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1 Johdanto 

”[--] Ihmistieteilijät osaavat tulkita kätkettyjä merkityksiä ja ymmärtävät kulttuurien 
rikkauksia ja painolaseja. Näin voi päästä sanojen taakse, ajatteluun.” (Tuusvuori 

2019: 5.) 

Näin kirjoittaa Yliopisto-lehden päätoimittaja Arja Tuusvuori. Tuusvuori pohjaa 

ajatuksiaan samassa lehdessä ilmestyneeseen Helsingin yliopiston venäjän kielen 

professori Johanna Viimarannan haastatteluun, jossa tämä korostaa viestintätaitoja 

humanistien vahvuutena: ”Kielitaito on oikeastaan vain sivutuote kielten 

opiskelussa” (Wartiovaara 2019: 43). Kääntäjät ovat ihmistieteilijöitä, monikielisen 

viestinnän monitaitureita ja vieraiden kulttuurien rikkauksien ja painolastien 

tulkitsijoita. Tämä ajatus on toiminut tämän tutkielman kannustimena. Ajatus 

kääntäjän toimijuuden tärkeyden osoittamisesta yhteiskunnallisessa kontekstissa taas 

toimii tutkielman motiivina.  

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaista forensisen kääntäjän 

toimijuus rikostutkinnassa on. Etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Onko 

kääntäjällä erityistä toimijapositiota rikostutkinnassa? 2) Miten forensisen kääntäjän 

toimijuus ilmenee rikostutkinnassa? 3) Millaisia rajoituksia kääntäjän toimijuudella 

on? Toimijuuden kuvaamisen analyysin perusteella pyrin myös selvittämään, mikä 

merkitys kääntäjän toimijuudella rikostutkinnassa on. Hypoteesini ovat seuraavat: 1) 

kääntäjän toimijuus rikostutkinnassa on aktiivista ja sitä esiintyy toimijuuden 

kolmella tasolla: yksilöllisellä, valtuutetulla sekä kollektiivisella (Bandura 1997, 

2001) ja 2) kääntäjiltä myös toivotaan aktiivista toimijuutta, mutta 3) kaikki 

rikostutkinnan osapuolet eivät ole täysin tietoisia kaikista toimijuuden 

hyödyntämisen ulottuvuuksista ja sen hyödyistä rikostutkinnan kontekstissa ja 4) 

kääntäjän toimijuuteen liittyy rajoituksia. 

Lähtökohtana tutkimukselle toimii kandidaatintutkielmani (Junni 2016), jossa 

tarkastelin forensisen kääntämisen etiikkaa. Haastatteluaineiston perusteella 

yllättävän moni kääntäjä koki, että heidän asiantuntijuuttaan voitaisiin hyödyntää 

enemmän ja että heillä on oleellinen rooli rikostutkinnassa. Aineiston perusteella 

selvisi myös, että forensisten kääntäjien toimenkuvaan kuuluu muutakin kuin 

tekstien kääntämistä. Forensiset kääntäjät osallistuivat esimerkiksi käännettävien 

tekstin valintaan ja heidän odotetaan tekevän runsaasti erilaisia huomioita 
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käännettävistä teksteistä. Forensisilta kääntäjiltä odotetaan myös laajaa lähdemaan 

kulttuurin- ja maantuntemusta. Näistä havainnoista inspiroituneena koin, että aihetta 

tulisi tutkia laajemmin eikä pelkästään etiikan näkökulmasta, joskin eettiset 

kysymykset ovat forensisen kääntämisen keskiössä. Myös moni vastaaja oli sitä 

mieltä, että heidän tekemänsä työ kaipasi enemmän näkyvyyttä. Toivottavasti tämä 

tutkielma osaltaan tuo tätä näkyvyyttä. 

Tutkimukseni kuuluu käännöstieteen sosiologian piiriin. Teoreettisena 

viitekehyksenä on toimijuuden käsite. Toimijuuden käsitettä on käytetty laajasti 

sosiologisissa tutkimuksissa, mutta myös käännöstieteessä. Albert Banduran (2001) 

luokittelu toimijuuden kolmesta eri tasosta toimii analyysini ensisijaisena 

teoreettisena viitekehyksenä. Kääntäjän toimijuutta rikostutkinnassa tarkastellaan 

yksilöllisen, valtuutetun ja kollektiivisen toimijuuden tasoilla. Bandura erottelee 

lisäksi yksilöllisen toimijuuden neljä komponenttia: tarkoituksellisuuden, 

ennakkosuunnittelun, itsereaktiivisuuden ja itsereflektion (2001). Aion peilata näitä 

komponentteja kääntäjän yksilöllisen toimijuuden sisäisten alaluokkien analyysiin.  

”Forensinen kääntäminen” ja ”forensinen kääntäjä” ovat käsitteitä, joita ei ole 

aiemmin käytetty suomenkielisessä tutkimuksessa. Forensisella kääntämisellä tässä 

tutkielmassa tarkoitetaan kaikkea rikosprosessissa ja etenkin esitutkinnassa 

esiintyvää vieraskielisen materiaalin kääntämistä, siihen liittyvää kielellistä analyysiä 

sekä muita aiheeseen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Forensinen kääntäjä on 

monikielisen viestinnän ammattilainen, jonka tehtävä on kääntää tekstejä, jotka on 

tuotettu joko rikoksen valmistelussa, sen aikana tai osana rikostutkintaa. 

Englanninkielisiä vastineita forensic translation ja forensic translator on esiintynyt 

käännös- ja kielitieteellisissä tutkimuksissa (esim. Darwish 2012, 2006), joskaan 

termit eivät ole laajassa käytössä. Forensista kääntämistä tieteenalana käsitellään 

tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Tutkimuksen aineistoina toimivat vuosina 2015–2016 kerätyt haastattelut (n=10) 

forensisilta kääntäjiltä sekä rikostutkijoilta vuonna 2018 kerätyt haastattelut (n=13). 

Molemmissa aineistokokonaisuuksissa haastatteluita on kerätty Rajavartiolaitokselta, 

keskusrikospoliisilta (jäljempänä ”KRP”) sekä Tullilta. Vuoden 2018 haastatteluihin 

osallistui myös kaksi Helsingin poliisilaitoksen (”HPL”) tutkijaa. Haastattelut ovat 

luonteeltaan teemahaastatteluita. Litteroinnin jälkeen haastatteluita analysoitiin 
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teoriaohjaavan eli abduktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Molemmissa 

haastatteluissa käytetyt kysymysrungot ovat tutkielman liitteinä. 

Kandidaatintutkielmaani lukuun ottamatta forensista kääntämistä ei ole tutkittu 

aiemmin Suomessa, joten tämä tutkielma täyttää käännöstieteellisessä tutkimuksessa 

olevan aukon. Forensiseen kääntämiseen kiinteästi liittyviä aihealueita, kuten 

kääntäjän huomautuksia (Virtanen 20161) sekä sosiolektien kääntämistä (Kaasalainen 

2011) on kuitenkin tutkittu opinnäytetasolla. Kuitenkaan rikoksesta epäiltyjen 

tuottamien tekstien kääntämistä ja siihen liittyviä haasteita ei ole Suomessa tutkittu. 

Tämän tutkielman tarkoitus ei ole varsinaisesti kartoittaa näitä haasteita, mutta ne 

ovat tiiviissä yhteydessä kääntäjän toimijuuteen rikostutkinnassa, kuten analyysi 

jäljempänä osoittaa. 

Analyysistä ja tuloksista on hyötyä monelle eri taholle ja niitä voi soveltaa moneen 

eri tarkoitukseen. Ilmeisimmän hyödyn saavat varmasti rikostutkinnan parissa 

työskentelevät ihmiset. Rikostutkinnan kontekstissa työskentelevät kieliammattilaiset 

saavat työlleen näkyvyyttä. He myös saavat lisätietoa siitä, millaisena heidän 

toimijuutensa rikostutkinnassa nähdään, mikä mahdollistaa työssä kehittymisen. 

Lainvalvonnan ammattilaiset voivat tuloksien avulla kehittää rikostutkintaa ja siinä 

tarvittavaa monitieteellistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Tulokset voivat tarjota 

eväitä myös käännösalan kouluttajille – mitä tutkimuksessa ilmenneitä kääntäjän 

kompetensseja tulevaisuuden kieliammattilaisille voisi tai pitäisi opettaa? 

Minkälaisiin töihin kääntäjät voisivat tulevaisuudessa työllistyä? Maailma kuitenkin 

muuttuu jatkuvasti, ja niin myös kääntäjien toimenkuvat. Niin ikään sekä kansallinen 

että kansainvälinen turvallisuusympäristö muuttuvat ja tähän pitää pystyä 

varautumaan.  

Seuraavassa luvussa taustoitan tutkimuksen kannalta kahta olennaisinta kontekstia: 

forensista kääntämistä ja sen lähialueita sekä rikostutkintaa Suomessa. Luvussa 3 

tarkastelen teoreettisia viitekehyksiä, kääntämisen ja kääntäjän sosiologiaa sekä 

toimijuuden käsitettä. Luvussa 4 käsittelen tutkimuksen aineistoa sekä käyttämääni 

tutkimusmenetelmää. Esittelen teemahaastattelun aineistonhankintametodina ja 

abduktiivisen sisällönanalyysin laadullisen aineiston analyysimenetelmän sekä 

 
1 Virtasen tutkielman toisena teoreettisena viitekehyksenä toimii myös kääntäjän toimijuus. 
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kuvaan analyysin etenemistä. Luvussa 5 analysoin tuloksia linkittäen ne teoreettiseen 

viitekehykseen. Analysoin, millaista forensisen kääntäjän toimijuus rikostutkinnassa 

on, missä tilanteissa sitä on havaittavissa, minkälaisia odotuksia toimijuudelle 

asetetaan ja toisaalta millaisia rajoituksia sillä on. Tämän jälkeen luvussa 6 esitän 

yhteenvedon tutkielman tuloksista, pohdin tutkimuksen validiteettia sekä 

reliabiliteettia ja esitän ehdotuksia jatkotutkimukselle. Teemahaastatteluissa 

käyttämäni haastattelurungot sekä englanninkielinen lyhennelmä ovat tutkielman 

liitteenä.  
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2 Tutkimuksen taustaa 

Tässä luvussa avaan tutkimukseni taustaa. Esittelen ensin forensisen kääntämisen ja 

sen lähitieteet. Pohdin tässä alaluvussa forensista kääntämistä käsitteenä ja sitä, 

miten se eroaa sen lähikäsitteistä. Esittelen myös konkreettisesti millaista forensinen 

kääntäminen on Suomessa. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen toista kontekstia eli 

rikostutkintaa Suomessa. Tässä luvussa esittelen rikostutkinnan pääpiirteet, 

kääntämisen aseman rikostutkinnassa sekä aineistossa edustetut organisaatiot. 

