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1 Johdanto 

Pro gradu -työssäni tutkin seksuaalisten ilmausten tekstittämistä kieliparissa suomi–

englanti. Aineistonani olen käyttänyt kahdeksan suomalaisen vuosina 2000−2017 

ilmestyneen elokuvan DVD-julkaisua ja niihin sisältyviä englanninkielisiä 

tekstityksiä. Tutkimukseni on sekä kvantitatiivista eli määrällistä, sillä esittelen 

numeerista dataa mm. eri käännösstrategioiden määrästä, että yleisesti kieli- ja 

käännöstieteellisen tutkimuksen tapaan kvalitatiivista eli laadullista, sillä vertaan 

esimerkiksi eri käännösratkaisuja keskenään. Analysoin aineistoa laadullisen 

sisällönanalyysin keinoin, ja metodini on ensisijaisesti induktiivinen. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia käännösstrategioita seksuaalisten ilmausten tekstittämisessä 

käytetään? 

2. Mikä on kontekstin vaikutus seksuaalisiin ilmauksiin käytettävän 

käännösstrategian valinnassa? 

3. Eroavatko käännösratkaisut erityyppisten ilmausten (esim. puhekielisempien, 

alatyylisempien) välillä? 

Näkisin, että erityisesti silloin, kun seksuaalinen kanssakäyminen on keskeisessä 

osassa elokuvan juonessa (esim. nuorisoporukan idea alkaa kuvata videolle kaikki 

seksikertansa elokuvassa Hymypoika) tai kun alatyylinen puhetapa on muutoin 

suuressa osassa elokuvassa, pitäisi lähtötekstissä esiintyvien seksuaalisten ilmausten 

olla suuressa roolissa myös kohdetekstissä. 

Hypoteesini kuitenkin on, että suoran käännöksen lisäksi seksuaalisten ilmausten 

kääntämisessä on käytetty eniten ns. ”lieventäviä” käännösstrategioita eli poistoa, 

implisiittistämistä ja rekisterin nostoa. Tutkin myös implisiittistämisen ja rekisterin 

noston vastakohtia eli eksplisiittistämistä ja rekisterin laskua, jotka taas lukeutuvat 

vahvistaviin käännösstrategioihin. Tästä puhun luvussa 4 Aineistoanalyysi. Hypoteesi 

on rakennettu sen pohjalta, mitä mm. Díaz Cintas & Remael (2007), Hjort (2009) ja 

Vertanen (2007) ovat kirjoittaneet alatyylisten ilmausten kääntämisestä. Tutkin 

kandidaatintutkielmassani vulgäärien ilmausten ruututekstittämistä eräässä tosi-tv-

ohjelmassa kieliparissa englanti–suomi. Tutkimukseni tulos oli, että vulgääreistä 
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ilmauksista 33 % joko poistettiin kokonaan tai niihin käytettiin jotain muuttavaa 

käännösstrategiaa (Suoranta 2016). Pro gradu -työssäni haluan selvittää, onko 

aikaisemman tutkimukseni tulos yleistettävissä myös muihin kielipareihin ja 

audiovisuaalisten teosten genreihin. Viittaan myös muihin samoista tai rinnakkaisista 

aiheista tehtyihin tutkimuksiin alaluvussa 2.2. Tutkimustani on motivoinut osittain 

mm. Díaz Cintaksen artikkeli Sex, (Sub)titles and Videotapes (2001), jossa hän on 

tutkinut seksuaalisten ilmausten tekstittämistä, mutta jonka johtopäätöksissä hän 

mainitsee, että tutkimuksessa käytetty aineisto on melko suppea ja aiheesta pitäisi 

tehdä lisää ja laajempaa tutkimusta. 

Aluksi määrittelen tutkimukseni fokuksen (”mitä ovat seksuaaliset ilmaukset ja miten 

niitä käännetään?”). Sivuan myös rinnakkaisia aiheita kuten sensuuria ja puhekielen 

sekä kirosanojen kääntämistä (luku 2). Tämän jälkeen esittelen aineistoni, 

aineistonkeruumenetelmäni ja tutkimusmetodini (luku 3). Analyysiluvussa esittelen, 

mitä käännösstrategioita olen valinnut tutkimukseeni, analysoin aineistoani niiden 

pohjalta sekä tarjoan esimerkkejä (luku 4). Analysoin aineistoani myös siihen 

liittyvien erilaisten kontekstien pohjalta. Lopuksi esittelen tutkimuksen yhteenvedon 

ja pyrin avaamaan keskustelua alalla sekä myös osallistumaan aiempaan dialogiin. 

Yhteenvedossa esittelen myös ideoita mahdolliselle jatkotutkimukselle. 

  



3 

 

 

2 Teoria 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoreettista taustaa. Luku jakautuu kahteen 

alalukuun: 2.1 Seksuaaliset ilmaukset, jossa määrittelen ne ilmaukset, joiden 

analysoimiseen keskityn tutkimuksessani, ja 2.2 Seksuaalisten ilmausten 

kääntäminen, jossa esittelen seksuaalisten ilmausten tekstittämiselle ominaisia 

lainalaisuuksia sekä tarjoan katsauksen tutkimukseni aihetta sivuaviin lähteisiin ja 

aiheisiin (esimerkiksi seksuaalisten ilmausten kääntäminen kaunokirjallisuudessa, 

sensuuri, kirosanojen ja puhekielen kääntäminen). 

Koska seksuaalisten ilmausten tekstittämistä on tutkittu hyvin vähän, ja näissäkin 

muutamissa tutkimuksissa ja artikkeleissa tutkimuksen fokus eroaa melko paljon 

omastani, pro gradu -tutkielmani täyttää aukon tutkimuskentässä. Aikaisemmat 

tutkimukset eivät nähdäkseni vastanneet omaa tutkimustani: joko niissä tutkittiin 

lähinnä kirosanoja ja/tai sensuuria, seksuaalisia ilmaisuja tutkittiin myös ei-

seksuaalisissa konteksteissa tai tutkitut kielet ‒ ja tietenkin laajemmin maiden 

kulttuurit, joissa kyseistä kieltä käytetään ‒ poikkesivat omistani niin paljon, että 

muiden tutkijoiden saamia tuloksia ei pysty suoraan soveltamaan omaan 

tutkimusaiheeseeni. Nostan esiin pohdintoja mm. näistä pulmista alaluvussa 2.2. 

Ennen kuin siirryn varsinaiseen teoriaosuuteen, kerron lyhyesti audiovisuaalisen 

kääntämisen perusteista. Pro gradu -työssäni tutkin seksuaalisten ilmausten 

kääntämistä audiovisuaalisessa kontekstissa, tarkemmin sanottuna tarkastelen DVD-

julkaisujen tekstityksiä. Audiovisuaalisella eli av-kääntämisellä tarkoitetaan nimensä 

mukaisesti sellaisen sisällön kääntämistä, jossa yhdistyy sekä auditiivinen (kuuloon tai 

ääneen liittyvä) että visuaalinen (näkyvä, nähtävä, näköaistiin liittyvä) sisältö. 

Perinteisimmät av-kääntämisen lajit ovat elokuva- ja televisiotekstittäminen, jotka 

edelleen jakautuvat pienempiin alalajeihin, kuten DVD/BluRay-julkaisujen 

tekstityksiin, elokuvateatterilevitykseen suunnattuihin tekstityksiin ja 

televisiokanaville tai suoratoistopalveluihin tarkoitettuihin tekstityksiin. Muita av-

kääntämisen lajeja ovat mm. teatteri- ja oopperatekstitykset, videopelien käännökset, 

dubbaus, kuvailutulkkaus, ja niin edelleen. Tekstittämisen merkittävin ero muihin 

kääntämisen aloihin on se, että av-käännöksissä esimerkiksi elokuvan tai tv-ohjelman 

lähtökielinen puhutussa muodossa ollut dialogi täytyy kohdekielen katsojaa varten 

muuttaa tekstuaaliseen muotoon eli ruututekstiksi. Koska ruudulla näkyvillä teksteillä 
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on tarkat aika- ja tilarajoitukset, tekstittämiselle ominaista on puhutun sisällön runsas 

tiivistäminen – kaikkea, mitä elokuvan hahmot puhuvat, ei millään saa mahtumaan 

tekstityksiin. Tekstityksiin lisätään yleensä myös ruudulla näkyvät lähtökieliset 

tekstielementit, kuten kyltit tai ns. planssit kuten esimerkiksi ”LONTOO VUONNA 

1650” (Käännöstekstitysten laatusuositukset, s. 10). Ei riitä, että tekstittäjä välittää 

ruututeksteissä pelkästään repliikin sisältämän informaation, eli mitä sanotaan, vaan 

tavoitteena on välittää myös mielikuva siitä, miten hahmo puhuu, millaista kieltä hän 

käyttää ja miksi. 

Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto on kerätty elokuvien DVD-julkaisuilta. Kuten 

muissakin ruututekstitysten lajeissa, DVD:llä tekstitys sijaitsee kuvaruudun alaosassa 

keskellä ja on maksimissaan kaksi riviä pitkä. Tekstitys voidaan tilapäisesti siirtää 

myös muualle ruutuun, esimerkiksi sen yläosaan, jos alhaalla esitetään jotain tärkeää 

tietoa, jonka ruututekstitys saattaisi muuten peittää. Ruututeksteissä sekä alkuperäinen 

teos (esim. englanninkielinen elokuva ääniraitoineen) on koko ajan läsnä rinnakkain 

tekstitysten kanssa (vrt. esimerkiksi dubbaaminen, jossa alkuperäinen ääni peitetään 

kokonaan). Tavoite on, että yksi ruututeksti koostuisi yhdestä virkkeestä, jossa yksi 

rivi olisi yksi yhtenäinen lause (Georgakopoulou 2009, s. 21–22 ja 

Käännöstekstitysten laatusuositukset s. 4). Ruututekstitys eroaa esimerkiksi 

elokuvateatteritekstityksistä Suomessa, joissa maan molemmat kielet näkyvät ruudulla 

yhtä aikaa. Tällöin yhdelle kielelle on tilaa vain yhden rivin verran, mutta 

elokuvateatterin ison valkokankaan takia rivi on pidempi, eli sille mahtuu enemmän 

tekstiä kuin yhdelle riville televisiossa. Suomessa yksi täyspitkä ruututekstin rivi voi 

olla korkeintaan 34 merkkiä pitkä, ja yhden täyspitkän yksirivisen ruututekstin olisi 

hyvä näkyä ruudussa kahdesta kolmeen sekuntia ja yhden täyspitkän kaksirivisen 

ruututekstin neljästä viiteen sekuntia (Vertanen 2007, s. 151). Kielensisäisiä 

tekstityksiä koskee omat konventionsa, joita en kuitenkaan omassa tutkimuksessani 

tarkastele. 

Av-kääntäjien työolot ja -tavat vaihtelevat suurestikin, mutta yleensä kääntäjillä on 

apunaan lähtöteos videomuodossa ääniraitoineen sekä teoksen alkuperäiskielinen 

dialogilista. Joskus kääntäjä ei saa esim. salassapitosyistä videokuvaa ja ääniraitaa 

itselleen, jolloin kääntäminen tapahtuu vain dialogilistan varassa tekstin muodossa. 

Yleisin työskentelytapa on kuitenkin lähtöteoksen siirtäminen eli ”importointi” 
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johonkin tekstitysohjelmaan, jossa tekstittäjä sekä ajastaa repliikit että kääntää 

ruututekstit näihin ajastuksiin eli ”slotteihin” ja näin lisää tekstitykset suoraan 

audiovisuaalisen teoksen, kuten elokuvan tai tv-sarjan jakson, ”päälle”. On myös 

mahdollista, että joku muu, esimerkiksi teoksen aikaisemmin toiselle kielelle 

kääntänyt henkilö, on luonut suurpiirteiset ajastukset valmiiksi, joita toisen kielen 

tekstittäjä hyödyntää omassa työssään. Tätä kutsutaan kääntäjien keskuudessa 

kakkoskäännökseksi (Käännöstekstitysten laatukriteerit, s. 26). Kerron tarkemmin 

niistä av-kääntämiselle ominaisista lainalaisuuksista, jotka tulee huomioida 

tutkimuksessani, jatkuvasti tekstin edetessä. 

Seuraavissa osioissa syvennyn tarkemmin tutkimukseni teoreettiseen sisältöön. Olen 

jakanut luvun kahteen alalukuun niiden pääsisällön mukaisesti: alaluvussa 2.1 puhun 

seksuaalisista ilmauksista ja alaluvussa 2.2 niiden kääntämisestä. 

2.1 Seksuaaliset ilmaukset 

Seksuaalisuus on tärkeä ja pysyvä osa ihmiselämää, ja se edistää myös ihmisen 

hyvinvointia. Seksuaalisuuteen liittyy mm. seksuaali-identiteetti, kuten seksuaalinen 

suuntautuminen, sekä seksuaalinen toiminta ja suvunjatkaminen. (Suomela 2009, s. 9.) 

Se on myös yksi ihmisen perustarpeista. Jo koulussa opimme, että ihminen on 

psykofyysissosiaalinen kokonaisuus, ja seksuaalisuus on tärkeä osa kaikkia näitä 

kolmea ihmisyksilön osa-aluetta. Parhaimmillaan seksuaalisuus ja seksi tuovat 

elämään iloa ja nautintoa. 

Seksuaalisuutta pidetään kuitenkin usein edelleen tabuna eli asiana, josta täytyy vaieta, 

vaikka viime vuosina seksuaalisuus, sen monimuotoisuus ja vapauttaminen on 

aiheuttanut runsaasti keskustelua ympäri maapalloa. Suomalaisten elämässä ja 

seksuaalisuudessa on tapahtunut huomattavia muutoksia viimeisen 100 vuoden aikana, 

suurimpana muutoksena suomalaisten uusi erotisoituminen 1990-luvun jälkeen (Apter 

et al. 2006, s. 27, 37). Hjort on kuitenkin sitä mieltä, että ”seksuaalisuuteen ja eritteisiin 

liittyvät tabut vaikuttavat nykyään olevan voimakkaampia kuin uskontoon liittyvät”. 

(2007, s. 69.) 

Minua kiinnostaa erityisesti seksuaalisten ilmausten kääntäminen seksuaalisessa 

kontekstissa. Tässä tutkimuksessa en ole kiinnostunut seksuaalisten ilmausten käytöstä 

voimasanoina (esimerkiksi senkin mulkku vs. miehen mulkku tai voihan vittu vs. märkä 



6 

 

 

vittu), joten en ole huomioinut niitä tutkimusta tehdessäni. Seksuaalisen ilmauksen 

erottaa vastaavanmuotoisesta kirosanasta esimerkiksi kirjaimellisuus ja syntaktiset 

ominaisuudet. Esimerkiksi kirosana vittu on interjektio, jolla ei lauseessa yleensä 

varsinaisesti viitata naisen sukupuolielimeen, vaikka kirosana etymologisesti 

juontaakin juurensa siihen. Sen sijaan seksuaalinen ilmaus usein toimii lauseessa 

subjektina, predikaattina tai objektina (esim. haluan panna sun märkää vittua tai kalu 

on kovana). Muun muassa Andersson & Trudgill ovat sitä mieltä, että kun 

tabuilmausta käytetään kirjaimellisessa merkityksessään, se ei ole enää kirosana 

(1990, s. 53). Tämä tukee myös oman tutkimukseni erottelua kirosanojen ja 

varsinaisten seksuaalisten ilmausten välillä. 

Olen jättänyt tutkimuksen ulkopuolelle myös vihapuheena käytetyn sanan huora, 

vaikka sana toki etymologisesti viittaa seksityötä tekevään naiseen, mutta aineistossani 

sitä käytettiin lähes poikkeuksetta haukkumasanana tai vihapuheessa, joten en ole 

halunnut sisällyttää sitä tutkimukseeni. Poikkeuksen muodostaa yksi huora-sanan 

käyttö, jossa sillä viitataan neutraalimmin seksityöläiseen (kontekstina miehen 

polttarit). Olen myös huomioinut sanan rattopoika käytön tutkimuksessani (ilmaus 

esiintyy elokuvassa FC Venus), sillä vaikka silläkin viitataan pohjimmiltaan seksityötä 

tekevään mieheen, ei siihen sisältyvä tunnelataus ole yhtä suuri kuin sanassa huora. 

Palaan tähän pohdintaan alaluvussa 2.2.2. Tähän liittyen, jos aineistossani olisi 

esiintynyt esimerkiksi sana raiskaus olisin jättänyt sen pois. Vaikka yritän tarkastella 

asioita mahdollisimman objektiivisesti ja kielitieteelliseltä pohjalta, joidenkin sanojen 

ja erityisesti niihin viittaavien toimintojen stigma tai negatiivinen lataus on edelleen 

(ja oikeutetusti) niin vahva, että vaikka asiaan liittyisi esim. genitaalit, näen 

raiskauksen enemmän väkivaltana kuin seksuaalisena toimintona. Raiskaukseen 

viittaavia termejä ei onneksi aineistossani esiintynyt, mutta esimerkiksi elokuvassa 

Hymypoika viitataan hyvin vahvasti seksuaaliväkivaltaan, joten halusin nostaa asian 

esille, vaikka siitä ei varsinaisesti ääneen tutkimissani elokuvissa puhuttukaan. Myös 

Apter et al. (2006) määrittelevät raiskauksen juuri seksuaaliseksi väkivallaksi eivätkä 

niinkään seksuaaliseksi toiminnaksi. Aineistossani vaaditaan siis, että dialogissa 

esiintyvä seksuaalinen kanssakäyminen on vapaaehtoista molemmille osapuolille. 

Aineistoa kerätessäni vaatimukseni oli myös, että seksuaalisten toimintojen 

molempina osapuolina ovat vähintään murrosikäiset nuoret, vaikka tämä ikähaarukka 
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olikin välillä vaikea määrittää, sillä esimerkiksi elokuvassa Tummien perhosten koti 

osa koulukodin oppilaista ovat vielä melko nuoria, noin esimurrosikäisiä. 

En ole myöskään huomioinut seksuaalisten (lähinnä seksuaalisiin ruumiinosiin 

viittaavien) ilmausten käyttöä selkeästi idiomaattisessa puheessa, sillä silloin konteksti 

ei ole seksuaalisesti värittynyt. Olisi kohtuutonta olettaa kääntäjän pystyvän 

loihtimaan myös käännökseen seksuaalista ilmausta, jos kohdekielen vastaavassa 

idiomissa sitä ei luonnollisesti esiinny (esim. olla kyrpä otsassa, olla perseet olalla). 

Olen kuitenkin nostanut esiin muutaman mielenkiintoisen esimerkin alaluvussa 4.5.3 

Kulttuurikonteksti, huumori ja sanaleikit. Idiomien sijaan tässä tutkimuksessa mukaan 

luetaan myös eufemismit1 eli kiertoilmaukset seksuaaliselle ruumiinosalle tai 

toiminnolle, vaikkei niissä eksplisiittisesti seksuaalista ilmausta esiinnykään (ks. 

alaluku 4.3 Abstraktiotason muutos). Kiertoilmauksille on ominaista jättää itse 

seksuaalinen ilmaus mainitsematta, mutta tarkoitus ymmärretään silti: esimerkiksi mä 

sain tänään, josta jätetty pois esim. [seksiä], mennään sänkyyn, josta jätetty pois esim. 

[rakastelemaan]. 

Seuraavissa alaluvuissa määrittelen tarkemmin tutkimuksessani analysoimani 

seksuaalisten ilmausten kategoriat: seksuaaliset ruumiinosat sekä seksuaaliset 

toiminnot. 

2.1.1 Seksuaaliset ruumiinosat 

Seksuaalisten ruumiinosien rajaaminen voi olla hankalaa, koska eri ruumiinosat voivat 

aiheuttaa tai olla aiheuttamatta eri ihmisille nautintoa. Seksuaalisten ruumiinosien 

käsite on liukuva sekä aika- paikka- ja kulttuurisidonnainen, joten en huomioi 

tutkimuksessani esim. paljaita nilkkoja, vaikka niitä on joskus pidetty kovinkin 

seksuaalisina. Paikkasidonnaisuus näkyy siinä, että sama ilmaus tai visuaalinen sisältö 

voi olla paikasta riippuen todella seksuaalinen tai ei lainkaan seksuaalinen – 

esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tapahtuvassa mammografiassa ei yleisesti katsota 

olevan mitään seksuaalista, vaikka melko samankaltainen rintoihin kohdistuva huomio 

 
1 Eufemismejä ei käytetä pelkästään seksuaalisiin tai muutoin alatyylisiin ilmauksiin viitattaessa, vaan 

eufemismin voi luoda melkeinpä mistä tahansa ilmauksesta tai asiasta, johon mahdollisesti katsotaan 

liittyvän negatiivisia mielikuvia ja asia pyritään ilmaisemaan ”kauniimmin” tai ”paremmin” (esim. 

puhtaanapitovastaava vs. siivooja) (Allan & Burridge 1991, s. 12). Luonnollisesti olen sisällyttänyt 

aineistooni ainoastaan seksuaaliseen toimintaan tai seksuaalisiin ruumiinosiin viittaavat kiertoilmaukset 

(vrt. mennä sänkyyn vs. harrastaa seksiä). Eufemismeista lisää alaluvussa 4.3.2. 
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voi esimerkiksi makuuhuoneen puolella olla hyvinkin seksuaalista. Erilaisissa 

paikoissa ja jopa eri seurueissa on erilaiset käytösnormit: esimerkiksi uimarannalla on 

hyväksyttävää viettää aikaa paljastavissa vaatteissa, kun taas arvokkaissa juhlissa 

odotetaan runsaampaa peittävyyttä. Luokittelen seksuaalisiksi esimerkiksi sellaiset 

ruumiinosat, joita ei ole nykyaikana hyväksyttyä näyttää julkisesti. Myös esimerkiksi 

taidenäyttelyssä voimme häpeilemättä katsella teoksia, joissa näkyy naisen paljaat 

rinnat, mutta silti kyseiseen taidenäyttelyyn ei ole itse soveliasta mennä 

paljasrintaisena. 

Seksuaalisten ruumiinosien määrittely osoittautui myös sen takia hieman hankalaksi, 

että missään ei ollut tarjolla tarkkaa ja kiistatonta listaa seksuaalisina pidetyistä 

ruumiinosista. Tämä tietenkin selittyy osin sillä, mitä itsekin ylempänä mainitsin 

esimerkiksi kulttuuri- ja mieltymyseroista. Arvelisin, että osaselitys on myös se, että 

kun puhutaan ”seksuaalisista ruumiinosista” niin oletetaan, että jokainen tietää, mistä 

on kyse. Usein puhutaan esimerkiksi ”seksuaalisesta koskemattomuudesta”, mutta ei 

kuitenkaan selitetä kovin tarkasti, mitä kohtia toisen kehosta ei ole sopivaa koskea. 

Yleensä nuorille annetaan esimerkeiksi mm. rinnat, takapuoli ja haaraväli, ja 

epäsopivaksi toiminnaksi mainitaan usein toisen riisuminen tai alastonkuvien 

ottaminen tai pyytäminen (ks. esim. Nuortennetti.fi: Seksuaalinen häirintä ja hyväksi-

käyttö, www.nuortennetti.fi/seksuaalisuus/seksuaalinen-hairinta-ja-hyvaksikaytto/). 

Käytin esimerkiksi tästä artikkelista löytyviä ohjeita epäsoveliaasta käytöksestä ja 

seksuaalisen koskemattomuuden määrittelystä apuna rajauksessani. 

Tutkimuksessani määrittelen seksuaalisiksi ruumiinosiksi viittaukset sellaisiin kehon 

osiin, jotka toistuivat tai korostuivat aineistossani, kuten erogeeniset alueet sekä kehon 

aukot, joihin voi työntää genitaaleja, sormia tai objekteja seksuaalisen nautinnon 

saamiseksi, eli toisin sanoen: 

• rinnat ja nännit 

• takapuoli ja peräaukko 

• genitaalit sekä 

• maininnat alastomuudesta erityisesti seksuaalisessa kontekstissa. 

Allan & Burridge ovat listanneet teostaan Euphemism & Dysphemism: Language Used 

as Shield and Weapon (1991) tehtyä tutkimusta varten seuraavat ruumiinosat 
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seksuaalisiksi tai ”tabuksi”2: peräaukko, takapuoli, penis, vagina ja naisen rinnat (mts. 

703), eli listamme ovat hyvin pitkälti samanlaiset. Sukuelimiin luonnollisesti kuuluu 

muutakin kuin naisten ja miesten ulkoiset sukuelimet (kuten esimerkiksi naisella 

munasarjat ja miehellä lisäkivekset yms.), mutta niiden merkitys välittömien 

seksuaalisten tuntemusten sekä seksuaalisen nautinnon kannalta ei ole niin huomattava 

(Apter et al. 2006, s. 104). 

Tasa-arvon nimissä4 huomioin tutkimuksessani myös miespuoleisten henkilöiden 

nännit, vaikka usein niiden peittämistä esimerkiksi julkisilla paikoilla ei pidetä 

välttämättömänä (toisin kuin naispuoleisten henkilöiden nännien). Sekä miehillä että 

naisilla nännit kuitenkin kovettuvat ja muuttuvat kosketusherkemmiksi seksuaalisen 

kiihottuneisuuden tilassa. Tämän lisäksi sekä naisten rinnoissa että miesten 

rintakehällä ja nänneissä tapahtuu muutoksia murrosiän eli sukukypsyyden kehityksen 

aikana: tytöillä rinnat kasvavat, pojilla alueelle saattaa alkaa kasvaa karvoitusta. 

Vaikka suu on usein tärkeässä osassa seksuaalisessa toiminnassa ja sillä voi kosketella 

esimerkiksi genitaaleja, en luokittele suuta itsessään seksuaaliseksi ruumiinosaksi 

tutkimuksessani. Sen sijaan olen sisällyttänyt aineistooni viittaukset suuseksiin, jossa 

suulla on spesifi tarkoitus tuottaa seksuaalista nautintoa toisin kuin esimerkiksi 

neutraalit maininnat suusta epäseksuaalisissa konteksteissa kuten hammaslääkärillä tai 

ruokapöydässä. 

