esiintymästä kaikki tulivat työelämän asiantuntijoilta. Kolme 

esiintymää saaneella ajanhallinnalla viitattiin oman työn rytmittämiseen järkevästi. Muiksi tai-

doiksi ja asioiksi mainittiin yleissivistys, ammattiylpeys, luovuus, osaamisen kehittäminen, kielen-

huolto, taittaminen ja käännöstaito. 

6.2.3 Kääntäjien osaamisen vahvuudet 

Kaaviossa 7 on listattu kääntäjien osaamisen vahvoiksi puoliksi nousseet osa-alueet. Vastaukset 

kääntäjien osaamisen vahvuuksia käsitelleeseen kysymykseen olivat tyypillisesti lyhyehköjä lue-

telmia niistä taidoista, jotka asiantuntijat kokivat olevan kääntäjillä parhaiten hallussa, kuten esi-

merkeistä 11 ja 12 voi nähdä. 

Esimerkki 11 

Monikulttuurisuuden tuntemus, erilaisten kohderyhmien ja heille sopivan viestintätyylin tuntemus. (Vas-
taaja 27, työelämä.) 

Esimerkki 12 

Tiedonhankinnan ja -hallinnan osaaminen, kyky tuottaa viestintää ja tekstejä, kulttuurienvälisen viestin-
nän hallinta, kyky omaksua uusia tietosisältöjä. (Vastaaja 15, koulutus.) 

 

 

KAAVIO 7. Kääntäjien osaamisen vahvuudet. 
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Kääntäjien osaamisen vahvuudeksi nostettiin 13 esiintymällä kielitaito. Tämän jälkeen vahvuuk-

siksi mainittiin tiedon hankkimisen taidot, viestintätehtävän huomioiminen sekä kulttuurien tun-

temus. Kulttuurien tuntemukseen luettiin kuuluvaksi kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmat 

sekä kulttuurin historian ja nykypäivän tunteminen ja tulevaisuuden trendien tunnistaminen.  

 

Huomion arvoista on, että vain koulutuksen asiantuntijat nostivat sosiaaliset taidot osaamisen 

vahvuudeksi. Yleissivistyksen puolestaan nostivat esiin vain työelämän asiantuntijat. Kaksi esiin-

tymää löytyi analyyttiselle ajatteluntaidolle, luovuudelle, huolellisuudelle ja oman osaamisen tun-

nistamiselle. Näistä kaikki nousivat esiin työelämän asiantuntijoiden vastauksista. Myös tekniset 

taidot saivat kaksi esiintymää. Muiksi vahvuuksiksi nimettiin erikoisalaosaaminen, harvinaisen 

kielen taito, kyky omaksua uusia tietosisältöjä, projektinhallintataidot ja käännösteoreettinen tun-

temus. 

6.2.4 Kääntäjien osaamisen heikkoudet 

Kaaviosta 8 on nähtävissä kääntäjän osaamisen kehitystä kaipaavat osa-alueet. 

 

 

KAAVIO 8. Kääntäjän osaamisen heikkoudet ja kehitystä kaipaavat asiat. 

 

Kääntäjien osaamisen heikkouksiksi mainittiin yrittäjyyteen liittyvistä taidoista hinnoittelu, mark-

kinointi ja talousosaaminen. Kaikille näistä löytyi hieman enemmän esiintymiä koulutuksen kuin 

työelämän asiantuntijoiden vastauksista. Yrittäjyyteen liittyvien osaamisen kehityskohteiden rin-

nalle nousi 12 esiintymällä puutteelliset tekniset taidot. Esimerkkiin 13 on yhdistetty monta vasta-

usta, joissa pohditaan pääasiassa yrittäjyyteen liittyvissä ja teknisissä taidoissa olevia puutteita: 
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Esimerkki 13 

[Kääntäjät tarvitsevat] [y]rittäjyyttä, projektinhallintakykyä. Teknisiä taitoja edelleen, kumma kyllä. Erityi-
sesti: kykyä nähdä itse oma asiantuntijuus asiantuntijuutena ja kykyä hinnoitella se oikein. (Vastaaja 18, 
koulutus.) 

[Kehityskohde on] [t]aloustieteellinen osaaminen, koska iso osa kääntäjistä joutuu toimimaan yrittäjinä 
jossakin uransa vaiheessa, halusipa sitä tai ei. Enemmän pitäisi myös sanallistaa omaa osaamistaan eikä ol-
la turhan nöyrä. (Vastaaja 19, koulutus.) 

Yrittäjyys [on kehityskohde], ehdottomasti. (Vastaaja 9, työelämä.) 

Osaamisen heikkouksiksi mainittiin myös erikoisalaosaamisen puuttuminen, puutteellinen B- ja 

C-työkulttuurien tuntemus ja heikko kielitaidon ylläpito. Näiden lisäksi työelämän asiantuntijat 

näkivät ongelmaksi liiallisen uskollisuuden alkutekstille, kuten esimerkissä 14 mainitaan: 

Esimerkki 14 

– – [M]onet kääntäjät eivät osaa suhtautua käännöstyöhönsä ulkopuolisesti ja ajattelemaan käännöstään 
käännöksen kohderyhmän eli loppuasiakkaan kannalta, vaan pyritään olemaan ”uskollinen” alkutekstille. 
(Vastaaja 14, työelämä.) 

Muihin heikkouksiin luettiin kuuluvaksi muutosvastarinta, ryhmätyöskentelytaidot, projektinhal-

lintataidot, tehokkuus ja sosio- ja dialektien hallinta. 

6.2.5 Työmarkkinoilla olevat mahdollisuudet 

Vastaajat nimesivät käännösalan työmarkkinoilla oleviksi mahdollisuuksiksi yrittäjyyden, muihin 

tehtäviin työllistymisen, kansainvälisen viestinnän asiantuntijuuden sekä ryhmittymisen ja työyh-

teenliittymät. Kaaviossa 9 on havainnollistettu mahdollisuuksien esiintymien lukumäärää.  

 

 

KAAVIO 9. Työmarkkinoilla mahdollisuuksia synnyttävät asiat. 

 

Eniten esiintymiä löytyi yrittäjyydelle ja muihin tehtäviin työllistymiselle. Työelämän asiantuntijat 

antoivat yrittäjyydelle yhdeksän esiintymää ja koulutuksen asiantuntijat viisi. Yrittäjyys nähtiin 
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mahdollisuudeksi silloin, kun yrittäjäksi ryhtymisen taustalla oli aito tahto. Hakeutuminen moni-

kielisen viestinnän ja kääntäjän koulutuksen suorittaneena muihin kuin puhtaasti kääntäjän työ-

tehtäviin nähtiin myös mahdollisuudeksi. Muihin työtehtäviin työllistymiseen luettiin kuuluvaksi 

erityisesti muille aloille työllistyminen esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioiden palvelukseen. Tä-

mä oli koulutuksen asiantuntijoiden mukaan suurin mahdollisuus kuudella esiintymällä. Työelä-

män asiantuntijat antoivat samalle mahdollisuudelle vain kolme esiintymää. Vastauksissa tehtiin 

ero muiden alojen ja työtehtävien ja kansainvälisen viestinnän saralla olevien eri tehtävien välillä, 

minkä takia kansainvälisen viestinnän asiantuntijuus on tässä nostettu omaksi kohdakseen. Esi-

merkissä 15 kuvaillaan muihin kuin kääntäjän tehtäviin työllistymisen mahdollisuuksia. 

Esimerkki 15 

Monenlaisia uramahdollisuuksia myös muilla nimikkeillä kuin kääntäjänä: – – viestintäalan ammatit, näin 
pääsee myös kuukausipalkkaisiin töihin, opettajan ja tutkijan ura, kustannustoimittaja, kustannustoimitta-
jan ja copywriterin ja copy-editorin työt. Erilaiset projektityöt, joissa vaaditaan kykyä toimia tiimeissä. Si-
vuaineet ratkaisevat hyvin paljon! (Vastaaja 19, koulutus.) 

Kansainvälisen viestinnän asiantuntijuuden hyödyntäminen laajemmin kuin vain kääntäjän tehtä-

vissä nähtiin ovia avaavaksi mahdollisuudeksi. Kansainvälisen viestinnän asiantuntijuudesta pu-

huessaan vastaajat tarkoittivat sijoittumista kääntäjän tehtävän sijaan toisiin viestinnän tehtäviin: 

Esimerkki 16 

Kääntäjillä on ehkä mahdollisuus toimia vahvoina monikielisinä ja -kulttuurisina viestinnän ammattilaisi-
na laajemminkin kuin ”vain” kääntäjinä ja pärjätä sillä tavoin, kunhan he osaavat markkinoida osaamis-
taan oikein. (Vastaaja 6, työelämä.) 

Kääntäjän koulutus antaa kelpoisuuden myös muihin asiantuntijatehtäviin kansainvälisen viestinnän alal-
la. (Vastaaja 18, koulutus.) 

Kääntämisen lisäksi erilaiset muut viestintätehtävät ja erilaiset viestinnän koordinointitehtävät ovat hyvin 
tavallisia. (Vastaaja 22, koulutus.) 

Edellä esiteltyjen mahdollisuuksien lisäksi yksittäinen esiintymä löytyi osallistumiselle ryhmitty-

minä tai työyhteenliittyminä isompiin julkisiin kilpailutuksiin. Muutoin vastaajat listasivat tässä 

kohdassa yksittäisiä taitoja, joita tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan. Koska taidot yksinään 

lueteltuna eivät muodosta mitään selkeää mahdollisuutta, ja koska samat vastaukset toistuivat 

viimeisessä kysymyksessä, ne jätettiin pois tämän kohdan tulosten esittelystä. 

6.2.6 Työmarkkinoilla olevat uhat 

Suurimmaksi työmarkkinoilla olevaksi uhaksi nimettiin 21 esiintymällä hintojen ja palkkioiden 

polkeminen. Hintojen polkemiseen liitettiin vahvasti se, että asiakkaalle tuntuu nykyisin olevan 
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tärkeintä nopeus ja hintatason alhaisuus, jolloin työn laatu kärsii väistämättä, kuten esimerkistä 17 

on nähtävissä: 

Esimerkki 17 

Erityisesti hintojen polkeminen, jonka taustalla on monia tekijöitä: asiakkaat käyttävät edullisinta vaihto-
ehtoa, joka ei aina ole laadullisesti kohdallaan; isot kansainväliset toimistot polkevat alleen pienet kotimai-
set (on joko suuria toimijoita tai sitten isoista täysin riippuvaisia yksityisyrittäji[ä], jolloin myös suora yh-
teys asiakkaaseen katoaa. (Vastaaja 26, koulutus.) 

Kaaviossa 10 havainnollistetaan suurimmat esiintymät saaneita uhkia. 

