
https://helda.helsinki.fi

Avarammille aloille - rajatta ja esteettä : Professori Liisa

Tiittulan juhlaseminaari

Kinnunen, Tuija Talvikki

2018-12

Kinnunen , T T & Mäntynen , A K 2018 , ' Avarammille aloille - rajatta ja esteettä : Professori

Liisa Tiittulan juhlaseminaari ' , Virittäjä , Vuosikerta. 122 , Nro 4 , Sivut 593-598 . https://doi.org/10.23982/vir.76667

http://hdl.handle.net/10138/311701

https://doi.org/10.23982/vir.76667

unspecified

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



593virittäjä 4/2018

Novak, Irina – Penttonen, Martti – 
Ruuskanen, Aleksi – Siilin, Lea  
2018 (painossa): Karjala kieliopeissa. 
Fonetiikan ja morfologian vertaileva 
tutkimus. Petroskoi: Venäjän tiedeakate-
mian Karjalan tiedekeskus.

Pahomov, Miikul  2017: Lyydiläiskysymys. 
Kansa vai heimo, kieli vai murre? Hel-
sinki: Helsingin yliopisto & Lyydiläinen 
Seura.

Sarhimaa, Anneli  1999: Syntactic transfer, 
contactinduced change, and the evolu
tion of bilingual mixed codes. Focus on 
KarelianRussian language alternation. 
Studia Fennica Linguistica 9. Helsinki: 
Finnish Literature Society. 

 —— 2011: The Karelian language in Finland. 
An overview of a language in context. 

WPELD 3. Wien: ELDIA. https://phaid-
ra.univie.ac.at/o:102613.

 —— 2013: Karjalan kieli Suomessa. ELDIA
projektin tuloksia. Studies in European 
Language Diversity 27.1. Wien: ELDIA. 
https://phaidra.univie.ac.at/detail_
object/o:409753. 

 —— 2015: Karelian in Finland. ELDIA case 
specific report. Studies in European 
Language Diversity 27. Wien: ELDIA. 
https://phaidra.univie.ac.at/o:471733. 

 —— 2017: Vaietut ja vaiennetut. Karjalankieli
set karjalaiset Suomessa. Tietolipas 256. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura.

Zaikov, Pekka  2013: Vienankarjalan kieli
oppi. Lisänä harjotukšie ta lukemisto. 
Helsinki: Karjalan Sivistysseura ry.

kiel it ieteen kentiltä

Saksan kielen professori Liisa Tiittulan 
juhlaseminaari järjestettiin 26. lokakuuta 
Helsingin yliopistossa. Tiittula on toimi-
nut urallaan Helsingin yliopistossa (2010–
2018) ja Tampereen yliopistossa (1995–
2010) sekä Helsingin kauppakorkeakou-
lussa (1975–1995) ja vaikuttanut suomalai-
sen kielen- ja kääntämisen tutkimuksen 
kentällä laajasti. Hänet tunnetaan moni-
puolisena ja rajoja rikkovana saksan kielen 

ja kulttuurin sekä kääntämisen tutkijana ja 
opettajana, joka on tehnyt tiiviisti yhteis-
työtä myös fennistien, erityisesti professori 
Pirkko Nuolijärven, kanssa (esim. Nuoli-
järvi & Tiittula 2000b; Tiittula & Nuoli-
järvi 2013). Tiittulan merkitys suomalai-
selle kääntämisen tutkimukselle ja kään-
täjien koulutukselle on ollut huomattava, 
ja hän on aina korostanut myös suomen 
kielen osaamisen tärkeyttä, kuten juhla-
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seminaarissakin tuli ilmi. Hän on kirjoitta-
nut Virittäjäänkin, viimeksi viime vuonna 
(Tiittula 2017).