2.1.2 Seksuaaliset toiminnot 

Kuten seksuaalisten ruumiinosienkin kohdalla, seksuaalisia toimintoja oli vaikea 

rajata. Seksuaalisen toiminnan kirjo on laaja – siihen sisältyy kaikenlainen läheisyys 

kädestä pitämisestä lähtien aina kovan luokan fetissitoimintaan asti. Jätän kuitenkin 

tutkimukseni ulkopuolelle sekä nämä lievemmät että rankemmat toiminnot ja pitäydyn 

melko kapeakatseisessa käsityksessä seksuaalisista toiminnoista. Meitä ihmisiä on 

 
2 Luokitteluun käytettiin määreitä ”vapaasti mainittavissa [julkisesti]”, ”epäsopivaa mainita” 

ja ”ehdottomasti sopimatonta mainita”, joiden mukaan olen listannut kahteen viimeksi mainittuun 

luokkaan luokitellut ruumiinosat. 
3 Kaikki lähteiden ja sitaattien suomennokset ovat tämän työn kirjoittajan tekemiä. 
4 Tasa-arvosta puheen ollen, selkeyden vuoksi puhun läpi tutkielmani yksinomaan naisista ja miehistä, 

vaikka tiedostan muidenkin sukupuolten tai sukupuolikokemusten olemassaolon, eikä tarkoitukseni ole 

väheksyä niitä tai näiden henkilöiden seksuaalisuutta. Tutkimissani elokuvissa kaikki hahmot ovat 

oletettavasti joko miehiä tai naisia, joten tässä tutkimuksessa ei ole tarpeellista pohtia esiintyneitä 

seksuaalisia ilmauksia muiden kuin näiden kahden sukupuolen näkökulmasta. Tämän lisäksi, vaikka 

tutkimuksessani puhun usein yksinomaan naisen ja miehen välisestä seksuaalisesta kanssakäymisestä, 

tarkoituksenani ei ole vähätellä seksuaalivähemmistöjä tai jättää niitä huomiotta. 
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paljon ja joku saattaa mieltää esimerkiksi viemärin puhdistuksen seksuaaliseksi 

toiminnoksi, mutta keskityn tutkimuksessani pelkästään yleisesti miellettyihin 

seksuaalisiin toimintoihin ja, kuten edellä mainitsin, siihen, mitä ei ole soveliasta tehdä 

julkisesti. En ole myöskään sisällyttänyt aineistooni sellaisia tilanteita kuten synnytys, 

vaikka tilanteeseen on toki päädytty seksuaalisen kanssakäymisen tuloksena ja 

esimerkiksi synnyttäjän vagina on suuressa roolissa tilanteessa, mutta itse tilanteessa 

ei kuitenkaan yleisesti katsota olevan mitään seksuaalista. 

Usein puhutaan pelkästään ”seksuaalisista teoista” tai ”seksuaalisesta toiminnasta”, 

mutta ei selitetä tarkemmin, mitä tällä tarkoitetaan (vrt. esimerkiksi Trentin pro gradu 

-tutkielma Culture of Sex: Sexual Linguistics and Discourse of Cosmopolitan Editions 

in the United States, France and India, 2009, jossa aihe rajattiin yksinkertaisesti 

termein ”viittaukset seksiin ja seksuaalisiin tekoihin” ja ”viittaukset miesten ja naisten 

anatomiaan”). Myös Santaemilia on artikkelissaan Translating Sex(uality) from 

English into Spanish and Vice-versa: A Cultural and Ideological Challenge (2015) 

pyrkinyt määrittelemään eri tekijät, joista seksi ja seksuaalisuus koostuu. Santaemilian 

luokittelu kuuluu seuraavasti: 

-- Naiseus vastaan miehuus; seksuaalisesta tyydytyksestä aiheutuvat tuntemukset; 

suvunjatkamiseen liittyvät ominaisuudet; seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvät 

aktiviteetit; ominaisuudet, jotka erottavat miehet ja naiset toisistaan; mahdollisuus 

siittää tai tulla siitetyksi, ja niin edelleen. (Mts. 141.) 

Suomen laista löytyy melko kapea määritelmä seksuaaliselle toiminnalle (tai 

tarkemmin sanottuna sukupuoliyhteydelle): 

Määritelmän mukaan sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan -- sukupuolielimellä 

tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen 

kehoon. 

Vaginaalisen ja anaalisen sukupuoliyhteyden lisäksi kysymykseen tulee oraalinen 

sukupuoliyhteys. -- Myös esineellä tapahtuvaa seksuaalista tunkeutumista 

sukupuolielimeen on pidettävä -- sukupuoliyhteytenä. (HE 216/2013, Finlex.) 

Suomen lain mukaisesti lasken seksuaaliseksi toiminnaksi genitaalisen penetraation 

eli yhdynnän (vaginaalinen ja anaalinen) ja oraalisen yhdynnän eli suuseksin (fellaatio, 

cunnilingus ja analingus), mutta näiden lisäksi myös: 

• masturbaation 

• ”käsipelin” eli pettingin ja muunlaisen seksuaalisen kosketuksen 
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• ejakulaation ja orgasmin 

• esileikin tai yrityksen saada seksiä ja sen epäonnistumisen 

• seksuaaliset tuntemukset kuten esimerkiksi himon ja kiihottuneisuuden sekä 

• seksuaaliset kehon reaktiot kuten esimerkiksi erektion tai vaginan kostumisen 

sekä lisäksi seksuaaliseen toimintaan läheisesti liittyvät aiheet tai seksuaalisesta 

toiminnasta johtuvat tilanteet kuten: 

• seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvät tuotteet, kuten esimerkiksi seksilelut 

ja ehkäisyvälineet 

• seksitaudit sekä 

• viittaukset pornografiaan (joka on enemmän teatteria ja bisnestä kuin 

seksuaalista toimintaa, mutta liittyy läheisesti tutkimiini ilmauksiin ja voi 

liittyä edellisessä listassa mainitsemiini asioihin kuten esimerkiksi 

masturboimiseen). 

Kaikki yllämainitut ilmiöt lukuun ottamatta joitain epätarkkoja termejä kuten vaginan 

kostuminen ja ehkäisyvälineet löytyvät teoksen Seksuaalisuus sanastosta (2006, 

s. 432‒457). Vaginan kostuminen kuitenkin mainitaan saman teoksen sivulla 33. 

Ehkäisystä puhutaan mm. World Association for Sexologyn eli Seksologian 

maailmanjärjestön vuonna 1999 antamassa seksuaalioikeuksien julistuksessa 

(teoksessa Suomela 2009, s. 13–14) sekä saman teoksen sanastossa (mts. 347–348). 

Muita esimerkkejä olen sisällyttänyt aineistooni, jos ne riittävästi täyttävät alaluvun 

2.1.1 alussa mainitsemani ”kriteerit” tai ilmauksen yhteydessä esiintyvä konteksti on 

selkeästi seksuaalinen. Puhun tästä lisää alaluvussa 3.2. 

Määritelmiäni tukee myös Allanin & Burridgen teos Forbidden Words: Taboo and the 

Censoring of Language (2006, s. 1), jossa ”kiellettyihin sanoihin” luokitellaan mm. 

ihmisruumis ja sen eritteet, seksuaaliset elimet ja seksuaaliset teot sekä sairaudet. 

Samoilla linjoilla ovat myös mm. Andersson & Trudgill teoksessaan Bad Language 

(1990, s. 15): yksi englannin kielen tabusanojen kolmesta pääluokasta ovat ”likaiset” 

sanat, jotka liittyvät seksiin ja kehon eritteisiin (erit. uloste), ja he mainitsevat 

myöhemmin vielä erikseen kehon eritteet, kuten ulosteet, kuukautisveren ja 

siemennesteen, häpeälliseksi tabuksi (1990, s. 36). Kirjassaan Euphemism & 

Dysphemism: Language Used as Shield and Weapon Allan & Burridge argumentoivat, 
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että määrittelemieni seksuaalisten ruumiinosien tabuuteen vaikuttaa seksuaalisen 

nautinnon sijaan ensisijaisesti se, että ne ovat kehollisten eritteiden synnyttäjiä tai 

muutoin läheisesti yhteydessä niihin (1991, s. 67). Tabuudesta puhutaan jonkin verran 

myös teoksessa Seksuaalisuus (Apter et al. 2006, s. 24). Teoksesta löytyy 

mielenkiintoinen toteamus: 

Yhä edelleen seksuaaliasioista käytetään kuitenkin mieluiten kiertoilmauksia. Suora 

puhe koetaan kovin usein alatyyliseksi ja sivistymättömäksi käytökseksi. (Mts. 28.) 

Seksuaalisuuden ja seksuaalisten ilmausten tabuutta on pohdittu myös laulun 

muodossa 60-luvulla seksuaalisen vapautumisen ja hippiliikkeen kulta-ajalle 

sijoittuvassa musikaalissa Hair, jossa Woof-niminen hahmo ilmaisee mielipiteensä 

laulun muodossa näin: 

Sodomy, fellatio, cunnilingus, pederasty 

Father, why do these words sound so nasty? 

Masturbation can be fun 

Join the holy orgy, kama sutra, everyone! (Sodomy, säv. Galt MacDermot 1967.) 

Miksi seksuaalisuutta ja seksuaalisia ilmauksia halutaan hiljentää ja lieventää, vaikka 

se tuo iloa ja nautintoa ihmiselämään? Muun muassa näihin kysymyksiin pyrin 

esittelemään syitä seuraavassa osiossa kääntämisen näkökulmasta. 

2.2 Seksuaalisten ilmausten kääntäminen 

Ei ole tavatonta, että laadullisessa tutkimuksessa teoriapohjaa on vain vähän, jos 

tutkittava aihe on uusi tai vähän tunnettu (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 156). Tällöin 

teorialuku ei koostu yhdestä tietystä teoriasta, jota tutkimukseen sitten sovelletaan, 

vaan se voi olla tyypiltään viitekehys tai kirjallisuuskatsaus. Myös oman tutkielmani 

teorialuku on syntynyt näistä lähtökohdista. Seksuaalisten ilmausten ja voimasanojen 

tai puhekielen kääntämisessä on monia yhtymäkohtia. Seksuaalisten ilmausten 

tekstittämisestä ei löydy paljon teoriaa, mutta kirosanojen ja puhekielen kääntämisestä 

sitä on tarjolla hieman enemmän, joten hyödynnän sitä ajoittain tämän tutkielman 

pohjana. Andersson & Trudgill toteavat kirjassaan Bad Language, että slangilla 

voidaan tarkoittaa sekä puhekielisyyksiä että vulgääriä kieltä (1990, s. 69), minkä olen 

ottanut huomioon tutkimuksessani (lisää alaluvussa 2.2.2). Seksuaalisten ilmausten 

kääntämistä kaunokirjallisuudessa on tutkittu jonkin verran, joten käytän myös näitä 

lähteitä tutkimukseni pohjana tiedostaen kuitenkin, että kaunokirjallisuus ja 
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audiovisuaaliset teokset ovat keskenään hyvin erilaisia medioita. (Tästä lisää 

alaluvussa 2.2.1.) Puhun lisää tutkimistani käännösstrategioista ja niiden 

lainalaisuuksista juuri audiovisuaalisen kääntämisen kontekstissa luvun 4 alaluvuissa 

eri käännösstrategioiden yhteydessä. Av-kääntäminen on luonteeltaan yksi 

luovimmista kääntämisen muodoista, mutta samalla myös yksi restriktiivisimmistä sen 

rajatusta tilasta ja ajasta johtuen. Mielestäni seksuaalisia ilmauksia käännettäessä olisi 

hyvä tilaisuus päästä käyttämään mielikuvitusta – mutta kuitenkin usein kääntäjät 

seuraavat hyvin tarkkaan alalle asetettuja ohjenuoria. 

Díaz Cintas on tutkinut seksuaalisten ilmausten tekstittämistä kieliparissa espanja–

englanti artikkelissaan Sex, (Sub)titles and Videotapes, jossa hän tutki yhden elokuvan, 

Pedro Almodóvarin Salaisuuteni kukan [es. La flor de mi secreto, en. The Flower of 

My Secret] tekstityksiä. Díaz Cintas kirjoittaa artikkelinsa yhteenvetoluvussa, että 

yhden elokuvan tutkiminen ei riitä yksiselitteisten päätelmien tekemiseen ja että 

aiheesta pitäisi tehdä lisää ja laajempia tutkimuksia (2001, s. 64). Uskon, että oma, 

kahdeksasta elokuvasta ja yli 300 esimerkistä koostuva aineistoni täyttää laajemman 

tutkimuksen kriteerit. 

Vertanen neuvoo pohtimaan tarkkaan karkean kielen kääntämistä, sillä ”kirjoitettuna 

kirosanan teho on paljon suurempi kuin pelkästään ääneen lausuttuna” (2007, s. 153). 

Samoilla linjoilla on Hjort artikkelissaan Swearwords in Subtitles: A Balancing Act 

(2009), jossa hän kertoo kyselytutkimuksensa tuloksista kiroilun tekstittämisestä. 

Kääntäjien vastauksista tulee ilmi, että suurimman osan mielestä käännöksessä tulisi 

käyttää vähemmän voimasanoja kuin lähtötekstissä ja niiden pitäisi olla lievempiä.5 

Díaz Cintas & Remael mainitsevat kirjassaan Audiovisual Translation: Subtitling että 

tabut ja kirosanat (ml. seksuaaliset ilmaukset) ovat ns. marked speech, leimallista 

puhetta (2007, s. 187), eli niitä käännettäessä ilmauksiin täytyy kiinnittää erityistä 

huomiota. Myöhemmin kirjoittajat mainitsevat lyhyesti, että tabut, kirosanat ja 

huudahdussanat usein lievennetään tai jopa poistetaan tekstittäessä (2007, s. 195), 

mutta huomauttavat itsekin seksuaalisten ilmausten tekstittämisen ongelmallisuudesta: 

joskus karkean kielen käyttö on niin ominaista hahmolle ja niin tärkeässä asemassa 

hahmon kuvan rakentumisen kannalta, että jos ruututekstille on tilaa ja aikaa, ei 

 
5 Joissain tapauksissa vulgäärien ilmausten lieventäminen ruututeksteissä voi tapahtua myös 

kielensisäisesti. Tämä mainitaan sivumennen esimerkiksi teoksen Bad Language sivulla 14 (Andersson 

& Trudgill 1990). 
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seksuaalisen ilmauksen poisjättö ole perusteltua (2007, s. 197). Myös Vertanen on sitä 

mieltä, että voimasanoja ei tulisi lieventää, jos niiden lieventäminen vaikuttaa teoksen 

tyyliin huomattavasti. 

Ensimmäisen maailmansodan taisteluhaudoissa kiroilevat miehet tuskin 

sanoisivat ”simpskatti”. (2007, s. 153.) 

Useissa aineistoni elokuvissa seksuaalinen kanssakäyminen on yksi elokuvan juonen 

kantavista teemoista tai muutoin näkyy esimerkiksi päähenkilön elämässä, joten 

voidaan argumentoida, että seksuaalisten ilmausten lieventäminen vaikuttaa teoksen 

tyyliin. 

Teksteille on perinteisesti ruudussa varattu tilaa kaksi riviä, ja yhden rivin pituus on 

noin 34 merkkiä. Kaksirivisen ruututekstin ei tulisi näkyä ruudulla yli 10 sekuntia 

pidempään, tai muuten katsoja pitää sitä turhan pitkänä, ja lyhyenkin repliikin 

minimikesto ruudulla on yksi sekunti, tai muuten ruututeksti ikään kuin ”räpsähtää” 

ruudulla ja joko katsoja ei ehdi lukea sitä tai lyhyt kesto jää muuten häiritsemään häntä. 

Ajan ja tilan rajoitteiden lisäksi ruututekstien pituuteen vaikuttaa katsojan lukunopeus 

(Vertanen 2007, s. 151–152). Tekstittämiseen liittyy luonnollisesti muutenkin 

tiivistäminen ja laajojenkin osien poisjättö. Usein juuri alatyyliset ilmaukset ja 

puhekieli joutuvat ensimmäisinä karsimislistalle – mutta missään lähteistäni ei kerrottu 

asiasta tarkemmin. Lukijalle ei kerrota sekuntien tai merkkien määrää, joiden 

ylittyessä alatyyliset ilmaukset tulisi poistaa. Entä millaisessa hierarkiassa alatyyliset 

ilmaukset ovat vaikka persoonapronomineihin, huudahdussanoihin tai muihin 

partikkeleihin verrattuna? Palaan pohdintaan ja seksuaalisten ilmausten kääntämisen 

lainalaisuuksien ja ”sääntöjen” tutkimukseen luvussa 4. 

2.2.1 Seksuaalisten ilmausten kääntäminen kaunokirjallisuudessa 

Seksuaalisten ilmausten kääntämistä on tutkittu jonkin verran kaunokirjallisuuden 

käännösten parissa. Kaunokirjallisuus ja ruututekstittäminen luonnollisesti eroavat 

toisistaan huomattavasti: romaaneja käännettäessä kääntäjällä ei ole vastassaan aika- 

tai tilarajoituksia, ja usein käännetty teos on jopa alkuperäisteosta pidempi (esim. Ingo 

1999, s. 9). Toisaalta kirjan kustantajalla, jonka kanssa kaunokirjallisuuden kääntäjä 

usein tekee tiivistä yhteistyötä, saattaa olla suurikin vaikutus käännetyn kirjan kieleen 

ja alatyylisten ilmausten käyttöön. TV-kanavilla ja muilla audiovisuaalisen materiaalin 

esittäjillä saattaa olla omat käytäntönsä tai ohjeensa alatyylisiä ilmauksia varten, ja 
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TV-kanavat tai av-kääntäjien työnantajat harjoittavat yleensä jonkinlaista 

laatukontrollia tai oikoluetuttamista av-käännöksille (Kurvi 2013, s. 42). 

Olen käyttänyt muutaman kaunokirjallisuuden kääntämisen tutkijan 

käännösstrategialuokitteluja apuna omassa tutkimuksessani. Brownlie esittelee 

artikkelissaan Examining Self-Censorship: Zola’s Nana in English Translation (2007) 

tutkimansa kahdeksan käännösstrategiaa: 

• poisto 

• lisäys 

• korvaaminen 

• suora käännös 

• lieventäminen 

• lähtötekstin sisällön jättäminen kohdetekstiin6 

•  perifraasi ja eufemismi sekä 

•  yleistäminen. 

Brownlien tutkimien käännösstrategioiden vertaaminen omiini tuotti minulle hieman 

päänvaivaa. Esimerkiksi Brownlien lieventämisen esimerkeissä esiintyy itse asiassa 

sekä poistoa, implisiittistämistä että rekisterin nostoa (2007, s. 213). Myös lisäys on 

nimestään huolimatta lieventävä käännösstrategia, sillä siitä Brownlie antaa 

seuraavanlaisen esimerkin: ”Nana était nue” [’Nana oli alasti’], joka on 

käännetty ”Nana was next to naked” [’Nana oli melkein alasti’] (2007, s. 210). 

Brownlien tutkimuksessa käytetään termiä generalization (2007, s. 212): esimerkkinä 

toimii ”sa gorge et sa croupe” [’hänen rintansa ja pakaransa’], joka on käännetty ”her 

body” [’hänen kehonsa’]. Samantyyppinen esimerkki löytyy myös kategorian 

korvaaminen alta, jossa jopa hevosen takamus (fr. croupe, en. rump) on käännetty 

sanalla steed [’ratsu’]. Myös Díaz Cintas puhuu teoksessaan Audiovisual Translation: 

Subtitling (2007, s. 203) ilmiöstä generalization by hypernym eli hyperonyymillä 

yleistäminen. Hyperonyymillä yleistämisellä tarkoitetaan esimerkiksi jonkun kehon 

osan kääntämistä reilusti laajemmalla termillä, esim. penis korvataan hyperonyymillä 

mies. Al-Adwan ja Yahiaoui (2018, s. 94–95) käyttävät samasta ilmiöstä termiä 

 
6 Tästä on Brownlien aineistossa yksi ainoa esimerkki: Nanan raskaudesta käytetään englanninkielisessä 

käännöksessä ranskankielistä sanaa enceinte (vs. pregnant). 
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reversed metonymy eli käänteinen metonymia. Kaikki edellä mainitut termit vastaavat 

implisiittistämistä omassa tutkimuksessani, sillä seksuaalinen ilmaus lievennetään 

muuttamalla sen abstraktiotasoa7. 

Muun muassa Brownlie on huomannut, että suora käännös voi olla sensuroiva 

käännösstrategia (2007, s. 213). Toisin kuin omassa tutkimuksessani, hän tarkoittaa 

suoralla käännöksellä täysin sanasanaista käännöstä, joka luonnollisesti harhauttaa 

lukijan, sillä toisesta kielestä täysin suoraan käännetty ilmaus ei välttämättä käy 

järkeen toisella kielellä. Tässä tutkimuksessa tarkoitan itse ”suoralla käännöksellä” 

lähtökielisen ilmauksen suoraa mutta kohdekielellä toimivaa käännöstä, jossa 

seksuaalinen ilmaus on sisällytetty sellaisenaan käännöksessä (vrt. esim. Chesterman 

2016, s. 94 sekä tämän tutkielman alaluku 4.1 Suora käännös). 

Tästä voimme myös huomata, että seksuaalisten ilmausten kääntämistä tutkittaessa 

itse ilmausten määrittelyn lisäksi tutkittujen käännösstrategioiden määrittely saattaa 

olla laajempi kuin omassa tutkimuksessani. Olen yrittänyt huomioida tämän oman 

tutkimukseni sekä tutkittavien ilmausten rajauksessa, etten jättäisi liikaa tulkinnan 

varaan. Esittelen oman rajaukseni käännösstrategioille tarkemmin luvussa 4. 

Isbuga Erel (2008) esittelee tohtorintutkielmassaan Translating Taboo and Ideology: 

A Socio-cognitive Diachronic Critical Discourse Analysis Framework for 

Translations of English and American Novels tutkimansa kahdeksan 

käännösstrategiaa: 

• eufemismi 

• muutos kohdetekstissä 

• poisto 

• lisäys 

• eksplikaatio 

• korostettu eksplisiittisyys8 

• kotouttaminen/kulttuurinen adaptaatio sekä 

 
7 Abstraktiotasolla tarkoitan sitä, esiintyykö tekstissä/tekstityksissä ns. ”avoin”, eksplisiittinen 

seksuaalinen ilmaus vai kiertoilmaus eli implisiittinen viittaus tai eufemismi. 
8 Isbuga Erelin tutkimuksessa eksplisiittisyydellä viitataan erityisesti seksuaaliseen eksplisiittisyyteen, 

eli että seksuaalinen viittaus ilmaistaan hyvin suoraan, usein jopa karkealla tavalla (vrt. englanniksi 

graphic/explicit language). Tälle ei suomessa ole vakiintunutta ilmausta. Termiä ei pidä sekoittaa 

käännösstrategiaan eksplikointi/eksplisiittistäminen. 



17 

 

 

• translitterointi. 

Myös Tanrıverdi Kaya (2015) esittelee pro gradu -tutkielmassaan Translation of 

Taboo Language: The Strategies Employed in Three Turkish Translations of Lady 

Chatterley’s Lover tutkimansa kuusi käännösstrategiaa9:  

• korvaaminen 

• poisto 

• eufemismi 

• lisäys 

• eksplikaatio sekä 

• dysfemismi10. 

Sekä Isbuga Erelillä että Tanrıverdi Kayalla esiintyy poisto, lisäys, eufemismi, 

eksplikaatio sekä korostettu eksplisiittisyys/dysfemismi. Omassa tutkimuksessani 

implisiittistäminen mukailee Isbuga Erelin sekä Tanrıverdi Kayan eufemismia, sillä 

molemmissa strategioissa seksuaalisen ilmauksen abstraktiotasoa nostetaan – myös 

Brownlien korvaaminen voisi kuulua tähän kategoriaan, sillä hän luonnehtii 

korvaamista ”seksuaalisen ilmauksen kääntämistä vähemmän eksplisiittisellä sanalla 

tai ilmaisulla”. Isbuga Erelin korostetun eksplisiittisyyden ja Tanrıverdi Kayan 

dysfemismin voisi luokitella rekisterin laskuksi, sillä niissä kohdetekstin ilmaus on 

muutettu selkeästi vulgäärimmäksi kuin mikä lähtötekstin ilmaus oli, mutta 

abstraktiotasossa ei tapahdu muutoksia. Olen huomioinut muiden tutkijoiden termit ja 

aiheen rajauksen tutkimusta tehdessäni, mutta en ole nähnyt mielekkäänä sisällyttää 

siihen kaikkia olemassa olevia käännösstrategioita, jos niitä ei ole esiintynyt omassa 

aineistossani. Kerron tarkemmin valitsemistani käännösstrategioista luvussa 4. 