 

 

KAAVIO 10. Työmarkkinoilla olevat uhat. 

 

Suurin alalla oleva uhka oli työelämän asiantuntijoiden mukaan hintojen polkeminen. Koulutuk-

sen asiantuntijat puolestaan nimesivät suurimmaksi uhaksi yleisen arvostuksen puutteen. Tämän 

kysymyksen kohdalla arvostuksen puutteeseen lueteltiin kuuluvaksi sekä kääntäjien oma heikko 

ammattiylpeys että suuren yleisön piirissä oleva virheellinen käsitys siitä, että kuka tahansa pys-

tyy kääntämään. Uhaksi vastaajat nostivat myös ammattinimikkeen suojaamattomuuden, johon 

ymmärrettiin kuuluvan kouluttamattomien ihmisten toimiminen ”kääntäjinä”. Myös konekään-

tämisen lisääntyminen, mikäli niiden apua ei osata hyödyntää kääntämisessä ja alan keskittyminen 

muutaman ison toimijan käsiin nähtiin uhiksi. Monitahoiset ja ristiriitaiset näkökulmat alalla ole-

viin uhkiin ovat erityisen selvästi nähtävissä esimerkeistä 18 ja 19: 

Esimerkki 18 

[Uhkia ovat] 1) alaa kokeilevat ”vähän kieltä osaavat”, jotka eivät ymmärrä mitä kaikkea asiantuntevaan 
kääntämiseen vaaditaan, 2) monikansalliset yritykset, jotka eivät tiedä eivätkä välitä, mitä asiantuntevaan 
kääntämiseen vaaditaan, 3) suuri yleisö, joka kuvittelee, että ”kaikkihan englantia osaavat” eikä muita kie-
liä tarvitakaan. [J]a näistä seuraava hintojen polkeminen. (Vastaaja 11, koulutus.) 
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Esimerkki 19 

[Uhkana on] [k]äännösteollisuuden päätyminen käsiin, joilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä kääntämi-
nen on. Kääntäjät tekevät totuttuun tapaan laatua, jota asiakkaat vaativat mutta josta kääntäjä ei saa kor-
vausta, vain työn välittänyt käännösfirma. Tähän liittyy yhteiskunnassa vallitseva maallikkokäsitys siitä, 
että kääntäminen on loppujen lopuksi kaikkien hoidettavissa oleva homma ja josta siksi ei tarvitse maksaa 
mitään. Kääntäjien itse on lakattava puhumasta kutsumusammatista. Tällainen diskurssi uhkaa koko alaa. 
Kuka haluaa maksaa enempää tekijälle, joka saa palkkansa jo siitä, että saa toimia kutsumusammatissa? 
(Vastaaja 18, koulutus.) 

Uhaksi mainittiin myös pakkoyrittäjyys, kun isot toimeksiantajat taloudellisen voiton tavoittelussa 

mieluummin käyttävät freelancereita kuin palkkaavat vakituisia työntekijöitä. Uhaksi nostettiin 

kahdella esiintymällä tekijänoikeudelliset kysymykset, koska kääntäjä on usein pakotettu luovut-

tumaan omat käännösmuistinsa ulkopuoliselle toimeksiantajalle. Esimerkissä 20 pohditaan teki-

jänoikeudellisia kysymyksiä. 

Esimerkki 20 

Kääntäjien suurin uhka on erilaiset käännösmuistia hyödyntävät tiedonhallintakannat, esim. Across, jol-
loin kääntäjä joutuu luovuttamaan käännösmuistinsa ulkopuoliselle toimeksiantajalle (käännöstoimistolle 
tai asiakkaalle), joka pystyy sitten hyödyntämään alkuperäisen kääntäjän tekemää käännöstä ”ilmaiseksi” 
tekemällä samankaltaiset käännökset joko itse tai antamalla jonkun halvemman tahon jatkaa käännöstyötä. 
Tällöin kääntäjän ammattitaidosta tehdään kauppatavaraa, ja edun tästä saa yleensä joku muu kuin kään-
täjä itse. (Vastaaja 14, työelämä.) 

Muihin uhkiin lukeutuivat kalliit ohjelmistokustannukset, pienten kielten käytön väheneminen, 

joukkoistaminen, yleinen kielen rapautuminen, koulutuksen huono taso ja/tai ammattitaidottomat 

opettajat. Esimerkissä 21 pohditaan kielen rapautumista ja kuvataan muutosta, joka on tapahtunut 

erilaisten tekstien elinkaaressa sekä viestintätavoitteissa. 

Esimerkki 21 

[Uhkana on] kielen yleinen rapautuminen, suuren yleisön hälläväliä-asenne: tiedonvälityksen nopeutumi-
nen, sosiaalinen media, tekstiviesti- ja chattikulttuuri ja monet muut seikat vaikuttavat siihen, ettei kielen 
ja tekstien laatua enää pidetä tärkeänä, vaan tekstit ovat lyhytikäistä kulutustavaraa, jossa tärkeintä on 
ydinsisällön välittyminen oikeakielisyydestä, tyylistä, tekstin laadusta jne. piittaamatta. (Vastaaja 8, työ-
elämä.) 

6.2.7 Kääntäjän ammatissa tulevaisuudessa tarvittava osaaminen 

Kaaviosta 11 on nähtävissä kääntäjän ammatissa tulevaisuudessa tarvittavia osaamisalueita. Eni-

ten esiintymiä, yhteensä 18, löytyi teknisille taidoille, ja tämän jälkeen kolme seuraavaksi ylintä 

paikkaa kaaviossa ottivat yrittäjyyteen liittyvät taidot. Yrittäjyyteen liittyvät taidot eriteltiin tämän 

kysymyksen vastauksissa oman osaamisen markkinointiin, hinnoitteluun ja yleiseen talousosaa-

miseen. Työelämän asiantuntijat korostivat teknisiä taitoja ja koulutuksen asiantuntijat yrittäjyy-

teen liittyviä taitoja. 
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KAAVIO 11. Tulevaisuudessa erityisesti tarvittava osaaminen ja taidot. 

 

Oman osaamisen markkinoinnille löytyi 12 esiintymää, hinnoittelulle ja talousosaamiselle kum-

mallekin seitsemän. Kääntämisen ja kääntäjän ydinosaamisen merkitystä ei missään nimessä vä-

heksytty vastauksissa, mikä näkyy myös tiedon hankkimisen taidoille ja kielitaidolle löytyneistä 

seitsemästä sekä kulttuurien tuntemukselle löytyneistä viidestä esiintymästä. Kulttuurien tunte-

mus tosin sai esiintymiä vain koulutuksen asiantuntijoiden vastauksista. 

 

Asiantuntijoiden vastauksissa korostuivat pääsääntöisesti toimintaympäristön ja työvälineiden 

nopea kehittyminen ja muuttuminen, joihin tulisi suhtautua avoimesti ja vastaanottavaisesti. Esi-

merkeissä 22 ja 23 pohditaan osa-alueita, jotka pysyvät kääntäjän ammatissa ennallaan ja osa-

alueita, joissa osaamista tulisi kehittää. 

Esimerkki 22 

Ehdottomasti enemmän liiketoimintaosaamista: hinnoittelua, myyntiä ja markkinointia, yrittäjämäistä ajat-
telua, taloussuunnittelua ja kannattavuutta koskevaa tietoa ja osaamista. Tietoteknistä osaamista, uusien 
tietoteknisten mahdollisuuksien (myös sen pelätyn konekääntämisen) tuntemista. Vankkumatonta asian-
tuntijuutta (edellä lueteltuja kääntäjän kompetenssiin sisältyviä taitoja) ja luottamusta siihen, että ne ovat 
tulevaisuudessakin se kääntäjän ammattitaidon kova ydin, jolle on kyllä tarvetta ja kysyntää. (Vastaaja 8, 
työelämä.) 

Esimerkki 23 

Kirjallisuuden kääntäjän työ itsessään (tiedon tai tarinan välittäminen) ei todennäköisesti juuri muutu, 
mutta uudet julkaisualustat ja muu teknologia tuovat mukanaan mm. tekijänoikeudellisia muutoksia. Li-
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säksi uusi teknologia on opittava ymmärtämään, jotta sitä voisi käyttää luovasti hyväkseen työssä. (Vas-
taaja 24, muu.) 

Käännöstaito ja viestintätehtävän huomioiminen nimettiin osaamisalueiksi vain koulutuksen asi-

antuntijoiden vastauksissa. Muihin taitoihin nimettiin yksittäisillä esiintymillä projektinhallinta-

taidot, oikolukutaidot, kuvankäsittelytaidot, sosiaalisen median käytön taidot, web-suunnittelu-

taidot ja joukkoistamisen hyödyntäminen. 

6.3 Yhteenveto ja päätelmät 

Tavoitteenani oli tässä tutkielmassa selvittää kääntäjän ammatissa nyt ja tulevaisuudessa tarvitta-

vaa osaamista eli kompetenssia. Nykyhetken toimintaympäristöä sekä tulevaisuudessa tarvittavaa 

osaamista pyrittiin ymmärtämään ja hahmottamaan suomalaisten työelämän ja koulutuksen asian-

tuntijoiden näkemysten avulla. Tarkoituksena oli lisäksi muodostaa ehdotuksia siitä, millaisia 

kompetensseja kääntäjäkoulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä tulisi ottaa huomioon, jotta 

koulutus pystyisi ennakoivasti vastaamaan jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin ja tarpei-

siin. 

 

Tutkimusaineisto osoitti, ettei työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden näkemyksissä ollut mi-

tään tietynlaista vastausten säännönmukaisuutta, jonka perusteella vastaukset olisivat selkeästi 

eronneet toisistaan. Asiantuntijat kuvaavat nykyistä ja tulevaisuuden toimintaympäristöä sekä 

osaamisalueita pääsääntöisesti samalla tavalla. Taulukkoon 1 on koottu eniten esiintymiä saaneet 

osa-alueet kysymyksittäin jaoteltuna. Huomattavaa on, että toisistaan selvästi eroavia osa-alueita 

mainitaan vain kysymysten Kompetenssi ja asiantuntijuus sekä Tulevaisuuden osaaminen kohdalla. 

Kaikissa muissa kysymyksissä esiin nostetut osa-alueet ovat täsmälleen samat, mutta niille on an-

nettu hieman eri painotukset.  