Tiittulan kunniaksi järjestetty semi-
naari kokosi yhteen runsaan joukon hä-
nen yhteistyökumppaneitaan, työtove-
reitaan ja oppilaitaan Saksasta ja Suo-
mesta. Seminaarissa kuultiin tervetuliais-
sanojen (Hartmut Lenk ja Mari Pakkala- 
Weckström, HY) lisäksi kuusi esitelmää 
sekä lopuksi Tiittulan oma jäähyväis luento 
”Avarammille aloille – rajatta ja esteettä”. 
Jäähyväisluennon otsikko oli seminaarin 
järjestäjien Tiittulalle antama, ja sen tar-
koitus oli kuvata monialaista ja pelkäämä-
töntä tutkijaa, joka on halunnut tehdä yh-
teiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. 
Otsikko on saanut innoituksensa Günter 
Grassin teoksesta Ein weites Feld (1995) ja 
sen Oili Suomisen tekemästä suomennok-
sesta Avarammille aloille (1996). Otsikon 
loppuosan, rajatta ja esteettä, tarkoitus oli 
antaa kuulijoiden käyttöön metafora, jota 
usein käytetään puhuttaessa kääntämisestä 
ja tulkkauksesta. Esteiden voittaminen 
viittaa erityisesti niihin viestinnän kohde-
ryhmiin, jotka tarvitsevat kääntäjältä ja 
tulkilta intermodaalista osaamista: viestin 
muokkaamista auditiivisesta visuaa liseen 
muotoon (viitottu puhe), visuaalisesta au-
ditiiviseen muotoon (kuvailu tulkkaus), 
tekstistä puheeksi (kielensisäinen sanelu-
tekstitys) ja puheesta tekstiksi (kirjoitus-
tulkkaus, ohjelmatekstitys). Seminaarin 
lopussa kuultiin lukuisia suullisia ja kirjal-
lisia tervehdyksiä ja onnitteluita Tiittulan 
ystäviltä, työtovereilta ja oppilailta.

Puhutun kielen ja multimodaalisen 
vuorovaikutuksen tutkimusta

Seminaarin aloitti Helsingin yliopistossa 
parhaillaan vierailevana professorina 
työskentelevä Arnulf Deppermann, joka 
on Mannheimin yliopiston germaanisen 
filologian professori. Deppermann johtaa 
Saksan kielen instituutin (IDS, Das Insti-
tut für Deutsche Sprache) pragmatiikan 

tutkimuksen osastoa Mannheimissa ja on 
tehnyt pitkään monipuolista vuorovaiku-
tuksen tutkimusta. Hän kertoi esitelmässä 
tutkimuksestaan, jossa hän tarkastelee 
muun muassa arkisia tulkattuja vuoro-
vaikutustilanteita pakolaisten koulutuk-
sessa. Analyysi osoittaa, miten tärkeää on 
ottaa opetustilanteissa huomioon kielen 
keskeinen rooli. Kielellisesti edistyneem-
mät maahanmuuttajataustaiset opiskelijat 
toimivat usein eräänlaisina apuopettajina 
ja tulkkaavat muille opiskelijoille opetta-
jien puhetta. Ammatillisilla opettajilla ei 
välttämättä ole riittävästi osaamista moni-
kielisten osallistujien tehokkaaseen ohjaa-
miseen. Olisikin syytä miettiä, miten kie-
len oppimista ja ammatillista oppimista 
voitaisiin yhdistää samoihin opetustilan-
teisiin. Samoin kielellisesti edistyneem-
pien maahanmuuttajien toimimista apu-
opettajina pitäisi pohtia erityisesti tulk-
kauskäytäntöjen kehittämisen osalta. Ny-
kyiset käytännöt eivät aina toimi, ja puut-
teet kielen ymmärtämisessä ja opetus-
sisältöjen välittämisessä aiheuttavat vää-
rinkäsityksiä ja jopa vaaratilanteita.