2.2.2 Puhekielen kääntäminen 

Puhekielellä tarkoitetaan yleiskielestä poikkeavaa, usein tyyliltään alempaa ja 

vapaampaa puhetapaa, joka näkyy esimerkiksi slangisanojen, murteen tai 

 
9 Tanrıverdi Kaya on käyttänyt Isbuga Erelin tutkielmaa oman tutkielmansa yhtenä tärkeänä lähteenä. 
10 Dysfemismillä tarkoitetaan tässä lähinnä eufemismin vastakohtaa, eli kohdetekstissä seksuaalinen 

ilmaus ilmaistaan lähtötekstiä alatyylisemmin tai karkeammin, mutta eufemismista poiketen 

abstraktiotaso ei muutu, sillä myös lähtötekstissä esiintyy seksuaalinen ilmaus (vrt. penis korvataan 

sanalla kulli kyseessä on dysfemismi, kun taas jos penis korvataan sanalla ”pikkujätkä” kyseessä on 

eufemismi). Puhun asiasta lisää alaluvussa 4.3.2 Implisiittistäminen. 
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poikkeuksellisen kieliopin käyttämisessä. Tämän lisäksi puhekielelle ominaisia 

piirteitä ovat mm. puhekielisten verbien käyttö, runsas partikkelien käyttö, sanojen 

lyhentyminen ja johtaminen, äänteiden poisjäänti ja assimilaatio, lyhyet ja 

epätäydelliset lauseet sekä toisto ja johdantolauseet (Peltonen 2007). Puhekielen 

käyttö kertoo yleensä jotain henkilön sosiaalisesta statuksesta. Voidaan olettaa, ettei 

korkealla sosiaalisella ja yhteiskunnallisella tasolla oleva henkilö käyttäisi 

slangisanoja, kirosanoja tai seksuaalisia ilmauksia puheessaan. Koska suuri osa 

aineistoni elokuvista on nuorten ja nuorten aikuisten elokuvia ja niiden päähenkilöt 

ovat melko nuoria, on todennäköisempää, että heidän käyttämänsä kieli on 

värikkäämpää sekä sisältää enemmän alatyylisiä ilmauksia kuin esimerkiksi 

vanhempien ikäluokkien kieli. Usein ollaan sitä mieltä, että erityisesti nuorilla on 

omanlainen puhetapansa ja kielensä, eräänlainen jargon, joten olisi suotavaa, että 

nuorten yleiskielestä poikkeava puhetapa huomioitaisiin myös ruututeksteissä. 

Aineistoni elokuvissa näkyy myös nuorten vielä kehittyvä seksuaalisuus, josta on tarve 

puhua joskus kovaankin ääneen ja kenties jopa hieman retostella uusilla ja jännittävillä 

asioilla. Aineistostani voi huomata myös sen, että elokuvien nuoremmat (yleensä pää-) 

henkilöt viljelevät enemmän seksuaalisia ja muita alatyylisiä ilmauksia, kun taas 

hahmot, joilla on korkeampi auktoriteetti heihin nähden (esimerkiksi opettajat, 

vanhemmat, virkavalta) eivät juurikaan käytä seksuaalisia ilmauksia. Poikkeuksen 

muodostavat elokuvassa Tyttö sinä olet tähti esiintyvät levypomot, joiden suusta 

kuullaan mm. gradun otsikkonakin käyttämäni lausahdus ”täs on kyse vaan 

nussimisesta”, sekä elokuvassa Hymypoika muutamat repliikit, jossa päähenkilöitä 

vanhemmat ihmiset (ja näin myös auktoriteetiltaan korkeammat hahmot) käyttävät 

alatyylisiä ilmauksia, mutta nämä hahmot sattuvat myös olemaan seksityöläisiä, joten 

seksuaalisten ilmausten voidaan kuvitella kuuluvan heidän vakisanastoonsa. 

Koska seksuaalisen ja muutoin vulgäärin kielen käyttö kulkee usein käsi kädessä 

puhekielen kanssa, niin kulkee myös niiden kääntäminen: käännettäessä pitää valita 

käännösstrategiat niin, että ratkaisut sopivat loogisesti molempiin poikkeaviin 

tyyleihin tai kielimuotoihin. Puhekielen kääntämiseen sovelletaan samoja ohjeita, eli 

restriktiivisessä kontekstissa se on hyvä jättää pois (esim. Vertanen 2007). Koska 

ruututeksti pitäisi pystyä lukemaan sekunneissa, sen ei tulisi sisältää vaikeaselkoista 

kieltä. Tiittula ja Nuolijärvi kuitenkin muistuttavat artikkelissaan Puhuttu kieli 
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kaunokirjallisuuden suomennoksissa (Suomennoskirjallisuuden historia 2, 2007) näin, 

vrt. myös Vertasen sitaatti s. 14: 

Kielimuoto on siis aina valinta. Myös puheen esittäminen kirjakielisesti on valinta, 

jolla on merkitystä, eikä se siten ole neutraalia. (Mts. 400.) 

Kääntäjä saattaa siis pyrkiä neutralisoimaan tekstiä kääntäessään puhekieltä 

yleiskielelle, mutta samalla hän vaikuttaa kohdetekstin tyyliin huomattavalla tavalla. 

Tiittulan ja Nuolijärven artikkelissa silmiini osui toinenkin mielenkiintoinen huomio, 

joka mielestäni liittyy vahvasti myös seksuaalisten ilmausten kääntämiseen: 

Käännösten on todettu yleisemminkin olevan lähdetekstejä normatiivisempia ja 

konservatiivisempia. Esimerkiksi Birgitta Englund Dimitrova on havainnut, että 

käännöksissä on nähtävissä siirtymä jatkumolla murteesta kirjakieleen: murteelliset 

muodot korvataan alueellisilla ja laajalevikkisillä puhekielen varianteilla tai ne 

jätetään kokonaan pois, leimalliset puhekielisyydet korvataan vähemmän huomiota 

herättävillä tai standardikielisillä muodoilla ja neutraalit muodot muuttuvat 

kirjakielisemmiksi. Englund Dimitrova selittää tätä ilmiötä siten, että tunnetut 

kirjailijat voivat omassa tekstissään poiketa standardista, kehittää luovasti uusia 

muotoja ja vaikuttaa näin normin muutokseen, kun taas kääntäjät, joiden asema 

tekstintuottajina on vähemmän arvostettu, mukautuvat pikemmin normiin kuin 

muuttavat sitä. (Mts. 392.) 

Olisi myös mielenkiintoista tutkia, johtuuko seksuaalisten ilmausten lieventäminen 

näistä seikoista vai yksinomaan alalla totutusta tavasta lieventää tai vähentää 

leimallista puhetta. Kaunokirjallisuuden kääntämisen lisäksi ilmiötä olisi hyvä tutkia 

myös av-kääntämisen puolella. Englund Dimitrova puhuu lainauksessa tunnetuista 

kirjailijoista, mutta onko kääntäjillä samanlaiset paineet myös vähemmän tunnettujen 

kirjailijoiden (tai ohjaajien tai käsikirjoittajien) teosten parissa? Tämän lisäksi 

käännösvalintoihin voi vaikuttaa kääntäjän kokemattomuus tai Englund Dimitrovan 

pohdintojen mukaisesti pelko normista poikkeamisesta. Louis-Ferdinand Célinen 

värikkäästä ja sensuroimattomasta kielestäkin tunnetun romaanin Niin kauas kuin yötä 

riittää uuden painoksen (2012) suomentaja Jukka Mannerkorpi parahtaa omissa 

jälkisanoissaan näin: 

Eniten minua ottaa aivoon tämä: mikä pani kääntäjänplantun puhumaan häveliäästi 

nivusista, kun kysymys on pyllystä tai pillusta! (Mts. 548.) 

Mannerkorven uutta ja ”alapääterminologialle uskollisempaa” kiiteltiin mm. Päivi 

Brinkin kirja-arvostelussa (Turun sanomat 24.11.2012). Lainauksessa näkyy kenties 

myös alaluvun 2.1 alussa mainitsemani, teoksen alkuperäisen ilmestymisajankohdan 

jälkeen tapahtunut seksuaalisuuden vapautuminen ja monimuotoistuminen. 
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Puhekieleen pätee sama ilmiö kuin alatyyliin: kirjoitettu kieli vaikuttaa aina 

vahvemmalta kuin puhuttu kieli. Jos puhekieltä korostetaan liikaa tekstityksissä, voi 

se pistää katsojan silmään ja tuntua siltä, että asiaa halutaan turhaan alleviivata. Monet 

katsojat huomaavat jo kontekstista ja esimerkiksi puheen rytmistä, että jokin hahmo 

puhuu muista poikkeavalla tavalla. Puhekielen käyttö antaa kuitenkin tärkeää tietoa 

sitä käyttävästä hahmosta tai ohjelman tai elokuvan kontekstista ylipäätään, joten on 

toivottavaa, että tämä säilytettäisiin myös ruututeksteissä. Jo puhekielen käyttö tuo 

omat haasteensa käännöstyöhön, puhumattakaan puhekielen ja alatyylisten ilmausten 

yhdistelmästä. Kuten ylläolevasta lainauksesta huomaamme, puhekielen (tai 

seksuaalisten ilmausten) muuttaminen normia mukailevaksi johtuu siitä, että kääntäjä 

kuvittelee olevansa sellaisessa asemassa, että hän ei voi käyttää käännöksissään 

leimallista kieltä – joka kuulostaa ainakin omaan korvaani hullunkuriselta, jos jo 

lähtöteksti sisältää leimallista kieltä. Mikään ulkoinen taho ei siis käske kääntäjän 

muuttavan tekstiä standardikielisempään suuntaan, vaan taustalla on kääntäjän oma 

kokemus ja kenties aikaisempien opittujen toimintamallien taakka. On totta, 

että ”revittelevät” käännökset herättävät lukijoissaan huomiota (tästä hyviä 

esimerkkejä ovat Pentti Saarikosken käännökset, joissa hän käyttää usein värikästä 

kieltä ja joskus myös rikkoo kääntämisen muita normeja, esim. Saarikosken käännös 

J. D. Salingerin romaanista Sieppari ruispellossa vuodelta 1961). Huomio ei 

kuitenkaan itsessään ole negatiivinen asia, vaan kuten eri lukijat pitävät erityylisistä 

kirjoista, myös eri lukijat pitävät erityylisistä käännöksistä. Normista poikkeavilla ja 

omalla tavallaan lähtötekstiä uskollisesti seuraavilla käännöksillä on oma paikkansa 

kääntämisen kentällä. 

2.2.3 Tabujen kääntäminen, sensuuri ja sukupuoli 

Seksuaalisten ilmausten, kirosanojen ja muiden tabujen kääntämisen yhteydessä 

puhutaan usein sensuurista (esim. Scandura 2004; Brownlie 2007), tai usein myös 

itsesensuurista. Erityisesti lieventävien käännösstrategioiden käyttö nähdään 

sensuurina. Tässä tutkielmassa pyrin tutkimaan aineistoani mahdollisimman 

neutraalisti, ja pyrin olemaan ottamatta liian subjektiivisesti kantaa mahdollisiin syihin 

strategioiden valinnalle, vaikka luvuissa 4 Aineistoanalyysi ja 5 Tuloksia ja päätelmiä 

esittelenkin muutamia mahdollisia syitä seksuaalisten ilmausten lieventämiselle 

käännöksissä. Viittaan kaikkien analysoimieni strategioiden käyttöön kääntämisenä 
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enkä esimerkiksi sensuurina. Väitän myös, että Suomessa seksuaalisten ilmausten 

poisjättämisen yhteydessä ei välttämättä tarvitse puhua sensuurista, sillä 

seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen toimintaan suhtaudutaan maassamme avoimemmin 

eikä esimerkiksi valtion suunnalta painosteta kääntäjiä ja kansalaisia ylipäätään 

sensuuriin ja valtion tai muun päättävän elimen määrittelemään ”seksuaalisesti 

moraaliseen” käytökseen (esimerkiksi tietynlainen käytös tietyissä paikoissa tai 

tilanteissa, pukeutuminen, sallitut ja kielletyt termit, ja niin edelleen). Suomalaisille 

opetetaan jo lapsesta alkaen, että seksuaalisuus on kaikkien perusoikeus ja 

seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden opetuksen pohjana käytetään tieteellisesti 

todistettua ja poliittisesti ja yhteiskunnallisesti riippumatonta materiaalia (Apter et al. 

2006, s. 31). 

Seksuaalisten ilmausten kääntämistä tutkittaessa yhdeksi kantavaksi teemaksi 

sensuurin lisäksi (tai kenties sen alalajina) nousee sukupuolten tasa-arvo, erityisesti 

naisten ja miesten väliset tasa-arvokysymykset. Myös kielitieteessä seksuaalisesta 

kielestä tehdään paljon ns. feminististä eli sukupuolirooleja kyseenalaistavaa ja naisten 

aseman parantamiseen keskittynyttä tutkimusta. Sukupuolentutkimukseen kallistuva 

lähestymistapa näkyy käyttämissäni lähteissä mm. Santaemilian artikkelissa 

Translating Sex(uality) from English into Spanish and Vice-versa: A Cultural and 

Ideological Challenge (2015). Santaemilian tutkimat kolme taipumusta kääntää 

seksuaalisia viittauksia ovat seuraavat: 

1. Seksuaalisten viittausten pehmentäminen tai lieventäminen. 

2. Seksuaalisten viittausten epäseksualisointi. 

3. Dysfemismin ja moraalisen sensuurin käyttö silloin, kun kyseessä on naisten 

asema [Santaemilian tutkimuksessa viittaa esim. prostituutioon ja seksuaalisen 

väkivallan kohteeksi joutumiseen]. (Mts. 145.) 

Myös Díaz Cintasin artikkelissa Sex, (Sub)titles and Videotapes (2001) tutkitaan Pedro 

Almodóvarin vahvan naishahmon, Leon, poikkeuksellista ja peittelemättömän 

seksuaalista kielenkäyttöä ja sen kääntämistä. Näiden tutkijoiden hypoteesi on, että 

erityisesti naisten seksuaalisuutta halutaan sensuroida. Pyrin itse lähestymään 

seksuaalisten ilmausten kääntämistä mahdollisimman objektiivisesti ja jättää 

esimerkiksi tällaiset sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset huomiotta. 

Tutkimusta tehdessäni kuitenkin pohdin, että onko tämä lainkaan mahdollista? 
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Pystyykö seksuaalisuutta lainkaan irrottamaan esimerkiksi yhteiskunnallisesta 

kontekstista? Pystyykö kääntämistä tai ylipäätään mitään tutkimaan objektiivisesti, 

sillä tietenkin heijastelen tutkimusta tehdessäni ja jo aihetta valitessani omia 

kokemuksiani aiheeseen? Lisäksi on itsestään selvää, että kääntäjän omat näkemykset 

vaikuttavat aina käännökseen, joten on vaikea luoda mitään vedenpitäviä yleistyksiä, 

sillä jokainen kääntäjä ja käännös on yksilö, joka ei seuraa tiettyjä yhteiskunnallisia tai 

muunlaisiakaan sääntöjä. 

2.2.4 Kulttuurisidonnaisuus 

Kahta kieltä verrattaessa on aina hyvä ottaa huomioon sekä lähtö- että kohdekulttuuri. 

Usein ajatellaan, että Suomessa ollaan avoimempia alastomuutta kohtaan esimerkiksi 

saunakulttuurista johtuen, sillä me olemme tottuneet näkemään vieraidenkin ihmisten 

alastomia kehoja saunassa. Alastomuus ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että 

tilanne olisi seksuaalisesti värittynyt, minkä takia tutkimuksessani kontekstilla on niin 

suuri vaikutus aineiston keräämiseen ja analysoimiseen – esimerkiksi 

saunomisessakaan ei automaattisesti ole mitään seksuaalista, vaan kyse on vain 

yhteisestä ajanvietosta ja peseytymisestä, vaikka siellä onkin useampi alaston ihminen 

samaan aikaan. 

Kulttuurisidonnaisuus näkyy myös tutkimuksen teorian hankinnassa. Löysin 

tutkimuksia seksuaalisten ilmausten kääntämisestä esimerkiksi kielipareissa 

englanti−malaiji, englanti−arabia, englanti−kiina, englanti–indonesia ja 

englanti−espanja (lue lisää: Yell Rull et al. 2016; Al-Adwan & Yahiaoui 2018; Lung 

1998; Dwi Putranti et al. 2018; Santaemilia 2008, 2014, 2015). Väitän, että nämä 

kohdekielet ja niiden kulttuurit ovat kaikki konservatiivisempia kuin suomi, mikä 

näkyy myös seksuaalisten ilmausten huomattavassa lieventämisessä ja poistossa. 

Tämä loi myös osaltaan hankaluuksia lähteiden löytämiseen tutkimustani varten, sillä 

monet tutkimukset ja artikkelit sinällään ”liippaavat läheltä” omaa tutkimustani, mutta 

erot ovat kuitenkin niin huomattavia, että niitä ei voida suoraan hyödyntää 

tutkimustani tukevina lähteinä. Sen sijaan tutkimieni elokuvien teema ei välttämättä 

ole kulttuurisidonnainen, vaikka samoista aiheista puhutaan kenties avoimemmin 

Suomessa kuin joissain muissa maissa. Väitän, että seksuaalisuus on yleinen teema 

varsinkin nuorisolle suunnatuissa elokuvissa kaikissa länsimaisissa kulttuureissa, 

etenkin tutkimani kieliparin toisen osan eli englanninkielisissä maissa. 
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Kulttuurisidonnaisuus näkyy myös siinä, että ”seksuaalisuuden kääntämistä” voidaan 

tutkia myös ”sukupuolen kääntämisenä” (esim. Santaemilia 2015). Englanniksi sex ei 

tarkoita pelkästään seksuaalista kanssakäymistä, vaan se voi tarkoittaa myös ihmisen 

biologista sukupuolta (vs. henkilön koettu tai psykologinen sukupuoli gender). 

Santaemilia on tutkinut esimerkiksi verbien päätteitä ja pronomineja kielisuunnassa 

englanti−espanja: pyörittääkö miehen penis kaikkien ihmisten elämää, vai vain 

naispuolisten ihmisten elämää, eli käännetäänkö kyseisessä lauseessa ”commands us 

all” [’määrää meitä kaikkia’] espanjaksi maskuliinimuodolla (jota voidaan käyttää 

joukosta, johon kuuluu sekä miehiä ja naisia) vai feminiinimuodolla (jolla viitataan 

ainoastaan joukkoon naisia) (Santaemilia 2015: 146). Edellä kuvailemani kysymys ei 

luonnollisestikaan nouse yhtä suureksi pulmaksi käännettäessä suomesta englantiin, 

sillä kummassakaan kielessä ei ole ns. substantiivin sukua, ja lisäksi suomessa hän-

pronomini on myös sukupuoleton. 

Katsaus aihettani määritteleviin ja sivuaviin teorioihin osoittaa, että seksuaalisten 

ilmausten määrittelyä ja kääntämistä ohjaavat useat moniulotteiset tekijät, kuten 

konteksti, aika ja paikka, kulttuuri, audiovisuaalisen kääntämisen lainalaisuudet, 

kääntäjien opitut (ja kenties hyviksi koetut) vakiintuneet työtavat ja yhteiskunnan 

näkemykset seksuaalisuudesta ja moraalista. Seuraavassa luvussa esittelen korpukseni 

ja kerron lisää aineiston hankinnasta, taulukoinnista, jaottelusta, raaka-analyysista 

(sisällön erittely) sekä tutkimusmetodeistani.  
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3 Aineisto ja metodi 

Tässä luvussa esittelen aineistoni lyhyesti ja erittelen elokuvissa esiintyvät 

käännösstrategiat (3.1), aineistonkeruumenetelmäni (3.2) sekä tutkimusmetodini (3.3). 

Noin 300 esimerkkiä sisältävä aineistoni muodostaa laajan ja monipuolisen katsauksen 

seksuaalisten ilmausten tekstittämiseen. Tutkimusmetodini on sekoitus kvalitatiivista 

ja kvantitatiivista menetelmää (nk. mixed method eli monimenetelmätutkimus) ja 

ensisijainen tutkimusmenetelmäni on laadullinen sisällönanalyysi, jossa on paljon 

induktiivisen analyysin piirteitä (yksittäisistä huomioista yleistyksiin, esim. Tuomi & 

Sarajärvi 2009 s. 95). Metodia ei voi puhtaasti luokitella induktiiviseksi, sillä 

hypoteesini osittain ohjaa tutkimustani. Tutkimusmenetelmäni on aineistolähtöinen, 

sillä en käytä mitään tiettyä teoriaa tutkimukseni pohjana, vaan tarkoitukseni on 

pikemminkin luoda uutta teoriaa aineistoni analysoimisen pohjalta (mts. 95). Metodit 

kulkevat käsi kädessä läpi tutkimukseni ja täydentävät toisiaan muodostaen parhaan 

mahdollisen kehyksen tutkimukselleni. On hyvin tavallista, että kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen tutkimus limittyvät, eikä niitä suinkaan enää pidetä toistensa 

vastakohtina (esim. Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 65). 

3.1 Aineiston esittely 

Olen kerännyt aineistoni kahdeksan suomalaisen elokuvan DVD-julkaisun ja niihin 

sisältyvien englanninkielisten tekstitysten pohjalta. Kaikki tutkimani elokuvat on 

julkaistu 2000-luvulla ja ovat suurimmaksi osaksi suunnattu nuorille tai nuorille 

aikuisille. Elokuvat ovat ikärajaltaan K-11−16. Eri elokuvissa korostuvat erityyppiset 

seksuaaliset ilmaukset sekä niihin sovelletut eri käännösstrategiat, joita analysoin 

tarkemmin luvussa 4. Elokuvakohtaiset kuvaajat löytyvät tutkielman liitteistä. 

Kuvaaja koko aineistossa käytettyjen käännösstrategioiden keskiarvosta löytyy 

luvusta 4 Aineistoanalyysi. Aineistossa esiintyvät seksuaaliset ilmaukset elokuvittain 

löytyvät taulukosta 1 tämän alaluvun lopusta sivulta 28. 

Aineistoni muodostuu seuraavista elokuvista: 

• Hymypoika (2003), ohjaus JP Siili, tuotantoyhtiö Helsinki-filmi. Ikäraja K-15. 

Englanninkielinen nimi Young Gods. Elokuvan on tekstittänyt Arto 

Vartiainen / Broadcast text. 
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Elokuva kertoo ryhmästä nuoria miehiä, jotka alkavat videokuvata seksiaktejaan sen 

jälkeen, kun yksi porukan pojista kuvaa salaa ja vitsillä ryhmän toisen henkilön ja 

erään juhliin osallistuneen tytön aktia. Jokaisen pojan pitää saada ainakin yksi akti 

tallennettua videolle. Salakuvaamisen jälkeen he katsovat videoita yhdessä. Elokuva 

keskittyy yrityksiin saada seksiä ja seksin harrastamiseen sekä nuorten miesten 

paineisiin osoittaa muille, että myös he ovat ”kovia jätkiä” ja saavat paljon seksiä, 

mikä näkyy myös elokuvassa käydyissä keskusteluissa. Elokuvassa esiintyy yhteensä 

52 seksuaalista ilmausta, joista 33 on käännetty suoraan, 9 poistettu, kuusi 

eksplisiittistetty, yksi implisiittistetty, kahden rekisteriä nostettu ja yhden rekisteriä 

laskettu. 

• Tyttö sinä olet tähti (2005), ohjaus Dome Karukoski, tuotantoyhtiö Helsinki-

filmi. Ikäraja K-11. Englanninkielinen nimi Beauty and the Bastard. 

Tekstittäjän nimeä ei ole mainittu. 

Elokuva kertoo nousevan r’n’b-laulajatar Nellin ja räppäri-Sunen orastavasta 

rakkaudesta, joka lähtee käyntiin Sunen ystävien lyötyä vetoa konjakkipullosta, ettei 

hän onnistu saamaan Nelliä sänkyyn. Vedon aiheesta ja muista seksuaalissävytteisistä 

aiheista keskustellaan läpi elokuvan. Sune vastustaa kaupallista musiikkia, mutta alkaa 

vedon seurauksena auttaa Nelliä demolevyn äänittämisessä ja yrittää samalla ns. iskeä 

häntä, mutta lopuksi pari oikeasti rakastuukin toisiinsa. Elokuvassa esiintyy yhtensä 

44 seksuaalista ilmausta, joista 21 on käännetty suoraan, 14 poistettu, yksi 

eksplisiittistetty, neljä implisiittistetty ja neljän rekisteriä nostettu. 

• Tummien perhosten koti (2008), ohjaus Dome Karukoski, tuotantoyhtiö Solar 

Films. Ikäraja K-13. Englanninkielinen nimi The Home of Dark Butterflies. 

Elokuvan on tekstittänyt Aretta Vähälä. 

Elokuva kertoo saaressa sijaitsevasta poikien koulukodista, jonne nuori päähenkilö 

Juhani lähetetään. Nuorten miehenalkujen keskuudessa puhutaan seksijutuista ja 

masturboinnista. Yksi koululaisista päätyy seksisuhteeseen koulun rehtorin vaimon 

kanssa, ja mm. he käyvät seksuaalissävytteistä dialogia keskenään. Saaren muut pojat 

keskustelevat tytöistä ja osoittavat seksuaalista kiinnostusta koulun rehtorin tytärtä 

kohtaan. Elokuvassa esiintyy yhteensä 22 seksuaalista ilmausta, joista 14 on käännetty 

suoraan, kuusi poistettu, yhden rekisteriä nostettu ja yhden rekisteriä laskettu. 
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• FC Venus (2005), ohjaus Joona Tena, tuotantoyhtiö Talent House. Ikäraja 

K-11. Tekstittäjän nimeä ei ole mainittu. 

Elokuva kertoo pääosin naisista koostuvasta jalkapallojoukkueesta, joka perustetaan, 

koska joukkueen pelaajien mielestä heidän miesystävänsä keskittyvät liikaa 

jalkapalloon heidän sijaansa. Naisten ja miesten joukkueet ottelevat toisiaan vastaan 

elokuvan lopussa, ja jos naiset voittavat, miesten täytyy lopettaa jalkapalloharrastus 

kokonaan. Naisten ja miesten joukkueet laativat keskenään sopimuksen, jossa mm. 

määritellään kriteerit pelaajien hyväksymiselle naisten joukkueeseen. Pelaajan täytyy 

esimerkiksi olla ollut sukupuoliyhteydessä jonkin miesten joukkueen pelaajan kanssa 

tietyn aikavälin sisällä. Elokuvassa keskustellaan avoimesti myös seksuaalisuudesta ja 

muista parisuhteen osa-alueista. Elokuvassa esiintyy yhteensä 43 seksuaalista 

ilmausta, joista 31 on käännetty suoraan, yksi poistettu, kolme eksplisiittistetty, kolme 

implisiittistetty, neljän rekisteriä nostettu ja yhden rekisteriä laskettu. 