Alaluvun lopussa luon lyhyen katsauksen rajat ylittävään rikollisuuteen. 

2.1 Forensinen kääntäminen 

Englanninkielistä termiä ”forensic translation” on käytetty kieli- ja 

käännöstieteellisissä julkaisuissa tiettävästi jo 1980-luvulla. Tästä huolimatta käsite 

ei ole laajassa käytössä, saati suurelle yleisölle tunnettu. Esimerkiksi Ali Darwish on 

kuitenkin kirjoittanut artikkelin (2006) sekä kirjan (2012) forensisen kääntämisen 

hyödyntämisestä. Vuoden 2012 kirjassaan Darwish määrittelee forensisen 

kääntämisen ”prosessiksi, jonka tavoitteena on tuottaa forensisia todisteita 

kääntämisen välityksellä” (2012: 38). Forensisella kääntämisellä tuotetaan forensisia 

faktoja rikostutkinnan tarpeisiin esimerkiksi kirjoittajan tunnistamisessa (eng. 

authorship attribution), sisällön ja sisällön aitouden tutkimuksessa (2012: 41). 

Vuoden 2006 artikkelissaan Darwish tutkii kirjoittajan tunnistamista hyödyntämällä 

kehittämäänsä forensista, kolmivaiheista käännösanalyysiä. Materiaalinaan 

Darwishilla on Osama bin Ladenin oletettavasti kirjoittamia, arabiasta englantiin 

käännettyjä tekstejä. Darwish ei varsinaisesti keskity kuvaamaan forensista 

kääntämistä, vaan forensisten käännösten ”oikeellisuutta”, käännösprosessissa 

kenties kadonneita vivahteita sekä mahdollisia väärintulkintoja, jotka vaikuttavat 

merkittävästi forensiseen analyysiin. Darwish kuitenkin ehdottaa, että kontrastiivinen 

analyysi sekä lähdetekstistä että lukuisista eri käännöksistä on kirjoittajan 

tunnistamisen kannalta hyödyllistä: tällaisten eri tekstiversioiden 

vastakkainasettelulla saadaan tietoa kirjoittajan lingvistisistä sekä sosiokulttuurisista 

ominaispiirteistä. (2006: 43.) Darwishin mukaan forensisen kääntäjän ongelma on 

kahden eri kielen välillä vallitseva jännite sekä pyrkimys tuoda ilmi lähdetekstin sekä 

kommunikatiivinen että informatiivinen aie (2006: 48). Näitä käännöseettisiä 

haasteita tarkastelin jo kandidaatintutkielmassani (Junni 2016). Tässä tutkielmassa 
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tarkoitukseni on keskittyä forensiseen kääntäjään sosiologisena toimijana ja hänen 

toimijuuteensa, eikä varsinaisesti käännettävien tekstien, forensisten tekstien 

käännöshaasteisiin, joskin niitä sivutaan etenkin kääntäjän yksilöllistä toimijuutta 

tarkastellessa. 

Darwishin luoma forensiskäännöstieteellinen viitekehys on kuitenkin hyvä esimerkki 

forensisen kääntämisen ulottuvuuksista. Tuoreempia näkökulmia forensiseen 

kääntämiseen tarjoaa esimerkiksi Joanna Druganin ja Krzysztof Kredensin luku 

Translation in Superdiverse Legal Contexts teoksessa The Routledge Handbook of 

Language and Superdiversity (Creese & Blackledge 2018). Drugan ja Kredens 

viittaavat luvussaan telekuuntelutulkkaukseen (eng. wiretap interpreting), jonka itse 

sisällytän forensiseen kääntämiseen tässä tutkielmassani sen vuoksi, että sitä esiintyy 

aineistojeni mukaan Suomessa rikostutkinnan kontekstissa niin paljon. 

Forensisen kääntämisen voidaan katsoa teoreettisesti pohjautuvan forensiseen 

lingvistiikkaan. Ne eivät kuitenkaan ole toistensa synonyymeja, pikemminkin 

lähikäsitteitä. Kun forensinen lingvistiikka keskittyy useimmiten yhden kielen 

analysointiin, forensisessa kääntämisessä on aina läsnä vähintään kaksi eri kieltä. 

Tästä syystä tarkastelussa on oikeastaan kahden eri kielen lisäksi usein kaksi eri 

kulttuuria, kaksi eri tapaa jäsentää maailmaa. Tämä aiheuttaa monia haasteita, joita 

käsitellään myöhemmin etenkin luvussa 5.  

Englanninkielistä termiä ”forensic linguistics” on tiettävästi ensimmäistä kertaa 

käyttänyt Jan Svartvik tutkimuksessaan The Evans Statement: a Case Study for 

Forensic Linguistics (1968). Forensinen lingvistiikka on soveltavaa kielentutkimusta. 

Tiililän (2014) mukaan soveltavuus merkitsee tässä korostuneesti sitä, että forensisen 

lingvistiikan tutkimuksella on välineellinen arvo. Näkisin, että myös forensisella 

kääntämisellä on nimenomaan välineellinen arvo, eli se on keino saavuttaa asioita. 

Forensisen lingvistiikan tutkimuksen avulla pyritään esimerkiksi selvittämään, kuka 

on kirjoittanut jonkin tietyn tekstin tai vaihtoehtoisesti onko sama henkilö kirjoittanut 

kaikki tarkasteltavat tekstit. Analyysin lähtökohtana on se, että tekstiin jää tavalla tai 

toisella jälkiä kirjoitustilanteesta ja kirjoittajasta. Tiililä puhuu myös verbaalisista 

sormenjäljistä. Forensiseen lingvistiikkaan kuuluu myös kirjoittajan profilointi, jossa 

arvioidaan, voiko jokin teksti olla tietynlaisen henkilön kirjoittama. (Tiililä 2014.) 

Niin sanottu LADO-arviointi (language analysis for the determination of origin) eli 



7 

 

 

esimerkiksi turvapaikkahakemuksen käsittelyssä henkilön alkuperän selvittämistä 

varten tehtävä kielianalyysi kuuluu myös forensiseen lingvistiikkaan (Olsson & 

Luchjenbroers 2014: 276). 

Forensinen lingvistiikka on Suomessa melko uusi ja tuntematon tieteenala. Sitä ei voi 

opiskella korkeakoulutasolla. Lapin yliopistossa voi opiskella oikeuslingvistiikkaa, 

mutta se ei kuitenkaan ole sama asia kuin forensinen lingvistiikka. 

Oikeuslingvistiikka on oikeustieteen ja kielitieteen väliin sijoittuva tieteenala, jossa 

oikeuskieltä tutkitaan yksittäisissä käyttöyhteyksissä tai rajatuista näkökulmista 

(esim. termistö). (Tieteen termipankki 2020a.) Oikeuskieli taas määritellään 

kielimuodoksi, jota käytetään oikeudellisessa viestinnässä (Tieteen termipankki 

2020b).  

Haluan myös erottaa forensisen kääntämisen oikeudellisten tekstien kääntämisestä. 

Oikeudellisten tekstien kääntämisen kenttä on hyvin laaja ja osittain limittyy 

forensiseen kääntämiseen. Oikeudellisten tekstien kääntämistä voi tapahtua yhden 

valtion sisällä, jossa on useampi kansalliskieli, oikeusjärjestelmästä ja kielestä 

toiseen sekä kansainvälisten organisaatioiden (esim. EU) sisällä (Gotti & Šarčević 

2006: 13). Oikeudellisten tekstien kääntämisen suurin haaste on Šarčevićin mukaan 

oikeusjärjestelmien yhteensopimattomuus (2000: 13). Kääntäjältä vaaditaan kykyä 

vertailla oikeuskäsitteitä ja ymmärtää oikeudellisten ilmiöiden vastaavuutta 

(Kinnunen 2006: 40). Haasteeksi nousevat usein siis termistön ongelmallisuus sekä 

oikeudellisen kielen tyyli ja lauserakenteet. Sekä oikeudellisten että forensisten 

tekstien kääntäjä saattaa olla tekemisissä samanlaisten asiakirjojen kanssa. 

Forensinen kääntäjä voi myös törmätä termistön ongelmallisuuteen esimerkiksi 

epäillyn tuottamissa sopimusteksteissä. Forensinen kääntäminen ei kuitenkaan 

lähtökohtaisesti ole esimerkiksi erilaisten säädösten tai asetuksien kääntämistä, sillä 

forensisen kääntämisen tavoitteena on tuottaa faktoja rikostutkinnan tarpeisiin. 