 

Aineistosta nousi esiin, että kyselyyn vastanneiden työelämän asiantuntijoiden näkemys kääntäjän 

kompetenssista ja asiantuntijuudesta sisältää kielten ja kulttuurien tuntemuksen, taidon huomioi-

da kulloisenkin tekstin viestintätehtävä, tiedonhaku- ja tekniset taidot sekä taidon viimeistellä 

teksti kielellisesti. Koulutuksen asiantuntijoiden näkemys kääntäjän kompetenssista puolestaan 

sisältää vahvan kielten ja kulttuurien tuntemuksen. Niiden lisäksi tärkeiksi kompetenssin osa-

alueiksi nähdään tekniset taidot, itse kääntämisen taito, pätevyys jollakin erikoisalalla ja sosiaaliset 

taidot. Tulokset näyttäytyvät hyvin samankaltaisina kuin Folaronin (2002, 20) ja Jääskeläisen (Nuo-

tiomäen 2009, 8–9 mukaan) näkemykset kääntäjän kompetenssista, joihin edellä mainittujen osa-

alueiden lisäksi kuuluu kumpaankin kokemusperäinen ja toiminnallinen tieto maailmasta ja Jääs-

keläisen näkemykseen lisäksi, luovuus ja yrittäjyys.  
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TAULUKKO 1. Yhteenveto eniten esiintymiä saaneista osa-alueista kysymysten mukaan jao-
teltuna. 

 

Työelämä 
(yht. 15 vastausta) 

Koulutus 
(yht. 13 vastausta) 

Kompetenssi ja asiantuntijuus 

 kielitaito (10) 
 viestintätehtävän huomioiminen (9) 
 kulttuurien tuntemus (7) 
 tiedon hankkimisen taidot (7) 
 kielitaju/kielellisen viimeistelyn taito (6) 
 tekniset taidot (4) 

Kompetenssi ja asiantuntijuus 

 kielitaito (11) 
 kulttuurien tuntemus (8) 
 tekniset taidot (6) 
 käännöstaito (5) 
 erikoisalaosaaminen (4) 
 sosiaaliset taidot (4) 

Työnkuva nyt 

 tiedon hankkimisen taidot (8) 
 yrittäjyys (6) 
 tekniset taidot (6) 

Työnkuva nyt 

 yrittäjyys (7) 
 tekniset taidot (6) 
 tiedon hankkimisen taidot (5) 

Vahvuudet 

 kielitaito (6) 
 tiedon hankkimisen taidot (6) 
 kielitaju/kielellisen viimeistelyn taito (4) 
 viestintätehtävän huomioiminen (3) 
 kulttuurien tuntemus (3) 

Vahvuudet 

 kielitaito (7) 
 viestintätehtävän huomioiminen (5) 
 tiedon hankkimisen taidot (4) 
 kulttuurien tuntemus (4) 
 kielitaju/kielellisen viimeistelyn taito (3) 

Heikkoudet 

 yrittäjyys: hinnoittelu (6) 
 yrittäjyys: markkinointi (6) 
 tekniset taidot (6) 
 yrittäjyys: talousosaaminen (5) 

Heikkoudet 

 yrittäjyys: hinnoittelu (10) 
 yrittäjyys: markkinointi (10) 
 yrittäjyys: talousosaaminen (7) 
 tekniset taidot (6) 

Mahdollisuudet 

 yrittäjyys (9) 
 kv-viestinnän asiantuntijuus (5) 
 muihin tehtäviin työllistyminen (4) 

Mahdollisuudet 

 muihin tehtäviin työllistyminen (6) 
 yrittäjyys (5) 
 kv-viestinnän asiantuntijuus (4) 

Uhat 

 hintojen polkeminen (13) 
 yleinen arvostuksen puute (5) 
 ammattinimikkeen suojaamattomuus (5) 

Uhat 

 yleinen arvostuksen puute (11) 
 hintojen polkeminen (8) 
 ammattinimikkeen suojaamattomuus (4) 

Tulevaisuuden osaaminen 

 tekniset taidot (10) 
 yrittäjyys: markkinointi (4) 
 yrittäjyys: talousosaaminen (3) 
 tiedon hankkimisen taidot (3) 
 yrittäjyys: hinnoittelu (2) 
 kielitaito (2) 
 monialaosaaminen (2) 

Tulevaisuuden osaaminen 

 tekniset taidot (8) 
 yrittäjyys: markkinointi (8) 
 yrittäjyys: hinnoittelu (5) 
 kielitaito (5) 
 kulttuurien tuntemus (5) 
 yrittäjyys: talousosaaminen (4) 
 tiedon hankkimisen taidot (4) 

 

6.3.1 Kääntäjän ydinosaaminen 

Tiedon hankkimisen taidot kuuluvat kielitaidon, kulttuurien tuntemuksen, kääntämisen hallitse-

misen ja kunkin tekstin viestintätehtävän huomioimisen ohella kääntäjän kompetenssiin, nykyi-

seen työnkuvaan, osaamisen vahvuuksiin ja tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. Näiden 

taitojen nähdään olevan kääntäjillä pääasiassa hyvin hallussa jo nyt, vaikka kielitaidon ylläpito ja 

B- ja C-kulttuurien tuntemus nostetaan myös kehityskohteiksi. Nykyinen koulutus näyttää aineis-

ton perusteella valmistavan kääntäjät hyvin näihin taitoihin. Tiedon hankkimisen taitojen, kielitai-
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don, kulttuurien tuntemuksen, kääntämisen hallitsemisen ja viestintätehtävän huomioimisen laa-

jasta esiintymisestä vastauksissa voidaan päätellä näiden olevan osa niin sanottua kääntäjän perus- 

tai ydinosaamista. Tällaiseen olennaisimman osaamisen jaotteluun ovat päätyneet myös esimer-

kiksi Schäffner ja Adab (2000, ix), joiden mukaan kielikompetenssi on olennainen ja perustavanlaa-

tuinen edellytys kääntämiselle, mutta joka ei yksinään riitä kattamaan kaikkia ammatissa tarvitta-

via tietoja ja taitoja. 

 

Ydinosaamisen erittelyä ja tunnistamista tukee myös Pymin (2003, 489) minimalistinen lähestymi-

nen kompetenssiin, jossa tarkoituksellisesti määritellään vain kääntäjän osaamisen ydinelementit. 

Ydinelementit jakautuvat Pymin (mp.) mukaan kykyyn tuottaa useampia kuin yksi mahdollinen 

kohdeteksti (KT1, KT2 jne.) relevantille lähdetekstille (LT) ja kykyyn valita vaihtoehdoista yksi 

kohdeteksti nopeasti ja perustellusti. Pym (mp.) itse argumentoi näiden kahden taidon liittyvän 

erityisesti kääntämisen kompetenssiin, jonka lisäksi kääntäjällä on oltava myös riittävästi esimer-

kiksi kieliopillista ja terminologista ymmärrystä, tietoteknisiä taitoja ja yleistietoa. Ymmärrän näi-

den kaikkien muiden taitojen jo sisältyvän kykyyn tuottaa lähdetekstistä kohdetekstejä. Joka tapa-

uksessa kielitaito, kulttuurien tuntemus, tiedon hankkimisen taidot, kääntämisen hallitseminen ja 

tekstin viestintätehtävän huomioiminen näyttävät myös tämän tutkielman aineiston perusteella 

olevan sellaista osaamista, joka on aina läsnä kääntämisessä. Näiden taitojen lisäksi ammatin ko-

konaisvaltaiseen harjoittamiseen tarvitaan myös muita taitoja.  

6.3.2 Osaamisen kehityskohteet 

Taito hyödyntää erilaisia teknisiä apuvälineitä kääntäjän työssä nähdään tärkeäksi osaksi kääntä-

jän kompetenssia ja nykyistä työnkuvaa. Siitä huolimatta tekniset taidot ovat tulosten perusteella 

yksi tärkeimmistä osaamisen kehityskohteista. Tekniikan kehittyminen on myös EMT-asiantun-

tijaryhmän (2009, 2) sekä Jääskeläisen, Kujamäen ja Mäkisalon (2011, 144) mukaan yksi suurimmis-

ta käännösalalla tapahtuneista ja parhaillaan tapahtuvista muutoksista, johon tulisi suhtautua tar-

vittavalla vakavuudella. Kaikkea tulevaa teknistä kehitystä ei voida tällä hetkellä ennakoida, mut-

ta oletettavaa on kuitenkin se, että kehitys jatkuu, ja siihen tulee olla valmistautunut. Tämä näkö-

kulma on nähtävissä myös tutkimusaineistosta, sillä tekniset taidot mainitaan tärkeimmäksi tule-

vaisuudessa tarvittavaksi osaamiseksi. Aineiston perusteella näyttää siis siltä, että teknisten 

taitojen välittyminen koulutuksessa tulisi huomioida koulutuksen suunnittelussa nykyistä laa-

jemmin. 

 

Aineiston tarkastelu paljasti erikoisalaosaamisen olevan osa kompetenssia ja nykyistä työnkuvaa. 

Kuitenkin se mainitaan vain kerran vahvuutena ja nähdään kehityskohteena ja tulevaisuudessa 

tarvittavana osaamisena, minkä takia erikoisalaosaamisen voidaan päätellä tarvitsevan jatkossa 
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kehittämistä. Toisaalta aineistosta nousi esiin monialaosaaminen osana nykyistä työnkuvaa ja tu-

levaisuudessa tarvittavaa osaamista. Tämä ristiveto erikoistumisen ja monialaistumisen välillä 

paljastaa epävarmuuden käännösalan kehittymisestä: toisaalta olisi hyvä syventää tietyn erikois-

alan osaamista, toisaalta monialaosaamisella pidettäisiin ovet auki moniin erilaisiin työtehtäviin. 

Tulos on samansuuntainen Neubertin (2000, 3) käsityksen kanssa, jossa kääntäjän odotetaan ole-

van asiantuntija kaikilla niillä alueilla, joilla hän toimii, vaikka muutoin nykypäivän asiantunti-

juudelle on tyypillistä jatkuva erikoistuminen. 

6.3.3 Käännösalan haasteet ja epävarmuustekijät 

Suomalaiselle käännösalalle näyttää tutkimusaineiston perusteella olevan ominaista monet epä-

varmuutta synnyttävät muutokset. Alalla oleviksi epäkohdiksi ja uhiksi mainitaan hintojen ja 

palkkioiden polkeminen, ammatin arvostuksen puute, konekäännösten yleistyminen, alan keskit-

tyminen muutaman ison toimijan käsiin ja ammattinimikkeen suojaamattomuudesta johtuva har-

rastelijoiden toimiminen alalla. Tulos näyttää samankaltaiselta kuin Jääskeläisen ym. (2011, 144) 

näkemykset siitä, että vaikka kääntämistä tarvitaan globalisoituvassa maailmassa yhä enemmän, 

siitä on tullut epätoivottu kustannuserä, minkä takia kääntäminen halutaan toteuttaa mahdolli-

simman edullisesti. Jääskeläinen ym. (2011, 144) ovat myös huomanneet ei-päätoimisesti käännök-

siä tekevien toimijoiden tulemisen alalle. Myös suomalaisilla työmarkkinoilla käytävä keskustelu 

erityisesti av-kääntäjien asemasta ja palkkioista vahvistaa tutkimusaineistosta löytyneen trendin 

(ks. esim. Gorschelnik 2012, 4–6; KAJ 2012b, Yhteenveto 2013, 8). Käännösalalla olevat suurimmat 

uhat näyttävät aineiston perusteella kulkevan jokseenkin käsi kädessä toistensa kanssa. Kääntämi-

sen keskittyminen alaa ymmärtämättömien isojen toimijoiden käsiin, ammattinimikkeen suojaa-

mattomuus ja yleinen arvostuksen puute johtavat nähdäkseni kaikki hintojen ja palkkioiden pol-

kemiseen.  