• Matti (2006), ohjaus Aleksi Mäkelä, tuotantoyhtiö Solar Films. Ikäraja K-15. 

Englanninkielinen nimi Matti: Hell is for Heroes. Tekstittäjän nimeä ei ole 

mainittu. 

Elokuva kertoo mäkihyppääjä Matti Nykäsen elämästä kaikkine saavutuksineen, 

kommelluksineen ja naisystävineen. Elokuva alkaa Nykäsen kuuluisalla 

sitaatilla ”pilluhan se on aina mielessä, mut hypätään nyt ensin kisa”, eli yksi elokuvan 

kantavista teemoista – seksi – määritellään heti alkuminuuteilla. Elokuvan aikana 

Nykänen lähtee mm. poikien lomalle helsinkiläiseen tissibaariin, ja 

seksuaalissävytteiset aiheet ovat muutenkin elokuvan aikana läsnä. Matissa esiintyy 

myös paljon mielenkiintoista dialogia puhekielen kääntämistä silmällä pitäen, olihan 

Matti Nykänen hyvin tunnettu letkautuksistaan ja erikoisesta puhetavastaan (kirjoitin 

tarkemmin puhekielen kääntämisestä alaluvussa 2.2.2). Elokuvassa esiintyy yhteensä 

39 seksuaalista ilmausta, joista 23 on käännetty suoraan, kahdeksan poistettu, yksi 

eksplisiittistetty, viisi implisiittistetty ja kahden rekisteriä nostettu. 

• Levottomat (2000), ohjaus Aku Louhimies, tuotantoyhtiö Solar Films. Ikäraja 

K-15. Englanninkielinen nimi Restless. Elokuvan ovat tekstittäneet Ella 

Hagfors ja Miira Lähteenmäki. 
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Elokuvan päähenkilö Ari viettää levotonta elämää, joka pyörii vahvasti seksuaalisen 

kanssakäymisen ja naisten ”pokaamisen” ympärillä. Hän tutustuu Tiinaan, jonka 

kanssa Ari ryhtyy suhteeseen, mutta harrastaa samaan aikaan seksiä myös Tiinan 

ystävien kanssa. Ari ja muut henkilöt keskustelevat kainostelematta seksuaalisuudesta 

ja seksuaalisen kanssakäymisen eri muodoista. Joskus päähenkilöt ottavat rajustikin 

yhteen soimaten toisiaan esim. tapahtuneesta kanssakäymisestä. Elokuvassa esiintyy 

yhteensä 45 seksuaalista ilmausta, joista 30 on käännetty suoraan, kuusi poistettu, 

kaksi eksplisiittistetty, kaksi implisiittistetty, neljän rekisteriä nostettu ja yhden 

rekisteriä laskettu. 

• Miss Farkku-Suomi (2012), ohjaus Matti Kinnunen, tuotantoyhtiö Periferia 

Productions Oy. Ikäraja K-12. Tekstittäjän nimeä ei ole mainittu. 

Elokuva pohjautuu muusikko Kauko Röyhkän nuoruuteen 1970-luvun Oulussa. 

Pienen kaupungin nuorison keskuudessa sekä muusikkopiireissä keskustellaan 

seksijutuista usein. Päähenkilö Välde mm. ryhtyy seksisuhteeseen itseään vanhemman 

taiteilijattaren kanssa ja liehittelee myös kaupungin muita tyttöjä. Elokuvassa esiintyy 

yhteensä 18 seksuaalista ilmausta, joista 11 on käännetty suoraan, kaksi poistettu, 

kolme eksplisiittistetty, yhden rekisteriä nostettu ja yhden rekisteriä laskettu. 

• Kuudes kerta (2017), ohjaus Maarit Lalli, tuotantoyhtiö Huh huh -filmi Oy. 

Ikäraja K-16. Englanninkielinen nimi The Sixth Time. Elokuvan on tekstittänyt 

Aretta Vähälä11. 

Elokuva kertoo yksityisetsivä Annikasta, joka sattumoisin ryhtyy seksisuhteeseen 

kiinteistövälittäjä Rickyn kanssa, jota häntä pyydetään myöhemmin myös työnsä 

puolesta varjostamaan. Monet etsivän toimeksiannoista liittyvät pettävien 

kumppaneiden tutkintaan. Selviää, että Ricky on pahimman luokan seksiaddikti. Sekä 

Annikan ja Rickyn henkilökohtaisissa keskusteluissa että Annikan toimeksiantoihin 

liittyvissä dialogeissa puhutaan paljon seksistä. Elokuvassa esiintyy yhteensä 44 

 
11 Vaikka elokuvilla Tummien perhosten koti ja Kuudes kerta on sama tekstittäjä, elokuvissa käytetyt 

seksuaalisten ilmausten käännösstrategiat eivät mukailleet toisiaan (esimerkiksi elokuvassa Tummien 

perhosten koti suoran käännöksen määrä on 64 % ja poiston määrä 27 %, kun taas Kuudennessa 

kerrassa suoran käännöksen määrä on 82 % ja poiston vain 5 %). Vaikka ilmiö on mielenkiintoinen, en 

kuitenkaan ole pohtinut syitä tälle analyysissäni, sillä mielestäni ero selittyy elokuvien ikärajoilla 

(Tummien perhosten koti on K-13 ja Kuudes kerta K-16) sekä seksuaalisten ilmausten määrä- ja 

tyylieroilla. 
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seksuaalista ilmausta, joista 36 on käännetty suoraan, kaksi poistettu, neljä 

eksplisiittistetty, yksi implisiittistetty ja yhden rekisteriä nostettu. 

 

Elokuva 

Suora 

käännös 

Poisto Eksplisiit-

tistäminen 

Implisiit-

tistäminen 

Rekisterin 

nosto 

Rekisterin 

lasku 

Yht. 

(aineistosta) 

 

Hymypoika 

 

 

33 

 

9 

 

6 

 

1 

 

2 

 

1 

 

52 

(17 %) 

 

Tyttö sinä 

olet tähti 

 

 

21 

 

14 

 

1 

 

4 

 

4 

 

0 

 

44 

(14 %) 

 

Tummien 

perhosten 

koti 

 

 

14 

 

6 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

22 

(7 %) 

 

FC Venus 

 

 

31 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

 

1 

 

43 

(14 %) 

 

Matti 

 

 

23 

 

8 

 

1 

 

5 

 

2 

 

0 

 

39 

(13 %) 

 

Levottomat 

 

 

30 

 

6 

 

2 

 

2 

 

4 

 

1 

 

45 

(15 %) 

 

Miss 

Farkku-

Suomi 

 

 

11 

 

2 

 

3 

 

0 

 

1 

 

1 

 

18 

(6 %) 

 

Kuudes 

kerta 

 

 

36 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

0 

 

44 

(14 %) 

 

Yht. 

(aineistosta) 

 

199 

(65 %) 

 

48 

(15,5 %) 

 

20 

(6,5 %) 

 

16 

(5 %) 

 

19 

(6 %) 

 

5 

(2 %) 

 

307 

(100 %) 

Taulukko 1. Aineistossa esiintyvät seksuaaliset ilmaukset ja käännösstrategiat 

elokuvittain. 

3.2 Aineiston kerääminen 

Taulukoin aineistoni elokuvittain ja jaoin ilmaisut kuuteen eri kategoriaan 

käännösratkaisujen perusteella (suora käännös, poisto, eksplisiittistäminen, 

implisiittistäminen, rekisterin nosto, rekisterin lasku). Osa repliikeistä sisälsi 
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useamman kuin yhden seksuaalisen ilmauksen ja siten myös useamman kuin yhden 

käännösstrategian. Aineistoa kerätessäni hyödynsin alaluvuissa 2.1 esittelemiäni 

rajauksia ja kriteerejä seksuaalisille ilmauksille, joista oli apua etenkin epäselvissä 

tilanteissa. Tutkittavien ilmausten rajaaminen ja siten päätös aineistoon 

sisällyttämisestä tai poisjättämisestä oli tutkimukselle kriittinen vaihe, sillä 

yksiselitteisen teoriapohjan puuttuessa aineiston valinnan ja keräämisen tärkeys 

korostuu, kun analyysivaiheessa halutaan tehdä valideja ja objektiivisia tulkintoja. 

Tein taulukon perusteella yhteenvedon eri käännösstrategioista ja laskin käytettyjen 

strategioiden kokonaisprosenttimäärät. Aineistoni jakautuu hierarkkisesti neljään eri 

luokittelun tasoon: yksittäiset ilmaukset, eri käännösstrategioiden muodostamat 

ryhmät, sitten lieventävät ja vahvistavat käännösstrategiat ja lopuksi aineisto 

kokonaisuudessaan (joka voidaan myös jakaa edelleen osiin elokuvittain, ks. taulukko 

2 alempana). Esimerkit on numeroitu, nimikoitu elokuvan mukaan sekä aikakoodattu. 

Seuraavaksi kirjoitin ylös lähtötekstin ilmaisun sekä käännöksen, muita huomioita ja 

lopuksi käytetyt käännösstrategiat. 

 

Kuva 1. Ote taulukoinnista.12 

Analyysia kirjoittaessani huomasin, että aineistoni elokuvat voidaan edelleen jakaa 

erilaisiin ryhmiin niiden kontekstin perusteella. Olen kuvannut eri kategorioita 

(ilmestymisajankohta, kohdeyleisö sekä juonen teema) taulukossa 2 alla. Elokuvat 

olisi varmasti voinut jaotella toisinkin tai vielä tarkemmin, mutta nämä kolme 

kategoriaa nousivat tutkimusta tehdessäni luonnollisimmin esiin. Tutkin alaluvussa 

4.5 Konteksti tarkemmin sitä, vaikuttavatko mainitsemani alakategoriat 

käännösstrategioiden valintaan.  

 

 12 (SK = suora käännös, PO = poisto) 
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Elokuva 

 

Ilmestynyt v. 

2000–2010 

 

Nuorempi 

yleisö (K-11–

K-13) 

 

Vanhempi 

yleisö (K-15–

K-16) 

 

Seksi 

keskeisenä 

teemana13 

Seksuaalisia 

ilmauksia 

alle 

aineiston 

keskiarvon 

(38 kpl) 
 

Hymypoika 

 

X 
  

X 

 

X 
 

 

Tyttö sinä olet 

tähti 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

Tummien 

perhosten koti 
 

 

X 

 

X 

   

X 

 

FC Venus 
 

 

X 

 

X14 
   

 

Matti 
 

 

X 
  

X 
  

 

Levottomat 
 

 

X 
  

X 

 

X 
 

 

Miss Farkku-

Suomi 

  

X 

   

X 

 

Kuudes kerta 
 

   

X 

 

X 
 

Taulukko 2. Tutkielman aineiston sisäinen jaottelu eri kategorioihin. 

Tekstimuodossa olevien esimerkkien taulukointi ja jaottelu tutkittaviin kategorioihin 

on yleinen kvalitatiivisen tutkimuksen metodi (Dörnyei 2007, s. 245). Kerron lisää 

löydöksistäni seuraavassa luvussa. Analyysiluvussa esittelemäni esimerkit on valittu 

sattumanvaraisesti, mutta kuitenkin niin, että kaikki elokuvat ovat edustettuina. 

Yksittäinen esimerkki tarjoaa tarpeen mukaan joko mahdollisimman tarkan ja 

yksiselitteisen havainnollistuksen käsittelemästäni käännösstrategiasta, uutta tietoa 

aiheesta tai moniulotteisen ja analyysille hedelmällisen esimerkin tutkimani ilmausten 

ja niiden kääntämisen monipuolisuudesta ja mahdollisuuksista. 

 
13 Luokittelussa on tarkasteltu esim. elokuvan juonta ja DVD-julkaisun takakansitekstejä. 
14 Vaikka elokuvan FC Venus ikärajaluokitus on K-11, suurin osa päähenkilöistä on tutkielman 

kirjoittajan arvion mukaan yli 30-vuotiaita, joten elokuva saattaa silti vedota ennemmin kypsempään 

yleisöön kuin nuorisoon. Yleisön jakaminen ”nuorempaan” ja ”vanhempaan” pelkkien ikärajojen kautta 

on muutenkin ongelmallista, sillä toki eri ikäiset voivat kiinnostua erilaisista elokuvista, mutta FC Venus 

oli selvin tapaus, jossa elokuvan päähenkilöiden iät poikkeavat huomattavasti ilmoitetusta 

suositusikärajasta. 
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Minulla ei ollut elokuvien dialogilistoja saatavilla, joten olen kerännyt aineistoni vain 

kuulemani perusteella. Pelkän kuulon varassa toimiminen valitettavasti mahdollistaa 

myös virheiden sattumisen. Tämä on yleinen ongelma audiovisuaalisen kääntämisen 

tutkijoille (Bartrina 2004: s. 158). Uskon kuitenkin, että olen onnistunut keräämään 

luotettavan aineiston myös ilman dialogilistoja. Onnistuin erottelemaan seksuaaliset 

ilmaukset myös epäselvemmässä puheessa. Luonnollisesti myös englanninkieliset 

ruututekstit auttoivat suomenkielisten repliikkien ymmärtämisessä. Tarpeen vaatiessa 

käytin myös elokuvien kielensisäisiä (suomenkielisiä) ruututekstejä apunani 

repliikkien oikeinymmärryksessä. 

Aineistoa kerätessäni pohdin myös tutkittavan aineiston luotettavuutta. Osa 

tutkimistani elokuvista oli minulle ennestään tuttuja ja valitsin ne mukaan korpukseeni 

sen perusteella, että muistin niistä löytyvän seksuaalisia ilmauksia. En kuitenkaan 

ennen ollut katsonut elokuvia englanninkielisillä teksteillä, joten en voinut ennustaa, 

osoittavatko elokuvat hypoteesini oikeaksi vai saanko aivan päinvastaisia tuloksia. 

Tutkimieni kahdeksan elokuvan lisäksi kiinnitin huomiota myös muihin elokuviin. 

Yksi huolenaiheistani oli elokuvien ilmestymisvuodet. Suurin osa elokuvista on 

ilmestynyt vuosina 2000–2008 (poikkeuksena Miss Farkku-Suomi vuodelta 2012 ja 

Kuudes kerta vuodelta 2017). Tuleeko aineistosta liian suppea tai vaikuttavatko 

ilmestymisvuodet liikaa seksuaalisten ilmausten kääntämiseen? Kuten 

teoriaosuudessa mainitsin, esimerkiksi aika vaikuttaa seksuaalisten ilmausten käyttöön 

ja yhteiskunnalliseen hyväksyntään. Katsoin tutkimusmielessä myös muita elokuvia, 

esimerkiksi Mikko Niskasen vuonna 1966 ilmestyneen elokuvan Käpy selän alla, joka 

oli oman aikansa suuri menestys ja käsittelee osittain seksuaalisia teemoja. Elokuvan 

dialogeissa ei kuitenkaan käytetty seksuaalisia ilmauksia, vaikka ruudulla nähdäänkin 

seksikohtauksia. Päätin, että jos elokuva sisältää alle 10 seksuaalista ilmausta, en 

huomioi sitä tutkimuksessani. Törmäsin samaan ongelmaan myös muiden elokuvien 

kanssa, joita katsoin tutkimusmielessä. 

Toinen pulma oli elokuvien saavutettavuus. Esimerkiksi Samuli Valkaman elokuvassa 

Ei kiitos (2014) olisi todennäköisesti ollut paljon mielenkiintoista sisältöä tutkimustani 

varten, mutten onnistunut saamaan sen englanninkielisiä tekstityksiä käsiini (DVD-

julkaisu ei sisältänyt englanninkielisiä ruututekstejä, eikä teattereissa käytettyjä 

ruututekstejä luovutettu käyttööni). Olisi myös ollut mielenkiintoista tutkia sitä, 
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vaikuttaako elokuvan julkaisufoorumi (eli esimerkiksi DVD-levy tai elokuvateatteri) 

seksuaalisten ilmausten kääntämiseen.15 Ikään kuin Ei kiitos -elokuvan korvaajana 

lisäsin tutkittavaan aineistoon elokuvan Kuudes kerta, joka on ilmestynyt vuoden 2010 

jälkeen ja suunnattu kypsemmälle yleisölle. Kuudennessa kerrassa käytetyt 

käännösstrategiat poikkeavat melko huomattavastikin käytettyjen strategioiden 

keskiarvosta ja näin myös vaikuttavat käytettyjen käännösstrategioiden keskiarvoihin 

ja siten myös koko tutkimuksen tuloksiin (lisää pohdintaa seuraavassa luvussa). 

Halusin kuitenkin sisällyttää elokuvan aineistooni, jotta en tietoisesti manipuloisi 

aineistoani ja sitä kautta tutkimuksen tuloksia haluamaani suuntaan. Näistä syistä 

johtuen uskon, että aineistoni on luotettava eikä sen hankintaa ole ohjannut 

subjektiivisuus tai tietoinen valinta elokuvista, jotka yksiselitteisesti tukevat 

hypoteesiani, vaan aineiston valinta on tapahtunut objektiivisesti. 

3.3 Metodien valinta 

Analysoin keräämääni aineistoa laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Metodini on 

osittain kvantitatiivinen ja osittain kvalitatiivinen. Tutkijat kutsuvat tällaista metodia 

yleensä mixed methodiksi eli monimenetelmätutkimukseksi (ks. esim. Creswell 2003, 

Dörnyei 2007). Monimenetelmätutkimukselle on ominaista, että samassa 

tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista dataa enemmän 

kuin yhdessä tutkimuksen vaiheessa (Dörnyei 2007, s. 163). Koska vertailen kahden 

eri kielen välisiä sisältöjä, eli lähtötekstiä ja kohdetekstiä, on komparatiivinen analyysi 

luonteeltaan kvalitatiivista. Olen kuitenkin taulukoinut aineistoni ja vertailen eri 

käännösstrategioiden määriä ja suhteita myös numeerisesti, eli metodini on osittain 

kvantitatiivinen. Kerron lisää eri elokuvissa käytettyjen käännösstrategioiden suhteista 

seuraavassa luvussa. Olen myös pyrkinyt luomaan kvalitatiivisen aineiston 

keräämiselle tarkat kriteerit, joissa on kvantitatiivisen tiedonkeruun piirteitä (ks. 

alaluvut 2.1.1 ja 2.1.2). Tämä kvantitatiivinen data auttaa suuresti analyysia 

tehdessäni. Halusin myös, että aineistoni on tarpeeksi laaja, jotta tulokseni ovat 

tarpeeksi mittavat ja monipuoliset ja tutkimukseni tuloksia on mahdollista yleistää. 

 
15 Díaz Cintas käsittelee mm. tätä aihetta artikkelissaan Sex, (Sub)titles and Videotapes (2001), jossa 

hän tutkii sekä videokasetilla että TV:ssä julkaistun elokuvan tekstitysten eroavaisuuksia. 

Elokuvateattereita varten tehtävistä käännöksistä taasen puhuu esimerkiksi Hartama artikkelissaan 

Elokuvakääntäminen av-kääntämisen lajina (2007), vaikkakin elokuvakääntämisen teknisiin 

ominaisuuksiin on varmasti tullut muutoksia näiden yli 10 vuoden aikana. 
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Tutkimuksessani kvantitatiivinen data, kuten esimerkiksi käytettyjen 

käännösstrategioiden prosentuaaliset määrät ja määrien vaihtelu eri elokuvien välillä, 

tukee aineiston kvalitatiivista analyysiä läpi koko tutkimuksen. Käyttämällä sekä 

kvantitatiivista että kvalitatiivista metodia välttyy myös niiltä sudenkuopilta, joita vain 

yhden tutkimusmetodin käyttämisestä saattaa aiheutua. Esimerkiksi kvantitatiivisen 

tutkimuksen ongelma on se, että numerot eivät aina kerro koko totuutta (Dörnyei 2007, 

s. 35) – tämä näkyy selvästi myös omassa tutkimuksessani, jossa konteksti, jossa 

seksuaaliset ilmaukset esiintyvät, on yksi päätutkimuskohteistani (ks. alaluku 4.5 

Konteksti). Aineistoni tarkastelu pelkästään kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin ei 

olisi tarkoituksenmukaista, sillä eri osien data voi poiketa toisistaan suurestikin saman 

korpuksen sisällä, joten johtopäätösten vetäminen pelkän numeerisen tiedon 

perusteella voisi olla harhaanjohtavaa. Joskus kuitenkin ”määrä korvaa laadun” ja 

tutkimuksessa täytyy tukeutua laajojen aineistojen keskiarvoihin, tutkia ja tulkita 

ilmiöitä isommassa mittakaavassa sekä kysyä, mitä suuret suuntaukset kertovat, eikä 

turhaan tuhlata aikaa yksittäisten pienten esimerkkien liialliseen tutkimukseen. 

Myöskään yksittäiset esimerkit, olivat ne kuinka mielenkiintoisia tahansa, eivät 

myöskään anna luotettavia, yleistettävissä olevia tuloksia. Toisaalta kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa vaaraksi nousee liiallinen subjektivismi tai tutkijan omien 

lähestymistapojen liiallinen ilmentyminen tutkimuksessa (Dörnyei 2007, s. 41). Olen 

pyrkinyt välttämättään tätä rakentamalla aineiston keräämiseen kvantitatiiviselle 

tutkimukselle ominaisia ”muuttujia” tai kriteerejä, millä olen valikoinut aineistooni 

liitettävät ilmaukset (kerroin näistä tarkemmin alaluvuissa 2.1.1 ja 2.1.2). 
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4 Aineistoanalyysi 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tuloksia ja analysoin niitä havainnollistavien 

esimerkkien avulla. Analyysiluku on jaettu viiteen alalukuun: 4.1 Suora käännös – jota 

en strategiana sinällään analysoi, mutta esittelen lyhyesti käännösstrategian ja 

muutaman esimerkin; 4.2 Poisto; 4.3 Abstraktiotason muutos, joka edelleen jakautuu 

strategioiden mukaisiin alalukuihin 4.3.1 Eksplisiittistäminen ja 4.3.2 

Implisiittistäminen; ja 4.4 Rekisterin muutos, joka edelleen jakautuu kahdeksi 

alaluvuksi: 4.4.1 Rekisterin nosto ja 4.4.2 Rekisterin lasku. Nämä alaluvut vastaavat 

tutkimiani käännösstrategioita. Analyysin alaluvussa 4.5 tarkastelen lähemmin 

kontekstin vaikutusta käännösstrategian valintaan ja analysoin mm. huumorin 

kääntämistä sekä tarkemmin taulukossa 2 (sivu 30) esittelemiäni kategorioita. 

Valikoin tutkittavat käännösstrategiat osittain kandidaatintutkielmani (Suoranta 2016) 

ja osittain aiheesta tehtyjen aikaisempien tutkimusten pohjalta (ks. luku 2). 

Luokittelusta voi huomata, että osa strategioista (eksplisiittistäminen ja 

implisiittistäminen sekä rekisterin nosto ja lasku) ovat toistensa vastakohdat. 

Tarkoituksenani oli tutkia myös poiston vastakohtaa eli lisäystä, mutta tapauksia ei 

aineistostani löytynyt. Käsittelen aihetta hieman tarkemmin alaluvussa 4.2. 

Käännösstrategioiden luokittelu on rakennettu juuri tätä tutkimusta varten. Siten se ei 

ole muissa yhteyksissä kattava tai suoraan käyttökelpoinen muihin aineistoihin tai 

tutkimuksiin, ja se on jopa tämän tutkimuksen yhteydessä mallina yksinkertaistettu. 

Eri käännösstrategiat todennäköisesti voisi jaotella vielä yksityiskohtaisempiin 

alakategorioihin, mutta valikoin tutkimani viisi käännösstrategiaa siitä syystä, että ne 

parhaiten vastasivat tutkimukseni korpusta, ja olivat helpoiten huomattavissa 

aineistossani. Käsittelen tarkemmin kunkin käännösstrategian teoriaa niitä vastaavissa 

alaluvuissa. Eri käännösstrategioiden luokittelu on iänikuinen kysymys 

käännöstieteessä, ja eri tutkijat lähestyvät aihetta eri tavoin. Esimerkiksi Chesterman 

(2016) lähtee liikkeelle erilaisten kielitieteellisten lähestymistapojen kautta: 

syntaktiset, semanttiset ja pragmaattiset käännösstrategiat, jotka on edelleen jaoteltu 

tarkkojen kriteerien mukaan omiksi alakategorioikseen. Saman mallin mukaisesti 

voisin itsekin jakaa esimerkiksi poisto-kategorian edelleen erilaisiin tyyppeihin. Olen 

kuitenkin päättänyt olla tekemättä niin tutkimusasettelun ja -kysymyksen rajauksen 

takia. Esittelen kuitenkin erilaisia toistuvia tilanteita, joiden uskon ohjanneen 
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käännösstrategian valintaa. Toivon, että tutkimukseni tuloksia voi jollain tasolla 

käyttää ”ohjeistuksena” seksuaalisten ilmausten kääntämiselle, vaikka en olekaan 

varsinaisesti julkipannut näitä ohjeita. Lisää voi lukea tutkielman yhteenvedosta 

(luku 5). 

Aineistossani esiintyy yhteensä 307 seksuaalista ilmausta, joista 199 on käännetty 

suoraan, 48 poistettu, 20 eksplisiittistetty, 16 implisiittistetty, 19 rekisteriä on nostettu 

ja viiden rekisteriä laskettu (ks. kaavio 1 alla). Aineistossa 35 % eli huomattavaan 

osaan seksuaalisista ilmauksista on käytetty jotain muuttavaa käännösstrategiaa. Tästä 

syystä ilmiötä on perusteltua tutkia. Hypoteesini on, että huomattavaan osaan 

aineistoni elokuvissa esiintyvistä seksuaalisista ilmauksista on käytetty 

ns. ”lieventävää” käännösstrategiaa, jossa alkuperäinen ilmaus on käännöksessä 

korvattu lievemmällä tai neutraalimmalla termillä, ilmaus on poistettu kokonaan tai 

korvattu kiertoilmauksella. Esimerkiksi Dukāte käyttää tästä ilmiöstä 

termiä ”vaimentaminen tai pehmentäminen” (2009, s. 59). Aineistossani esiintyviin 

seksuaalisiin ilmauksiin on käytetty yhteensä 26 % lieventäviä käännösstrategioita eli 

poistoa, implisiittistämistä tai rekisterin nostoa. Lieventävät käännösstrategiat 

käsittävät valtaosan seksuaalisia ilmauksia muuttavista käännösstrategioista ja 

neljäsosan koko aineiston käännöksistä. Vastakohta lieventäville käännösstrategioille 

ovat vahvistavat käännösstrategiat eli eksplisiittistäminen ja rekisterin lasku. 