Tällaiset faktat voivat olla esimerkiksi tekstin sisältöön liittyviä huomioita. (Darwish 

2012: 41.) Sisältöön liittyvät huomautukset esimerkiksi tekstin sävystä eivät 

lähtökohtaisesti kuulu oikeudellisten tekstien kääntäjän tehtäviin. Kuitenkin 

Auktorisoidun kääntäjän ohjeissa (SKTL 2018) säädetään kääntäjän tekemistä 

huomautuksista. Huomautuksia tulee tehdä muun muassa lähdekulttuurin 

konventioista poikkeavasta tyylistä (SKTL 2018: 6.1). Auktorisoidut kääntäjät 
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kuitenkin lähtökohtaisesti kääntävät erilaisia todistuksia, oikeuden päätöksiä tai 

liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja, jotka tulee esittää koti- tai ulkomaan 

viranomaisille (SKTL 2020). Näin ollen esimerkiksi epäillyn tuottamat tekstiviestit, 

telekuuntelut tai sähköpostit eivät kuulu tähän asiakirjajoukkoon. Vaikka siis 

oikeudellisten tekstien ja forensisten tekstien kääntämisessä on monia yhtymäkohtia, 

käännettävät tekstilajit ja niistä tehtävien huomautusten määrä ja laatu erottavat 

termit toisistaan. Forensiseen kääntämiseen liittyy myös olennaisena 

osana ”kulttuurin kääntämistä”, jota käsittelen tarkemmin luvuissa 2.2, 5.2.1 ja 5.2.2.  

Forensisella lingvistiikalla ei ole Suomessa samanlaista statusta rikosprosessissa 

verrattuna esimerkiksi Isoon-Britanniaan tai Yhdysvaltoihin, joissa forensisia 

lingvistejä konsultoidaan usein sekä riita- että rikosasioissa ja täten kutsutaan myös 

asiantuntijatodistajiksi oikeudenkäynteihin. Suomessa ei ole tullut julkisuuteen kuin 

vain muutama tapaus, joissa forensisen lingvistin asiantuntijuutta on hyödynnetty. 

Toisaalta esimerkiksi Maahanmuuttovirasto hyödyntää kielianalyysejä osana 

turvapaikkaa hakevan henkilön henkilöllisyyden selvittämistä (Järvinen, Snellman & 

Helenius 2014). Näiden analyysien määrä on kuitenkin laskenut dramaattisesti, osin 

varmasti turvapaikanhakijamäärien laskemisen vuoksi – kun vielä vuonna 2015 

kielianalyysi tehtiin 1 334 henkilölle, vuonna 2017 212:lle ja vuoden 2018 

toukokuun loppuun mennessä vain 28:lle. (Huilla 2018.) Näihin kielianalyyseihin ei 

vain ehkä ole osattu viitata forensisena lingvistiikkana, joka tässä näyttäisikin 

ulottuvan myös viranomaislähtöisen hallinnolliseen tutkimukseen eikä vain 

pelkästään rikos- ja riita-asioihin. 

Suomalaisista forensisista lingvisteistä tunnetuin lienee Kotimaisten kielten 

keskuksen erityisasiantuntijana työskentelevä Ulla Tiililä. Tiililä on avustanut 

poliisia muun muassa petoksen selvityksessä2. Hän on myös tunnettu niin sanotusta 

Enkeli-Elisa tapauksesta3. Muita suomalaisia forensisiksi lingvisteiksi luokiteltavia 

henkilöitä tai aihetta julkaisuissaan sivunneita ovat oikeuslingvisti Tarja Salmi-

Tolonen (esim. Salmi-Tolonen 2008) sekä informaatiovaikuttamiseen (esim. 

Jantunen 2015) erikoistunut ja lingvistisistä uhka-analyyseistä kirjoittanut Saara 

Jantunen (ks. Jantunen 2010). Toistaiseksi Suomessa ainoan forensista lingvistiikkaa 

 
2 Ns. Danhammer-petos, ks. esim. Silfverberg & Gröndahl 2015. 
3 Ks. esim. Nikkanen & Silfverberg 2013. 
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käsittelevän opinnäytetyön on laatinut Poliisiammattikorkeakoulussa Roosa Rentola 

(2017), joka tutki työssään kielentutkimuksen hyödyntämistä esitutkinnassa ja 

tuomioistuimessa. Rentolan opinnäytetyö on muodoltaan kirjallisuuskatsaus, ja hän 

keskittyy esittelemään sekä ulkomaisia että suomalaisia rikostapauksia, joissa 

forensista lingvistiikkaa on hyödynnetty. Hän analysoi myös lyhyesti forensisen 

lingvistiikan soveltamista ja haasteita. Rentola on myös kirjoittanut aiheesta kirjan 

(Rentola 2019). Kirjassaan Rentola käy läpi lähinnä ulkomaisia rikostapauksia, joissa 

kielentutkijoiden rooli on ollut keskeinen. Mukaan mahtuu myös pohdintaa 

forensisen lingvistiikan statuksesta Suomessa poliisin näkökulmasta. Suomessa 

kielentutkijoita ei työskentele poliisin palveluksessa, mutta mikäli kieliasiantuntijaa 

tarvitaan, tutkimukset hankitaan alihankintana Helsingin yliopiston kautta. 

Keskusrikospoliisissa on sen sijaan vuosia työskennellyt forensinen äänitutkija. 

(Rentola 2019: 14.) Rentola muistuttaa, että rikostutkinnan lisäksi kielentutkijaa voi 

hyödyntää myös siviilioikeudellisissa riitatilanteissa (2019: 18). Rentola keskittyy 

monien muidenkin tutkijoiden tavoin yksikieliseen kielentutkimukseen, kun tämän 

tutkimuksen tavoitteena on tarkastella toimijuutta nimenomaan monikielisen 

viestinnän ammattilaisen eli kääntäjän näkökulmasta rikostutkinnan kontekstissa.   

2.2 Forensinen kääntäminen käytännössä Suomessa 

Tässä alaluvussa keskityn kuvaamaan sitä, mitä forensinen kääntäminen on 

käytännössä Suomessa. Havainnot perustuvat tämän tutkielman 

haastatteluaineistoon. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkoitan forensisella 

kääntämisellä forensisten tekstien kääntämistä. Forensiset tekstit voivat periaatteessa 

olla mitä tahansa tekstejä, jotka rikoksesta epäilty on tuottanut rikoksen valmistelussa 

ja sen aikana. Tällaisia tekstejä voivat olla siis tekstiviestit, sähköpostikeskustelut, 

epämääräiset sopimustekstit sekä kaiken maailman ”lippulappuset”. Forensisiksi 

teksteiksi käsitetään myös kuulusteluissa käytetty kieli, joista parhaana esimerkkinä 

toimivat kuulustelukysymykset. (Olsson & Luchjenbroers 2014: 157.) Tällöin myös 

viranomaisten rikostutkintaa varten tuottamat tekstit voidaan laskea forensisiksi 

teksteiksi. Rikostutkijoiden tuottamat forensiset tekstit ovat lähinnä 

oikeusapupyyntöjä, kuulustelupöytäkirjoja sekä kansainväliseen yhteystyöhön 

liittyviä asiakirjoja. Tämä tutkielma keskittyy kuitenkin pääasiassa tarkastelemaan 

rikoksesta epäillyn tuottamia asiakirjoja, joista parhaimpina esimerkkeinä 
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tutkimuksen aineiston perusteella ovat pikaviestimien kautta lähetetyt viestit sekä 

telekuuntelut. Muita rikoksesta epäiltyjen tuottamia asiakirjoja, joita forensiset 

kääntäjät useimmiten kääntävät, ovat erilaiset sopimustekstit. Vaikka siitä, ovatko 

telekuuntelut tekstejä, voidaan kiistellä, olen kuitenkin päättänyt ottaa ne tähän 

jaotteluun mukaan. Telekuuntelut aina kuitenkin litteroidaan tekstimuotoon, joten 

mielestäni ne voi hyvin luokitella forensisiksi teksteiksi. Forensisista teksteistä 

puhuttaessa keskiössä on siis tekstien käyttökonteksti ennemmin kuin yksittäinen 

tekstilaji.  

Forensisiin teksteihin liittyy monia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat niiden 

kääntämiseen ja näin myös kääntäjän toimijuuteen. Näitä vaikutuksia analysoin 

tarkemmin tutkielman analyysissä (5). Sekä rikostutkijoiden että rikoksesta 

epäiltyjen tuottamat asiakirjat sisältävät usein paljon erikoisterminologiaa, 

esimerkiksi rikosoikeudellista tai talousalan erikoissanastoa (vs. oikeudellisten 

tekstien kääntäminen, ks. 2.1). Kääntäjän toimijuuden kannalta merkittävämpänä 

forensisten tekstien erityspiirteenä pidän tekstien tulkintaa hankaloittavia piirteitä. 

Tällä tarkoitan ensisijaisesti epäiltyjen tuottamien tekstien usein tarkoituksellista 

monitulkintaisuutta. Tarkoituksellinen monitulkintaisuus saattaa ilmetä 

sopimusteksteissä tyhjinä korulauseina sekä tekstiviesteissä ja telekuunteluissa 

runsaalla lyhenteiden tai jargonin käytöllä. Jotkut tutkijat puhuivat jopa eräänlaisesta 

rikollisten käyttämästä koodikielestä. Telekuunteluissa myös tekniset haasteet 

hankaloittavat kääntämistä – joskus linja rätisee niin, ettei asianomaisten puheesta 

saa selvää. Joskus asianomaiset saattavat kuitenkin tarkoituksella puhua hiljaa tai 

epäselvästi. Eräässä uutisoidussa huumerikosjutussa rikoskomisario Tuomas 

Pöyhönen kertoo, että peittelevä puhetapa on hyvin tyypillinen erityisesti 

huumausainerikoksissa. Puheluissa ja viesteissä ei tiedustella suoraan rahasta eikä 

huumeista, vaan saatetaan puhua esimerkiksi ”pojan ehtimisestä junaan”. (Puhakka 

2019.) Yksi olennainen osa forensista kääntämistä on myös lähdekielen kulttuurin 

konventioiden selittäminen. Analyysi tulee osoittamaan, että forensiselta kääntäjältä 

itse asiassa odotetaan pelkän lähdetekstin kääntämisen lisäksi erilaisten huomioiden 

tekemistä sekä eräänlaista ”kulttuurin kääntämistä”. Usein pelkkä käännös on 

riittämätön, ja tutkijat kaipaavat kääntäjältä huomioita ja mielipiteitä erilaisista 