6.3.4 Kääntäjä yrittäjänä 

Kääntäjän kompetenssin ja asiantuntijuuden osa-alueiden erittelystä nousi esiin mielenkiintoinen 

ilmiö: yrittäjyys mainitaan kääntäjän osaamiseen kuuluvaksi niin kompetenssin osa-alueena, ny-

kyisessä työnkuvassa, osaamisen kehityskohteena, työmarkkinoilla olevana mahdollisuutena kuin 

tulevaisuudessa tarvittavana osaamisena. Tästä voidaan päätellä, että yrittäjyyden läsnäolo kään-

täjän ammatin harjoittamisessa nykypäivänä ja tulevaisuudessa on kiistaton. Tulosten perusteella 

näyttää siltä, että pystyäkseen toimimaan suomalaisilla työmarkkinoilla kääntäjä tarvitsee osaa-

mista kahdesta eri ammatista: kääntäjän ammattitaidon lisäksi osaamista on oltava myös itsensä 

työllistämiseen yrittäjänä. 
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Yrittäjyyden suuresta roolista kertoo myös se, että siitä puhuttaessa se pääsääntöisesti jaettiin kol-

meen alaryhmään, joita olivat (osaamisen) markkinointi, työn hinnoittelu ja yleinen talousosaami-

nen. Erityisesti osaamisen markkinoinnin tärkeyden on maininnut myös Mackenzie (2004, 33), 

jonka mukaan ilman markkinointia potentiaalinen asiakas ja palveluntarjoaja eivät voi kohdata. 

Kuitenkin yrittäjyys ja siihen liittyviä taitoja mainitaan tämän tutkielman teoriaosuudessa olennai-

seksi osaksi kompetenssia vain Jääskeläisen (Nuotiomäen 2009, 8–9 mukaan) ja EMT-hankkeen 

(EMT 2009, 5–6) kompetenssikäsityksissä, mikä omalta osaltaan kertoo siitä, ettei yrittäjyyden ole 

vielä kauaa ajateltu olevan olennainen osa kääntäjän ammatin harjoittamista. Aineistosta käy ilmi, 

että kääntäjäkoulutuksessa tulisi välittää myös yrittäjyyden perusosaamista, kuten esimerkiksi 

Tampereen yliopistossa jo tänä keväänä tehdään. Ensimmäistä kertaa järjestettävä 5 opintopisteen 

laajuinen yrittäjäkurssi on tarkoitettu sekä perustutkinto-opiskelijoille että jo ammatissa toimiville 

kääntäjille (UTA 2013c). 

6.3.5 Toimintaympäristön muuttuminen ja uudet mahdollisuudet 

Käännösalalla oleviksi mahdollisuuksiksi nostettiin yrittäjyys sekä muihin viestinnän tehtäviin ja 

muille aloille työllistyminen. Tutkimusaineisto osoitti siis yrittäjyyden avaavan ovia parempaan 

toimeentuloon ja kääntäjäkoulutuksen antavan valmiudet toimia monenlaisissa työtehtävissä yh-

teiskunnan eri sektoreilla. Muihin kieliin ja viestintään liittyviin työtehtäviin työllistymisestä on 

puhunut myös Krajcso (2011, 271), jonka mukaan kääntäjän ammattiprofiilin voidaan katsoa 

muuttuvan nykypäivänä jatkuvasti. Yrittäjyys on kuitenkin nähtävä mahdollisuutena vaikuttaa 

koko alan arvostukseen ja palkkioihin. Kehittämällä ja päivittämällä teknistä osaamista, tekemällä 

itseään näkyvämmäksi, arvottamalla ammattitaitoaan paremmin ja kehittämällä tarjottavia palve-

luita voidaan vaikuttaa siihen, miten kääntäjät itse, asiakkaat ja suuri yleisö näkevät kääntäjän 

ammatin ja kääntämisen tarpeen. 

 

Edellä mainitut yrittäjyyden tuleminen osaksi ammatin harjoittamista, erilaiset alalla olevat epä-

kohdat ja uhat vihjaavat kaikki käännösalalla tapahtuvasta toimintaympäristön muuttumisesta. 

Muutoksista toimintaympäristössä kertoo myös ainoan työsuhteisesti kääntäjänä toimivan asian-

tuntijan vastaus, jossa hän kertoo olevansa etuoikeutettu saadessaan kääntää monipuolisia tekstejä 

kohtuullisessa ajassa kuukausipalkalla. Aineiston perusteella näyttää siltä, että toimintaympäris-

tön muuttumiseen tulisi kiinnittää jatkossa huomiota myös koulutuksen suunnittelussa ja kehittä-

misessä. Kääntäjäkoulutuksen tehtävä on kuitenkin valmistaa opiskelijat kohtaamaan erilaisia 

ammatillisia haasteita. Yllättävä löydös tutkimusaineistosta on se, että koulutuksen asiantuntijat 

painottavat yrittäjyyttä osaamisen heikkoutena ja tulevaisuudessa tarvittavana osaamisena jopa 

työelämän asiantuntijoita voimakkaammin. Tämä löydös kertoo siitä, että koulutuksen asiantunti-
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jat ovat tietoisia suomalaisilla käännösmarkkinoilla tapahtuvista erilaisista toimintaympäristön 

muutoksista ja pystyvät näin ollen huomioimaan muutokset kääntäjäkoulutuksessa.  

 

Oman osaamisen markkinointi, hinnoittelu ja yleinen talousosaaminen sekä teknologian ja uuden 

tekniikan kehittymisen seuraaminen ja sisäistäminen ovat osa tulevaisuudessa tarvittavaa osaa-

mista ja tällä hetkellä myös suurimmat osaamisen kehityskohteet. Kääntäjäkoulutuksen suunnitte-

lussa ja kehittämisessä tulisi siis erityisesti kiinnittää huomiota näiden osa-alueiden merkitykseen 

ammatin harjoittamisessa jatkossa, ja näin ollen siihen, kuinka opiskelijat valmistetaan kohtamaan 

yhä voimakkaammin yrittäjyyden suuntaan kehittyvä toimintaympäristö. Kääntäjäkoulutuksessa 

ei tule kuitenkaan unohtaa kääntäjän vahvuudeksi koetun niin kutsutun ydinosaamisen välittä-

mistä. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnettiin moninäkökulmaisuutta eli triangulaatiota. Triangulaa-

tion peruslähtökohtana on useiden erilaisten menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioi-

den yhdistäminen tutkimuksessa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Triangulaation avulla 

pyritään parantamaan tutkimuksen luotettavuutta, sillä useampaa aineistoa hyödyntämällä tutki-

muskohteesta on mahdollista saada monipuolisia tuloksia. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin niin 

kutsutun aineistotriangulaation mukaisesti kaksi eri tietolähdettä, työelämä ja koulutus, jotta tule-

vaisuudessa tarvittavista kompetensseista saataisiin hahmoteltua mahdollisimman kattava käsitys. 

 

Kyselytutkimuksen eduksi nähdään yleensä se, että sen avulla voidaan kerätä suhteellisen laaja 

tutkimusaineisto joko laajalta osallistujajoukolta tai kysymällä monia asioita. Kyselyllä saatuja 

vastauksia pidetään yleensä luotettavina sen takia, että kysymykset esitetään kaikille tutkittaville 

samassa muodossa. Toisaalta esimerkiksi sähköpostilla tai internetissä toteutetuissa kyselytutki-

muksissa ei voida varmistua siitä, kuinka tosissaan vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen ja 

kuinka paljon he ovat paneutuneet vastauksiinsa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 191; Valli 

2010, 105–106, 113.) Myös tässä tutkimuksessa oli havaittavissa eroja vastauksien laadussa. Muu-

tamat asiantuntijat ohittivat tiettyjä kysymyksiä yleisluontoisilla vastauksilla, kuten ”mahdoton 

vastata, koska tämä on niin henkilökohtainen asia” tai ”vaikea sanoa yleistävästi kaikista kääntäjis-

tä, edes koulutuksen saaneista”. Toisaalta samoilta asiantuntijoilta saatiin toisiin kysymyksiin hy-

vin yksityiskohtaisia vastauksia.  

 

Toisinaan myös vastausprosentit voivat jäädä alhaisiksi (Valli 2010, 105–106, 113). Laskennalliseksi 

vastausprosentiksi tässä kyselyssä saatiin 21,7, mikä on suhteellisen alhainen. Tarkemmalla tutki-
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musotannan valinnalla voitaisiin saada korkeampi laskennallinen vastausprosentti, mikä puoles-

taan osaltaan vaikuttaisi aineiston luotettavuuteen. Vastausprosentista huolimatta vastauksien 

määrälle asetettu tavoite saavutettiin. Otannassa onnistuttiin myös siltä osin, että vastaajat hajaan-

tuivat monipuolisesti eri ryhmiin iän, sukupuolen, vastaajaryhmän, maantieteellisen sijainnin, 

työelämävuosien ja kieliparien suhteen. Otantaa voidaan siis pitää suuntaa antavana katsauksena 

alan toimijoiden näkemyksiin. Samalla tulee kuitenkin muistaa otannan rajallisuus: vastauksissa 

on kyse 28 asiantuntijan henkilökohtaisista näkemyksistä. Tutkimusotantaan oli myös valittu vain 

suomalaisia asiantuntijoita, minkä takia tutkimuksen tulokset rajautuvat koskemaan vain suoma-

laisia käännösmarkkinoita.  