 

Kaavio 1. Aineistossa (n=307) käytettyjen käännösstrategioiden jakautuminen. 

Suora käännös
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Kuten luvusta 3 voi huomata, elokuvien välillä on kuitenkin paljon eroja: esimerkiksi 

elokuvassa Tyttö sinä olet tähti muuttavien käännösstrategioiden osuus on 52 %, kun 

taas elokuvassa Kuudes kerta niitä on yhteensä vain 18 %. Esimerkiksi Santaemilia 

toteaa artikkelissaan The Translation of Sex-Related Language: The Danger(s) of Self-

Censorship(s), että alatyylisten ilmausten kääntämisessä on paljon eroja kääntäjien 

välillä (2008, s. 221−222). Ellei jokin ylempi taso painosta kääntäjää tietynlaisten 

strategiavalintojen suuntaan (sensuuri), tekee kääntäjä valinnat subjektiivisesti. Tämän 

voi huomata myös oman tutkimukseni aineistossa. Seuraavissa alaluvuissa pohdin 

tarkemmin mahdollisia syitä käytettyjen strategioiden valinnoille. 

4.1 Suora käännös 

Suoraa käännöstä pidetään kääntäjän ”oletusarvoisena” strategiana – kääntäjä kääntää 

yhdellä kielellä sanotut asiat sanatarkasti toiselle kielelle. Asia ei kuitenkaan ole näin 

yksinkertainen: jos teksti käännetään täysin suoraan, käännöksessä ei välttämättä ole 

mitään järkeä, kun toisen kielen kieliopillisia konventioita tai kulttuurin kontekstia ei 

ole huomioitu. Usein kääntäjän täytyy käyttää erilaisia ”muokkaavia” 

käännösstrategioita, jotta tekstin logiikka, luettavuus ja sisällön tyyli välittyy myös 

käännöksen lukijalle. Omassa tutkimuksessani määrittelen suoran käännöksen niin, 

että käännös mukailee alkukielistä versiota niin paljon kuin mahdollista. Esimerkiksi 

Chesterman kuvaa suoran käännöksen strategiaa seuraavasti: ”mahdollisimman lähellä 

lähtötekstin muotoa ollen kuitenkin kieliopillisesti oikein” (2016, s. 91–92). Tässä 

tutkimuksessa niputan useampia käännösstrategioita ”suoran käännöksen” alle, ja 

keskityn luonnollisesti vain seksuaalisiin ilmauksiin, vaikka keräämissäni 

esimerkeissä saattaa repliikin tai ruututekstin sisällä olla käytetty erilaisia 

käännösstrategioita (esim. käännöslaina, yksikön muutos, ekvivalenssi; ks. 

esimerkiksi Chesterman 2016, luku 4, ja Ingo 1990, alaluku 6.2.1.3). En siis väitä, että 

koko repliikki olisi käännetty ”suoraan”, vaan huomioin vain seksuaaliset ilmaukset. 

Kategorisoin aineistoni ”suorat käännökset” lähinnä muiden tutkimieni 

käännösstrategioiden mukaan: jos ilmaukseen ei ole selvästi käytetty poistoa, 

eksplisiittistämistä, implisiittistämistä, rekisterin nostoa tai laskua, tämän tutkimuksen 

kontekstissa kyseessä on suora käännös. 
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Esimerkki 1 (LE): 

LT: Jos se on lammas nii mää en sit pane sitä. 

KT: If it’s a lamb, I won’t fuck it. (Jos se on lammas, nii mä en pane sitä.)16 

Esimerkki uskollisesta käännöksestä. 

Esimerkki 2 (FC): 

LT: Ne kairaa vessassa. 

KT: They’re drilling in the bathroom. (Ne kairaa/poraa vessassa.) 

Esimerkki mahdollisesti ongelmallisesta suorasta käännöksestä. Suomeksi 

kairaaminen on puhekielinen termi yhdynnälle, mutta drilling samassa tarkoituksessa 

ei ole tuttu tai ainakaan laajalevikkinen termi englanniksi. Nettisanakirja Urban 

Dictionaryssa (joka on käyttäjien vapaasti täydennettävissä eikä julkaisuita 

esimerkiksi tarkisteta tai vertaisarvioida, vrt. ”oikeat” sanakirjat) ”drilling” on kyllä 

selitetty mm. ”to penetrate a woman in a fast ’n’ furious style” [’naisen penetrointi 

nopealla ja voimakkaalla tahdilla’] sekä ”fucking real hard” [’tosi kovaa paneminen’] 

mutta termillä vaikuttaa olevan epäselvä merkitys, sillä sitä selitetään myös 

sanoin ”giving a girl the ultimate ass fucking of her life” [’tyttö saa elämänsä parhaan 

persepanon’] sekä ”a gay sex term: male 2 is upside down and male 1 is above him; 

male 1 sticks his penis down into male 2 and drills him” [’homoseksiin liittyvä termi: 

mies 2 on ylösalaisin/vatsallaan ja mies 1 on hänen päällään: mies 1 työntää peniksensä 

mies 2:n sisään ja kairaa/poraa häntä’] (urbandictionary.com: drilling). Epäselvää siis 

on, onko kyseessä esim. vaginaalinen vai anaalinen penetraatio ja tapahtuuko se naisen 

ja miehen vai kahden miehen välillä. Esimerkiksi nettisanakirja Oxford English 

Dictionary ei tunne verbin drill tai drilling käyttöä seksuaalisessa kontekstissa. Sana 

on siis käännetty suoraan, ja tarkoitus varmasti tulee selväksi kohtauksesta (kyseessä 

olevat henkilöt löydetään WC-tiloista harrastamassa seksiä), ja myös termistä drilling 

voi hyvinkin tulla katsojille oikeanlaisia seksuaalisia konnotaatioita, mutta 

käännöksessä olisi mahdollisesti voitu käyttää esim. tutumpaa puhekielistä termiä 

screw, joka myös tavallaan liittyy työkaluihin, jos kääntäjä on sen merkityksen 

halunnut säilyttää. Esimerkissä ei ole kuitenkaan varsinaisesti käytetty strategiana 

poistoa, abstraktiotason tai rekisterin tason muutosta (vaikka Brownlie listaa suoran 

 
16 Kaikki esimerkkien korostukset ja takaisinkäännökset ovat tämän työn kirjoittajan tekemiä. 
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käännöksen mahdolliseksi ”harhauttavaksi” käännösstrategiaksi, jos käännetty termi 

ei ole tuttu toisen kielen lukijalle, ks. alaluku 2.2.1), mutta tämän tutkimuksen 

kategorisoinnin mukaan kyseessä on suora käännös. 

4.2 Poisto 

Tutkimuksessani poisto lukeutuu lieventäviin käännösstrategioihin. Díaz Cintas & 

Remael kuvailevat teoksessaan Audiovisual Translation: Subtitling (2007) poistoa 

käännösstrategiaksi, jonka käytöltä ei voi välttyä (mts. 162). Ingo mainitsee 

artikkelissaan Tiivistävä käännös ja sen keinot, että tekstitettäessä koko 

tekstismassasta poistetaan keskimäärin noin 30 % (1999, s. 13). Koska ruututeksteille 

on käytössä rajallinen tila, joutuu lähtöteoksesta väistämättä jättämään sisältöä pois 

(ks. myös luku 2). Audiovisuaalisen kääntämisen tärkein oppi (kuten tietysti muillakin 

kääntämisen aloilla) on kääntää merkitys, ei sisältö. Tämä tarkoittaa sitä, että 

yksittäiset sanat joutuvat väistymään keskeisen merkityksen tieltä. Poisto kuuluu myös 

muiden tärkeiden tutkijoiden, kuten esimerkiksi Chestermanin ja Bakerin luetteloihin 

käännösstrategioista (ks. esim. Chesterman 2016 s. 110; Baker 2011 s. 42)17. 

Luokittelen itse poiston niin, että kun tätä strategiaa käytetään, niin lähtötekstissä 

esiintyvä seksuaalinen ilmaus on jätetty kokonaan kääntämättä. Poistoa ei ole, jos 

seksuaalinen ilmaus on esim. siirretty samassa repliikissä tai sen lähistöllä jonnekin 

muualle. Olen kuitenkin sisällyttänyt aineistooni kaikki seksuaaliset ilmaisut, jotka on 

jätetty kokonaan kääntämättä ottamatta aineiston keruuvaiheessa sen suurempaa 

kantaa poiston syyhyn. Tässä alaluvussa ja sen esimerkeissä esittelen muutamia 

tapauksia, joissa poistoa on tapahtunut. 

Díaz Cintas & Remael mainitsevat myös, että poistoa saattaa joutua käyttämään, jos 

termiä tai viitattavaa asiaa ei yksinkertaisesti löydy kohdekielestä tai -kulttuurista 

(2007, s. 163), tai jos jokin lähtökielelle ominainen puheen konventio ei ole yleisessä 

käytössä kohdekielessä (vrt. englannin titteleiden kuten sir ja ma’am tai sanan please 

kääntämisen hankaluus suomeksi). Uskon kuitenkin, että tutkimani ilmaisut ovat 

sellaisia, että kohdekielestä löytyy niille aina jonkinlainen vastine, varsinkin kun 

 
17 Baker viittaa poistoon ainoastaan sanatason muuttavana strategiana, eikä huomioi, että käännettäessä 

saatetaan poistaa kokonaisia virkkeitä tai kokonaisuuksia (vrt. esimerkki 5). 
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kyseessä on englannin kieli ja englanninkielisten maiden kulttuurit (käsittelin asiaa 

lyhyesti myös alaluvussa 2.2.4). 

Toisin kuin esim. kirosanat, jotka ovat dialogissa usein pelkkinä täytesanoina, 

seksuaalinen ilmaus esiintyy aineistossani usein syntaktisesti hyvin keskeisessä 

roolissa, esimerkiksi virkkeen subjektina, predikaattina tai objektina, jolloin sitä ei voi 

poistaa lauseesta ilman, että lauseen koko merkitys muuttuu tai häviää kokonaan  (vrt. 

esim. ”anna se vitun kahvi tänne” – lause on täysin ymmärrettävä myös ilman 

kirosanaa, tai pääsanaa korostava merkitys, esim. ”vitun hyvä” – jälleen lause pärjäisi 

myös ilman voimasanaa, esim. Hjort 2007, s. 72). Jos lause on vaikka esimerkin 4 

mukainen ”nussiiko ne?”, seksuaalista ilmausta ei tietenkään voi poistaa, sillä lause 

muuttuisi pahasti vaillinaiseksi. Toki myös kirosanojen poistaminen kokonaan 

vaikuttaa teoksen tyyliin, mutta voidaan argumentoida, että niiden poistaminen on 

hyväksytympää silloin, kun voimasanan kantama informaatio on vähäistä. 

Poistoa käännösstrategiana on ajoittain ongelmallista analysoida, sillä yksi 

tekstittämisen tunnuspiirteistä on käännettävän massan tiivistäminen, ja yleensä 

lähtötekstistä on pakko poistaa pitkiäkin segmenttejä, joten poisto – kuten mikään 

muukaan käännösstrategia – ei itsessään ole negatiivinen valinta. Mutta kuten luvussa 

2 huomasimme, usein poistoa käytetään myös tyylisyistä. Oma arvioni on, että 

tyylivalinnat ovat suuressa osassa, kun poistoa on käytetty aineistossani. Tutkin 

erityisesti näitä tilanteita tämän alaluvun esimerkeissä. Georgakopouloun artikkelissa 

Subtitling for the DVD Industry esiintyy lista kielellisistä tekijöistä, jotka av-kääntäjä 

usein poistaa, vaikkei kyseessä olisikaan ajan tai tilan rajoite. Seksuaaliset ilmaukset 

tai muu leimallinen puhe ei kuitenkaan ole päässyt tälle listalle (2009, s. 27‒28). 

Yksi poiston muoto voi olla näkyvissä jo lähtötekstissä, jos seksuaalinen tai muu 

alatyylinen ilmaus sensuroidaan audiovisuaalisessa teoksessa esim. ”piippaamalla” tai 

muulla äänitehosteella tai hiljentämällä puhe ilmauksen ajaksi kokonaan. (Omasta 

aineistostani ei kuitenkaan löytynyt esimerkkejä tästä ilmiöstä.) Tekstuaalisesti 

tällaista sensurointia voidaan merkitä esimerkiksi asteriskeillä (joskus myös 

väliviivoilla) piilottamalla kirjaimet kokonaan tai osittain (”voi v***u, voi s----na”) tai 

korvaamalla ilmaus sekalaisilla erikoismerkeillä (”per#%¤e”). Tammikuussa 2020 

ilmestyneissä käännöstekstitysten laatusuosituksissa kerrotaan, että jos kirosana (tai 

luultavasti muu alatyylinen ilmaus) on lähtökielessä sensuroitu äänimerkillä, se 
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voidaan merkitä käännökseen tähtiä käyttämällä (mts. 21). Seksuaalisista ilmauksista 

piippauslistalle voivat joutua rekisteriltään matalammat ilmaukset kuten pussy, cunt, 

arse ja niin edelleen. En ole kuitenkaan itse törmännyt sävyltään neutraalien 

seksuaalisten ilmausten (esim. vagina, breasts) sensuroimiseen. En ole myöskään 

törmännyt käännösratkaisuun, jossa lähtötekstissä äänimerkillä tai tähdillä sensuroitu 

ilmaus kirjoitettaisiin auki ruututeksteissä tai toisin päin, täysin ilmipantu ilmaus 

sensuroitaisiin esim. erikoismerkeillä ruututekstissä. Kokemukseni mukaan 

sensurointia käytetään enemmän esimerkiksi tosi-tv- ja tosi-tv-ohjelmien kaltaisissa 

käsikirjoittamattomissa ohjelmissa, ei elokuvajulkaisuissa. 

 

Kuva 2. Esimerkki sopimattoman ilmauksen sensuroinnista. Kuvassa näkyy myös, 

kuinka puhujan suu on sensuroitu ilmauksen kohdalla. Ääniraidalla ilmauksen 

kohdalla kuuluu sensuroinnille ominainen äänimerkki. Kuvakaappaus tosi-tv-

ohjelmasta 90 päivää morsiamena: Ensitapaaminen (90 Day Fiancé: Before the 90 

Days), kuvakaappaus palvelusta Dplay. 

Poiston määrässä oli kenties eniten vaihtelevuutta aineistonani käytettyjen elokuvien 

välillä – keskiarvo poistojen määrästä on 15,5 %, mutta esimerkiksi elokuvissa Kuudes 

kerta 5 % ja FC Venus vain 3 % seksuaalisista ilmauksista on poistettu, kun taas 

elokuvassa Tyttö sinä olet tähti poistojen määrä on jopa 32 %. Haluan kuitenkin 

huomauttaa, että elokuvassa Kuudes kerta poistojen määrän vähyyteen vaikuttaa 

elokuvassa usein jossain muodossa esiintyvä neutraali sana seksi (esiintyy elokuvassa 

yhteensä 10 kertaa, joka on melkein 25 % kaikista elokuvassa esiintyvistä 

seksuaalisesta ilmauksista), joka on varmasti helpompi kääntää suoraan kuin jotkin 
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tutkielman esimerkeissä esiintyvät selkeästi karkeammat tai puhetyylisemmät ilmaisut 

(kuten toosaa esimerkissä 3 tai nussiminen ja pillu useammassa esimerkissä). Erot 

voivat selittyä myös sillä, että elokuvalla Kuudes kerta on korkein ikärajaluokitus (K-

16), kun taas elokuvissa FC Venus ja Tyttö sinä olet tähti ikäraja on K-11. Elokuvissa 

Hymypoika, Matti, Levottomat ja Miss Farkku-Suomi poistojen määrä poikkeaa 

korkeintaan viisi prosenttiyksikköä keskiarvosta. 

Esimerkki 3 (HP): 

LT: Sano se sille niin saat toosaa. 

KT: Say it to her and you’ll get some. (Sano se sille niin saat.) 

Poiston ja implisiittistämisen raja on häilyvä. Tässä esimerkissä vaginaan viittaava 

ilmaus toosaa on muutettu pelkäksi saamiseksi, kirjaimellisesti jopa ”jonkin 

saamiseksi”, jolloin herää kysymys: mitä saadaan – seksiä, toosaa, munaa? 

Kiertoilmauksen käytössä viittaussuhde on yleensä selkeä, eli lauseen tarkoitusta ei 

tarvitse sen enempää pohtia. Poistoon voi vaikuttaa myös repliikin pituus. DVD- ja 

teatterijulkaisuissa yhdellä rivillä ruututekstiä saisi olla korkeintaan 40 merkkiä (Díaz 

Cintas & Remael 2007, s. 84). Repliikissä “say it to her and you’ll get some” on tällä 

hetkellä 34 merkkiä. Vaihtoehtoinen, seksuaalisen ilmauksen säilyttävä 

käännösratkaisu voisi olla esimerkiksi ”say it to her and you’ll get pussy” (35 

merkkiä). Voidaan kuitenkin väitellä siitä, kumpi ratkaisu on kohdekielellä 

idiomaattisempi. 

Esimerkki 4 (MFS): 

LT:  -Nussiiko ne? 

-Kait ne nyt nussii. 

KT:  -They fuckin’? (Nussiiko ne?) 

 -I guess so. (Luulen niin.) 

Poisto on ajoittain hyvin perusteltu käännösratkaisu, jos esimerkiksi toistoa halutaan 

välttää, vaikka tilaa mahdollisesti olisikin. Tähän vaikuttavat myös esim. eri kielten 

kielioppikonventiot, kuten tässä esimerkissä se, että englanniksi kysymyksen 

predikaattia ei välttämättä tarvitse toistaa samaan tapaan kuin suomeksi lähtötekstissä. 
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Esimerkki 5 (TSOT): 

LT: Väitätsä et porno on jotenki muuttunu? Se on samaa vitun systeemii: siinä 

nussitaan, sitä katotaan ja sillon wänkätään. Ehkä jos jotain siihen on tullu nii vittu 

DVD et sä voit mennä suoraan niihin panoihin. 

KT: ⎯ 

Esimerkki 5 on ääriesimerkki, jossa lähtötekstistä on poistettu kokonainen pitkä 

puheenvuoro. Kontekstilla on kuitenkin vaikutusta. Kohtauksessa kolme nuorta miestä 

ovat nauttineet alkoholia. Alkoholi vaikuttaa päähenkilön kuuloon, jonka silmien 

kautta tilannetta tarkastellaan. Kaksi muuta henkilöä keskustelevat, mutta puhe häipyy 

hiljalleen pois niin, ettei sanoista saa selvää. Yllä oleva repliikki kuuluu vielä kuitenkin 

kokonaan ja selvästi, joten voi argumentoida, että ainakin sen olisi voinut kääntää ja 

esimerkiksi loppua merkata konventiolla (Indistinct speech) [’Epäselvää puhetta’] tai 

jollakin muulla keinolla. Mielenkiintoisen esimerkistä tekee myös se, että repliikissä 

käytetyt termit eivät ole pelkästään seksuaalisia ilmauksia, vaan suurelta osin myös 

puhekielisiä ja alatyylisiä (nussitaan, wänkätään, pano). Tämä voi olla osasyy 

halukkuudelle poistaa ne kokonaan. 

4.3 Abstraktiotason muutos 

Eksplisiittistämistä tai implisiittistämistä (vrt. myös eksplisiittinen eli ilmipantu, 

implisiitiininen eli latentti) on tapahtunut silloin, kun lähtötekstissä esiintyy 

seksuaalinen ilmaus, joka on kohdetekstissä korvattu eufemismilla 

(implisiittistäminen, lisää alaluvussa 4.3.2) tai toisin päin niin, että lähtötekstissä asia 

on ilmaistu kiertoilmauksella, joka on käännetty seksuaaliseksi ilmaukseksi 

kohdetekstissä (eksplisiittistäminen, lisää alaluvussa 4.3.1).  Esimerkiksi mennä 

sänkyyn tiedettävästi implikoi seksin harrastamista, mutta ei itsessään sisällä 

seksuaalista ilmausta. 

Chestermanin luokittelun mukaan käyttämäni termit eksplisiittistäminen ja 

implisiittistäminen sopivat kahden kategorian alle, S5 Abstraction change 

[’abstraktiotason muutos’] sekä Pr2 Explicitness change [’eksplisiittisyyden tason 

muutos’], joskin Chestermanin tarjoamat esimerkit viittaavat lähinnä yksittäisiin 

termeihin, kun taas omassa tutkimuksessani tutkin usein useammasta sanasta 

koostuvia fraaseja. Teoksessaan Memes of Translation (2016) Chesterman kuvailee 

kategoriaa S5 seuraavasti: 
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Eri abstraktiotason valinta joko tekee abstraktista ilmaisusta konkreettisemman tai 

konkreettisesta ilmaisusta abstraktimman. (Mts. 103.) 

Strategian Pr2 eli eksplisiittisyyden tason muutoksen yhteydessä Chesterman myös 

mainitsee eksplisitoinnin eli selittävän käännöksen olevan yksi käytetyimmistä 

käännösstrategioista (mts. 108). Selittävää käännösstrategiaa käytetään yleensä siitä 

syystä, että jokin termi tai fraasi ei ole kohdetekstin lukijalle yhtä tuttu tai selkeä kuin 

lähdetekstin lukijalle. Seksuaalisten ilmausten eksplisiittistäminen ei siis välttämättä 

johdu siitä, että seksuaalista ilmausta halutaan jotenkin ”korostaa”, vaan kääntäjä on 

halunnut kenties selittää kohdekatsojalle sellaisen ilmaisun auki, jota hän ei muuten 

välttämättä ymmärtäisi. Implikointia puolestaan käytetään yleensä silloin, kun 

kääntäjä katsoo jonkin lähtökielen teoksen osan olevan redundanttia kirjoittaa auki tai 

selittää kohdekulttuurin vastaanottajalle. Väitän kuitenkin, että seksuaalisten 

ilmausten ja muiden alatyylisten ilmausten kääntämisen kontekstissa syyt 

eksplikaatiolle ja implikaatiolle poikkeavat perinteisistä syistä, vaikka ne ovatkin 

osittain kulttuurisidonnaisia (ks. alaluku 2.2.4). Seksuaalisia ilmauksia 

implisiittistettäessä lähdekielinen ilmaus pyritään lieventämään. Vaikka käännöksessä 

käytettäisiin vakiintunutta kiertoilmausta esimerkiksi yhdynnän harrastamiselle, on eri 

asia sanoa mennä sänkyyn kuin nussia ja sama toisinpäin. Eksplikointi ja implikointi 

voivat johtua myös kielten sääntöjen eroista (ks. esimerkki 8). 

Käytän tutkielmassani termejä eksplisiittistäminen ja implisiittistäminen tarkoituksella 

(vrt. eksplikaatio ja implikaatio), sillä nähdäkseni seksuaalisia ilmauksia käännettäessä 

näiden strategioiden käyttäminen on enemmän tietoinen valinta, jota käyttämäni termit 

korostavat. Implisiittistäminen lukeutuu lieventäviin käännösstrategioihin. Oma 

näkemykseni on myös se, että esimerkiksi termillä eksplikointi viitataan enemmän 

puheeseen, kun taas itse halusin termillä eksplisiittistäminen korostaa käännöstyön 

aktiivista luonnetta kielen käsittelyssä. 

4.3.1 Eksplisiittistäminen 

Eksplikoinnilla tarkoitetaan kääntämisen teoriassa tiedon lisäämistä kohdetekstiin, 

yleensä siitä syystä, että suora käännös jäisi osittain epäselväksi kohdekieliselle 

vastaanottajalle (esimerkiksi Englund Dimitrova 2005, s. 34: ” -- tekstin tasolla 

eksplikaatio esiintyy kahdessa muodossa: lisäyksenä, jolloin tekstiin lisätään uusi 

elementti, tai tarkennuksena, jolloin käännös antaa lisäinformaatiota asiasta”). 
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Esimerkiksi suomenkielisessä tekstissä esiintyvä Helsingin sanomat täytyisi 

todennäköisesti muuttaa englanniksi muotoon the newspaper Helsingin sanomat 

[sanomalehti Helsingin sanomat] tms., että englanninkielinen lukija ymmärtää, mistä 

on kyse. Erisnimien lisäksi voi olla muita kulttuurisia konnotaatioita, jotka pitää 

käännöksessä panna ilmi eksplisiittisessä muodossa: esimerkiksi jos suomeksi Pekka 

sanoo torstaina ”taas hernekeittoa!”, niin englanninkielisessä tekstissä jouduttaisiin 

kenties selittämään asiaa esimerkiksi näin: ”on Thursdays Finns traditionally eat pea 

soup, and Pekka was just fed up with it” [’torstaisin suomalaiset syövät perinteisesti 

hernekeittoa, johon Pekka oli täysin kyllästynyt’]. Tässä tutkimuksessa lähestyn asiaa 

hieman eri näkökulmasta, eli abstraktiotason muutoksesta; muun informaation 

lisäämistä en tarkastele. Eksplisiittistämistä ei myöskään pidä sekoittaa englannin 

kielen sanaan explicit (ks. alaviite 8 s. 16), vaikka toki eksplisiittistetty ilmaus voikin 

usein olla ”rohkeampi” kuin alkuperäinen. 