asioista.  
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Vaikka muilta osin olen jättänyt tulkkauksen tämän tutkimuksen ulkopuolelle, olen 

ottanut rikostutkinnassa harjoitettavan prima vista -kääntämisen mukaan forensisen 

kääntämisen määritelmään. Tulkkaus yhdistetään tutkimuskirjallisuudessa usein 

kahden kielen rajojen ylittämiseen puhutussa diskurssissa (Bührig 2004: 228). Prima 

vista -käääntämistä (eng. myös sight translation) voidaankin pitää kääntämisen ja 

tulkkauksen hybridimuotona, sillä se nojautuu sekä kirjoitettuun että puhuttuun 

diskurssiin (Felberg & Nilsen 2017: 230). Prima vista -kääntäjä lukee kirjoitetun 

tekstin ja kääntää lukemansa tekstin puheeksi. Prima vista on ehkä aikaisemmin 

mielletty pedagogiseksi harjoitukseksi tuleville tulkeille. Prima vista on 

ainutlaatuinen ja monimutkainen tekniikka, joka on kognitiivisesti vaativaa siinä 

missä konsekutiivi- tai simultaanitulkkauskin. (Agrifoglio 2004: 43.) Tatjana Felberg 

on havainnut, että Norjassa prima vista -kääntämistä hyödynnetään paljon 

nimenomaan julkishallinnon kontekstissa. Tyypillisin tilanne prima vistan 

hyödyntämiselle on tilanne, jossa julkishallinnon työntekijä (tuomari, 

maahanmuuttoviraston virkailija, poliisi) ojentaa tulkille kirjoitetun asiakirjan, jonka 

hän pyytää kääntämään suullisesti. (Felberg 2015). Felberg käyttää prima vista -

kääntäjästä nimitystä tulkki, sillä usein kyseinen henkilö toimii myös tulkin roolissa 

(esim. turvapaikkapuhuttelu). Nähdäkseni tästä samasta syystä rikostutkijat 

viittasivat haastatteluissaan usein tulkkeihin eivätkä kääntäjiin, vaikka 

nimenomaisesti ilmoitin, että tutkin kääntämistä eikä tutkimukseni ole kiinnostunut 

esimerkiksi kuulustelutulkkaustilanteista.  

Prima vista -kääntämistä hyödynnetään Suomessa rikostutkinnassa tilanteissa, joissa 

epäillyltä on takavarikoitu esimerkiksi tietokone tai puhelin. Tietokoneelta saattaa 

löytyä satoja tuhansia sähköpostia, joiden epäillään liittyvän tutkittavaan rikokseen. 

Tutkijoiden intressi on saada mahdollisimman nopeasti selville, mitkä viestit liittyvät 

tutkittavaan rikokseen. Prima vistaan turvautumista perusteltiinkin nopeuden 

vaatimuksella. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että prima vista -kääntäminen 

tuottaa 74 sanaa ja kirjallinen kääntäminen 17 sanaa minuutissa. (Dragsted & Hansen 

2009: 601.) Prima vista -kääntäminen alkaa usein siten, että tutkija soittaa kääntäjän 

paikalle organisaation tiloihin. Tämän jälkeen tutkija esittelee tutkittavan jutun 

pääpiirteissään kertomalla esimerkiksi tutkittavan jutun rikosnimikkeen, sekä sen, 

mihin tutkija toivoo kääntäjän kiinnittävän erityishuomiota. Erityishuomiota 

toivotaan usein kiinnitettävän ns. avainsanoihin, joita voivat olla esimerkiksi 
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matkareitit tai rahasummat. Kokenut kääntäjä usein itsekin tietää, minkälaiset seikat 

tutkijaa kiinnostavat, jos nimikkeenä on esimerkiksi laittoman maahantulon 

järjestäminen. Tutkija voi myös esittää muita toiveita ja pyytää kääntäjää esimerkiksi 

kommentoimaan eri ihmisten välisen kommunikaation sävyä. Tutkijan toivomia 

huomautuksia käsittelen yksityiskohtaisemmin valtuutetun toimijuuden 

näkökulmasta luvussa 5.2.1. Koko materiaalista usein kootaan kohdehenkilön eli 

rikoksesta epäillyn tuottama materiaali. Tämän jälkeen kääntäjä alkaa usein tutkijan 

läsnä ollessa selata materiaalia ja yksilöidä kiinnostavia osioita. Materiaalia 

selatessaan kääntäjä käy aktiivista vuoropuhelua tutkijan kanssa (ks. 5.3.1). Tämän 

jälkeen kääntäjä tekee näistä kohdista alustavat käännökset, jotka tutkija selaa läpi. 

Tämän jälkeen tutkija päättää, mistä kohdista tehdään lopulliset käännökset, jotka 

esitetään näyttönä oikeudessa. Kuva 1 kuvaa prima vista -käännösprosessia 

rikostutkinnassa. Kuva on mukaelma erään haastatellun tutkijan minulle 

esittelemästä kaaviosta, jonka kyseinen tutkija oli itse vuosien saatossa laatinut. 

Kaavio ei ollut kyseisen organisaation yleisessä käytössä, mutta tutkija kertoi 

hyödyntävänsä sitä työskennellessään kääntäjien kanssa. Tutkija antoi minulle luvan 

sisällyttää mukaillun kaavion tähän tutkimukseen. 

 

Kuva 1: Aineiston läpikäynti 

Kuvan keskellä oleva nuoli kuvaa käännösprosessin etenemistä. Suorakulmioiden 

oikealle pienenevä koko kuvaa vieraskielisen materiaalin määrän vähenemistä 

jokaisessa prima vista -käännösprosessin vaiheessa. Prosessin kohdat 1−4 tapahtuvat 

usein samassa tilassa, jossa tutkija ja kääntäjä käyvät keskenään vuoropuhelua. 

Lopulliset käännökset vaiheessa 5 kääntäjä voi useimmiten tehdä itsenäisesti paikasta 
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riippumatta muuallakin kuin organisaation tiloissa. Vaiheen 3 materiaalin selaus ja 

kiinnostavien osien yksilöinti voi joissakin tapauksissa olla yksin kääntäjän 

vastuulla, jolloin kääntäjän rooli korostuu. Käsittelen käännettävien osien valintaa 

yksityiskohtaisemmin valtuutetun toimijuuden näkökulmasta luvussa 5.2.3.  

2.3 Rikostutkinta Suomessa 

Tässä alaluvussa jatkan tutkimukseni taustan esittelyä. Koska tutkimani forensinen 

kääntäminen on kääntämistä nimenomaan rikostutkinnan tarpeisiin, esittelen ensin 

esitutkinnan pääpiirteet. Käsittelen myös sitä, mitä kääntämisestä mainitaan 

esitutkintalaissa. Tämän jälkeen esittelen esitutkintaviranomaiset, sillä kaikki 

tutkielmaan haastatellut edustavat juuri esitutkintaviranomaisia. Lopuksi määrittelen 

lyhyesti rajat ylittävän rikollisuuden. 

2.3.1 Esitutkinta 

Esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011). Esitutkinta aloitetaan joko 

esitutkintaviranomaiselle tehdyn ilmoituksen johdosta tai sen seurauksena, että rikos 

tulee muutoin viranomaisen tietoon. Esitutkintaviranomaisen on toimitettava 

esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten ”on syytä epäillä, että 

rikos on tehty”. (Helminen, Fredman, Kanerva, Tolvanen & Viitanen 2014: 296.)  

Tämän tutkimuksen aineistossa puhutaan paljon salaisista pakkokeinoista. Erityisesti 

telekuuntelu ja televalvonta nousevat useasti esiin kääntämisen kontekstissa. 

Salaisista pakkokeinoista säädetään pakkokeinolain (806/2011) 10 luvussa. Salaiset 

pakkokeinot voidaan ryhmitellä 1) telepakkokeinoihin (esim. telekuuntelu), 2) 

tarkkailutyyppisiin keinoihin (esim. tekninen laitetarkkailu) ja 3) erityisiin salaisiin 

pakkokeinoihin (esim. peitetoiminta). (Helminen ym. 2014: 1105.) 

Esitutkintalaissa (805/2011) säädetään myös esitutkinta-aineiston kääntämisestä sekä 

ilmoitusten, kutsujen ja kirjeiden kielestä. Asian kannalta olennainen asiakirja tai sen 

osa on käännettävä asianosaisen käyttämälle kielelle, ”jos kääntäminen on 

tulkkauksesta huolimatta tarpeen asianosaisen oikeuden valvomiseksi” (4 luku 13 §). 

Jollei esitutkintaviranomainen itse huolehdi kääntämisestä, kääntäminen tapahtuu 

valtion kustannuksella (4 luku 13 §). Esitutkintaan liittyvät ilmoitukset, kutsut ja 

kirjeet on 4 luvun 14 § mukaan lähetettävä ”mahdollisuuksien mukaan kielellä, jota 
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hänen voidaan olettaa riittävästi ymmärtävän”. Siihen, mitä ”riittävästi 

ymmärtäminen” tarkoittaa, ei ole otettu laissa kantaa. Esitutkinnan käsittelykielestä 

säädetään 4 luvun 12 §. Sen mukaan muulla kuin suomen-, ruotsin- tai 

saamenkielisellä on oikeus esitutkinnassa käyttää kieltä, ”jota hän ymmärtää ja osaa 

puhua riittävästi”. Lisäksi mainitaan, että esitutkintaviranomaisen tulee huolehtia 

tulkkauksesta tai että tulkki täytyy hankkia valtion kustannuksella.  

2.3.2 Esitutkintaviranomaiset 

Ymmärtääkseen paremmin aineistoon haastateltuja kääntäjiä ja rikostutkijoita, tässä 

yhteydessä on myös perustelua esitellä ne tahot, joilta aineistoa on hankittu tätä 

tutkielmaa varten. Tahot valittiin molempiin haastatteluaineistoihin sillä perusteella, 

että ne ovat esitutkintalaissa (805/2011) määriteltyjä esitutkintaviranomaisia. 

