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Käännetyt maailmat:  Kääntäjän työ on sanojen akrobatiaa

Elämme käännetyssä maailmassa. Jopa 40 prosenttia päivittäin lukemistamme  
teksteistä on käännöksiä: esitteitä, opasteita ja ohjeita, tuoteselosteita, mainoksia ja 
käännettyjä uutisia. Käännöstekstien valtavasta määrästä huolimatta kääntäjän työ 
huomataan usein vain silloin, kun se on tehty huonosti. 

Varovaisen arvion mukaan jokainen suomalainen lukee pelkästään tekstityksiä 30  
romaanin verran vuodessa, joten käännösten vaikutus kielitajuun on huomattava. 
Käännösten merkitys ulottuu myös kielen ulkopuolelle, sillä käännökset ovat ikkunoita 
omaan historiaamme, kulttuuriimme ja sen kehittymiseen. 

Ammattitaitoisen kääntäjän vastuu ei rajoitu oikeakielisyyteen. Kääntämisen kyky on-
kin oma lahjansa, johon tarvitaan muutakin kuin vieraan kielen taito ja hyvä sanakirja. 
Se on salapoliisityötä, joka edellyttää paitsi yleissivistystä myös uteliaisuutta ja avointa 
mieltä, innovatiivisuutta ja inspiraatiota. 

Käännetyt maailmat tekee näkyväksi kääntäjän työtä kokoamalla yhteen kääntämi-
sen ja tulkkauksen käytännöt, työkalut, teoriat ja ilmiöt ensimmäistä kertaa suomeksi. 
Teoksessa tarkastellaan kääntämisen ja tulkkauksen edellyttämää asiantuntijuutta,  
kuvataan ammatin arkea ja pohditaan kääntämisen ja tulkkauksen tulevaisuutta. 

Teoksen kirjoittajat ovat ammattikääntäjiä ja -tulkkeja, yliopiston opettajia ja tutkijoita 
– kaikki alansa asiantuntijoita. 

Suomen kielen elämän jatkumisen kannalta  
hyvät käännökset ovat elämän ja kuoleman kysymys
”Vaikka kääntämisen kohteena pidettäisiinkin vain kieltä, sanojen monimerkityksisyys ja kiel-
ten erilainen ilmaisupotentiaali aiheuttavat sen, ettei kieli käänny nappia painamalla. Koko-
naan uuden ulottuvuuden kääntämiseen tuo se, ettei mikään kieli toimi tyhjiössä vaan osana 
kulttuuria.” Minna Kumpulainen

”Lukija tekee aivan oikein hylätessään huonon käännöksen, mutta olisi paikallaan aktiivisesti 
vaatia huonon sijaan hyvää, sillä sellaistakin osataan tehdä. Suomennoskirjallisuuskin on ko-
timaista kirjallisuutta, suomeksi kirjoitettua joka sana, usein rikasta, innoittunutta ja  
ilmaisuvoimaista kieltä. Kulttuurimme ja suomen kielen elämän jatkumisen kannalta hyvät 
käännökset ovat elämän ja kuoleman kysymys – yksi niistä.” Alice Martin

”Runsaassa kolmessakymmenessä vuodessa Suomeen on saatu toimiva, monitasoinen  
asioimistulkkien koulutusjärjestelmä sekä tasokas asioimistulkkauspalvelujen verkosto. Tästä 
huolimatta tilanne on edelleen se, että kuka tahansa henkilö, ilman koulutusta tai työkoke-
musta, voi kutsua itseään tulkiksi ja mennä tulkkaamaan oikeuteen, lääkärin vastaanotolle 
ja muihin tilanteisiin, joissa voi olla kysymys henkilön terveydestä, elämästä, vapaudesta tai 
jopa hengestä.” Nina Isolahti

”Romantiikan aikana käännöksille annettiin uusi tehtävä: kielen rikastuttaminen. (…) Kään-
nösten myötä kieleen saatiin uusia ajatuksia ja ilmaisutapoja, ja kääntäjistä tuli tärkeitä toi-
mijoita kansalliskielten kehittämisessä. (…) Käännöksillä voitiin paitsi antaa kielelle sen tar-
vitsemaa harjoitusta myös mitata sen kehittyneisyyttä. Jos sille kääntyivät maailmankirjalli-
suuden klassikot, se ei voinut olla kovin alkukantaista.” Sirkku Aaltonen ja Liisa Laukkanen 
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Toimittajat:
Käännöstieteen dosentti, FT Sirkku Aaltonen 
toimii nykyenglannin professorina 
Vaasan yliopistossa. Hänen erikoisalansa 
on käännöstutkimus ja siinä erityisesti 
teatterille kääntäminen.

FT Nestori Siponkoski on toiminut tohto-
rikoulutettavana 2009–2013 ja yliopisto-
opettajana vuodesta 2014 englannin 
kielen oppiaineessa Vaasan yliopistossa. 
Hänen tutkimusintressinsä liittyvät eri-
tyisesti sosiokulttuurisesti suuntautu-
vaan, deskriptiiviseen käännöskirjallisuu-
den tutkimukseen. Hän on tutkinut mm. 
käännösten syntyä kääntäjien ja kustan-
nustoimittajien yhteistyön tuloksena.

FT Kristiina Abdallah työskentelee eng-
lannin kielen yliopistonlehtorina Vaasan 
yliopistossa, minkä lisäksi hän toimii vies-
tinnän, nykysuomen ja englannin kandi-
daattiohjelman johtajana.