 

Suurin kyselytutkimusten tuloksiin virheitä aiheuttava syy on Vallin (2010, 103) mukaan puutteel-

liset kysymykset. Lomakkeen teossa tulisi kiinnittää huomiota kysymysten muotoilun lisäksi itse 

lomakkeen pituuteen, ulkoasuun, selkeyteen, kysymysten lukumäärään ja vastausohjeiden anta-

miseen. Kyselyn luotettavuutta parannettiin kysymällä samoja asioita hieman eri tavalla. Kysy-

mykset myös esitettiin mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Lomakkeesta tehtiin mahdol-

lisimman lyhyt ja ulkoasultaan selkeä, jotta vastaajien motivaatio saataisiin pysymään korkealla 

koko vastaamisen ajan. Vastausmotivaation nähdään vaikuttavan tulosten luotettavuuteen. Kysy-

mysten muotoilussa oli onnistuttu pääosin hyvin, sillä vain työmarkkinoilla olevia mahdollisuuk-

sia käsitellyt kysymys synnytti joitakin vastauksia, joista ilmeni, että kysymys oli ymmärretty osin 

väärin. Kaiketi tämän takia alalla olevien mahdollisuuksien esiintymien määrä jäi tuloksissa alhai-

seksi. 

 

Kyselyyn liittyen saatiin sähköpostitse 12 yhteydenottoa. Yhteydenottajat halusivat saada lisätieto-

ja siitä, kenelle viesti tai kysely oli osoitettu ja tuliko se välittää eteenpäin, missä roolissa heidän 

tulisi vastata, miksei kyselyyn pysty vastaamaan anonyymisti, ja yksi ilmoitti, ettei ehdi vastaa-

maan kyselyyn. Vastasin viestin ja kyselyn olleen tarkoitettu juuri heille, ja että heidät oli kutsuttu 

mukaan tiettyyn vastaajaryhmään kuuluvina. Kuitenkin annoin vapauden valita sen vastaajaryh-

män, johon he ensisijaisesti kokivat kuuluvansa. Kyselykutsun yksilöinti olisi voinut olla tarkem-

paa, sillä nyt monelta asiantuntijalta jäi vastaus saamatta. Yksilöinti olisi voinut myös nostaa vas-

tausmotivaatiota ja näin ollen vastausten luotettavuutta. 

 

Aineistonhankintavaiheessa ajateltiin tarpeelliseksi saada tutkimuksen tiedonantajilta kommentit 

myös ensimmäisen kyselyn yhteenvetoon. Tulosten analyysivaiheessa kuitenkin huomattiin, että 

vastaukset kattoivat monipuolisesti kaikki tutkimukselle asetetut tavoitteet. 
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7 LOPUKSI 

Käännösala näyttää kiistatta olevan jatkuvan muutoksen ja kehityksen kourissa, ja tämän muutok-

sen suuntaa on haastavaa ennustaa tyhjentävästi. Ennakoivasti pystytään kuitenkin saamaan tietoa 

tulevasta kehityksestä ja näkemään, minkälaisia muutoksia kääntäjän työnkuvassa ja toimintaym-

päristössä tapahtuu ja minkälaisia muutostarpeita ne synnyttävät kääntäjien koulutukselle. Muu-

toksiin tulee kyetä reagoimaan lyhyellä varoitusajalla. Parhaassa tapauksessa jopa proaktiivisesti. 

Toimintaympäristön ja työnkuvan jatkuva muuttuminen haastavatkin pohtimaan sekä koulutuk-

sen että työelämän vastuuta ja roolia ammatin jatkuvuuden säilyttämisessä. 

 

Vaikka tässä tutkielmassa tarkasteltiin kääntäjän ammatissa tarvittavaa osaamista ja nostettiin 

esiin kompetensseja, jotka tulisi ottaa huomioon kääntäjäkoulutuksen suunnittelussa ja kehittämi-

sessä, en kuitenkaan näe koulutuksen tehtäväksi vain valmistaa opiskelijoita työelämää varten. 

Koulutuksella ja tutkimuksella tulee olla myös osansa koko käännösalaa, markkinoita ja kääntäjän 

markkinoilla olevaa osaa muokkaavana tekijänä. Näenkin pikemmin, että vastuu koko ammatin ja 

alan kehittymisestä on yhteinen: koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän tehtävä on muokata yh-

teisessä keskustelussa alaa sellaiseen suuntaan, mikä takaa alan ja ammatin jatkuvuuden ja tarvit-

tavan osaamisen siirtymisen tuoreille sukupolville. Yhteisen vastuun tarpeesta kertoo myös se, että 

tässä tutkielmassa työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden näkemys alasta, sen kehittymisestä 

ja uhkakuvista on samanlainen. Työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen näkemykset, ideat ja toi-

veet voidaan siis yhdistää ja näin tehdä yhdessä töitä yhteisen paremman tulevaisuuden eteen. 

 

Tutkielma herätti uusia kysymyksiä siitä, nousevatko esimerkiksi kääntäjän ammatin arvostus, 

toimintaympäristön muuttuminen, yrittäjyys ja teknisten taitojen tärkeys samalla tavalla esiin 

muissa kulttuureissa ja muiden maiden koulutusohjelmissa. Eri kulttuureja ja maita vertailemalla 

voitaisiin selvittää, kuinka globalisaation vaikutukset kääntäjän toimintaympäristöön ja kompe-

tenssiin ilmenevät kussakin kulttuurissa. Kääntäjän ammatin jatkuvuuden turvaamisessa voitai-

siin myös hyödyntää laajemmin tulevaisuudentutkimusta, sillä se tarjoaa erinomaisen mahdolli-

suuden saada tietoa suomalaisilla ja eurooppalaisilla käännösmarkkinoilla ja kääntäjäkoulutukses-

sa olevista kehityssuunnista. 
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LIITTEET 

Liite 1 

 

 

Hei, 

 

kirjoitan  sinulle,  sillä  haluan  kutsua  sinut  osallistumaan  kahdessa  vaiheessa  toteutettavaan  kääntäjän 

osaamista käsittelevään kyselyyni. Kysely on osa pro gradu ‐tutkielmaani, jota teen Tampereen yliopistossa 

monikielisen  viestinnän  ja  käännöstieteen  (saksa) maisteriohjelmassa. Vastaajiksi  kyselyyni  olen  valinnut 

käännösalan asiantuntijoita työelämän sekä koulutuksen järjestäjien parista. 

 

Ohessa  linkki  kyselyyn,  johon  toivon  saavani  vastauksesi  sunnuntaihin  9.12.2012  mennessä: 

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8084/lomake.html 

 

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkielmaani liittyen. Kyselyyn vastanneiden kesken arvon myös 2 kpl Finnkinon 

elokuvalippuja! 

 

Toivottavasti ehdit käyttää 10–15 minuuttia kyselyni parissa! 

 

 

Parhain terveisin 

Tuuli Toivanen 

 



 

 

Liite 2 

 

 

Hei, 

 

kirjoitan  sinulle,  sillä  haluan  kutsua  sinut  osallistumaan  kahdessa  vaiheessa  toteutettavaan  kääntäjän 

osaamista käsittelevään kyselyyni. Kysely on osa pro gradu ‐tutkielmaani, jota teen Tampereen yliopistossa 

monikielisen  viestinnän  ja  käännöstieteen  (saksa) maisteriohjelmassa. Vastaajiksi  kyselyyni  olen  valinnut 

käännösalan asiantuntijoita työelämän sekä koulutuksen järjestäjien parista. 

 

Ohessa  linkki  kyselyyn,  johon  toivon  saavani  vastauksesi  keskiviikkoon  12.12.2012  mennessä: 

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8084/lomake.html 

(Kyselyssä  itsessään  lukee vastausaika sunnuntaihin 9.12.2012 mennessä. Tämä siksi, että  lähetin kyselyn 

osalle  asiantuntijoista  jo  viikonloppuna.  Sain  vasta  tänään  listattua  yhteystietosi,  joten  vastausaikaakin 

sinulle on jatkettu sen mukaisesti.) 

 

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkielmaani liittyen. Kyselyyn vastanneiden kesken arvon myös 2 kpl Finnkinon 

elokuvalippuja! 

 

Toivottavasti ehdit käyttää 10–15 minuuttia kyselyni parissa! 

 

 

Parhain terveisin 

Tuuli Toivanen 
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1 Einleitung 

Die 2000er Jahren sind im Übersetzungsbereich voller Veränderungen gewesen. Die zunehmende 

Globalisierung, der wirtschaftliche Wettbewerb und die steigende Zahl von Übersetzern1 als Un-

ternehmer haben ihre Wirkungen auf die Arbeitswelt gehabt. Auch die kontinuierliche Entwick-

lung der Technologie hat dazu beigetragen, dass Übersetzen als Tätigkeit, Tätigkeitsbeschreibung 

und Fertigkeiten des Übersetzers aus einer neuen Perspektive betrachtet werden müssen. Zum 

Beispiel wird heutzutage jede technologische Generation nur drei oder vier Jahren Bestand haben, 

weshalb die Übersetzer mindestens drei wichtige technologische Änderungen in einem Jahrzehnt 

ausstehen müssen. (Siehe z.B. Gouadec 2007, 336; Krajcso 2011, 269; Antinjuntti 2012, 1.) Es fragt 

sich also, was ist das Können, das ein Übersetzer in einer Arbeitswelt im Wandel insbesondere 

benötigt? Und wie ist der Wandel eigentlich? 

 

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welches Können und welche Kenntnisse, die auch 

Kompetenz genannt werden können, im Beruf des Übersetzers in der Zukunft benötigt werden.2 

Das Ziel ist es, mithilfe einer Art Zukunftsforschung, Ansichten von Experten aus Arbeitsleben 

und Ausbildung herauszufinden. Es wird also versucht, die jetzige Lage im Arbeitsfeld zu verste-

hen und auch den künftigen Qualifikationsbedarf im Beruf des Übersetzers zu erkennen. Die Er-

gebnisse dieser Studie liefern einige Vorschläge dazu, welche Kompetenzen bei der Entwicklung 

der Übersetzerausbildung in Betracht gezogen werden sollten. 

 

                                                      
1 In dieser Kurzfassung wird wegen einer besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet, gemeint sind aber 
sowohl männliche als auch weibliche Personen. 
2 Können, Kenntnisse und Kompetenz werden in dieser Arbeit teilweise als Synonyme verwendet. Kompetenz wird als 
Überbegriff für Können und Kenntnisse verstanden. 
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2 Zukunftsforschung 

In dieser Studie werden die Prinzipien der Zukunftsforschung genutzt, um das Verständnis für 

den gegenwärtigen und zukünftigen Werdegang im Übersetzungsbereich zu verbessern. Durch 

Zukunftsforschung werden Informationen über die Zukunft aus verschiedenen Disziplinen sowie 

aus menschlicher Erfahrung und Wissen gesammelt und analysiert (siehe z.B. Malaska 1993, 7; 

Rubin 2003, 903; Opetushallitus 2010a). Als Fachgebiet ist Zukunftsforschung relativ neu, aber in 

der wissenschaftlichen Tradition ist sie in der Nähe der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften 

zu verorten. Zukunftsforschung versucht, das empirische Forschungsziel möglichst vollständig zu 

beschreiben, weswegen sie als multidisziplinär angesehen wird (Kamppinen, Malaska & Kuusi 

2003, 25). Zum Beispiel schreibt Malaska (1993, 8) von einer komplexen Wirklichkeit, in der alles 

von allem beeinflusst wird. Die Zukunft wird sich sowohl durch Tätigkeit, die aus Denken, Beur-

teilung, Deutung, Planung, Zielsetzung, Entscheidungsfindung und Beeinflussung entsteht, als 

auch durch unbewusste Tätigkeit und puren Zufall in den verschiedenen Weltgemeinschaften und 

Gesellschaften gestaltet (siehe z.B. Malaska 1993, 9; Mannermaa 1993, 19–21). 