Helsingin poliisilaitos (HPL) on suurin Suomen 11 poliisilaitoksesta. HPL vastaa 

rikostutkinnasta Helsingin kaupungin alueella sekä kaupungin yleisestä järjestyksestä 

ja turvallisuudesta. HPL:llä on perustehtävien lisäksi useita valtakunnallisia ja 

alueellisia poliisin erityistehtäviä. (Poliisi 2020a.) Pääkaupunkiaseman takia 

poliisilaitos resursoi esimerkiksi valtionjohdon suojaamiseen liittyviä 

turvaamistehtäviä. Helsinki on rajat ylittävän rikollisuuden solmukohta, mikä 

työllistää myös rikostorjuntaa ja -tutkintaa. (Helsingin poliisilaitos 2017: 2.)  

Keskusrikospoliisi (KRP) on valtakunnallisesti toimiva poliisin yksikkö, joka on 

erikoistunut vakavan rikollisuuden torjuntaan (Poliisi 2020b). KRP:n tehtävät on 

määritelty yleisluontoisesti poliisin hallinnosta annetussa laissa (110/1992). 

Tutkinnan suorittamisen ohella KRP kehittää rikostorjuntaa ja 

rikostutkintamenetelmiä sekä tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita (119/1992 9 §). 

Toimintaympäristö on laajentunut vuosien varrella vastauksena erilaisiin 

toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin (Heikinheimo 2006: 13). 

Ensisijaisena tehtävänä on ennalta estää ja paljastaa järjestäytynyttä sekä muuta 

vakavaa rikollisuutta. Tämän lisäksi KRP tutkii rikostapauksia, jotka ovat 

yhteiskunnallisesti merkittäviä tai ennakkotapausluonteisia. Esimerkkejä KRP:n 

tutkimista rikoksista ovat vakavat talousrikokset sekä terrorismirikokset. (Poliisi 

2020b.) Monella tutkimukseen osallistuneella KRP:n tutkijalla oli kokemusta 

erityisesti vakavien talousrikosten tutkinnasta.  
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Suomen Rajavartiolaitokselle on määritelty kuusi ydintoimintoa: rajojen valvonta, 

rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja 

maanpuolustus (Rajavartiolaitos 2020a). Näistä ydintoiminnoista tämän tutkimuksen 

kannalta olennaisin on rikostorjunta, jossa Rajavartiolaitos keskittyy erityisesti rajat 

ylittävän rikollisuuden torjuntaan (Rajavartiolaitos 2020b). Rajavartiolaitoksen 

tutkittavaksi kuuluvista rikoksista on säädetty Laissa rikostorjunnasta 

Rajavartiolaitoksessa (108/2018). Tämän tutkimuksen kannalta olennaisin tällainen 

rikos on laittoman maahantulon järjestäminen (rikoslain 39/1889 17 luvun 8 ja 8 a §). 

Mainitsemisen arvoista on myös Suomen poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen 

yhteistyö eli PTR-yhteistyö, jonka rikostiedustelu painottuu vakavaan ja rajat 

ylittävään rikollisuuteen. (Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen 

yhteistoiminnasta 687/2009). Vuoden 2018 tilinpäätöksessään Rajavartiolaitos 

havaitsi kasvua valtionrajarikoksissa, laittoman maahantulon järjestämisessä ja 

väärennöksissä (Rajavartiolaitos 2019: 8.) 

Suomen Tullin tehtävänä on edistää ulkomaankaupan sujuvuutta, kantaa tavaraveroja 

sekä suojata yhteiskuntaa. Yhteiskunnan suojaamisella käsitetään sekä 

tavaraturvallisuuden varmistaminen että rajat ylittävän rikollisuuden torjuminen. 

(Tulli 2020a.) Tulli torjuu esimerkiksi huumeiden ja muiden vaarallisten aineiden 

salakuljetusta sekä harmaata taloutta. Aineistoon haastatelluilla Tullin rikostutkijoilla 

oli eniten kokemusta huumerikostutkinnasta sekä talousrikostutkinnasta. 

Rikostorjunta ehkäisee erityisesti vakavaa rikollisuutta, joka hyödyntää 

kansainvälisen kaupan rakenteita. (Tulli 2020b.) Tullirikosasian esitutkinnan 

toimittaa Tulli, mutta esitutkinnan voi toimittaa myös poliisi, jos se on saanut 

tullirikoksen tietoonsa, eivätkä mainitut viranomaiset toisin sovi (Laki 

rikostorjunnasta Tullissa 623/2015 2 luku 1 §).  

Muita esitutkintaviranomaisia ovat sotilasviranomaiset (Esitutkintalaki 805/2011 2 

luku 1 §). Pyysin Puolustusvoimia osallistumaan sekä kandidaatin- että pro gradu -

tutkielmaani, mutta he kieltäytyivät tarjouksesta. Myös suojelupoliisilla on 

esitutkintavaltuudet poliisiviranomaisena, mutta sen tehtävät ja toiminta eroavat 

muun poliisin toiminnasta. Suojelupoliisi suorittaa erityisesti maanpetorikostutkintaa 

(Suojelupoliisi 2020a), mutta esitutkintaan tähtäävä toiminta ei ole sen toiminnassa 

ensisijaista. Supo estää ennalta valtion turvallisuuteen kohdistuvia uhkia esimerkiksi 
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vastatiedustelulla. (Suojelupoliisi 2020b). Yksi supon olennaisimmista tehtävistä on 

terrorismintorjunta ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävien rikosten paljastaminen 

sekä erilaisten uhka-arvioiden laatiminen (Suojelupoliisi 2020c). Pyysin myös 

suojelupoliisia osallistumaan kandidaatintutkielmaani, mutta tarjouksesta 

kieltäydyttiin. Tästä syystä en pyytänyt heitä osallistumaan tähänkään tutkimukseen. 

Kaikki aineistoon haastatellut tutkijat olivat usein tekemisissä vieraskielisen 

todistusmateriaalin kanssa. Tämä johtui siitä, että he tutkivat pääsiassa ja heillä oli 

eniten kokemusta rajat ylittävästä rikollisuudesta. Kääntämisen tarve ja merkitys 

korostuvat tutkinnassa, jonka osapuolina on ulkomaalaisia asianomaisia. Koska tässä 

tutkielmassa rajat ylittävän rikollisuuden käsite on niin keskeisessä asemassa, se on 

perusteltua lyhyesti määritellä.  

2.3.3 Rajat ylittävä rikollisuus 

Rajat ylittävä rikollisuus (eng. transnational crime) on rikollisuutta, joka toimii yli 

valtioiden rajojen. Globalisaatio ja teknologian kehitys ovat mahdollistaneet ja 

edesauttavat tätä monimuotoista rikollisuutta, joista esimerkkeinä voidaan mainita 

rahanpesu, huumekauppa ja kyberrikollisuus. (Natarajan 2010: 107.) 

Kyberrikollisuus on usein rajat ylittävää, sillä perinteisten rikosten fyysisisiä 

rajoitteita ei ole. Lisäksi verkkomaailma tarjoaa rikollisten kaipaamaa 

anonymiteettiä. (Näsi & Kaakinen 2019: 138.) Tyypillistä rajat ylittävälle 

rikollisuudelle on se, että rikoksiin osallistuu useita tekijöitä ja rikoksia tehdään 

yleensä useita. Esimerkiksi kansainvälinen rahanpesu on prosessi, jossa rikoksista 

saatua rahallista hyötyä yritetään muuntaa tai piilottaa useilla eri tavoilla monilla 

peräkkäisillä teoilla, joissa ylitetään kahden tai useamman valtion raja. (Natarajan 

2010: 107–108.) Osa Suomessakin tutkittavista verorikoksista on luonteeltaan rajat 

ylittävää rikollisuutta, joissa voi olla jopa satoja asianosaisia (Danielsson 2019: 132). 

Vuonna 2018 päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika oli keskusrikospoliisilla 

keskimäärin 490 vuorokautta (Keskusrikospoliisi 2019). 

Rajat ylittävä rikollisuus ei ole uusi ilmiö, mutta sen nopeus, laajuus ja osapuolten 

laajuus ovat muuttuneet. Globalisaatio on luonut uusia mahdollisuuksia myös 

rikollisille. (Shelley 2010: 3.) Schengenin sopimus mahdollistaa ihmisten 

liikkumisen toisesta sopimusta noudattavasta maasta toiseen ilman järjestelmällisiä 
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rajatarkastuksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tavallisten matkustajien ohella myös 

rikolliset tai rikollisryhmittymät voivat helposti liikkua maasta toiseen. (2010: 6.) 

Rikollisryhmät myös hyväksikäyttävät vähentyneitä kansainväliseen kauppaan ja 

sijoittamiseen liittyviä rajoituksia. Segmentoimalla toimintaansa eri maihin ryhmät 

hyötyvät globalisaatiosta ja samalla vähentävät toimintaansa liittyviä riskejä. (2010: 

4.)  

2.4 Aikaisempi tutkimus 

Kuten tämän tutkielman alussa jo mainitsin, ei forensisen kääntäjän toimijuutta ole 

aikaisemmin tutkittu. Kokoan tähän alalukuun kuitenkin tutkimusaihettani sivuavia 

tuoreimpia käännöstieteellisiä tutkimuksia. Käsittelen aihettani sivuavia muitakin 

tutkimuksia etenkin teoreettisen viitekehyksen (luku 3) yhteydessä. Olen pyrkinyt 

tässä lyhyessä tutkimuskatsauksessa systemaattisuuteen ja keskittynyt vuosina 

2015−2020 julkaistuihin tutkimuksiin. Apuna katsauksen teossa käytin Google 

Scholar ja EBSCO Academic Search Complete -tietokantoja.  