Seuraavaksi puhunut Leipzigin yliopis-
ton professori Christian Fandrych kertoi 
tieteellisissä esityksissä ilmenevistä pu-
hutun kielen leksikaalisista ja idiomaatti-
sista piirteistä sekä niiden tutkimuksesta. 
Fandrych (2018) on käyttänyt analyysis-
saan suurta puhutun tieteellisen kielen 
korpusta (digitaalinen GeWiss-korpus), 
joka on avoimesti kaikkien saatavilla. 
Korpuksen avulla voidaan tehdä myös 
kon trastiivista tutkimusta erikielisistä 
taustoista tulevien puhujien saksan kie-
len piirteistä. Fandrych on tehnyt uraansa 
erityisesti saksan kieli vieraana kielenä 
- opetuksen (DaF, Deutsch als Fremd-
sprache) ja -tutkimuksen parissa, ja hän 
toimii tällä hetkellä muun muas sa Deutsch 
als Fremdsprache - julkaisun päätoimit-
tajana. Liisa Tiittulan ura alkoi nimen-
omaan saksan kielen opettajana Helsin-
gin kauppa korkeakoulussa (1975–1995), 
ja mielenkiinto ammatillisen saksan ja 
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erikois alaviestinnän opettamista kohtaan 
on säilynyt vuosien varrella, vaikka tutki-
musta onkin sittemmin ohjannut kiinnos-
tus käännöstieteellisiin ja vuorovaikutuk-
sellisiin ilmiöihin saksan ja suomen kie-
lissä. Tiittula on myös toimittanut kään-
täjien käytössä olevaa korpuspohjaista ta-
louskielen sanakirjaa suomi–saksa–suomi 
(Steuer & Tiittula 2014). 

Saksankielisen seminaariosuuden 
päätti Saksan kielen instituutin (IDS) en-
tinen pragmatiikan osaston johtaja, pro-
fessori emeritus Werner Kallmeyer. Juuri 
hänen vaikutuksestaan Tiittula aloitti 
pitkä aikaisen ja monipuolisen yhteis-
työn IDS:n kanssa, erityisesti vuorovaiku-
tuksen tutkimuksen alueel la. Kallmeyer 
pohti esitelmässään ajankohtaista aihe-
piiriä, oman itsen ja vieraan huomioon-
ottamista keskustelutilanteissa. Hän nosti 
esimerkkejä analyyseista, joissa on tar-
kasteltu etnisten ryhmien tapoja puhua 
itsestään ja toisistaan erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa. Toisiin etnisiin ryh-
miin viitataan usein yleistäen ja sosiaali-
sesti kategorisoiden, ja kiinnostavaa on, 
miten itseä ja toisia käsitellään kielelli-
sesti ja miten niihin liittyviä identiteet-
tejä luodaan. Ennakkoluulot ovat yleisiä, 
mutta niihin puuttuminen ja niiden kie-
lellinen käsittely tuottaa usein uusia ra-
jauksia – esimerkiksi silloin, kun keskus-
telukumppani pyrkii ääneen ymmärtä-
mään toisen kokemuksia syrjinnästä tai 
vaikkapa kiinalaisten tai saksalaisten ta-
poja hoitaa liike suhteitaan. Tällaista ryh-
miin jakamista tapahtuu puheessa, vaikka 
ihmisryhmiä ja heidän kulttuureitaan 
ei pidettäisikään selvärajaisina kokonai-
suuksina. Tiittulan ja Kallmeyerin yhtei-
nen tutkimus on käsitellyt muun muas sa 
suomalais- saksalaista viestintää ja vuoro-
vaikutusta esimerkiksi messukeskuste-
luissa (ks. esim. Kallmeyer & Tiittula 
2003), ja näissä tutkimuksissa he ovat tuo-
neet esiin, miten ongelmallinen stereo-
typian käsite on kulttuurisissa yhteyk-
sissä.