 

Das Betrachten der Zukunft basiert also auf dem Verständnis der Vergangenheit und der Gegen-

wart. Dieses Verständnis wird dann in der Bildung der Zukunftsszenarien und Trends genutzt. 

(Bell 1997, 80.) Die Zukunft kann laut Bell (1997, 174–179) aufgrund mittelbarer Tatsachen, die mit 

der Zukunft irgendwie verbunden sind, untersucht werden. Solche Tatsachen sind unter anderem 

1) das aktuelle Verständnis und die aktuellen Erwartungen über die mögliche Zukunft 
2) das Verständnis über die wahrscheinlichste Zukunft 
3) Ziele, Werte und Einstellungen, die die alternativen Zukunftsszenarien betreffen 
4) Intentionen der jetzigen Aktionen 
5) Vereinbarungen und Verpflichtungen zwischen Menschen 
6) Information über die vergangenen und jetzigen Tatbestände und Geschehensabläufe. 

(Bell 1997, 174–179.) 
 

Zukunftsforschung hat zum Ziel, die möglichen, wahrscheinlichen und/oder anstrebenswerten 

Zukünfte zu entdecken, zu entwickeln, zu evaluieren und vorzuschlagen (Bell 1997, 73).  

Mittels Zukunftsforschung wird daher versucht, sowohl das Bewusstsein und Verständnis der 

Gegenwart zu erweitern und mögliche Trends zu erkennen, als auch die Fähigkeiten, Verhaltens-

weisen und Entscheidungen der Menschen zu entwickeln, sodass ein besserer Tatbestand möglich 

wird (siehe z.B. Malaska 1993, 9; Mannermaa 1993, 21-23; Bell 1997, 73-76). Laut Kamppinen, Ma-

laska und Kuusi (2003, 30–31) hat Zukunftsforschung auch den Vorteil, dass die möglichen Ent-

wicklungsgänge zusammen mit verschiedenen Interessengruppen skizziert werden. 

 

 

 



 

3 

3 Beruf des Übersetzers im Wandel 

Die Berufe der mehrsprachigen Kommunikation haben sich in den letzten 20 Jahren drastisch ver-

ändert. Dies ist wegen der Entwicklung der Technologie und der Änderungen auf dem Arbeits-

markt, insbesondere aufgrund von zunehmender Globalisierung, von Outsourcing und Anpas-

sung von Dienstleistungen, geschehen. Diese zweidimensionale Entwicklung hat mehrere Folgen 

für die Arbeit des Übersetzers gehabt. (EMT 2009, 2; Biel 2011, 163; Krajcso 2011, 270.) Jääskeläinen, 

Kujamäki und Mäkisalo (2011, 144) argumentieren, dass - obwohl Übersetzungen mehr und mehr 

in der globalisierten Welt benötigt werden – sie zunehmend als unwillkommene Kosten betrachtet 

werden, weshalb sie meist mit den niedrigsten Kosten realisiert werden. Für den Übersetzungs-

markt sind auch neue technologische Werkzeuge entwickelt worden, um das Übersetzen zu er-

leichtern und die Kosten zu senken. Jääskeläinen et al. (2011, 144) haben auch den Anteil von 

Nichtfachleuten auf dem Übersetzungsmarkt bemerkt. In der täglichen Arbeit sind die Verände-

rungen am deutlichsten in der Übersetzungstechnologie und beruflichen Praxis zu sehen. (EMT 

2009, 2; Biel 2011, 163; Krajcso 2011, 270.) 

 

Auf dem finnischen Arbeitsmarkt wird zurzeit eine hitzige Debatte über den Status und die Löhne 

der Übersetzer für audiovisuelle Texte geführt. Die Gehälter werden wahrscheinlich ein ständiges 

Problem sein, aber im Moment sieht es so aus, dass sogar die Rechte und Tarifverträge unter-

drückt werden. Der Trend scheint zu sein, dass Übersetzen zu den niedrigsten Preisen und Kosten 

durchgeführt wird. (Siehe z.B. Gorschelnik 2012, 4–6; HS 2012; Joutsenniemi 2012; KAJ 2012b; 

SKTL 2013; Yhteenveto 2013.) 

 

 

4 Die Kompetenz des Übersetzers 

Die Expertise und Fähigkeiten des Übersetzers werden in den Translationswissenschaften oft als 

Kompetenz bezeichnet (siehe z.B. PACTE 2003, 44; Lesznyák 2007, 168). Kompetenz beschreibt 

jedoch ein sehr vielfältiges Verständnis über die Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf des 

Übersetzers notwendig sind. In den meisten Definitionen wird Kompetenz in Teilkompetenzen 

aufgeteilt, die alle für die Ausübung des Berufs relevant sind. Laut vieler Forscher oder For-

schungsteams (siehe z. B. Neubert 2000; Folaron 2002; Schäffner 2004; PACTE 2010) bilden die 

Teilkompetenzen zusammen die Kompetenz des Übersetzers, und keine Kompetenz kann als ein-

deutig wichtiger als die andere betrachtet werden. Zum Beispiel werden Sprachfähigkeiten als 

eine wesentliche und grundlegende Voraussetzung für das Übersetzen betrachtet, aber alleine sind 

sie nicht ausreichend, um die beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse vollständig abzudecken 

(siehe z.B. Schäffner & Adab 2000, ix). 
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Folaron (2002, 20) hat eine etwas detailliertere Liste der Kompetenzen erstellt. Laut Folaron (2002, 

20) umfasst Kompetenz die sprachliche Kompetenz, empirisches Wissen und Verständnis über die 

Welt, Qualifikation in einem Fachbereich, berufliche und technische Kompetenzen sowie aktuelles 

Wissen aus diesem Bereich (z.B. Verwendung der neuesten Hilfsmittel). Jääskeläinen (laut Nuoti-

omäki 2009, 8–9) hat eine gleichartige Einteilung gemacht und ihr zufolge gehören zur Kompetenz  

1) Sprach- und Kulturkenntnisse 
2) Kenntnisse aus den Fachbereichen und Fachsprachen 
3) Fähigkeiten zur Informationssuche und Benutzung von technischen Hilfsmitteln 
4) Kenntnisse von Übersetzungsstrategien 
5) funktionales Wissen (procedural knowledge) 
6) soziale Kompetenzen (Netzwerk der Expertise, Verbindungen zu anderen Experten im 

eigenen und in anderen Bereichen) 
7) Kreativität und Unternehmertum. 

 

Pym (2003, 489) sieht die Übersetzung von Texten als zwischenmenschliche Aktivität, weshalb in 

der Übersetzerausbildung eine duale funktionale Kompetenz zu erreichen ist. Somit besteht Kom-

petenz 1.) aus der Fähigkeit, mehr als einen möglichen Zieltext (ZT1, ZT2 usw.) zu einem betref-

fenden Quelltext (QT) zu produzieren und 2.) aus der Fähigkeit, einen von mehreren alternativen 

Quelltexten schnell und gut begründet auszuwählen. Diese beiden Fähigkeiten zusammen formen 

insbesondere eine nur zum Übersetzen gehörende Kompetenz. Diese vor allem zum Übersetzen 

gehörende Kompetenz ist weder nur sprachlich, noch nur wirtschaftlich, sondern sie ist ein Pro-

zess von Produktion und Auswahl, bzw. ein Problemlösungsprozess, der oft scheinbar automa-

tisch geschieht. (Pym 2003, 489.) Pym (2003, 481–482) ist jedoch nicht die Meinung, dass die mini-

malistische Definition der Kompetenz die anderen Dimensionen der Kompetenz eliminieren wür-

de, die zweifellos zur Kompetenz des Übersetzer gehören. Im Gegenteil, ihm zufolge kann so eine 

einfache Definition, die sich nur auf Produktion und Auswahl von möglichen Lösungen basiert, 

Ziele der Übersetzerausbildung verklären in einer Periode, in der sich Technologie und Vorausset-

zungen für die Arbeit ständig verändern (Pym 2003, 481). 

 

Krajcso (2011, 269) ihrerseits betont die Rolle der sozialen Kompetenz im Beruf des Übersetzers. 

Teamarbeit wird allmählich zur Norm in den Übersetzungsbüros und Freelancer-Netzwerken, 

und einige Übersetzungsarbeiten werden schon vollständig in Zusammenarbeit durchgeführt. In 

Teamarbeit sollen die Mitglieder miteinander interagieren, um Formulierung, Terminologie und 

Stil zu gewährleisten, und die Texte von anderen revidieren lassen. Die Übersetzer leben in einer 

modernen Welt, in denen sie mit Kunden und Partnern interagieren sollen. (Krajcso 2011, 269–270.) 

Zusammenarbeit ist ein wichtiges Instrument geworden, das nicht nur die Arbeit des Übersetzers 

leichter macht, sondern auch hilft, eine bessere Qualität zu erreichen (Kiraly 2000, 22). Krajcso 

(2011, 271) verweist auch darauf, dass die Absolventen der Übersetzerausbildung sich in den un-
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5 Untersuchungsmethode und -material 

Diese Studie nähert sich den Kompetenzen aus der Sicht von Arbeitsleben und Ausbildung. Zu 

den Experten des Arbeitslebens gehören in dieser Studie sowohl festangestellte Mitarbeiter, Vor-

standsmitglieder und Personen in Vertrauensstellung bei der finnischen Gewerkschaften für Über-

setzer (Käännösalan asiantuntijat KAJ und Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL)4 als auch 

Angestellte in verschiedenen, zufällig ausgewählten Übersetzungsbüros. Dazu wurden die Exper-

ten der Ausbildung, bzw. Hochschullehrern der Übersetzerausbildung zu dieser Studie eingeladen. 