Tutkimuksen taustaa (2) sekä teoreettista viitekehystä (3) käsitelevät luvut osoittavat, 

että forensinen kääntäminen yhdistää monia eri tieteenaloja (sosiologia, 

käännöstiede, oikeustiede) sekä eri kääntämisen erikoisaloja (oikeudellisten tekstien 

kääntäminen, prima vista, puhekielen kääntäminen). Tämän vuoksi olisi mahdotonta 

luoda kattava ja samalla tiivis kirjallisuuskatsaus kaikista näistä teemoista. Tästä 

syystä olen etsinyt korkeintaan viisi vuotta vanhoja tutkimuksia seuraavilla 

hakusanoilla: ”forensic translation”,”translation sociology”, ”translator’s agency” ja 

niiden suomennoksilla: ”forensinen kääntäminen”, ”kääntämisen sosiologia” 

ja ”kääntäjän toimijuus”.  

Google Scholar antoi hakusanalle ”forensic translation” noin4 23 tulosta viiden 

vuoden rajauksella. Osa tuloksista käsitteli oikeusalan tekstien kääntämistä ja 

oikeusistuntojen tulkkausta. Muutama osuma kuitenkin käsitteli forensista 

kääntämistä samasta näkökulmasta kuin tämä tutkimus. Esimerkiksi Fraser (2018) 

määrittelee forensisen kääntämisen ei-englanninkielisten telekuunteluiden 

kääntämisenä englannin kielelle (2018: 98). Fraser käsittelee artikkelissaan 

forensisen kääntämisen haasteita ja luotettavuutta. Erityisen ongelmallisena Fraser 

 
4 Google Scholar ilmoittaa tulokset ensimmäisen hakusivun yläkulmassa aina ”noin” -tarkkuudella. 



18 

 

 

pitää sitä, että telekuunteluiden kääntämisessä kääntäjät kääntävät lähdekielistä 

puhetta suoraan kohdekielelle ilman välilitterointia lähdekielelle. Fraserin mukaan 

tämä näyttäisi olevan universaali toimintatapa. Haastattelemani rikostutkijat 

vahvistavat tämän havainnon pitävän paikkansa myös Suomessa. Fraser pitää 

ongelmallisena myös sitä, että pelkkä käännetty litterointi telekuuntelusta saattaa 

kannustaa lukijaa lukemaan litterointikäännöksen tekstinä eikä ajattelemaan tekstin 

alkuperää äänenä. (2018: 98.) Huonolaatuisten telekuunteluiden kääntämisestä, 

litteroinnista ja tulkkauksesta on kiinnostunut myös Krzysztof Kredens (2016). Hän 

on tutkinut sitä, kuinka puhetoimitusten tuntemista voi hyödyntää telekuunteluiden 

litteroinnissa. Kredens käsittelee myös forensista kääntämistä ja forensisten 

käännösten oikeudellista statusta. Hänen mukaansa kääntäjän lingvistisiä valintoja 

usein rajoittaa oikeudellisen kontekstin huono tuntemus. (Kredens 2016.) 

Telekuunteluiden kääntämisen käsittelyä Kredens on jatkanut myös myöhemmin 

(Drugan & Kredens 2018). Suomenkielisiä tuloksia hakusanalle ei löytynyt. EBSCO-

hausta ei palautunut uusia tuloksia, joita Google Scholarin kautta ei olisi löytynyt. 

Kääntämisen sosiologia näyttää olevan jo paljon tutkitumpi aihe. Google Scholar 

antaa hakusanalle noin 334 osumaa. Osumien perusteella kääntämisen sosiologian 

kenttään sijoittuvat tutkimukset ovat viime aikoina keskittyneet kääntäjän statukseen 

sekä habitukseen. Englanninkielisissä tutkimuksissa on tutkittu niin suomalaisten 

kääntäjäopiskelijoiden ajatuksia kääntäjän statuksesta (Ruokonen 2016) kuin 

yhteistyökääntämistäkin (Cordingley & Manning 2017). Myös suomenkielisiä 

tutkimuksia löytyy noin 30 tulosta. Suurin osa tuloksista on kuitenkin opinnäytetöitä. 

Kääntämisen sosiologiaa on tutkittu muun muassa kääntäjien huomautuksien 

näkökulmasta (Virtanen 2016) ja venäjän kääntäjien näkemyksiä 

kääntäjäkoulutuksen hyödyllisyydestä (Forbatok 2016). Virtasen (2016) tutkimus 

edustaa myös kääntäjän toimijuuden tutkimusta. 

Kääntäjän toimijuus palautti Google Scholarissa noin 53 englanninkielistä tulosta. 

Kääntäjän toimijuutta on tutkittu muun muassa venäläisen kansansadun 

kääntämisessä (Bogrdanova & Usmanova 2016) ja kiinalaisen kirjallisuuden 

käännösverkostossa (Liu 2019). Bogrdanova ja Usmanova (2016) tutkivat 

toimijuuden näkökulmasta sitä, miten kääntäjä on pystynyt rakentamaan tärkeän 

yhteyden eri kulttuurien ja maiden välille. Liu (2019) taas tarkastelee sitä, esiintyykö 
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kääntäjän toimijuutta kaikilla käännösprosessin tasoilla. Suomenkielisiä osumia 

palautui vain yksi, edellä mainittu Virtasen pro gradu -tutkielma (2016).  
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3 Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Ensin luon katsauksen 

siihen, mitä kääntämisen ja kääntäjän sosiologialla tarkoitetaan. Tämän jälkeen 

tarkastelen toimijuutta ensin laajemmassa mittakaavassa, minkä jälkeen käsittelen 

toimijuutta käännöstieteellisestä näkökulmasta. Lopuksi esittelen Albert Banduran 

toimijuusnäkemykset, joita olen hyödyntänyt tutkimusaineiston ja -tulosten 

analyysissä. 

3.1 Kääntämisen ja kääntäjän sosiologia 

Andrew Chestermanin (2006) näkemyksen mukaan käännöstieteen voidaan katsoa 

jakautuvan kahteen eri laajaan tutkimussuuntaukseen: kulttuuriseen ja sosiologiseen 

tutkimukseen. Kulttuurinen tutkimus keskittyy ideoiden tasoon eli meemeihin, kun 

taas sosiologinen tutkimus tarkastelee ihmisten ja heidän havaittavissa olevaa 

käyttäytymistään. (Chesterman 2006: 9.)  

Kääntämisen sosiologia on tieteenala, joka tutkii kääntämistä sosiaalisena 

toimintana. Andrew Chesterman jakaa kääntämisen sosiologian kolmeen eri 

alaluokkaan: 1) käännösten sosiologia tuotteina, 2) kääntäjän sosiologia ja 3) 

kääntämisen sosiologia eli käännösprosessien tutkimus (Chesterman 2006: 12). 

Artikkelissaan The Name and Nature of Translator Studies Chesterman (2009) 

keskittyy kuvaamaan etenkin kääntäjän sosiologiaa (translator sociology; translator 

studies). Chesterman tarkentaa, että kääntäjän sosiologia kattaa kääntäjien statusten 

ja roolien tutkimuksen sekä kääntäjien työehtoja, palkkoja, verkostoja ja järjestöjä 

koskevan tutkimuksen. Kääntäjän sosiologiaan kuuluu myös käännösdiskurssien 

tutkimus eli esimerkiksi sen tutkimus, millaisena kääntäjän työ nähdään julkisessa 

keskustelussa yhteiskunnassa. (2009: 16.) Käännösprosessien tutkimus taas keskittyy 

kuvaamaan ja analysoimaan kääntämisen eri vaiheita: käännöskäytänteitä, 

laatutarkkailua, editointia sekä kääntäjien ja asiakkaiden ja muiden toimijoiden 

välisiä suhteita (2009: 17).  

Vaikka kääntämisen sosiologiaa voi pitää suhteellisen nuorena tieteenalana, ovat 

tutkijat olleet kiinnostuneita aiheesta jo ennen kuin kääntämisen sosiologia vakiintui 

omaksi tieteenalakseen. Justa Holz-Mänttäri on tarkastellut kääntämistä 

yhteiskunnallisena toimintana jo 1980-luvulla kehittämässään translatorisessa 
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toimintateoriassa (Holz-Mänttäri 1984). James Holmes (1988, alkuperäisversio 1972) 

taas on viitannut kääntämisen sosiologiaan omassa tunnetussa artikkelissaan The 

Name and Nature of Translation Studies. Holmes jakaa käännöstieteen kahteen 

päähaaraan: ”puhtaaseen” (pure) ja soveltavaan (applied). Puhdas jakautuu edelleen 

teoreettiseen ja deskriptiiviseen käännöstieteeseen. Käännösprosessintutkimuksen 

Holmes sijoittaa deskriptiivisen tutkimuksen alle, muttei kuitenkaan eksplisiittisesti 

mainitse kääntämisen sosiologista prosessia. Holmes kuitenkin hienovaraisesti viittaa 

aiheeseen puhuessaan funktio-orientoituneesta tutkimuksesta. Holmes myös 

ehdottaa ”kääntämisen sosiologiaa” mahdollisena tulevaisuuden 

tutkimussuuntauksena. (Chesterman 2009: 16.) 

Kääntäjän sosiologia nojaa paljon ranskalaisen etnografin ja sosiologin Pierre 

Bourdieun tutkimukseen (1977, 1991). Bourdieulta lainattuja kääntämisen 

sosiologiassa käytettyjä käsitteitä ovat esimerkiksi habitus ja kenttä (field). Habitus 

yleisesti käsitetään yksilön laajaksi, sosiaaliseksi, identiteettiin liittyväksi 

luonteenlaaduksi, johon perhe- ja koulutustausta vaikuttavat vahvasti. Artikkelissaan 

The Pivotal Status of the Translator’s Habitus Daniel Simeoni (1998) keskittyy 

kuvaamaan, kuinka kääntäjän oma käytös ja toimijuus vaikuttavat normien syntyyn. 