Kielen ja kääntämisen asialla 
Suomessa

Seminaarin toisen puoliskon aloitti Liisa 
Tiittulan pitkäaikainen yhteistyökump-
pani, professori emerita Pirkko Nuoli järvi 
aiheenaan ”Kieli kuin elämä: 50-lukulais-
ten varioiva suomi 2010-luvun Suomessa”. 
Nuolijärvi esitteli aluksi käynnissä ole-
vaa Sata kielellistä elämäkertaa -tutkimus-
hanketta, jossa on selvitetty haastatel-
len sadan eri-ikäisen suomalaisen käsi-
tyksiä ja kokemuksia kielestä (ks. https://
blogs.helsinki.fi/100suomalaista/). Tutkit-
tavien iät vaihtelevat kuusi vuotiaasta yli 
satavuotiaa seen, mutta Nuolijärvi keskit-
tyi esittelemään havaintoja 1950 -luvulla 
syntyneiden haastateltavien kielestä. 
Hän eteni esityksessään yleisistä havain-
noista yksityis tapaus ten esittelyyn ja ra-
kensi samalla hyväntuulisen kuvan yh-
teistyöstään juhlinnan kohteena olevan ja 
Tampereella syntyneen Tiittulan kanssa. 
Yksityistapauk sista ensimmäinen oli ni-
mittäin vuonna 1952 Tampereella synty-
nyt ja Ylöjärvellä asunut nainen. Muuta-
man muun tapauksen jälkeen Nuolijärvi 
esitteli aivan toisesta aineistosta peräisin 
olevan Kannuksessa vuonna 1954 synty-
neen mutta pääkaupunki seudulla asu-
van miehen, jonka parissa Nuolijärvi ja 
Tiittula ovat viettäneet paljon aikaa – siis 
Esko Ahon (ks. esim. Nuolijärvi & Tiittula 
2000a, 2001). Nuolijärven ja Tiittulan yh-
teistyö suomalaisten poliitikkojen puheen 
ja keskustelun sekä kielellisen variaation 
tutkimuksessa on monipuolista ja muo-
dostaa tämän tutkimusalan perustan suo-
malaisessa kielentutkimuksessa.

Seuraavassa esitelmässä käsiteltiin 
käännös tutkimusta ja kääntäjien koulu-
tusta. Käännöstieteen professori Kaisa 
Koskinen Tampereen yliopistosta puhui 
esityksessään ”Vain muutos on pysyvää: 
Käännöstieteen ja kääntäjänkoulutuksen 
käänteitä” Tiittulan merkityksestä kään-
tämisen tieteenalalla Suomessa. Koski-
nen totesi esityksen aluksi, että Tiittula on 
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koko uransa ajan tehnyt merkittävää työtä 
suomalaisen kääntämisen tutkimuksen ja 
kääntäjäkoulutuksen kehittämiseksi. Kos-
kinen loi esityksessään katsauksen kään-
nöstieteen kansalliseen historiaan, kään-
tämisen tutkimuksen ja tutkijankoulutuk-
sen sekä kääntämisen koulutusohjelmien 
syntymiseen ja kehitykseen. Huomattavaa 
on, että kehitys on Suomessa ollut nopeaa: 
Vasta 1960- luvulla kieli- instituuteissa al-
kanut kääntäjien koulutus siirtyi yliopis-
toihin vuonna 1982, ja käännöstieteen his-
torian suomalaisissa yliopistoissa voidaan 
katsoa alkaneen vuonna 1993 – siis vasta 
25 vuotta sitten. Tällöin alalla väiteltiin en-
simmäisen kerran (Oittinen 1993).

Suurimmat muutokset tapahtuivat 
kuitenkin vasta 2000-luvulla, jolloin en-
sinnäkin Bolognan prosessin myötä siir-
ryttiin kaksiportaisiin tutkintoihin ja yli-
opistojen kääntämisen filiaalit siirrettiin 
maantieteellisesti emoyliopistojen yhtey-
teen – Kouvolan yksikkö Helsinkiin ja Sa-
vonlinnan yksikkö Joensuuhun vuonna 
2009. Tampereen yliopistossa alkoi ensin 
monikielisen viestinnän koulutusohjelma 
ja vuonna 2008 kääntäjän maisteriopin-
not. Tällöin kääntäjänkoulutukseen luo-
tiin malli, jonka tapaista hyödynnetään 
nykyisin myös muualla. Koskisen mukaan 
Tiittula oli Tampereen yliopistossa näiden 
muutosten ja uusien toimintamallien kes-
keinen moottori. Voimakas muutospaine 
tuli ulkoa, mutta suunta voitiin määritellä 
sisäisesti. Kääntämisen oppiaineiden yh-
teistyön traditio ja koulutuksen yhteiset 
tavoitteet loivat hyvän pohjan entistä tii-
viimmälle yhteistyölle. Tiittula on Koski-
sen mukaan korostanut koulutuksen kieli-
valikoiman rohkeaa miettimistä (mitä kie-
liä halutaan ja mitä uskalletaan ottaa mu-
kaan). Tiittula on myös pitänyt aktiivisesti 
esillä kieliaineiden välistä yhteistyötä sekä 
suomen kielen merkitystä tärkeimpänä eli 
niin sanottuna A-työkielenä. Nämä kaikki 
ovat näkökulmia, joiden esiin tuomisessa 
hän on ollut nyt katsottuna selvästi ai-
kaansa edellä. 