Einladungen (siehe Anhänge 1 und 2) zu dieser Studie wurden Ende November 2012 an insgesamt 

129 E-Mailadressen gesendet. Der Beantwortungszeitraum betrug zwei Wochen.  

 

Für diese Arbeit wurde beschlossen, einen Fragebogen via Internet an die Experten zu senden, um 

die Beschreibungen der aktuellen Kompetenz sowie Meinungen über die mögliche zukünftige 

Entwicklungen im Beruf des Übersetzers zu sammeln. Das Ziel war es, 25–30 Rückmeldungen zu 

bekommen, denn diese Anzahl wurde als ausreichend für eine Masterarbeit angenommen. Insge-

samt gingen für diese Untersuchung 28 Antworten ein, was das gesetzte Ziel an Antwortrücklauf 

erfüllt. Die Antworten teilten sich in zwei Befragungsgruppen auf, Experten aus dem Arbeitsleben 

(15 Antworten) und aus der Übersetzerausbildung (13).  

 

Der Fragebogen (siehe Anhang 3) bestand aus vier Teilen. Die Befragten wurden zunächst aufge-

fordert, Hintergrundinformationen z.B. zu Alter, Geschlecht, Befragungsgruppe, geographische 

Lage, Tätigkeitsbeschreibung, Jahren im Arbeitsleben und Sprachpaare abzugeben. Das Ziel war 

einerseits, die möglichen Profile der Befragten zu verstehen und andererseits herauszufinden, ob 

es zwischen den Profilen und den Antworten irgendeine Art von Regelmäßigkeiten z.B. nach 

Sprach- oder Altersgruppe oder Geschlecht gab. Im zweiten Abschnitt wurde erfragt, welche Vor-

stellungen die Befragten über die Kompetenz und die jetzigen Tätigkeitsbeschreibung des Über-

setzers haben. Hier war es das Ziel herauszufinden, ob die Befragten eine Vorstellung über die 

Kompetenz hatten, die noch nicht im theoretischen Teil dieser Arbeit berücksichtigt wurde. 

 

Der dritte Abschnitt des Fragebogens war eine SWOT5-Analyse über den gegenwärtigen Zustand 

der Kompetenz und des Berufs des Übersetzers. Die Befragten wurden gebeten, Stärken und 

Schwächen des aktuellen Könnens des Übersetzers sowie Chancen und Risiken des heutigen Ar-

beitsmarkts zu nennen. Hier ging es vor allem darum, Problembereiche der Kompetenz zu identi-

                                                      
4 Mehr Informationen zu den finnischen Gewerkschaften für Übersetzer unter http://www.kaj.fi/ (KAJ 2012a) und 
http://www.sktl.fi/ (SKTL 2012). KAJ ist eine traditionelle Gewerkschaft. SKTL ist ein Interessensfachverband für 
Übersetzer und Dolmetscher. 
5 Akronym SWOT steht für strengths (Stärken), weaknesses (Schwächen), opportunities (Chancen) und threats (Risiken) 
(NetMBA 2010). 
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fizieren und einzuschätzen, auf welchen Fähigkeiten in der Zukunft mehr Aufmerksamkeit und 

Entwicklungsarbeit gerichtet werden sollte. 

 

Die SWOT-Analyse ist eine einfache Vier-Feld-Technik, mit der über den vorliegenden Fall Prob-

lembereiche identifiziert, bewertet und entwickelt werden können. Die Vier-Feld-Methode ist in 

den Wirtschaftswissenschaften entstanden, und sie wird zum Beispiel dazu verwendet, eine Ge-

schäftsidee oder einen Marketing-Plan sowie deren Implementierung und Funktionalität zu evalu-

ieren. Eine SWOT-Analyse kann zur Planung und Auswertung von kleineren Projekten angewen-

det werden, da sie vor allem auf der Analyse der Situation nach Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken basiert. (NetMBA 2010.) Die SWOT-Vier-Feld-Methode wurde in dieser Studie angewandt, 

weil sie eine Situationsanalyse ermöglichte bzw. Information über die Vergangenheit und den 

gegenwärtigen Tatbestand ergab. Laut Bell (1997, 80) ist die Situationsanalyse nützlich, wenn man 

das gegenwärtige Bewusstsein erweitern und die möglichen Entwicklungen erkennen will. 

 

Im vierten und letzten Abschnitt der Umfrage hatten die Befragten die Möglichkeit, frei und krea-

tiv Ideen über die Kompetenz des Übersetzers in der künftigen Arbeitswelt zu entwickeln. Das 

Ziel dieses Abschnitts war es, die Perspektiven aus der SWOT-Analyse auf alternative Weise zu 

erfragen und zu stärken. 

 

Die Analyse wurde durch Auswertung und Interpretation der Analyseeinheiten durchgeführt. Die 

Einheiten waren in dieser Studie entweder einzelne Wörter, Phrasen und Sätze oder Ideen, die die 

Kompetenz oder das Arbeitsfeld des Übersetzers beschrieben. Einheiten mit der gleichen Bedeu-

tung wurden zusammengefasst, klassifiziert und entsprechend benannt (z.B. Preisunterbietung, 

Kulturkenntnisse oder Fähigkeit zur Informationssuche). Nachfolgend wurde das Untersuchungsma-

terial durch Berechnung der Anzahl der verschiedenen Einheiten analysiert. 

 

 

6 Analyse 

Durch die Analyse wurde deutlich, dass die Vorstellungen der Experten des Arbeitslebens und die 

der Experten der Ausbildung sich nicht viel voneinander unterschieden: zwischen den Profilen 

und Antworten gab es keine besondere Art von Regelmäßigkeit. Die Experten beschrieben das 

aktuelle und künftige Arbeitsfeld des Übersetzers sowie die Kompetenzen auf gleiche Weise und 

nur einzelne Kompetenzen wurden unterschiedlich betont. In Tabelle 1 ist zu sehen, welche Ein-

heiten am häufigsten genannt wurden. Das Können des Übersetzers ist nach Fragen in den Frage-

bogen gegliedert. In der Teilen Kompetenz und Fachkenntnis des Übersetzers und Können in der Zu-
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kunft sind die größten Unterschiede in den Einheiten zu sehen. Sonst sind die Einheiten gleich, nur 

wurden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. 

 

Tabelle 1. Zusammenfassung des Könnens des Übersetzers. 

 

Zusammenfassung des Könnens des Übersetzers gegliedert nach 
Fragen in dem Fragebogen 

Experten des Arbeitslebens 
(insgesamt 15 Antworten) 

Experten der Ausbildung 
(insgesamt 13 Antworten) 

Kompetenz und Fachkenntnis des Übersetzers 

 Sprachkenntnisse (10) 
 Wahrnehmung der kommunikativen Funktion des 

Textes (9) 
 Kulturkenntnisse (7) 
 Fähigkeit zur Informationssuche (7) 
 Sprachempfinden / Fähigkeit zur sprachlichen 

Überarbeitung (6) 
 technische Fähigkeiten (4) 

Kompetenz und Fachkenntnis des Übersetzers 

 Sprachkenntnisse (11) 
 Kulturkenntnisse (8) 
 technische Fähigkeiten (6) 
 Übersetzungsfähigkeiten (5) 
 Spezialisierung (4) 
 soziale Fähigkeiten (4) 

Jetzige Tätigkeitsbeschreibung 

 Fähigkeit zur Informationssuche (8) 
 Unternehmertum (6) 
 technische Fähigkeiten (6) 

Jetzige Tätigkeitsbeschreibung 

 Unternehmertum (7) 
 technische Fähigkeiten (6) 
 Fähigkeit zur Informationssuche (5) 

Stärken 

 Sprachkenntnisse (6) 
 Fähigkeit zur Informationssuche (6) 
 Sprachempfinden / Fähigkeit zur sprachlichen 

Überarbeitung (4) 
 Wahrnehmung der kommunikativen Funktion des 

Textes (3) 
 Kulturkenntnisse (3) 

Stärken 

 Sprachkenntnisse (7) 
 Wahrnehmung der kommunikativen Funktion des 

Textes (5) 
 Fähigkeit zur Informationssuche (4) 
 Kulturkenntnisse (4) 
 Sprachempfinden / Fähigkeit zur sprachlichen 

Überarbeitung (3) 
Schwächen 

 Unternehmertum: Preisbestimmung (6) 
 Unternehmertum: Marketing (6) 
 technische Fähigkeiten (6) 
 Unternehmertum: wirtschaftliche Kompetenz (5) 

Schwächen 

 Unternehmertum: Preisbestimmung (10) 
 Unternehmertum: Marketing (10) 
 Unternehmertum: wirtschaftliche Kompetenz (7) 
 technische Fähigkeiten (6) 

Chancen 

 Unternehmertum (9) 
 Expertise in internationaler Kommunikation (5) 
 Beschäftigung bei anderen Aufgaben als Übersetzer 

(4) 

Chancen 

 Beschäftigung bei anderen Aufgaben als Überset-
zer (6) 

 Unternehmertum (5) 
 Expertise in internationaler Kommunikation (4) 

Risiken 

 Preisunterbietung (13) 
 ein allgemeiner Mangel an Wertschätzung des 

Übersetzerberufs (5) 
 ungeschützte Berufsbezeichnung (5) 

Risiken 

 ein allgemeiner Mangel an Wertschätzung des 
Übersetzerberufs (11) 

 Preisunterbietung (8) 
 ungeschützte Berufsbezeichnung (4) 

Können in der Zukunft 

 technische Fähigkeiten (10) 
 Unternehmertum: Marketing (4) 
 Unternehmertum: wirtschaftliche Kompetenz (3) 
 Fähigkeit zur Informationssuche (3) 
 Unternehmertum: Preisbestimmung (2) 
 Sprachkenntnisse (2) 
 Fähigkeiten in vielen Fachbereichen (2) 

Können in der Zukunft 

 technische Fähigkeiten (8) 
 Unternehmertum: Marketing (8) 
 Unternehmertum: Preisbestimmung (5) 
 Sprachkenntnisse (5) 
 Kulturkenntnisse (5) 
 Unternehmertum: wirtschaftliche Kompetenz (4) 
 Fähigkeit zur Informationssuche (4) 
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6.1 Die Kompetenz des Übersetzers 

Die Untersuchung zeigt, dass zur Vorstellung der Experten des Arbeitslebens Sprach- und Kultur-

kenntnisse, die Wahrnehmung der kommunikativen Funktion des Textes, die Fähigkeit zur Infor-

mationssuche und eine Fähigkeit zur sprachlichen Überarbeitung eines Textes gehören. Zu der 

Vorstellung der Experten der Ausbildung gehören ebenfalls starke Sprach- und Kulturkenntnisse. 

Weitere wichtige Teile der Kompetenz sind technische Fähigkeiten, Übersetzungsfähigkeiten, Spe-

zialisierung in einem Bereich und soziale Fähigkeiten. Die Ergebnisse erscheinen sehr ähnlich zu 

denen von Folaron (2002, 20) und Jääskeläinen (nach Nuotiomäki 2009, 8–9): zur Kompetenz des 

Übersetzers gehören außer den oben genannten Bereichen auch empirisches und funktionales 

Wissen über die Welt und laut Jääskeläinen auch Kreativität und Unternehmertum. 