Tutkimuksessani eksplisiittistämisen ja implisiittistämisen tarkastelu keskittyy 

erityisesti kiertoilmauksiin: joko kohdetekstissä on käytetty eufemismia eli 

kiertoilmausta, jota ei alkuperäisteoksessa ole, tai lähtötekstissä esiintynyt eufemismi 

on käännöksessä korvattu suoralla viittauksella seksuaaliseen ruumiinosaan tai 

toimintaan. Terminologisesti eufemismin vastakohtana yleisesti pidetään dysfemismiä 

eli tietoista valintaa käyttää suoraa ja usein sävyltään alatyylisempää ilmausta 

kiertoilmauksen tai neutraalin ilmauksen sijaan. Allan & Burridge alleviivaavat 

puhujan tietoista valintaa käyttää dysfemismiä (eli olla käyttämättä eufemismia) sekä 

sitä, että dysfemismi valitaan siitä syystä, että kuulijaa tai lukijaa halutaan jollain 

tavalla shokeerata tai muutoin tietoisesti käyttää tyyliltään negatiivissävytteisempää 

ilmausta (1991, s. 26), toisin kuin käännöstieteen ajatuksen mukaisesti. Allanin & 

Burridgen lähestymistapa eufemismeihin ja dysfemismeihin on myös enemmän 

leksikaalinen ja sanojen tyyliin ja konnotaatioihin keskittyvä, kun taas itse lähestyn 

asiaa käännösteorian ja sen kautta ilmausten abstraktiotasojen ja niiden muutosten 

kautta. Tästä syystä on mahdotonta, että oman tutkimukseni kontekstissa eufemismi ja 

dysfemismi ovat suoraan verrannollisesti vastakohtia, sillä eufemismiä käytettäessä 

sanan abstraktiotaso muuttuu, kun taas dysfemismiä käytettäessä abstraktiotaso 

yleensä pysyy samana, mutta tyylitaso eli rekisteri muuttuu. Näistä syistä en suoraan 

käsittele tutkimuksessani dysfemismin käyttöä eksplikointina tai eksplisiittistämisenä 
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(vrt. eufemismin käytön eli implikoinnin tai implisiittistämisen vastakohta), vaan 

ennemminkin rekisterin laskuna, jota käsittelen alaluvussa 4.3.2. 

Eksplisiittistämisessä oli jonkin verran poikkeamia elokuvien välillä. 

Eksplisiittistämisen määrä oli elokuvissa 3–9 % paitsi elokuvissa Tummien perhosten 

koti (0 %), Tyttö sinä olet tähti (2 %), Hymypoika (12 %) ja Miss Farkku-Suomi (17 %). 

Esimerkki 6 (FC): 

LT: Hei, mä en lähe mihinkää ryhmäjuttuihin. 

KT: Hey, I’m not into group sex. (Hei, mua ei kiinnosta ryhmäseksi.) 

Esimerkissä hyvin epätarkka termi juttu on eksplisiittistetty kontekstin mukaisesti 

seksiksi. Kohtauksessa kaksi nuorta henkilöä ovat komerossa harrastamassa seksiä, 

kun ryhmä muita hahmoja yllättävät heidät sieltä tarkoituksenaan keskeyttää akti. Jos 

sama abstraktion taso olisi haluttu säilyttää, vaihtoehtoinen käännös olisi voinut olla 

esim. suora käännös group stuff. 

Esimerkki 7 (MA): 

LT: Ja jos jotain… piparinreunaa haluatte nii hoitakaa iha ite, mä en oo mikää 

sutenööri. 

KT: Pussy is up to you, I’m no pimp. (Hoitakaa pillu iha ite, mä en oo mikää 

sutenööri.) 

Kuten esimerkistä näkyy, joidenkin seksuaalisten ilmausten kääntäminen voi olla 

hankalaa, jos ilmaus on vahvasti lähtökulttuurille ominaista puhekieltä. Piparinreuna 

ei ole suomessa yleinen puhekielinen termi, mutta se on osoitus suomelle ominaisesta 

sananmuodostuksen luovuudesta, joka ei välttämättä englanniksi ole samalla tavalla 

mahdollista. Suora käännös biscuit corner tai jopa gingerbread corner olisi 

ehdottomasti väärä käännösratkaisu. Jos kohdekielestä ei löydy sopivaa idiomaattista 

vastinetta, eksplisiittistäminen voi olla ainoa vaihtoehto. Toisaalta voidaan 

argumentoida, että käännösvalinta on onnistunut, sillä molemmat ilmaukset 

tarkoittavat alun perin jotain muuta kuin vaginaa. Väitän kuitenkin, että englannin 

pussy on vakiintuneempi termi vaginalle kuin suomalainen pipari. Esimerkki 7 voisi 

kuvata myös rekisterin laskua, sillä pipari on lievempi ilmaus kuin englannin karkea 

pussy, mutta eksplisiittistämistä siitä tekee juuri alkuperäinen lähtötekstin lisäys 

piparinreuna, joka ei ole laajasti käytössä oleva viittaus vaginaan, vaan elokuvan 
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hahmon oma ilmaus, ikään kuin kiertoilmauksen kiertoilmaus. Tästä syystä esimerkki 

on erityisen mielenkiintoinen. Tässä valitettavasti myös kohdetekstin kieli on vähän 

kärsinyt, sillä piparinreuna on huomattavasti värikkäämpi ja poikkeuksellisempi 

ilmaus kuin laajassa käytössä oleva pussy. 

Esimerkki 8 (HP): 

LT: -No kysy vaik Samii jos se ottais sult poskee. 

-Otin just faijaltas nii on leuat pikkusen kipeet! 

KT:  -Maybe Sami can blow you? (Ehkä Sami voi ottaa sulta poskeen?) 

-I just blew your dad, my jaws ache! (Otin just faijaltas poskeen, leukoihin 

sattuu!) 

Esimerkki ellipsin eksplisiittistämisestä. (Vrt. myös esimerkki 4.) Tässä esimerkissä 

on mahdollista, että tämä on ainoa looginen vaihtoehto, sillä jos haluaisi korvata 

englannin verbin blow, pitäisi ilmaus kiertää jotenkin, esimerkiksi I just did it to your 

dad, joka tietenkin turhaan pidentää ruututekstiä. Voimme myös miettiä mitkä tekijät 

muodostavat ”seksuaalisen ilmauksen” – suomeksi käytetään sanaliittoa ottaa 

poskeen, mutta ottaa ja poskeen eivät itsessään ole seksuaalisia ilmauksia. Sen sijaan 

englanniksi sama asia ilmaistaan vain yhdellä verbillä blow. 

Esimerkki 9 (HP): 

LT: Ihan jees lolloprofiili. 

KT: An OK profile of the tits. (Ihan jees tissiprofiili.) 

Olen laskenut eksplisiittistämiseksi myös vähemmän tunnetun termin kääntämisen 

laajalevikkisemmällä termillä, sillä vaikka molemmat sanat viittaisivat samaan asiaan 

eikä abstraktiotasossa sinällään tapahdu muutosta, termi ”yleiskielistetään” eli 

käännettäessä tapahtuu kuitenkin jonkinlainen muutos sen sijaan, että termi 

käännettäisiin yhtä ”epätarkalla” tai murteellisella sanalla, jota suuri osa katsojista ei 

välttämättä ymmärtäisi. Vrt. myös esimerkki 7. 

Esimerkki 10 (MA): 

LT: Oha se Hammeri ennenki sut munasillaan nähny. 

KT: He’s seen your balls before. (Onhan se sun munat ennenki nähny.) 
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Esimerkki epäselvästä tilanteesta, jossa käännös on kuitenkin luokiteltu 

eksplisiittistämiseksi. Suomeksi ”munasillaan” mielletään yleensä miehen 

kokonaisvaltaiseksi alastomuudeksi, eikä idiomi viittaa pelkästään kivesten 

näkymiseen. Kiveksethän voisivat näkyä, vaikka henkilöllä olisi esim. paita päällä ja 

housut polvissa. ”Munasillaan” voi myös olla vaikka miesten saunaillassa, mutta siellä 

ei välttämättä keskitytä muiden kivesten katseluun, vaan asiaa halutaan pikemminkin 

välttää esim. peittämällä genitaalit käsillä. Vaikka näin tekisi, olisi henkilö 

silti ”munasillaan”. Tässä esimerkissä on ikään kuin tarkennettu tai ”zoomattu” 

miehen kiveksiin pelkän alastoman kehon sijaan, eli siirrytty abstraktiotasossa 

yleisestä yksityiskohtaisempaan (vrt. esim. Díaz Cintaksen luokittelu hyperonyymillä 

yleistäminen, 2007, s. 203 – esimerkissä 10 suunta on päinvastainen). Kyseessä on siis 

eksplisiittistäminen. Sana on kuitenkin puhekielinen ja rekisteriltään alempi kuin esim. 

neutraali ”alasti” tai ”nakuna”. On mahdollista, että esimerkissä on haluttu välittää 

repliikin tyyli sen tarkan merkityksen sijaan. 

4.3.2 Implisiittistäminen 

Tässä tutkimuksessa määrittelen implisiittistämiseksi käännösratkaisun, jossa 

lähtötekstissä ilmipantu seksuaalinen ilmaus on käännöksessä muutettu eufemismiksi 

eli kiertoilmaukseksi. Tästä syystä termit implisiittistäminen ja eufemismi (tai: 

eufemismin käyttö) kulkevat käsi kädessä. Allan & Burridge luokittelevat kirjassaan 

Euphemism and Dysphemism: Language Used as Shield and Weapon (1991) 

eufemismit seuraaviin kategorioihin: 

• kielikuvat, metaforat, merkityksen muuttaminen ja uudelleenmuotoilu (esim. 

erota → laittaa lusikat jakoon; voihan vittu → voihan vattu18) 

• kiertoilmaus, pilkkominen, akronyymi, kirjainlyhenne, poisto19, synonyymillä 

korvaaminen20 (esim. WC → naistenhuone; narkomaani → narkkari; kämppä 

tyhjänä → käty; Keskusrikospoliisi → KRP; vittu → *****; perse → pylly) 

 
18 Koska Allanin & Burridgen teoksessa esimerkit ovat englanniksi, työn kirjoittaja on niiden pohjalta 

valinnut suomen kieleen sopivat esimerkit tähän työhön – osa esimerkeistä on käännetty suoraan, osan 

kirjoittaja on valinnut itse. 
19 Poisto on tässä luokiteltu eufemismin kategoriaksi, mutta olen omassa tutkimuksessani luokitellut sen 

nimensä mukaisesti poistoksi. Molemmat ovat kuitenkin lieventäviä strategioita. 
20 Tämä strategia taas vastaa omassa tutkimuksessani rekisterin muutosta. 
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• kiertoilmauksen luominen yleistyksellä yksityiskohtaisen sijaan ja 

yksityiskohtaan tarkennuksella kokonaisuuden sijaan (harvinainen strategia) 

(esim. genitaalit → nivusalue; ”oikeasti yskin ja koko pääni on täynnä 

ällöttävää räkää, jota niistän kahden minuutin välein” → ”nenä vähän 

vuotaa”) 

• liioittelu ja vähättely (esim. lahoamispisteessä oleva röttelö → unelmiesi 

hurmaava uudistuskohde; kuolla → nukkua pois) 

• kielilainat (esim. pyllynreikä → latinasta lainattu anus) 

• opitut termit tai tekninen jargon sekä puhekieliset tai yleiset termit (esim. paska 

→ uloste; kuukautiset → menkat). (Mts. 14–20.) 

Allanin & Burridgen kategorioista ja esimerkeistä voimme huomata, että vaikka 

eufemismi yleensä syntyy korvaamaan negatiivisena pidettyjä asioita, kaikki 

kiertoilmaukset eivät kuitenkaan liity tabuina tai muutoin julkisesti hyväksymättöminä 

pidettyihin asioihin, vaan kiertoilmaus voidaan muodostaa myös neutraaleille asioille 

– kiertoilmauksella nimensä mukaisesti ilmaistaan jokin asia toisella tavalla, toista 

kautta. Eufemismin käytön tavoite voi myös olla huvittaa keskustelukumppania. 

Joskus ero kiertoilmauksen ja synonyymin välillä on häilyvä. Tapauksissa, joissa 

kiertoilmaus on korvattu synonyymiä käyttämällä (esim. edellä esitetyssä listassa 

kaksi viimeisintä kohtaa), katson, että kyseessä on ennemmin rekisterin muutos kuin 

abstraktiotason muutos. 

Implisiittistäminen oli toiseksi vähiten käytetty käännösstrategia, ja sen määrä oli 

kaikissa elokuvissa 7 % tai alle käytetyistä strategioista, paitsi elokuvissa Tyttö sinä 

olet tähti (9 %) ja Matti (13 %). 

Esimerkki 11 (KK): 

LT: Aiotsä kertoo sille et sä panet sen miestä? 

KT: Are you going to tell her you’re sleeping with her husband? (Aiotsä kertoo sille 

et sä makaat sen miehen kanssa?) 

Yleisin implisiittistämisen strategia on muuttaa suorasanainen seksuaalinen ilmaus 

kiertoilmaukseksi. Esimerkissä seksuaalinen ilmaus panna on implisiittistetty 

idiomaattiseksi ilmaukseksi sleeping with, jossa suoraa viittausta sukupuoliyhteyteen 

on lievennetty. Toisin kuin useissa tutkielmassani esitellyistä käännöksistä ja 
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käännösehdotuksista, fraasi sleeping with pidentää ruututekstiä verrattuna esimerkiksi 

vaihtoehtoon fucking. Vaikuttaa siis siltä, että implisiittistäminen ei ole seurausta av-

kääntämiselle pakollisesta tiivistämisestä. 

Esimerkki 12 (TSOT): 

LT: Haluutsä sitä pilluu vai et? 

KT: You wanna get laid or not? (Haluutsä päästä sänkyyn vai et?) 

Aineistoni valossa vaikuttaa siltä, että implisiittistämisessä useimmiten yksittäinen 

seksuaalinen termi käännetään implisiittisemmällä, joskin sujuvalla ja loogisella 

fraasilla. Esimerkki on hyvin samankaltainen kuin edellinen. Haluaisin kiinnittää 

erityistä huomiota siihen, että molemmat käännösratkaisut pidentävät (kenties turhaan) 

ruututekstiä (vrt. esimerkiksi lyhyemmät vaihtoehdot fucking ja pussy). 

Esimerkki 13 (LE): 

LT:  -Mitä sä haluut? 

-En tiiä, munaa. 

KT: -What do you want? (Mitä sä haluut?) 

-I don’t know, sex. (En tiiä, seksiä). 

Implisiittistämistä voi tapahtua, vaikka pysyttäisiin yleisesti seksuaalisen 

kanssakäymisen alueella. Tässä esimerkissä on siirrytty abstraktiotasossa ”osasta 

kokonaisuuteen” – suomeksi henkilö ajattelee juuri penistä, kun englanniksi hän 

ajattelee seksiä, vaikka siihenhän ei välttämättä käytetä penistä ollenkaan. Vertaa myös 

esimerkki 10 eksplisiittistämisestä, jossa suunta oli päinvastainen, eli ikään kuin 

tarkennettiin pelkästä alastomuudesta juuri genitaaleihin. Mielenkiintoinen huomio on 

myös se, että sekä esimerkissä 10 että 13 viitataan jollain tavalla miehen munaan tai 

muniin – ilmaus on itsessään epätarkka, sillä se voi tarkoittaa sekä penistä että kiveksiä 

– joten kenties jonkinlaista eksplisiittistämistä tai implisiittistämistä kaivataan. Tässä 

esimerkissä henkilö sanoo kuitenkin ajattelevansa munaa, joten voidaan olettaa, että 

kyse on peniksestä. 
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Esimerkki 14 (MA): 

LT: Ei meikäläinen oo ikinä joutunu PILLUSTA maksamaan! 

KT: First time I’ve paid for getting laid. (Tämä on ensimmäinen kerta, kun joudun 

maksamaan sänkypuuhista.) 

Esimerkin 14 käännös kiinnitti erityisesti huomioni, sillä kohtauksessa Matti Nykänen 

hyvin selkeästi painottaa pillusta-sanaa (merkitty tässä kapiteeleilla). Voidaan siis 

argumentoida, että seksuaalinen ilmaus on repliikissä tärkeässä osassa ja selkeästi 

määrittää sen tyyliä ja sanomaa. Tämä ei kuitenkaan ole saanut kääntäjää valitsemaan 

suoraa käännöstä (ml. viittaus seksuaaliseen ruumiinosaan), vaan painokas termi on 

korvattu hajuttomalla ja mauttomalla kiertoilmauksella. 

4.4 Rekisterin muutos 

Rekisterin määrittelyssä on kielitieteen alalla eroavaisuuksia. Rekisterillä voidaan 

tarkoittaa rajattuihin tilanteisiin kytkettyä kielimuotoa, johon liittyy mm. ennalta 

oletettu kielen käyttötapa sekä oletetut osallistujaroolit (esimerkiksi 

asiakaspalvelutilanne, urheilulähetys) (ks. esim. Mäntynen et al. 2006, s. 19 & 22; 

Leckie-Tarry 1993, s. 28–29; Tieteen termipankki: rekisteri). Toinen määrittely ei liity 

niinkään rajattuun tilanteeseen, vaan kielen muodollisuuteen: 

Sanaa rekisteri saatetaan käyttää myös toisenlaisena kattoterminä, kun viitataan 

epämääräisemmin kielen muodollisuuden asteeseen: ylätyyli, yleiskieli, arkikieli ja 

slangi. (Mäntynen et al. 2006, s. 39.) 

Joitain samankaltaisuuksia on kuitenkin todettu. Tieteen termipankissa rekisteriä 

selitetään näin: 

Eri rekisterit voivat poiketa toisistaan mm. sanastollisesti, kieliopillisesti ja 

syntaktisesti. -- Tilanteeseen sopivan rekisterin valintaan vaikuttaa mm. tilanteen 

muodollisuus. 

Yleisesti voidaan kuitenkin määritellä, että rekisterillä tarkoitetaan sitä, että 

kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa eri syistä johtuen (Mäntynen et al. 2006, s.  38). 

Omassa tutkimuksessani rekisterin määrittely nojaa ensisijaisesti Mäntysen 

määrittelyyn rekisteristä viitteenä kielen muodollisuuden asteesta. 

Rekisteri saattaa aiheuttaa kääntäjille päänvaivaa sellaisten kielten kanssa, joissa on 

tarkka etiketti puhuttelulle, titteleille ja kohteliaisuudelle, kuten esim. ranska ja japani. 
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Suomalaisessa kulttuurissa katsotaan, että teitittely on kohteliasta, muttei niin 

välttämätöntä kuin muissa kielissä. Rekisterillä voidaan viitata myös tekstin yleiseen 

sävyyn tai tyyliin: formaalissa rekisterissä saatettaisiin pyytää suolapurkkia 

esimerkiksi sanoin: ”anteeksi, herra, voisitteko ystävällisesti ojentaa suolan?” 

(kärjistetty esimerkki), kun taas hyvin vapaamuotoisessa tilanteessa, esimerkiksi oman 

kodin keittiössä kokatessa sama pyyntö saattaisi kuulua näin: ”anna suola”. 

Tässä tutkimuksessa määrittelen rekisterin yleisesti tekstin tyylin tasoksi, mutta tutkin 

sitä yksittäisten ilmausten kautta. Määrittelen, että rekisterin muutos tapahtuu silloin, 

kun sekä lähtötekstissä että kohdetekstissä esiintyy seksuaalinen ilmaus, mutta 

kohdetekstissä se on muutettu joko formaalimpaan tai alatyylisempään suuntaan. 

Esim. alatyylinen ilmaus perse muuttuu kohdetekstissä sanaksi pylly tai toisin päin: 

formaali emätin muuttuu kohdetekstissä alatyyliseksi pillu-sanaksi. Tutkijat ovat 

sisällyttäneet tyylin muutoksen käännösstrategioiden listaan: mm. Díaz Cintas (2007: 

s. 189, 191) sekä Baker: hän puhuu teoksessaan In Other Words: A Coursebook on 

Translation leimallisen tai muuten negatiivisia konnotaatioita herättävän 

kielen ”kääntämisestä neutraalimmalla tai vähemmän ekspressiivisellä sanalla” (2011, 

s. 25). 

Tämän strategian tiimoilta päänvaivaa ovat aiheuttaneet mm. slangisanat kuten nussia, 

panna, berberi ja niin edelleen – minkä englanninkielisen ilmauksen voi katsoa olevan 

niiden kanssa samaa rekisteriä? Ovatko esimerkiksi fuck ja shag samalla viivalla? 

Tällaisiin jaotteluihin olen hakenut apua internetistä löytyvistä sanakirjoista. Aina 

sanakirjoistakaan ei kuitenkaan ole apua, ja makuasioistahan ei voi kiistellä, joten 

analyysissä esittämäni huomiot esim. tyylistä voivat joskus olla melko subjektiivisia. 

Huomioin rekisterin muutoksissa myös yleisesti hyväksytyn kielen tasot. Jos 

esimerkiksi myös lasten korville sopiva sana pylly on vaihdettu sanaksi ass tai lääkärin 

suuhun sopiva sana vagina tai emätin muuttuu pussyksi, on rekisterin tasossa 

tapahtunut muutoksia. Muutokset rekisterissä vaikuttavat lähinnä yksittäisiin sanoihin 

(vrt. esim. eksplisiittistäminen, jossa yksittäiset sanat saattavat muuttua pidemmiksi 

fraaseiksi tai toisin päin). 
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4.4.1 Rekisterin nosto 

Kun käännetyn ilmaisun rekisteriä on nostettu, on kohdetekstissä 

käytetty ”formaalimpaa” ilmausta. En kuitenkaan ota kantaa siihen, kuinka paljon 

rekisteriä on nostettu, eli rekisterin tasoja ei ole jaoteltu hierarkkisesti (vrt. esim. 

gluteus maximus – takapuoli – perse), vaan keskityn ainoastaan rekisterin muutoksen 

suuntaan (alemmalle tai ylemmälle tasolle). Esimerkiksi sanan panna muuttaminen 

seksin harrastamiseksi on rekisterin nostoa, vaikka termille löytyisi 

vieläkin ”virallisempi” ja täten yleisesti hyväksytympi ilmaus (esim. olla 

sukupuoliyhteydessä) – vertaa myös panemisen muutos sänkyyn menemiseksi, joka 

taas olisi implisiittistämistä. Rekisterin nosto lukeutuu lieventäviin 

käännösstrategioihin. 

Keskiarvollisesti rekisterin nostoa käytettiin käännösstrategiana 6 %, suurimmassa 

osassa elokuvia rekisterin noston osuus oli 4–9 %. Poikkeuksen muodostaa elokuva 

Kuudes kerta (2 %). 

Esimerkki 15 (TSOT): 

LT: Täs on kysymys vaa nussimisesta. 

KT: It’s all about sex. (Täs on kysymys vaa seksistä.) 

Nussiminen on selkeästi puhekielisempi ja alatyylisempi termi kuin neutraali seksi. 

Toisaalta voitaisiin argumentoida, että it’s all about sex on jonkinlainen vakiintunut 

fraasi englannissa, hieman samantyyppisesti kuin suomeksi esimerkiksi ”seksi myy”, 

minkä takia se olisi luonnollinen käännösvalinta ja sopii kohtauksen kontekstiin. 

Toisaalta suomeksi ei ole käytetty lausahdusta ”seksi myy” tai vastaavaa, vaan käytetty 

virke on varmasti valittu tietoisesti. Juuri tästä syystä sana sex ei hätkäytä samalla lailla 

kuin lähtötekstissä käytetty nussiminen. Kontekstina kohtauksessa on aloittelevan 

laulajatar Nellin ensimmäisen levyn kansikuvaukset. Kohtauksessa näkyy selvästi, että 

Nellillä on tilanteessa epämukava olo, kun häntä käsketään käyttäytymään ja 

näyttämään seksikkäältä, mitä hän ei haluaisi itse tehdä. Myös tästä syystä 

sanavalinnoilla on merkitystä – Nellin managerin käyttämät sanat lisäävät tilanteen 

epämukavuutta, mutta käännös ei aiheuta yhtä voimakasta tunnetta ja vaikuttaa myös 

kohtauksen kielen tyyliin huomattavasti. 
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Esimerkki 16 (HP): 

LT: Mä haluun nähä kun muna menee pilluun. 

KT: I wanna see penetration. (Mä haluun nähä penetraatiota.) 

Esimerkki 16 on mielenkiintoinen, sillä kaksi seksuaalista ilmausta (muna ja pillu) on 

korvattu yhdellä, rekisteriltään korkeammalla termillä penetraatio, joka on 

luonteeltaan neutraali, jopa kliininen. Toisaalta käännöksessä on säilytetty 

puhekielisyys: mä haluun on käännetty niin ikään yleiskielestä poikkeavalla 

verbimuodolla I wanna. Miksi puhekielinen variantti on säilytetty, mutta seksuaalinen 

ilmaus on lievennetty? Yksi vaihtoehto olisi ollut, jos kääntäjä olisi halunnut säilyttää 

saman rekisterin tason, esimerkiksi I wanna see him slip the dick in (joka jollain tasolla 

säilyttäisi myös lauseen puhekielisyyden) tai I wanna see the dick being inserted. 