Esityksensä jälkipuoliskolla Koski-
nen käsitteli vielä kääntämisen tutkimuk-
sen näkymiä ja jatkokoulutusta. Hän to-
tesi kääntämisen ja tulkkauksen olevan 
kasvu aloja, joilla on valoisa tulevaisuus, 
ja konekääntämisen pikemminkin ruok-
kivan ihmiskääntämisen tarvetta kuin 
kuihduttavan sitä. Myös monialainen 
käännöstiede on voimissaan, mikä nä-
kyy tohtorintutkintojen lisääntymisenä ja 
suomalaisen tutkimuksen saavuttamassa 
kansainvälisessä arvostuksessa. Tähän-
kin kehitykseen Tiittula on vaikuttanut 
merkittävästi omalla toiminnallaan. Hän 
toimi aktiivisesti kansallisen tutkijakou-
lun Langnetin käännöstieteen ryhmässä, 
jossa syntynyt yhteisöllistyminen ja sitä 
2010- luvulla seurannut kansainvälisty-
minen ovat olleet Koskisen mukaan koko 
tutkimusalan kannalta ratkaisevia. Kään-
tämisen alan koulutuksen ja tutkimuksen 
sisältöjen, rakenteiden ja toimintatapojen 
opettajana, ideoijana ja esikuvana Tiittula 
lienee Suomessa vertaansa vailla. 

Juhlaseminaarin viimeinen vierai-
leva esiintyjä oli Liisa Tiittulan yhteistyö-
kumppani, Aalto-yliopiston professori 
Mikko Kurimo, joka käsitteli esityksessään 
”Puheesta tekstiksi – ilman ihmistä?” mo-
daliteettien välistä kääntämistä erityisesti 
ohjelmoinnin näkökulmasta. Kyse on tek-
nologiasta, jolla puhe muutetaan tekstiksi 
ja joka on monille tuttua älypuhelimista. 
Kurimo totesi puheen olevan yksi maail-
man monimutkaisimmista bio signaaleista, 
jonka ymmärtäminen perustuu paljolti 
myös sellaisiin asioihin kuin tunne, voi-
makkuus, nopeus ja painotus. Juuri nämä 
tekevät siitä ohjelmoinnin kannalta haas-
tavan. Toisen haasteen synnyttävät merki-
tyksen kontekstuaa lisuus ja kielenkäytön 
tilanteisuus. Kurimo nosti esiin kysymyk-
sen, millaista ymmärtämistä (tekoälyltä/
ohjelmoinnissa) tarvitaan, jotta puhe voi-
daan muuttaa tekstiksi. Pitää ymmärtää 
esimerkiksi akustista variaatiota (ympä-
ristö, tyyli, puhuja) ja osata yhdistää akus-
tisia ja kielellisiä yksiköitä toisiinsa. Lisäksi 
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pitää tietää esimerkiksi, miten sanoja ja 
lauseita yhdistetään ja käytetään konteks-
tissaan ja mitä sanat ja ilmaukset eri tilan-
teissa merkitsevät. Koska kyse on oikeas-
taan sen tavoittelemisesta, miten vaikkapa 
television haastattelupuhetta voitaisiin ko-
neellisesti muuttaa tekstitykseksi esimer-
kiksi viittoma kielisten, kuuroutuneiden 
ja huonokuuloisten käyttöön (ohjelma-
tekstitys), Kurimo käsitteli käytännön 
asioi ta, jotka vaikuttavat tällaiseen kään-
tämiseen. Esimerkiksi ympäristön hiljai-
suus tai meluisuus, mikrofonin sijainti ja 
puhuja kohtaiset piirteet sekä toisaalta ti-
lanne ja tyyli, kuten puheen ja kielen no-
peus ja suunniteltuus, vaikuttavat suoraan 
puheen tunnistamisen onnistumiseen. 
Esityksestä kävi kuitenkin ilmi, miten hy-
vin puheen tunnistaminen ja kääntäminen 
tekstiksi jo onnistuu. Modaliteettien väli-
sen kääntämisen tämänhetkistä tilaa ku-
vaa ehkä osuvimmin Kurimon esittämä 
lista siitä, millä osa-alueilla on vielä sel-
viä ongelmia: epämuodolliset keskustelut, 
multimodaaliset piirteet, monikielisyys ja 
kontekstiherkkyys. Tämä voi olla monelle 
näiden ilmiöi den parissa työskentelevälle 
kielentutkijalle kiinnostava yllätys. Kään-
nöstieteessä tällainen tutkimus avaa uusia 
näkö kulmia entisestään tuttuihin ongel-
miin. Kurimo itse totesi olevansa kaikkea 
muuta kuin kieli- tai käännöstieteilijä, ja 
hänen esityksensä toi elävästi – seminaarin 
otsikon mukaisesti – esiin Tiittulalle omi-
naisen ennakkoluulottoman tieteenala-
rajojen ylittämisen. Kääntämistä voi tutkia 
ja esteettömyyttä edistää näinkin.