 

In der jetzigen Tätigkeitsbeschreibung des Übersetzers ist die Fähigkeit, eine Vielzahl von techni-

schen Hilfsmittel und Softwares zu nutzen, ausgeprägt. Trotzdem sind die technischen Fähigkei-

ten eines von den größten Entwicklungszielen. Die technologische Entwicklung scheint auch laut 

EMT-Expertengruppe (2009, 2) sowie nach Jääskeläinen, Kujamäki und Mäkisalo (2001, 144) eine 

der größten Veränderungen im Übersetzungsbereich zu sein. Alle künftigen technologischen Ent-

wicklungen können momentan nicht abgesehen werden, aber es wird erwartet, dass der Trend zur 

Technisierung sich fortsetzen wird, deswegen sollten dahingehend Vorbereitungen getroffen wer-

den. Diese Perspektive zeigt sich auch im Untersuchungsmaterial, denn die technischen Fähigkei-

ten werden als wichtigste Kompetenz der Zukunft genannt. 

 

6.2 Das Arbeitsfeld des Übersetzers im Wandel 

Kennzeichnend für das jetzige finnische Arbeitsfeld sind viele Unsicherheitsfaktoren, bzw. Preis- 

und Lohnunterbietung, ein allgemeiner Mangel an Wertschätzung des Übersetzerberufs und die 

ungeschützte Berufsbezeichnung, was dazu führt, dass auch Nichtfachleute Übersetzungen auf 

dem Markt produzieren. Dieses Ergebnis ähnelt der Vorstellung von Jääskeläinen, Kujamäki und 

Mäkisalo (2011, 144): Obwohl Übersetzen in der globalisierten Welt mehr und mehr benötigt wird, 

ist sie zunehmend ein unwillkommener Ausgabeposten. Jääskeläinen et al. (2011, 144) haben auch 

die Nichtfachleute auf dem Übersetzungsmarkt bemerkt. Auch die Diskussion auf dem finnischen 

Markt insbesondere über Rang und Löhne der AV-Übersetzer bestätigt den Trend, den die Unter-

suchungsergebnisse zeichnen (siehe z.B. Gorschelnik 2012, 4–6; KAJ 2012b, Yhteenveto 2013, 8). 

Die größten Risiken im Übersetzungsbereich scheinen nach dem Untersuchungsmaterial mehr 

oder weniger Hand in Hand zu gehen. Ungeschützte Berufsbezeichnung und allgemeiner Mangel 

an Wertschätzung des Übersetzerberufs führen dazu, dass die Preise und Löhne gedrückt werden. 
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Der Trend, den die aktuelle Tätigkeitsbeschreibung entwirft, wird sich in der Zukunft fortsetzen. 

Die Analyse hat gezeigt, dass das Können des Übersetzers in der Zukunft zweierlei fordert: Ers-

tens wird sich die Wichtigkeit der sogenannten Grundkompetenz des Übersetzers in der Zukunft 

nicht vermindern. Zur Grundkompetenz gehören laut der Analyse Fähigkeit zur Informationssu-

che, Sprachkenntnisse, Kulturkenntnisse, Übersetzungsfähigkeiten und Wahrnehmung der kom-

munikativen Funktion des Textes. Mit der regelmäßigen Wartung und Entwicklung der Grund-

kompetenzen kommt man auch in der Zukunft durch. Auch z.B. Pym (2003, 489) hat die Wichtig-

keit der Aufgliederung und Identifikation der Grundkompetenz erwähnt. 

 

Zweitens hat die Analyse gezeigt, dass der Übersetzer auch in der Zukunft sich als selbständiger 

Unternehmer beschäftigen soll, um sich auf dem finnischen Arbeitsmarkt behaupten zu können. 

Außer dem tatsächlichen Übersetzen und den Grundkompetenzen des Übersetzers werden daher 

in der Ausübung des Berufs auch andere Fähigkeiten benötigt. Außerhalb der Grundkompetenzen 

sind laut der Analyse Unternehmertum und technische Fähigkeiten notwendig. Unternehmertum 

bildet sich vor allem aus Marketing, Preisbestimmung und allgemeiner wirtschaftlicher Kompe-

tenz. Diese Dreiteilung wird als ausreichende Grundlage für eine selbständige Beschäftigung als 

Übersetzer angesehen. Zu den technischen Fähigkeiten gehört auch, dass der Übersetzer zum Bei-

spiel die neusten Plattformen und Softwares beherrscht. Andere Chancen im Markt sind Expertise 

für internationale Kommunikation und Beschäftigung bei anderen Aufgaben als Übersetzer. Die 

Studie zeigte, dass Unternehmertum Türen zu einem besseren Lebensunterhalt öffnen und dass 

die Übersetzerausbildung Fähigkeiten zu einer breiten Palette von Arbeitsplätzen in verschiede-

nen Branchen bietet. Über die Beschäftigung bei anderen Aufgaben als Übersetzer spricht auch 

Krajcso (2011, 271), ihr zufolge ändert sich das professionelle Profil des Übersetzers heutzutage 

ständig. 

 

Das Marketing des eigenen Könnens, Preisbestimmung sowie allgemeine wirtschaftliche Kompe-

tenz und technische Fähigkeiten sind die größten Entwicklungsziele der Kompetenz des Überset-

zers. Diese Kompetenzen werden zukünftig eine größere Rolle in der Tätigkeitsbeschreibung des 

Übersetzers spielen als heutzutage und deswegen sollten sie bei der Planung und Entwicklung der 

Ausbildung berücksichtigt werden. Die Ausbildung soll die Übersetzer vorbereiten, dem neuen 

Arbeitsfeld, das zunehmend mit dem Unternehmertum zu tun hat, erfolgreich beizutreten. Bei der 

Übersetzerausbildung darf allerdings nicht übersehen werden, dass auch die Grundkompetenzen 

weiterhin benötigt werden. 
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6.3 Die Zuverlässigkeit der Studie 

Manchmal kann der prozentuale Anteil an Antworten bei einer Untersuchung relativ niedrig blei-

ben (Valli 2010, 105–106, 113). Das kalkulatorische Antwortprozent in dieser Umfrage lag bei 21,7 

Prozent, was ziemlich gering ist. Die differenzierte Auswahl der Forschungsstichprobe könnte 

dazu führen, dass das kalkulatorische Antwortprozent etwas höher läge, was wiederum die Zu-

verlässigkeit der Untersuchung erhöhen würde. Trotz des niedrigen Antwortprozents wurde in 

dieser Umfrage die zum Ziel gemachte Anzahl an Antworten erreicht. Auch das Untersuchungs-

material war sehr vielfältig, weil die Experten aus unterschiedlichen Alters-, Geschlechts- und 

Befragungsgruppen, geographischen Lagen, Jahren im Arbeitsleben und Sprachpaaren stammten. 

Das Untersuchungsmaterial kann also als ein richtungsweisender Einblick in die unterschiedlichen 

Vorstellungen der Experten gesehen werden. Nichtsdestotrotz muss angemerkt werden, dass die 

Stichprobe immer etwas beschränkt ist: Es drehte sich darum, dass 28 Experten ihre Vorstellungen 

berichteten. Bei der Beurteilung der Untersuchungsergebnisse muss auch berücksichtigt werden, 

dass auf die Untersuchung nur finnische Experten antworteten, was zur Folge hat, dass die Ergeb-

nisse nur den finnischen Übersetzungsmarkt beschreiben.  

 

 

7 Schluss 

Auf dem finnischen Übersetzungsmarkt vollziehen sich ohne Zweifel viele Veränderungen und 

Entwicklungen. Es ist unmöglich die Richtung der Veränderungen erschöpfend vorherzusagen. 

Über die künftige Entwicklung können jedoch Informationen gesammelt werden, und mit Hilfe 

dieser Informationen kann eine begründete Vorhersage getroffen werden, was für Veränderungen 

bei der Tätigkeitsbeschreibung und Betriebsumgebung des Übersetzers geschehen kann. Auch die 

Notwendigkeit zur Veränderung in der Übersetzerausbildung kann evaluiert werden. Es ist wich-

tig, kurzfristig auf Entwicklungen reagieren zu können und idealerweise sogar pro-aktiv zu agie-

ren. Die ständige Entwicklung der Betriebsumgebung und der Tätigkeitsbeschreibung des Über-

setzers erfordert von den Experten, die Rolle und Verantwortlichkeit der Ausbildung, der For-

schung und des Berufslebens bei Sicherung der Kontinuität des Übersetzerberufs neu zu präzisie-

ren. 

 

Obwohl in dieser Studie die Kompetenz und das Arbeitsfeld des Übersetzers in der Zukunft un-

tersucht und Vorschläge für die Entwicklung der Lerninhalte in der Übersetzerausbildung ge-

macht wurden, haben meiner Meinung nach Universitäten auch eine andere Rolle als nur die einer 

Berufsausbildung. Zum Beispiel können durch Ausbildung und Forschung eine ganz neue Über-

setzungsindustrie und ein neuer Übersetzungsmarkt geformt und entwickelt werden. Dement-
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sprechend glaube ich eher, dass Ausbildung, Forschung und Berufsleben gemeinsam dafür ver-

antwortlich sind, wie der Übersetzerberuf sich entwickelt. In der Zusammenarbeit können die 

Kontinuität des Übersetzerberufs und die Vermittlung der Kompetenz an neue Generationen gesi-

chert werden. Auch die vorliegende Arbeit brachte zutage, dass die Zusammenarbeit fruchtbar 

sein kann: die Vorstellungen aller Experten über die Übersetzungsbranche, über zukünftige Ent-

wicklungen und Bedrohungen in der Branche waren übereinstimmend. Es könnte fruchtbar sein, 

Sichtweise, Ideen und Wünsche des Berufslebens, der Ausbildung und der Forschung zu kombi-

nieren und gemeinsam für eine bessere Zukunft zu arbeiten.  

 

Diese Studie hat neue Fragen aufgeworfen, welche Rolle die Anerkennung des Übersetzerberufs, 

die Betriebsumgebung und die technischen Fähigkeiten in anderen Kulturen und anderen Über-

setzerausbildungen haben. Zur Sicherung der Kontinuität des Übersetzerberufs könnte in größe-

rem Umfang auch die Zukunftsforschung benutzt werden, weil sie eine hervorragende Gelegen-

heit bietet, Informationen über Trends auf dem finnischen und europäischen Übersetzungsmarkt 

und in der Übersetzerausbildung zu bekommen. 