Kenttä taas on sosiaalista toimintaa, joka toimii paikkana osallistujien tai agenttien 

eli toimijoiden väliselle valtakamppailulle. (Munday 2012: 234-235.) Simeoni tulee 

artikkelissaan johtopäätökseen, että kääntäminen on huonosti strukturoitua toimintaa, 

jossa suurin osa kääntävistä toimijoista harjoittaa toimintaansa kentillä, joissa heillä 

ei juuri ole valtaa. Simeoni kuvailee kääntäjän habitusta ”vapaaehtoiseksi 

orjuudeksi”. (1998: 14.) Kuvaus on raaka, mutta onneksi tämä tutkimus tulee 

osoittamaan, että tilanne ei ole vuonna 2020 forensista kääntämistä harjoittavien 

toimijoiden keskuudessa yhtä pessimistinen. 

Tässäkin tutkimuksessa sivuttavan skoposteorian (Reiss & Vermeer 1984; Vermeer 

1996; Nord 1997) voidaan myös nähdä edustavan sosiologista näkökulmaa 

käännöstieteeseen. Skoposteoria tuo näkyvyyttä myös asiakkaan roolille sekä 

kääntäjän ja asiakkaan välisille neuvotteluille eri käännösstrategioista. (Chesterman 

2006: 16.) Tutkimukseni sivuaa myös tätä näkökulmaa: onhan osa aineistosta 

hankittu forensisen kääntämisen asiakkailta eli rikostutkijoilta.  
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Tämä tutkimus yhdistää kahta viimeisintä Chestermanin (2006) mainittua 

käännöstieteen sosiologian alaluokkaa: kääntäjän sosiologiaa sekä kääntämisen 

sosiologiaa eli käännösprosessien tutkimusta. Toisaalta tarkastelun alla on forensinen 

kääntäjä ja hänen toimintansa. Tutkimuksen analyysiluku tulee kuitenkin 

alleviivaamaan kääntäjien sekä rikostutkijoiden eli toimeksiantajien välistä 

yhteistyötä, joten tutkimus sijoittuu myös käännösprosessin tutkimukseen, vaikka 

tutkimus ei varsinaisesti keskity tarkastelemaan kääntäjiä työn lomassaan. Tällainen 

tutkimus vaatisi etnografista tutkimusta, jossa todella istuttaisiin kääntäjän vieressä, 

kun hän kääntää esimerkiksi rikoksesta epäillyn tuottamia viestiketjuja 

rikostutkijalle. 

3.2 Näkökulmia toimijuuteen 

Toimijuuden käsite on alun perin peräisin yhteiskuntatieteistä, mutta sitä on 

hyödynnetty myöhemmin niin kasvatustieteellisessä, antropologisessa, 

psykologisessa kuin käännöstieteellisessäkin tutkimuksessa. Täten käsitteen merkitys 

vaihtelee tieteenaloittain. Haastavaksi käsitteen määrittelylle tekee myös se, että sitä 

käytetään myös yleisterminä arkipuheessa. Epäselvän määrittelyn vuoksi 

toimijuuden käsite on löyhästi yhdistetty usein aktiiviseen yrittämiseen, aloitteiden 

tekemiseen tai omaan elämäntilanteeseen vaikuttamiseen (Eteläpelto, Vähäsantanen, 

Hökkä & Paloniemi 2013: 46). Käsite on moniulotteinen ja vivahteikas, sillä siihen 

liittyy yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden jännitteitä (Gordon 2005: 115). 

Toimijuuteen yhdistetään usein myös lukuisia eri termejä kuten motivaatio, tahto, 

tarkoituksellisuus, vapaus, luovuus ja aloitteellisuus (Emirbayer & Mische 1998: 

962). 

Kärjistäen voidaan sanoa, että toimijuuden teemasta kirjoitetut tekstit edustavat 

viitekehyksiä, joissa toisaalla ovat rakenteita korostavat yhteiskunnalliset selitykset 

ja toisaalla niistä irrotetut, yksilöstä liikkeelle lähtevät teoriat. Suomalaisessa 

keskustelussa toimijuus on ollut vahvasti läsnä liitettynä niin luokkaan, koulutukseen 

kuin sukupuoleen tai ikääntymiseenkin. Yhteistä kaikille keskusteluille on pyrkimys 

tarkastella maailmaa toimivan yksilön näkökulmasta ja kokemuksista käsin. 

(Kauppila, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho 2015: v.)  
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Sosiologiassa toimijuuden käsite liitetään usein brittiläiseen sosiologiin Anthony 

Giddensiin. Strukturaatioteoriassaan (1984) Giddens erottaa rakenteen ja toiminnan 

toisistaan itsenäisinä sosiaalisen maailman ulottuvuuksina. Giddensin mukaan 

toimijuus ei ole staattista tai mitattavissa olevaa, vaan jatkuvasti kehittyviä tekojen 

sarjoja, eräänlaista virtaa. Toimijuus on aina sijoittunut aikaan ja paikkaan. (Giddens 

1979: 54.)  

Emirbayerin ja Mischen (1998) määritelmää toimijuudesta on niin ikään hyödynnetty 

monessa tutkimuksessa. Emirbayerin ja Mischen mukaan toimijuus on sosiaalisen 

sitoutumisen prosessi, joka on aikaan sidottua. Toimijuus määrittyy paitsi menneen 

ja nykyhetken, myös tulevaisuuden valossa. Tulevaisuus ilmenee yksilön 

kyvykkyytenä kuvitella vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. (1998: 962.) Emirbayer ja 

Mische lisäävät toimijuuden luonteeseen vielä tahdon, luovuuden, vapauden ja 

tavoitteellisuuden (1998: 962). Artikkelissa on huomionarvoista myös heidän 

Bourdieun (ks. 3.1) ja Giddensin toimijuuden käsityksiä koskeva kritiikkinsä. 

Emirbayer ja Mische ovat sitä mieltä, että Bourdieun ja Giddensin näkemykset ovat 

antaneet valikoivaa huomiota habitukselle ja rutiininomaisille käytänteille – 

toimijuus nähdään näin tavanomaisena, toistuvana ja itsestäänselvyytenä (1998: 

963).  

Emirbayerin ja Mischen käsitystä toimijuudesta sosiaalisen sitoutumisen prosessina 

on hyödynnetty etenkin ammatillista toimijuutta koskevassa kirjallisuudessa, onhan 

työelämä yksi yksilön elämän tärkeimmistä sosiaalisista sitoutumisen prosesseista. 

Toimijuus on vahvasti kietoutunut persoonalliseen ja ammatilliseen identiteettiin, 

jonka jatkuvuus rakentuu ihmisten kerrottuina ja elettyinä kokemuksina 

(Vähäsantanen, Paloniemi, Hökkä & Eteläpelto 2017: 7). Subjektilähtöisen 

sosiokulttuurisen lähestymistavan mukaan toimijuus nähdään yksilöllisenä tai 

kollektiivisena ilmiönä (ks. 3.4.1) kiinnittyvän toimijan ja työympäristön väliseen 

monitahoiseen vuorovaikutussuhteeseen. Toimijuutta rajoittavat työpaikan 

sosiokulttuuriset olosuhteet sekä erilaiset ammatilliset toimijat, kuten ammatillinen 

identiteetti sekä kompetenssi. (2017: 7–8.) Näitä huomioita havaitsin myös omassa 

aineistossani. Vähäsantasen ym. tutkimus pyrkii osoittamaan, miten ja miksi 

ammatillinen toimijuus on kestävän menestymisen ja hyvinvoinnin avaintekijä 

(2017: 6).  
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Toimijuuden tutkimus voidaan jakaa kolmeen tasoon sillä perusteella, kuinka laajoja 

rakenteita tarkastellaan. Makrotason toimijuutta esiintyy valtiollisilla sekä 

kansainvälisillä tasoilla. Tällöin tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi Euroopan 

unionin harjoittama politiikka ja tutkimuskysymyksenä se, millaista toimintatilaa 

erilaiset diskurssit tuottavat toimijuudella. Mesotaso viittaa institutionaaliseen 

tasoon. Tällöin tutkimuskohteena ovat yhteisöt ja toimijuuden käsitteen avulla 

voidaan tarkastella esimerkiksi yhteisöjen dynamiikkoja ja erilaisia institutionaalisia 

käytäntöjä. Mikrotasolla eli yksilöiden tasolla tutkitaan sitä, miten yksilöt määrittävät 

omaa toimijuuttaan. Tarkempia tutkimuskohteita voivat olla se, millaisin tavoin 

omaa toimijuutta rakennetaan ja millaiseksi se koetaan. (Ojala, Palmu & Saarinen 

2009: 15–16.) Tämä tutkielma tarkastelee ensisijaisesti toimijuuden mikrotasoja: 

forensisen kääntäjän toimijuutta rikostutkinnassa. Analyysissä sivutaan kuitenkin 

myös mesotasoa eli institutionaalista tasoa (erityisesti 5.3). Tämä johtuu siitä, että 

forensinen kääntäminen kuitenkin sijoittuu instituution, suomalaisen oikeusvaltion 

eli eri kääntäjien palveluita hyödyntävien viranomaisten kontekstiin.  

3.3 Toimijuusnäkökulma käännöstieteessä 

Käännöstieteessä toimijuutta ovat omassa tutkimuksessaan käsitelleet esimerkiksi 

Tuija Kinnunen ja Kaisa Koskinen. Kääntäjien toimijuutta käsitteleviä viimeisimpiä 

tutkimuksia on esitelty tarkemmin alaluvussa 2.4. Kinnusen ja Koskisen toimittama 

Translators’ Agency (2010) kokoaa yhteen seitsemän artikkelia, joissa käsitellään 

toimijuutta erilaisista näkökulmista, esimerkiksi verkkoteorian näkökulmasta (ks. 

Abdallah 2010; Kujamäki 2010). Idea kääntäjän toimijuutta käsittelevästä teoksesta 

syntyi toimittajien mukaan vuonna 2008 Tampereen yliopistolla järjestetyn 

Translators’ Agency -symposiumin yhteydessä. Symposiumin aihe kumpusi 

kääntäjien ja tulkkien toiminnasta eri sosiaalisissa konteksteissa kiinnostuneiden 

kollegoiden kanssa käydystä keskustelusta. Mona Bakerin (2006) tuolloin vastikään 

julkaisema teos konfliktitilanteissa työskentelevien kääntäjien ja tulkkien rooleista 

oli nostanut käännösalan ammattilaisten roolin analyysin tärkeyden esiin. Baker 

olikin kyseisen symposiumin yksi puhujista. (Kinnunen & Koskinen 2010: 4.)  