Avarammille aloille?

Liisa Tiittulan oma juhlaluento keskit-
tyi erityisesti saavutettavuuden ja esteet-
tömyyden kysymyksiin, jotka ovat olleet 
viime vuosina hänen kiinnostuksensa 
kohteita kaunokirjallisuuden kääntämi-
sen ohella. Luento toi esiin, että kääntä-
misen ja tulkkauksen kysymykset eivät 
tarkastele pelkästään kieltenvälistä vies-

tintää vaan niihin liittyy usein modalitee-
tin vaihdoksia. Näitä vaihdoksia koskevaa 
tutkimusta voidaan hyödyntää myös pe-
rinteistä eri kielten välistä kääntämistä ja 
tulk kausta tutkittaessa.

Tiittulan tutkimuskohteet liittyvät 
ajankohtaisiin ongelmiin, joiden rat-
kaisemisessa on tarvittu tieteidenvälistä 
tutkimus otetta ja yhteistyötä tutkimusten 
käytännön sovelluksia käyttävien kohde-
ryhmien kanssa. Näin on esimerkiksi kie-
lensisäisen tekstityksen tutkimuksessa, 
jota on tarvittu reaaliaikaisen tekstityksen 
kehittämiseen, kuten myös edellä maini-
tussa Kurimon esityksessä kävi ilmi. Tiit-
tulan tavasta tarttua uusiin tutkimuskoh-
teisiin näkyy käännöstieteilijöiden ylei-
nen tarve ymmärtää alan kiivasta tek-
nologista kehitystä ja pysyä kehityksessä 
mukana sekä tutkijoina että kouluttajina. 
Suomen kielen näkökulmasta on tärkeää 
ymmärtää esimerkiksi se, että kuulovam-
maisille tarkoitetusta ohjelmatekstityk-
sestä on laajempaa hyötyä: sitä käyttä-
vät myös maahanmuuttajat suomen kie-
len oppimiseen. Saavutettavuuden peri-
aatteen noudattaminen merkitsee sitä, 
että oma viesti kiirii avarammille aloille, 
kun mahdollisten kohderyhmien tarpeet 
otetaan tarkemmin huomioon. 

Anne Mäntynen
etunimi.mantynen@helsinki.fi

Tuija Kinnunen
etunimi.t.sukunimi@helsinki.fi

Anne Mäntynen toimii suomen kielen 
professorina ja Tuija Kinnunen saksan 

kääntämisen yliopistonlehtorina
Helsingin yliopistossa.
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Evaluoiminen opettajan työvälineenä 
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Pilvi Heinosen väitöskirja Evaluointi opet
tajan vuorovaikutustoimintana: Osallistu
juuden ulottuvuuksia luokkahuoneessa kä-
sittelee evaluointia toimintana, jonka opet-
taja rakentaa kehumalla, asemoimalla ti-