Toisaalta nämä pidentäisivät ruututekstiä hieman: alkuperäisessä käännöksessä on 24 

merkkiä, kun taas omissa ehdotuksissani on 32 ja 35 merkkiä. Toisaalta tässä kohdassa 

dialogi on melko hidasta eikä muita repliikkejä seuraa nopealla tahdilla, joten ruudussa 

olisi ollut tilaa esim. kaksiriviselle ruututekstille. Tämän ja seuraavan ruututekstin 

välissä oli noin 1 sekunti aikaa, ja alkuperäinen ruututeksti näkyi ruudulla noin 3 

sekuntia. Vertasen ohjeiden mukaisesti täyspitkän (33 + 33 merkkiä) kaksirivisen 

ruututekstin tulisi näkyä ruudussa neljästä viiteen sekuntia (Vertanen 2007, s. 151), 

kun taas omat ehdotukseni olivat huomattavasti alle 66 merkkiä, eli aikaa hieman 

pidemmälle ruututekstille olisi ollut. Myös Käännöstekstitysten laatusuosituksissa 

sanotaan, että suomalaisten lukunopeuden mukaisesti repliikin tulisi olla korkeintaan 

12–14 merkkiä per sekunti (mts. 7). Omat ehdotukseni mahtuvat tähän rajaan varsin 

hyvin. Omassa ehdotuksessani silti toinen seksuaalinen ilmaus poistettaisiin 

kokonaan, joten yksi vaihtoehto, jossa molemmat seksuaaliset ilmaukset 

säilytettäisiin, voisi olla esimerkiksi I wanna see the dick enter the pussy (37 merkkiä), 

vaikka jälleen kerran käännöksen idiomaattisuus voidaan kyseenalaistaa. 

4.4.2 Rekisterin lasku 

Toisin kuin rekisterin nostossa, kun käännetyn ilmaisun rekisteriä on laskettu, on 

kohdetekstissä käytetty alatyylisempää ilmausta. Rekisterin lasku lukeutuu 

vahvistaviin käännösstrategioihin. Rekisterin lasku oli keskiarvollisesti vähiten 
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käytetty käännösstrategia (2 %). Sitä oli käytetty kaikissa elokuvissa 6 % tai alle21. Se 

oli kaikissa elokuvissa vähiten käytettyjen käännösstrategioiden joukossa (joskus 

jaetulla sijalla rekisterin noston kanssa) tai strategiaa on jätetty kokonaan käyttämättä. 

Esimerkki 17 (LE): 

LT: Tykkäätsä kun laitetaan sormi pyllyyn? 

KT: Do you like me touching your ass? (Tykkäätsä kun mä koskettelen sun persettä?) 

Aineistossani esiintyi yhteensä viisi esimerkkiä rekisterin laskusta, joista kolmessa 

kyse oli sanan pylly tai peba kääntämisestä alatyylisemmällä sanalla ass, kuten myös 

esimerkissä 17. Rekisteriä on laskettu melko harmittomasta pyllystä alatyyliseen ass-

sanaan, mutta huomioitavaa on myös implisiittisyyden aste: lähtötekstissä anaali 

penetroidaan sormella, mutta kohdetekstissä vain kosketellaan takapuolta. Esimerkissä 

esiintyy siis sekä rekisterin laskua, mikä on vahvistava käännösstrategia, että myös 

implisiittistämistä, joka on lieventävä käännösstrategia. Analyysiä tehdessäni mietin, 

millaisessa suhteessa lieventäviä ja vahvistavia käännösstrategioita käytetään – onko 

jossain muualla esim. käytetty vahvistavaa, kun toisaalla tai jossain lähistöllä on 

käytetty lieventävää strategiaa, eli onko strategioiden käyttö ikään kuin tasapainossa? 

Esimerkissä 17 tilanne ainakin näyttää siltä. En kuitenkaan löytänyt riittävästi 

samansuuntaisia käännösratkaisuja muualta aineistostani, jotta spekulaation voisi 

todistaa oikeaksi. 

Olen keskittynyt esimerkissä vain yksittäiseen sanaan pylly, mutta kenties kääntäjä on 

koko lauseen kontekstissa yrittänyt tasoittaa tyylieroja vaihtaessaan pyllyn 

kärkevämmäksi ass-sanaksi mutta sormen työntämisen pyllyyn pelkäksi perseen 

kosketteluksi. Oma mielipiteeni kuitenkin on, että ass ei sanana ole rekisteriltään 

matalimmasta päästä, eli ei ole luonteeltaan kovin shokeeraava vaan melko neutraali, 

kun taas pyllyn koskettelu ja sormen työntäminen peräaukkoon ovat ”roisiudessa” 

aivan eri tasoilla. Seuraavassa alaluvussa tutkin tarkemmin kontekstin vaikutusta 

käännösstrategioiden valintaan. Yksi mahdollinen selittävä tekijä muutokselle sanasta 

pylly sanaan ass on se, että kääntäjä ei ole halunnut valita sanalle pylly leimallista 

 
21 Huomionarvoista on, että esimerkiksi elokuvassa Miss Farkku-Suomi, jossa rekisterin laskua on 

käytetty 6 % ajasta, kyseisiä ilmauksia on kuitenkin vain yksi elokuvan koko määrästä eli 

kahdeksastatoista seksuaalisesta ilmauksesta. Samanlainen tilanne on myös elokuvassa Tummien 

perhosten koti (5 %; 1/22). Vaikka prosenttimäärät ovat hieman korkeampia, on siis kuitenkin kyse 

yksittäistapauksista. Lisää pohdintaa seuraavassa alaluvussa. 
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kielivarianttia, eli joko bum (brittienglanti) tai butt (amerikanenglanti). Tämä 

argumentti ei kuitenkaan kannattele kovin pitkälle, sillä myös ass on enemmän 

amerikanenglannissa käytetty variantti (vrt. brittienglannin arse). Tarkemman 

tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että elokuvan Levottomat kääntäjä käyttää 

järjestelmällisesti amerikkalaista kielivarianttia, kuten esimerkiksi fuck vs. shag, dick 

vs. knob ja niin edelleen. Tämä on huomattavissa myös muissa kuin seksuaalisissa 

ilmauksissa, esim. best friend vs. best mate. 

4.5 Konteksti 

Yksi tutkimukseni pääteemoista on kontekstin tarkastelu. Yksi 

tutkimuskysymyksistäni onkin ”Mikä on kontekstin vaikutus seksuaalisiin ilmauksiin 

käytettävän käännösstrategian valinnassa?” Olen pyrkinyt edeltävissä alaluvuissa 

esittelemään myös pienen katsauksen kontekstiin, joissa seksuaalinen ilmaus 

kohtauksessa esiintyy ja miten se on mahdollisesti vaikuttanut käännösstrategian 

valintaan. Konteksti on itsessään pulmallinen tutkimuskohde, sillä se on käsitteenä 

niin abstrakti. Mäntysen et al. teoksessa Genre – tekstilaji (2006) konteksti 

määritellään näin: 

Suppeammin käytettynä termillä konteksti voidaan viitata joko (a) tilanteeseen, joka 

kielenkäyttöä ympäröi tai jonka osana kielenkäyttö on, (b) tekstiyhteyteen eli 

kotekstiin (cotext), jolla tarkoitetaan tarkasteltavana olevaa kieliainesta ympäröivää 

tekstiä tai (c) sekä tilanteeseen että tekstiyhteyteen. -- 

Kontekstilla voidaan edellisten lisäksi tarkoittaa myös lajikontekstia tai ylipäätään 

muiden tekstien luomaa kontekstia, intertekstuaalista kontekstia. (Mts. 40.) 

Myös Tieteen termipankin määrittely mukailee tätä määrittelyä: 

1. ilmauksen kielellinen ympäristö, käyttöyhteys, tilanneyhteys tai kulttuurinen tausta, 

joka vaikuttaa sen tulkintaan 

2. ilmauksen käyttöyhteys siten, että välitön kielellinen tekstiyhteys eli koteksti on 

suljettu sen ulkopuolelle (Tieteen termipankki: konteksti) 

Olen viitannut kontekstiin eri muodoissa läpi tutkimukseni. Teorialuvussa se vaikutti 

seksuaalisten ilmausten määrittelemiseen (esimerkiksi kulttuurinen, ajallinen ja 

sosiaalinen konteksti). Konteksti eli esimerkiksi se, mitä ruudulla tapahtuu, vaikuttaa 

suuresti siihen, onko jokin ilmaus seksuaalinen vai ei, ja se onkin toiminut epäselvissä 

tapauksissa ilmausten määrittelyn pohjana (vrt. luku 2.1 ja 3.2). Näiden lisäksi 

kontekstilla voidaan tutkimuksessani tarkoittaa niinkin laajoja käsitteitä kuin historia, 
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yhteiskunta, kulttuuri ja niin edelleen. Esimerkiksi Dwi Putranti et al. huomasivat, että 

Indonesiassa seksuaalisista ilmauksista vain 36 % on käännetty suoraan (2018, s. 68), 

kun taas omassa aineistossani suoran käännöksen määrä on 65 %. Tästä voi siis 

huomata, että Suomen ja Indonesian olosuhteet ovat varsin erilaiset. Humanistien ja 

etenkin kieli- ja käännöstieteilijöiden lempilausahdus on ”riippuu kontekstista”, sillä 

konteksti vaikuttaa niin laajasti tekstin tulkintaan ja siten myös käännösstrategian 

valintaan. Mielestäni mitään ilmiötä tai teosta ei voi tutkia irrallaan sen kontekstista. 

Esimerkiksi tämän takia ei riittäisi, että hyödyntäisin tutkimuksessani ainoastaan 

kvantitatiivista dataa, kuten luvussa 3.3 mainitsin. 

Myös elokuvan tai muun audiovisuaalisen teoksen genrellä on merkitystä. 

Kandintyössäni vuonna 2016 tutkin seksuaalisten ilmausten tekstittämistä englannista 

suomeen tosi-tv-ohjelmassa Geordie shore. Ohjelman idea on lähinnä tirkistellä, 

kuinka newcastlelaisnuoret juovat paljon alkoholia ja iskevät paljon petikumppaneita. 

Voidaan argumentoida, että tällaisen ohjelman katsoja on jo valmiiksi tietoinen, että 

sarjassa käytetään paljon alatyylistä kieltä – varsinkin, kun ohjelman alkuun ja 

mainoskatkojen jälkeen näytetään varoitus runsaasta vulgääristä kielestä ja korostetun 

eksplisiittisestä (ks. alaviite 8 s. 16) visuaalisesta sisällöstä. Tutkimissani elokuvissa 

katsojia elokuvakokemukseen toki ohjaa DVD-julkaisun takakansitekstit ja elokuvan 

ikäraja, mutta esimerkiksi alatyylisestä kielestä ei varoiteta niin selkeästi. DVD-

julkaisun takakansiteksti voi kuitenkin antaa osviittaa tästä. 

4.5.1 Koteksti 

Kotekstilla tarkoitetaan tarkastellun segmentin välittömässä läheisyydessä olevaa 

tekstiä eli kokonaisia ruututekstejä ja repliikkien yksittäisiä sanoja, kun tutkitaan 

repliikkiä kokonaisuudessaan, sekä edeltäviä tai seuraavia ruututekstejä. Koteksti ei 

kuitenkaan rajoitu vain tähän, vaan sen voi mieltää myös laajemmaksi 

tekstiyhteydeksi, esim. elokuvaan tai romaaniin kokonaisuudessaan tai 

romaanitrilogian muihin teoksiin. Olen jo esittänyt joitain huomioita seksuaalisten 

ilmausten kääntämisestä ja kuinka se vaikuttaa koko teoksen tyyliin, ja seuraavassa 

alaluvussa tutkin tarkemmin aineistoni sisältä löytyviä erilaisia kategorioita (jotka ovat 

omalla tavallaan myös koteksteja). Tässä alaluvussa haluan esitellä muutaman 

esimerkin, jossa analysoin seksuaalisten ilmausten kääntämistä niiden välittömässä 

lähikontekstissa eli kotekstissa (ks. myös esimerkki 17). 
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Esimerkki 18 (LE): 

LT: Vitun jätkä saatana, pelkästään parhaiden kavereides tyttöystäviä saatana nussit, 

vittu! 

KT: You only fuck your friends’ girlfriends, huh? (Ai sä nussit vaan sun kavereiden 

tyttöystäviä?) 

Esimerkissä 18 seksuaalinen ilmaus on käännetty suoraan, mutta lauseen muut 

alatyyliset ilmaukset (4 kpl kirosanoja, merkitty kursiivilla) on jätetty kokonaan 

kääntämättä. Tämä vaikuttaa huomattavasti repliikin tyyliin. Seksuaaliseen 

ilmaukseen on kyllä käytetty nussia-sanaa vastaavasti alatyylistä termiä fuck, mutta 

silti kohdekielinen repliikki ei ole yhtä alatyylinen kuin lähtökielen repliikki. 

Huomionarvoista on myös se, että puhekielinen sana jätkä on myös jätetty pois 

käännöksestä. Tilaa olisi ollut esimerkiksi lisäykselle ”You only fuck your friends’ 

girlfriends, fucking pervert!” [’Sä nussit vaan sun kavereiden tyttöystäviä, vitun 

pervo!’], jossa edes yksi kirosana olisi säilytetty, ja puhekielinen jätkä, joka ei ehkä 

sellaisenaan istu ruututekstiin, korvattaisiin puhekielisellä sanalla pervert. 

Esimerkki 19 (MFS): 

LT: Ei sen huoneesta ainakaa vähhää aikkaa oo kuulunu mittää naimisen ääniä. 

KT: Ain’t heard no sounds of fuckin’ for some time now. 

Esimerkissä 19 ei näy seksuaalisen ilmauksen lieventäminen, mutta valitsin sen, koska 

käännöksessä näkyy poikkeavat verbirakenteet hyvin selvästi. Elokuvassa Miss 

Farkku-Suomi lieventäviä käännösstrategioita on kuitenkin käytetty 16 % ajasta. 

Esimerkissä näkyy, kuinka Oulun murretta on alleviivattu esim. yleiskielestä 

poikkeavilla verbimuodoilla (kaksoisnegaatio ain’t heard no sounds ja lyhennetty 

verbimuoto fuckin’). Yleiskielellä sama repliikki kuuluisi jotakuinkin näin: ”(I) 

haven’t heard any sounds of fucking for some time now.” 

4.5.2 Aineiston sisäiset laajemmat kontekstit 

Alaluvussa 3.2 puhuin siitä, kuinka aineistoni elokuvat voi eritellä erilaisiin 

pienempiin ryhmiin esimerkiksi seuraavien tekijöiden mukaan: 

• ilmestymisajankohta (vuosina 2000–2010 ilmestyneet ja vuoden 2010 jälkeen 

ilmestyneet elokuvat) 
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• kohdeyleisö/ikärajat (nuoremmalle yleisölle eli ikärajoiltaan K-11–13 olevat 

sekä vanhemmalle yleisölle eli ikärajoiltaan K-15–K-16 olevat elokuvat) 

• elokuvakohtainen seksuaalisten ilmausten esiintymisen määrä verrattuna 

aineiston keskiarvoon (elokuvat, joissa seksuaalisia ilmauksia alle tai yli koko 

aineiston keskiarvon eli 38 kpl) ja 

• juonisisältö (onko seksi elokuvan juonen keskiössä vai ei). 

 

 

Elokuva 

 

Ilmestynyt v. 

2000–2010 

 

Nuorempi 

yleisö (K-11–

K-13) 

 

Vanhempi 

yleisö (K-15–

K-16) 

 

Seksi 

keskeisenä 

teemana 

Seksuaalisia 

ilmauksia 

alle 

aineiston 

keskiarvon 

(38 kpl) 
 

Hymypoika 

 

X 
  

X 

 

X 
 

 

Tyttö sinä olet 

tähti 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

Tummien 

perhosten koti 
 

 

X 

 

X 

   

X 

 

FC Venus 
 

 

X 

 

X 
   

 

Matti 
 

 

X 
  

X 
  

 

Levottomat 
 

 

X 
  

X 

 

X 
 

 

Miss Farkku-

Suomi 

  

X 

   

X 

 

Kuudes kerta 
 

   

X 

 

X 
 

Taulukko 2. Tutkielman aineiston sisäinen jaottelu eri kategorioihin. 

Jaottelun kaikki luvut löytyvät tutkielman liitteestä 10, s. 76, tähän lukuun nostan niistä 

huomionarvoisimmat poikkeamat (vähintään 2 prosenttiyksikköä koko aineiston 

keskiarvoon nähden, ks. otteet alempana). Visuaalisessa muodossa oleva vertaileva 

kaavio eri elokuvien välillä esiintyvistä käännösstrategioista taas löytyy liitteestä 9, 

s. 75. Suurimmaksi osaksi käytettyjen käännösstrategioiden keskiarvot kategorioittain 

poikkesivat alle kaksi prosenttiyksikköä aineiston keskiarvosta. Pieniä muutoksia 

tapahtui suoran käännöksen ja poiston välillä vuosien 2000–2010 aikana ilmestyneissä 

elokuvissa: 
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• tässä kategoriassa suoraa käännöstä käytettiin 62 % ajasta, kun koko aineiston 

keskiarvo on 65 %; 

• poistoa taas käytettiin 18 % ajasta, kun aineiston keskiarvo on 15,5 % 

sekä nuoremmalle yleisölle tarkoitetuissa elokuvissa: 

• tässä kategoriassa suoraa käännöstä käytettiin 61 % ajasta, kun koko aineiston 

keskiarvo on 65 %; 

• poistoa käytettiin 18 % ajasta, kun aineiston keskiarvo on 15,5 % ja 

• rekisterin nostoa käytettiin 8 % ajasta, kun aineiston keskiarvo on 6 %. 

Vanhemmalle yleisölle suunnatuissa elokuvissa taas oli hieman enemmän suoraa 

käännöstä (68 %, kun aineiston keskiarvo 65 %). On kenties loogista, että nuoremmille 

katsojille tarkoitetuissa elokuvissa lieventäviä strategioita on käytetty hieman 

enemmän, kun taas vanhemmille katsojille ilmauksia voi kääntää suoraankin. Suurin 

poikkeama oli kuitenkin kategoriassa vuoden 2010 jälkeen ilmestyneet elokuvat, joihin 

kuuluvat elokuvat Miss Farkku-Suomi ja Kuudes kerta. Näissä elokuvissa 

• suoran käännöksen osuus oli 76 %, kun koko aineiston keskiarvo on 65 %; 

• poistoa oli vain 6 %, kun aineiston keskiarvo on 15,5 %; 

•  eksplisiittistämistä oli 11 %, kun aineiston keskiarvo on 6,5 %; 

•  implisiittistämistä oli 1,5 %, kun aineiston keskiarvo on 5 % sekä 

• rekisterin nostoa oli 3 %, kun aineiston keskiarvo on 6 %. 

Luvut ovat kategorian elokuvien yhteenlaskettuja keskiarvoja, vrt. myös elokuvat 

yksittäin (elokuvakohtaiset taulukot löytyvät tutkielman liitteistä). 

 Suora 

käännös, 

aineiston 

ka 65 % 

Poisto, 

aineiston 

ka 

15,5 % 

Eksplisiittis-

täminen, 

aineiston ka 

6,5 % 

Implisiittis-

täminen, 

aineiston ka 

5 % 

Rekisterin 

nosto, 

aineiston 

ka 6 % 

Rekisterin 

nosto, 

aineiston 

ka 2 % 

Yht. 

(koko 

kategoria) 

 
Ilmestynyt 

v. 2010– 
47 

(76 %) 

4 

(6 %) 

7 

(11 %) 

1 

(1,5 %) 

2 

(3 %) 

1 

(1,5 %) 

62 kpl 

1. ote liitteestä 10: taulukko käännösstrategioista eri tavoin kategorioitujen teosten 

välillä. Taulukko löytyy kokonaisuudessaan sivulta 76. 
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Vaikuttaa siis siltä, että vuoden 2010 jälkeen ilmestyneissä elokuvissa 

ollaan ”uskollisempia” alkuperäisille seksuaalisille ilmauksille eikä niiden 

abstraktiotasoa tai rekisteriä ole muutettu yhtä paljon kuin hieman vanhemmissa 

elokuvissa. 

Sen sijaan elokuvassa esiintyvien seksuaalisten ilmausten määrä tai seksin rooli 

elokuvassa (keskiössä tai ei keskiössä) ei juurikaan vaikuta käännösstrategian 

valintaan. Koko aineistossa seksuaalisten ilmausten määrän per elokuva keskiarvo on 

38. Tutkin, onko vaihtelua esimerkiksi selkeästi tämän alle jääneiden elokuvien välillä 

(Tummien perhosten koti 22 kpl ja Miss Farkku-Suomi 18 kpl seksuaalista ilmausta 

elokuvassa) tai määrällisesti runsaampien elokuvien välillä (esim. kärkisijat 

Hymypoika 52 kpl ja Levottomat 45 kpl seksuaalista ilmausta elokuvassa). 

Huomattavimmat poikkeukset keskiarvoista olivat Tummien perhosten kodin ja Miss 

Farkku-Suomen eli vähiten seksuaalisia ilmauksia sisältävien elokuvien kohdalla 

kenties yllättäen implisiittistämisen ja rekisterin laskun käytössä, sillä 

implisiittistämistä käytetiin molemmissa 0 % (eli seksuaalinen ilmaus on käännetty 

suoraan eikä sitä ole korvattu kiertoilmauksella) ja rekisterin laskun määrät olivat 

Tummien perhosten kodissa 5 % ja Miss Farkku-Suomessa 6 % (eli lieventämisen 

sijaan teoksen tyyliä on laskettu). Erot eivät kuitenkaan olleet päätähuimaavia, sillä 

muissa elokuvissa implisiittistämistä oli käytetty 2–13 % ja rekisterin laskua 0–2 %. 

Sen sijaan poistoa, joka on lieventävä käännösstrategia, on käytetty elokuvissa hieman 

enemmän, keskiarvoisesti 20 % ajasta, kun koko aineiston keskiarvo on 15,5 %. 

 Suora 

käännös, 

aineiston 

ka 65 % 

Poisto, 

aineiston 

ka 

15,5 % 

Eksplisiittis-

täminen, 

aineiston ka 

6,5 % 

Implisiittis-

täminen, 

aineiston ka 

5 % 

Rekisterin 

nosto, 

aineiston 

ka 6 % 

Rekisterin 

nosto, 

aineiston 

ka 2 % 

Yht. 

(koko 

kategoria) 

 

Seksuaalisia 

ilmauksia 

alle 

aineiston 

keskiarvon 

(38 kpl) 

 

25 

(62,5 %) 

8 

(20 %) 

3 

(7,5 %) 

0 2 

(5 %) 

2 

(5 %) 

40 kpl 

2. ote liitteestä 10: taulukko käännösstrategioista eri tavoin kategorioitujen teosten 

välillä. Taulukko löytyy kokonaisuudessaan sivulta 76. 



61 

 

 

4.5.3 Kulttuurikonteksti, huumori ja sanaleikit 

Aineistossani nousi esiin myös toisenlainen mielenkiintoinen kontekstiin liittyvä 

käännösongelma. Esimerkiksi elokuvassa Matti esiintyy paljon sanaleikkejä, joihin 

saattaa liittyä seksuaalisen ja jonkin muun ilmauksen homonymiaa, sillä päähenkilö 

Matti Nykänen on tunnettu hullunkurisista lausahduksistaan eli ”nykäsmeistään”. Yksi 

sanaleikinomainen lipsahdus löytyy myös elokuvasta Tummien perhosten koti. 

Mielestäni aineistossani on onnistuttu säilyttämään seksuaalinen ilmaus myös näissä 

humoristisissa sanaleikeissä. Aihe liittyy myös alaluvussa 2.2.2 Puhekielen 

kääntäminen käsittelemääni aiheeseen. Erilaiset vitsit ja sanaleikit ovat yksi 

kääntäjäntyön suurimmista pulmista, mutta hyvin onnistuessaan tarjoavat myös 

suurimpia onnistumisen kokemuksia kääntäjän työssä. 

Esimerkki 20 (TPK): 

LT: – ja se syö ravinnokseen valkoisen mulkeripuun –  

KT: Mulberry leaves have to be dicked –  

Kohtauksessa Juhani pitää esitelmää, jossa hän esittelee silkkiperhostoukkien 

ruokavaliota. Juhanin oli tarkoitus sanoa mulperipuu, mutta (todennäköisesti siitä 

syystä, että kuvissa näkyvä silkkiperhostoukka muistuttaa melko paljon miehen 

sukuelintä) häneltä lipsahtaakin sen sijaan mulkeripuu, joka hauskasti kuulostaa 

etymologialtaan penistä tarkoittavalta sanalta mulkero. Käännöksessä lipsahdus on 

muutettu muotoon dicked, johon sisältyy myös penistä tarkoittava sana dick, kun oikea 

sana olisi picked [’poimia, nyppiä’]. Kohtauksessa pojat räjähtävät nauruun, joten 

vitsin kääntäminen on ”pakollista” eikä sitä voi jättää huomiotta. 

Esimerkki 21 (MA): 

LT: Kai sitä täytyy vaa alkaa kattella kotia meikäläisen olympiakullille. 

KT: I just need a new place for my Olympic dingle-dangle. 

Tässä esimerkissä huumori tulee sanojen kulta ja kulli muotohomonymiasta. Etsiikö 

Nykänen siis kotia olympiakultamitaleilleen vai olympiavoittajan kullilleen eli 

penikselleen? Käännöksessä on pyritty säilyttämään kaksoismerkitys, joskin käännös 

ei tietenkään ole niin tarkasti miehen elimeen viittaava kuin alkutekstissä, mutta 
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kohdeteksti on kuitenkin mielestäni onnistunut säilyttämään lausahduksen 

humoristisen sävyn. 

Esimerkki 22 (MA): 

LT: Kai säki oot joskus Matti vähä mustaa makkaraa poskees työntäny. 

KT: You’ve tasted some black sausage, haven’t you? (Etkös säkin oo maistanut 

mustaa makkaraa?) 

Matti-elokuvasta löytyy kontekstin kannalta myös toinen mielenkiintoinen esimerkki. 

Yksi Matti Nykäsen pidempiaikaisista ex-puolisoista on Mervi Tapola, joka kuuluu 

Tapolan makkarasukuun. Tapola on erityisen tunnettu mustasta makkarastaan, joka on 

(stereotyyppisesti) erityisesti tamperelaisten herkkua. Tätä ei kuitenkaan 

ulkomaalainen katsoja välttämättä tiedä. Toisaalta ruututeksteissä ei ole tilaa näin 

pitkälle taustatiedolle. Mustalla makkaralla voidaan tarkoittaa eufemismisesti myös 

tummaihoisen henkilön penistä. Kohtauksen henkilö todennäköisesti puhuu oikeasta 

mustasta makkarasta, mutta Matti luulee hänen puhuvan peniksistä ja suuttuu. 

Käännösratkaisu on todennäköisesti ainoa mahdollinen valinta, sillä englanniksi musta 

makkara on yleisemmin black pudding tai blood sausage, joka ei tietenkään kuulosta 

yhtä seksuaaliselta kuin black sausage(?). Nyt kuitenkin muunkieliselle katsojalle jää 

hämärän peittoon ilmauksen takaa löytyvä konteksti. Katsoja saattaa myös ihmetellä, 

mistä mustanvärisestä makkarasta on kyse. 

Seuraavassa luvussa esittelen tutkimukseni yhteenvedon ja sen pohjalta tekemäni 

päätelmät. Esittelen myös mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä aiheesta ja pyrin 

herättämään aiheesta keskustelua alan asiantuntijoiden keskuudessa. 
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5 Tuloksia ja päätelmiä 

Tutkittuani seksuaalisten ilmausten ruututekstittämistä pro gradu -työtäni varten tulin 

siihen loppupäätelmään, että seksuaalisia ilmauksia käännettäessä seurataan alan 

ohjenuoria ilmausten kääntämisestä, eli seksuaalisia ja alatyylisiä ilmauksia yleensä 

lievennetään käännettäessä. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että alatyylinen ilmaus 

vaikuttaa luettuna vahvemmalta kuin vain ääneen sanottuna. Alkuperäinen hypoteesini 

kävi toteen: yhteensä 26 % käytetyistä käännösstrategioista, eli suurin osa muuttavien 

strategioiden kokonaisuudesta (35 %), oli ns. lähtötekstin ilmauksen sisältöä 

lieventäviä ratkaisuja (poisto, implisiittistäminen, rekisterin nosto). Vaikuttaa siltä, 

että abstraktion tason muutoksia tapahtui silloin, kun suoraan ilmaistu seksuaalinen 

ilmaus voidaan korvata myös kohdekielelle vakiintuneella kiertoilmauksella ja toisin 

päin, kun lähtökielelle ominaisempi kiertoilmaus muuttuu käännöksessä suoraksi 

ilmaukseksi. Poiston valinnalle on monia syitä, mm. toiston välttäminen ja käännöksen 

idiomaattisuus, mutta aineistostani löytyi myös tapauksia, joissa poiston valitsemiselle 

ei ole mitään yksiselitteistä syytä. Rekisterin nostoa käytettiin mm. tilan ja ajan 

rajoituksista johtuen, mutta sille (sekä rekisterin laskulle) ei löytynyt yhtä selkeitä tai 

järjestelmällisiä käyttötarkoituksia. 

Konteksti sekä rekisteri vaikuttavat käännösstrategian valintaan. Neutraaleja termejä 

kuten seksi on aineistossani käännetty useammin suoraan kuin joitakin hyvin 

puhekielisiä tai karkeita ilmauksia (kuten toosa, pillu, wänkätä ja niin edelleen). Myös 

elokuvien julkaisuajankohta vaikuttaa käännösstrategian valintaan: tutkimuksessani 

huomasin, että aineistossani oli suuria eroja vuosien 2000–2010 välillä julkaistujen ja 

vuoden 2010 jälkeen julkaistujen elokuvien kohdalla. Tilanne vaikuttaa siis 

lupaavalta: kenties uudemmissa julkaisuissa seksuaalisiin ilmauksiin suhtaudutaan 

sallivammin. Vuoden 2010 jälkeen julkaistujen elokuvien aineisto oli kuitenkin 

verrattain pieni (vain kaksi elokuvaa, joissa yhteensä 62 seksuaalista ilmausta), joten 

tästä voisi tehdä lisätutkimusta tulevaisuudessa. Vastaavasti tutkimusta voisi tehdä 

vuotta 2000 vanhemmista elokuvista ja niiden ruututekstityksistä. 

Huomasin myös, että yleensä samalla kun seksuaalisia ilmauksia on lievennetty tai 

muutettu neutraalimpaan suuntaan, myös puhekieltä ja muita poikkeavia kielimuotoja 

on käännettäessä muutettu yleiskielisempään suuntaan. Osassa tutkimiani elokuvia voi 

kuitenkin huomata, että yleiskielestä poikkeava puhetapa on jollain tasolla pyritty 
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säilyttämään käännöksessä, kun taas seksuaalisia ilmauksia on järjestelmällisesti 

käännetty muuttavalla käännösstrategialla. Tästä selkein esimerkki on elokuva Miss 

Farkku-Suomi, jossa Oulun murretta merkitään leimallisesti puhekielisillä 

verbimuodoilla läpi koko elokuvan. Aina seksuaalisten ilmausten ja puhekielen 

ilmauksia ei siis kohdella tasa-arvoisesti käännösstrategioita valitessa. 

Toisaalta käytettyjen käännösstrategioiden valinnasta voi argumentoida sekä puolesta 

että vastaan. Usein valintoja ohjaavat audiovisuaalisen kääntämisen lainalaisuudet, 

kuten esimerkiksi tilan ja ajan rajallisuus. Tutkimukseni pyrkimys on nostaa aihe esille 

ja kiinnittää kääntäjien huomio siihen. Argumenttini on, että seksuaalisia ilmauksia 

voitaisiin alkaa kääntää vapaammin ja luovemmin (tilan ja ajan salliessa). 

Seksuaalisten ilmausten lieventäminen tai kääntämättä jättäminen on tietoinen valinta, 

joka vaikuttaa teoksen tyyliin. Monien tutkimieni elokuvien juoni rakentuu 

seksuaalisten teemojen tai dialogin ympärille, joten on toivottavaa, että tällaiset 

sisällölliset ainekset säilytetään myös kohdetekstissä. 

Yksi ongelmista, johon törmäsin tutkimusta tehdessäni, oli seksuaalisten ilmausten 

määrittely. Siitä toivoisin tehtävän lisää tutkimusta, jos ei kääntämisen alalla niin 

jollain lähemmin aiheeseen liittyvällä alalla. Tuntuu, että ihmiset pitävät esim. 

seksuaalisten ruumiinosien ja toimintojen luokittelua itsestään selvänä, mutta 

tutkimusta tehdessäni huomasin, että näin ei suinkaan ole. Jatkotutkimusta silmällä 

pitäen seksuaaliset ilmaukset ja niiden rekisterit voisi myös luokitella vastaavissa 

tutkimuksissa tarkemmin: esimerkiksi kuinka monta kertaa genitaaleihin, yhdyntään 

tai masturbaatioon viitattiin aineistossa ja kuinka moni näistä ilmauksista oli 

rekisteriltään korkeampaa tai alatyylisempää, tai eri käännösstrategiat voisi vielä 

luokitella yksityiskohtaisemmin. Myös yksi mahdollisuus olisi tutkia ilmausten 

kääntämistä kahden eri audiovisuaalisen kääntämisen lajin välillä, esimerkiksi 

kielensisäisten ja vieraskielisten tekstitysten tai tekstittämisen ja dubbaamisen välillä 

kolmen tai useamman eri kielen kontekstissa (sillä usein maat jakautuvat ns. 

tekstitysmaihin kuten Suomi ja dubbausmaihin kuten Saksa). Yksi mahdollisuus olisi 

myös hankkia seksuaalisten ilmausten kääntämisestä tai vastaanotosta lisää 

kvantitatiivista dataa vaikkapa silmänliiketutkimuksella: viipyykö katsojan katse 

kauemmin ns. leimallisten ilmausten, kuten seksuaalisten ilmausten, kohdalla niiden 

näkyessä ruudulla? Katsojilta voisi kerätä myös kvalitatiivista dataa esimerkiksi 
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haastattelujen avulla, sillä loppujen lopuksi käännöksiähän tehdään katsojan 

palvelemiseksi, joten tärkein arvioija tässäkin aiheessa on katsoja. Kuten lyhyesti 

esimerkissä 17 pohdin, olisi mielenkiintoista tutkia seksuaalisten ilmausten 

käännösten kielivariantteja tarkemmin ja pohtia, onko niillä vaikutusta 

käännösstrategioiden valinnassa. Aiheesta riittää tutkittavaa ja toivonkin, että siihen 

kiinnitetään vastaisuudessa enemmän huomiota. Toivon myös, että tutkielmastani on 

apua seksuaalisten ilmausten kääntämisen ”ohjenuorana” ja että vastaisuudessa 

uskallettaisiin tehdä lähtötekstille uskollisempia käännösratkaisuja. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Kaavio elokuvassa Hymypoika esiintyneiden seksuaalisten ilmausten (n=52) 

käännösstrategioista. 

 

 

Liite 2. Kaavio elokuvassa Tyttö sinä olet tähti esiintyneiden seksuaalisten ilmausten 

(n=44) käännösstrategioista. 
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Liite 3. Kaavio elokuvassa Tummien perhosten koti esiintyneiden seksuaalisten 

ilmausten (n=22) käännösstrategioista. 

 

 

Liite 4. Kaavio elokuvassa FC Venus esiintyneiden seksuaalisten ilmausten (n=43) 

käännösstrategioista. 
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Liite 5. Kaavio elokuvassa Matti esiintyneiden seksuaalisten ilmausten (n=39) 

käännösstrategioista. 

 

 

Liite 6. Kaavio elokuvassa Levottomat esiintyneiden seksuaalisten ilmausten (n=45) 

käännösstrategioista. 
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Liite 7. Kaavio elokuvassa Miss Farkku-Suomi esiintyneiden seksuaalisten ilmausten 

(n=18) käännösstrategioista. 

 

 

Liite 8. Kaavio elokuvassa Kuudes kerta esiintyneiden seksuaalisten ilmausten 

(n=44) käännösstrategioista. 
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Liite 9. Vertaileva kaavio eri elokuvissa käytettyjen seksuaalisten ilmausten (n=307) 

käännösstrategioiden prosenttiosuuksien määristä keskiarvoon nähden. 
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Liite 10. Taulukko aineiston eri jaottelujen mukaisista käännösstrategioiden 

jakautumisista. Tummennetut arvot vähintään 2 prosenttiyksikköä koko aineiston 

keskiarvosta poikkeavia lukuja. 
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into English 
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May 2020 

1 Introduction 

In my thesis, I examine the different translation strategies applied into subtitling sexual 

references from Finnish into English. My corpus consists of eight Finnish films’ DVD 

releases, published between 2000–2017, and the accompanying English subtitles. My 

study is both quantitative as well as qualitative in nature, since I introduce numeric 

data throughout the study concerning i.a. the numbers and percentages of different 

translation strategies as well as comparing different translation choices, as often is the 

case in linguistic translatological studies. My primary research method is qualitative 

content analysis. 

My research questions are as follows: 

1. Which translation strategies are applied into subtitling sexual references? 

2. How does context impact the choice of translation strategies when subtitling 

sexual references? 

3. Are there dissimilarities between the choice of translation strategy between 

different kind of references (e.g. more colloquial or more vulgar ones)? 

My opinion is that, especially when sex(uality) is strongly intertwined with the plot of 

the movie (as for example in the movie Young Gods [fi Hymypoika] where a group of 

teenage boys start recording their every intercourse on video) or when a vulgar register 

is otherwise in a very notable part of the movie’s style, also the Target Text (henceforth 

TT), i.e. the subtitle, should portray that same role and register as the Source Text 

(henceforth ST), i.e. the original line or utterance of the character. However, my 
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hypothesis is that, in addition to literal translation, the main type of translation 

strategies applied into subtitling sexual references is those of “toning down” the ST22. 

These strategies include omission, implication (see Chapter 4 of this summary), and 

transition into a more vulgar register. I will explain the framework for my analysis 

further in Chapter 4 Analysis. The hypothesis is constructed upon the statements 

introduced in e.g. Díaz Cintas & Remael (2007), Hjort (2009), and Vertanen (2007), 

where they discuss translating swearwords and other vulgar language. I will reference 

other studies and articles as well in Chapter 2. My study has partially been motivated 

by Díaz Cintas’ article Sex, (Sub)titles and Videotapes (2001), in which he studies 

subtitling sexual references, as well as my own bachelor’s thesis (Suoranta 2016) 

where I studied the subtitles of a certain reality tv-show and concluded that 33% of the 

vulgar references have been omitted completely or otherwise modified during 

translation. However, in the Conclusions, Díaz Cintas mentions that the corpus he used 

for the study is somewhat small and that more research should be conducted on the 

subject. 

I will start by defining the focus of my thesis (“what are sexual references and how are 

they subtitled?”). I will also touch upon parallel themes such as censorship and 

translating spoken language. Next, I will give a brief introduction to my corpus. In the 

Analysis I will further present the translation strategies that I’m focusing on in my 

study as well as analyze my corpus based on those parameters and provide examples. 

To conclude I will summarize the study and my findings, present my attempt at 

opening a discussion on the topic, and offer ideas for further research. 

2 Theoretical Framework 

Unfortunately, previous studies conducted specifically on translating sexual references 

are scarce. There is some research on translating swearwords and other general vulgar 

language, usually in a literary translation’s context (cf. e.g. Santaemilia 2014 and 

Brownlie 2007, and Hjort 2009 for subtitling). I will in part use these studies as the 

base of my theoretical framework, but in this study I specifically focus on sexual 

references in a sexual context, which means that I won’t look at examples such as 

 
22 Researchers often refer to such “toning down” as censorship but, in my study, I do not take a stand 

on underlying political etc. circumstances concerning the translations of sexual references. 
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“fuck you” or “he’s such a dick” (cf. “let’s fuck” or “I love his big dick”). I have 

divided the references into two categories: sexual body parts and sexual acts. It proved 

to be problematic defining “an ultimate list” of sexual references, especially since 

contextual circumstances such as culture, time period, situation and location greatly 

affect whether a reference is seen as sexual or not. I have consulted publications such 

as Seksuaalisuus by Apter et al. (2006) and Seksi: kaikki mitä tulee tietää by Suomela 

(2009), publications by Allan & Burridge (1991, 2006) as well as the Finnish law and 

other parallel translation studies to determine the references I will focus on in my 

thesis, consisting of following sexual body parts: 

• breasts and nipples 

• bottom and the anus 

• genitalia and 

• references to nudity in a sexual context in general 

as well as the following sexual acts: 

• penetration (vaginal and anal) 

• oral sex (fellatio, cunnilingus and analingus) 

• masturbation 

• “petting” and other forms of sexual touching 

• ejaculation and orgasm 

• foreplay or the attempt to reach intercourse and failing in it 

• sexual sensations such as passion and arousal 

• sexual reactions of the body, such as an erection or wetness of the vagina, 

and also references to themes closely related to sexual acts or situations deriving from 

them, such as: 

• products involved in sexual intercourse, e.g. sex toys and contraception 

• sexually transmitted diseases 

• references to pornography (although one might argue that this has more to do 

with theatrics and business, but is still often related to, for example, 

masturbation). 
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It is a widely accepted guideline in the subtitling field that vulgar language, including 

for example sexual references and swearwords, should be “toned down” during 

translation. For example, Vertanen argues in his article Ruututeksti tiedon ja tunteiden 

tulkkina that “the power of a swear word in writing is greatly higher as opposed to 

when it’s only said out loud” (2007: 153)23. Tiittula & Nuolijärvi write in their article 

Puhuttu kieli kaunokirjallisuuden suomennoksissa about another researcher, Englund 

Dimitrova’s, conclusion that translators often are cautious of bringing such vibrant 

language into their texts, while the original author doesn’t have such worries in their 

own publications (2007: 392). Díaz Cintas & Remael mention in their book 

Audiovisual Translation: Subtitling that taboos and swear words (including sexual 

references) are so-called marked speech (2007: 187), which means that one has to pay 

special attention to them when translating. Later the writers briefly state that taboos, 

swear words and interjections are usually toned down or even omitted when subtitling 

(2007: 195), but also point out the difficulty in deciding to do so: sometimes using 

crude language is such an essential part of a character and building their image that, 

time and space allowing, it cannot be justified to omit this part of the character’s image 

(2007: 197). This is the case in many of my corpus’ movies, such as the 

aforementioned Young Gods as well as Beauty and the Bastard where Sune places a 

bet with his friends whether he will be able to get Nelli to bed. These kinds of “general 

pieces of advice” are also difficult due to their ambiguity. The writer mentions this, 

but doesn’t give exact instructions: how much time or space do you need to have in 

order to justify including a sexual reference? What is the hierarchy between, for 

example, a sexual reference and an interjection? My thesis is, in part, an attempt to 

study such circumstances. 

3 Material and Method 

The eight Finnish films that my corpus consists of are the following: 

• Hymypoika (2003), directed by JP Siili, production company Helsinki-filmi. 

Title in English: Young Gods.  

• Tyttö sinä olet tähti (2005), directed by Dome Karukoski, production company 

Helsinki-filmi. Title in English: Beauty and the Bastard. 

 
23 All translations of quotes, examples and references are written by this study’s author. 
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• Tummien perhosten koti (2008), directed by Dome Karukoski, production 

company Solar Films. Title in English: The Home of Dark Butterflies. 

• FC Venus (2005), directed by Joona Tena, production company Talent House. 

• Matti (2006), directed by Aleksi Mäkelä, production company Solar Films. 

Title in English: Matti: Hell is for Heroes. 

• Levottomat (2000), directed by Aku Louhimies, production company Solar 

Films. Title in English: Restless. 

• Miss Farkku-Suomi (2012), directed by Matti Kinnunen, production company 

Periferia Productions Oy. 

• Kuudes kerta (2017), directed by Maarit Lalli, production company Huh 

huh -filmi Oy. Title in English: The Sixth Time. 

I created a corpus based on the movies, where I wrote down the film’s abbreviation 

(HP for Hymypoika, TSOT for Tyttö sinä olet tähti, and so forth), the time code, the 

ST line, the TT line, other remarks, and the applied translation strategies (literal 

translation, omission, change in abstraction level towards a more concrete or a more 

abstract reference, change in register towards more vulgar or more neutral style). I will 

explain the chosen translation strategies in the following chapter. I used the lists and 

definitions that I introduced in the previous chapter as the basis of what to include to 

my corpus. The method I have used is a mixed method approach (cf. e.g. Creswell 

2003; Dörnyei 2007), since it includes elements from both quantitative and qualitative 

methods. 

4 Analysis 

My corpus consists of 307 sexual references in total, from which: 

• 199 have been translated using the literal translation strategy 

• 48 have been omitted 

• 20 have had a change in their abstraction level towards a more concrete or 

explicated reference (henceforth explication, since something that was more 

implicit or indicative in the ST has been made more explicit or direct in the TT) 

• 16 have had a change in their abstraction level towards a more abstract or 

implicated reference (henceforth implication, as opposed to explication) 
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• 19 have had a change in their register towards a more neutral style (henceforth 

register “up”) and 

• 5 have had a change in their register towards a more vulgar style (henceforth 

register “down”). 

See also Graph 1 below. 

As we can see, 35%, which is a notable percentage, of all the sexual references has 

been translated by using something else than a literal translation strategy – literal 

translation meaning the closest and most faithful but still logical and idiomatic 

solution. This means that it is worthwhile to study this phenomenon. My hypothesis is 

that a notable part of the sexual references has been “toned down” during translation, 

meaning that the ST reference has been translated by using a milder or a more neutral 

term (change in register towards a more neutral style), the reference has been omitted 

altogether, or been replaced by a euphemism (implication). 26% of my corpus in total 

has been translated by using a “toned down” expression, which means that of all the 

translation strategies (not including literal translation), different strategies of “toning 

down” are the most commonly applied strategies. The opposite of a toning down 

strategy is an “underlining” strategy or, in my study’s case, explication and change in 

register towards a more vulgar style. 

 

Graph 1. The division of translation strategies that have been applied to my corpus (n=307). 

Literal 
translation

65 %

Omission
15.5%

Explication
6.5%

Implication
5 %

Register "up"
6 %

Register 
"down"

2 %

Translation strategies

Literal translation Omission
Explication Implication
Register "up" Register "down"



83 

 

 

Omission occurs when a ST word or a whole ST phrase has been omitted from the TT. 

Audiovisual translation has its distinctive features, most notably, the limitedness of 

time and space, which means that a big part of what is said in the ST inevitably has to 

be omitted in the subtitles. Common reasons for omission are e.g. omission of 

tautology and omission due to reasons of idiomacy. A Finn might say “anna mulle 

pillua”, lit. “give me some pussy”, but the literal translation might not be as idiomatic 

in English, so the translated line might be something along the lines of “give me some”. 

Thus, omission is often a very justfied translation strategy. Omission is a toning down 

strategy. Omission was also the strategy that held most variety in my corpus. 

Explication and implication are (in this study) translation strategies where an 

abstraction level shifts, from more implicit to more explicit, i.e. from more abstract to 

more concrete, and vice versa. The difference between implication and omission can 

be unclear – cf. for example the phrase above, “anna mulle pillua” vs. “give me some 

[pussy?]” – is omitting the word pussy from the translation omission or implication? 

In my study, I created my own categorization for sexual references and different 

translation strategies and applied these to unclear cases. Explication is one of the most 

commonly used translation strategies and most often occurs when the ST might be left 

unclear for a TT viewer. However, in my corpus, explication is most commonly used 

when an euphemism, such as “to get laid” for “to have sex” has been explicated in the 

TT, even if the original meaning of the euphemism might be just as clear to the TT 

viewer. Vice versa, implication most often occurs when an ST phrase is replaced by 

an established, i.e. wide-spread phrase or idiom in the TT, or when a “part becomes a 

whole”, e.g. the Finnish word muna meaning a penis is replaced by sex in English (e.g. 

“haluan munaa”, meaning “I want some dick”, replaced with “I want sex”). Implication 

is a toning down strategy, and explication is an underlining strategy. 

Whereas explication and implication are strategies where the abstraction level shifts, 

a change in register is mainly a stylistic, lexical level change. This means that the word 

dick would be replaced with penis (register “up”) or vice-versa (for example penis 

replaced with dick would be register “down”, cf. implication where the word dick 

might be replaced with a euphemism such as love gun). It seems to me that register 

“up” was most often applied when limitations in length in the TT were reached. For 

example a more lenghty “mä haluun nähä kun muna menee pilluun” [lit. ‘I want to see 
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the dick entering the pussy’] was replaced by “I wanna see penetration”. The literal 

translation would not be idiomatic, but a possible alternative such as “I wanna see him 

slip the dick in” is a lot lenghtier than the chosen translation, which means that one 

might not be able to use it in the subtitles. In my corpus, most cases of register “down” 

were the replacement of pylly [‘butt/bum’] or a similar more “neutral” term being 

translated as ass. There were only five cases of register “down” in my corpus and three 

of those words were butt/bum in Finnish. Register change towards a more neutral style 

is a toning down strategy, and register change towards a more vulgar style is an 

underlining strategy. Register “down” was also the least used translation strategy in 

my corpus. 

The context of the sexual reference greatly impacts the choice of translation strategy. 

I noticed in my study that in movies that are directed to younger audiences, the use of 

omission and register “up” are slightly more common (and, in turn, the use of literal 

translation is slightly less so) and vice versa (for movies for older audiences). The 

biggest difference, however, was between movies published before year 2010 and 

movies published after year 2010. In movies published after 2010 almost every 

percentage of applied translation strategies deviated from the whole corpus’ average. 

These movies had 62 sexual references from the total of 307 in the whole corpus. I 

also examined different cases of context, such as word-plays and how successful were 

the chosen translations. It is obvious that many other factors also impact the choice of 

translation strategies, such as the subtitlers themselves. Researchers state that the 

translator’s personal views greatly affect the translations of vulgar references (see, for 

example, Santaemilia’s article The Translation of Sex-Related Language: The 

Danger(s) of Self-Censorship(s) page 221−222). 

5 Conclusions 

After examining subtitling sexual references for my master’s thesis, I came to the 

conclusion that when subtitling sexual references, translators follow the established 

guidelines in the field, i.e. that vulgar language gets toned down during translation. 

My original hypothesis was proved correct: 26% of the total number of applied 

translation strategies (of which 35% was something other than literal translation) were, 

in fact, these “toning down” strategies (omission, implication, change in register 
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towards a more neutral style). Context and register impact the choice of a translation 

strategy, since for example neutral terms such as sex have been more commonly 

translated literally in my corpus, whereas more colloquial or vulgar references have 

been toned down. Toning down sexual references in translation goes hand-in-hand 

with neutralizing other types of “marked speech”, such as dialects, have been 

translated as a more neutral or standard language. However, in some of the films I 

studied one can see that non-standard style has been somewhat preserved but sexual 

references have systematically been toned down. 

One can always argue for and against the chosen translation strategies. Usually the 

choice is driven by the guidelines of audiovisual translation, for example the limits of 

time and space. My aim when conducting this study was to draw the community’s 

attention on the subject. I would like to argue that sexual references needn’t be toned 

down in translations. Toning down sexual references is a conscious choice and it 

affects the style of the movie (or book, etc.). 

One of the problems I faced while conducting this research was the categorization of 

sexual references. I would like to see more research done on this – for example, what 

is a sexual body part and what is not? More research could also be conducted on 

different registers, such as formal – neutral – vulgar, or classifications of sexual 

references, such as differentiating between sexual body parts and sexual acts or even 

dividing them up further, and how they impact the choice of a translation strategy – is, 

for example, references to masturbation or intercourse translated more literally than, 

for example, references to genitalia and breasts? Comparing a wider variety of 

languages would of course also be interesting. The languages I examined in my study 

were Finnish and English, but the results might be different between other languages. 

One could also study via eye tracking whether a viewer stops to read a more vulgar 

reference for a longer time versus a more neutral one. The possible research questions 

are limitless, and I hope that I have succeeded in drawing subtitlers’ attention on the 

matter. I also hope that my thesis may be helpful to subtitlers as a “guideline” for 

subtitling sexual references. I also wish that translators would dare to take a more 

faithful approach to the source text in the future. 