Artikkelikokoelman johdantoluvussa Kinnunen ja Koskinen tarjoavat symposiumissa 

käytyjen keskustelujen pohjalta oman määritteensä toimijuudelle: toimijuus on halua 



25 

 

 

ja kykyä toimia5 (willingness & ability to act). Kirjoittajat kuvaavat määritelmää 

onnistuneeksi, sillä se kiteyttää monta keskeistä toimijuuden ydinasiaa. Halu kuvaa 

tiettyä sisäistä tilaa ja kykyä. Tämä tila on puolestaan yhteydessä tietoisuuteen, 

refleksiivisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen, joihin liittyy ”moraalisia tai eettisiä 

pohjasävyjä”. Kyky puolestaan liittää toimijuuden valtaan ja sen puutteeseen ja 

korostaa näin toimijuuden ja vallan olennaista keskinäistä suhdetta. (2010: 6.)   

Yllä toimijuuden moniulotteinen ja osin pirstaleinenkin käsite on esitelty niin 

yhteiskuntatieteellisestä kuin käännöstieteellisestäkin näkökulmasta. Tässä 

tutkielmassa toimijuutta tarkastellaan rikostutkinnan kontekstissa tapahtuvan 

kääntämisen näkökulmasta. Jotta tätä toimijuutta voitaisiin jotenkin mielekkäästi 

analysoida, täytyy sille asettaa kategorioita, joiden puitteissa analyysi tapahtuu. 

Toimijuutta voisi luokitella monissa eri tasoissa riippuen siitä, kenen toimijuutta 

tarkastellaan ja missä ympäristössä. Albert Bandura (1986) on kehittäessään 

sosiokognitiivisen teorian eritellyt kolme tasoa, joilla toimijuus toimii. Seuraavassa 

alaluvussa esittelen nämä kolme tasoa tarkemmin.   

3.4 Banduran toimijuusnäkemykset  

Hyödynnän tässä tutkielmassa amerikankanadalaisen psykologi Albert Banduran 

käsityksiä toimijuudesta. Bandura on yksi 1900-luvun viitatuimpia psykologeja 

(Haggbloom 2002). Bandura on ensi kerran käsitellyt toimijuutta kehittämässään 

sosiokognitiivisessa teoriassaan6 (social cognitive theory) minäpystyvyyden käsitteen 

(self-efficacy) yhteydessä (1986: 393). Bandura kehitti sosiokognitiivinen teorian 

sosiaalisen oppimisen teorian laajennuksena. Toimijuutta tarkemmin ja etenkin sen 

muotoja Bandura käsittelee vasta myöhemmissä teoksissaan. Näistä teoksista yksi 

viitatuimmista on artikkeli Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective (2001), 

joka toimii myös tämän tutkielman keskeisimpänä teoreettisena viitekehyksenä. 

Banduran mukaan sosiokognitiivinen teoria tunnistaa kolme toimijuuden muotoa: 

yksilöllinen (individual), valtuutettu7 (proxy) ja kollektiivinen (collective) (2001). 

Yksilöllisestä toimijuudesta Bandura käyttää eri julkaisuissa eri nimityksiä. Vuonna 

 
5 Määttä, Kinnunen ja Rautavuoma (2014) suomentavat tämän yksilön ”toimintahalukkuudeksi ja -

mahdollisuudeksi” (2014: 90).  
6 Teoriasta käytetään suomeksi myös nimitystä sosiaalis-kognitiivinen teoria. 
7 Vanhalakka-Ruoho on käyttänyt tästä suomennosta ’läheistoimijuus’ (2015: 43).  
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1986 julkaistussa teoksessa Social Foundations of Thought and Action: A Social 

Cognitive Learning Theory hän viittaa ”henkilökohtaiseen toimijuuteen” (personal 

agency), kun taas vuoden 1997 minäpysyvyyteen keskittyvässä kirjassa hän viittaa 

tasoon sekä ”henkilökohtaisena toimijuutena” (personal agency) että ”yksilöllisenä 

toimijuutena” (individual agency). Suomenkielisessä kirjallisuudessa esiintyy 

sekä ”yksilöllistä” että ”henkilökohtaista” toimijuutta. Molemmille nimityksille 

esiintyy lähes yhtä paljon hakutuloksia. Google Scholar ei anna kummallekaan yli 

100 osumaa, joten nimityksiä ei voitane pitää vielä kovin vakiintuneina. Nimityksistä 

yksilöllinen saa kuitenkin enemmän osumia8. Tämä on yksi perustelu nimityksen 

käytölle tässä tutkielmassa. Vaikka Bandura ei tee selkeää eroa 

käsitteiden ”individual” ja ”personal” välillä, on mielestäni sanoilla suomen kielessä 

tyyliero. Myös Määttä, Kinnunen ja Rautavuoma (2014) viittaavat asioimistulkin 

toimijuutta käsittelevässä symposiumjulkaisussaan nimenomaan ”yksilölliseen 

toimijuuteen” (2014: 92), joten on perusteltua pitää tämä käsitevalinta yhtenäisenä 

tässäkin käännöstieteellisessä tutkielmassa. Myös valtuutetusta sekä kollektiivisesta 

toimijuudesta esiintyy eri suomennoksia. Valtuutetusta toimijuudesta saatetaan 

käyttää myös käsitteitä ”läheistoimijuus” (esim. Vanhalakka-Ruoho 2015: 43) 

sekä ”yhteinen toimijuus” (esim. Reunanen 2017). ”Valtuutettu” on kuitenkin 

mielestäni tässä yhteydessä kuvaavin suomennos käsitteestä ja se näyttää 

vakiintuneen etenkin opinnäytetasoisiin tutkielmiin. Kollektiivisesta toimijuudesta 

näkyy käytettävän myös ”yhteisöllistä toimijuutta” (esim. Reunanen 2017). 

Toimijuuden kolme eri tasoa alatasoineen on koottu alla olevaan kuvaan (Kuva 2).  

 
8 87 vs. 43, vertailu tehty 3.3.2020. Myös ”individual agency”:lle löytyy enemmän osumia 

kuin ”personal agency”:lle, tästä syystä olen käyttänyt ensimmäistä vastinetta tämän tutkielman 

englanninkielisessä lyhennelmässä. 
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Kuva 2: Toimijuuden kolme tasoa Banduran (2001) mukaan 

Seuraavissa alaluvuissa (3.4.1–3.4.3) esittelen nämä kolme toimijuuden tasoa 

yksityiskohtaisemmin alkaen yksilöllisestä toimijuudesta. 

3.4.1 Yksilöllinen toimijuus 

 Banduran mukaan yksilöllisen toimijuuden neljä komponenttia käsittelevät 

sitä, ”mitä ihmisenä oleminen tarkoittaa” (2001: 6). Bandura tunnistaa yksilöllisestä 

toimijuudesta neljä komponenttia: intentionaalisuus (intentionality), ennakoiva 

ajattelu (forethought), itsereaktiivisuus (self-reactiveness) sekä itsereflektio (self-

reflectviness) (2001: 6–11). Käytän näistä samoja suomennoksia kuin Vanhalakka-

Ruoho (2015: 43).  

Intentionality intentionaalisuus, 

tarkoituksellisuus 

aktiivinen sitoumus tulevaisuuden 

tavoitteisiin, joka näyttäytyy kykynä 

tehdä valintoja ja suunnitelmia 

Forethought ennakoiva ajattelu tulevaisuuden ennakointi ohjaa ja 

motivoi ja tarjoaa tarkoituksellisuutta 

Self-reactiveness itsereaktiivisuus, 

itseohjautuvuus, 

itsesäätely 

sisäinen kyky säädellä, valvoa ja 

korjata toimintaansa tavoitteisiinsa 

nähden 

Self-reflectviness itsereflektio metakognitiivinen taito, jonka kautta 

yksilö on tietoinen omista kyvyistään 

ja kykenee muokkaamaan 

toimintaansa 

Taulukko 1: Yksilöllisen toimijuuden komponentit Banduran (2001) mukaan 
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Intentionaalisuus on yksilöllisen toimijuuden keskeisimmistä piirteistä ehkäpä 

keskeisin. Intentio eli tarkoitus, pyrkimys, tavoite, viittaa mielikuvaan tulevasta 

suoritettavasta toiminnasta. Toimijuus viittaa tarkoituksella tehtyihin tekoihin. 

Esimerkkinä tästä Bandura tarjoaa tilanteen, jossa ihminen rikkoo antiikkikaupassa 

maljakon kompastuttuaan toiseen ihmiseen. Tällaisessa tilanteessa maljakon rikkojaa 

ei pidettäisi toimijana eli agenttina. Toiseen ihmiseen kompastumisen kaltaisilla 

tilannesidonnaisilla vaikuttimilla on osuutensa ihmisten toiminnassa, mutta ne eivät 

ole määrättyjä voimia. Intentionaalisuudella viitataan ennen kaikkea 

suunnitelmallisuuteen: toimijuuden suunnittelulla voi olla erilaisia tuloksia. Nämä 

tulokset eivät ole toimijoiden tekojen tunnusmerkkejä vaan niiden seurauksia. 

Intentionaalisuudella on vahva linkki tulevaisuuden tapahtumiin, mutta intentio ei ole 

pelkästään odotus tai ennustus tulevaisuudessa tehtävistä asioista, vaan ennakoiva 

sitoumus niiden toteuttamisesta. Bandura kuitenkin huomauttaa, että useimpiin 

ihmisten asettamiin tavoitteisiin liittyy muitakin toimijoita. Tällaiset yhteistyössä 

toteutettavat teot edellyttävät sitoumusta yhteisiin intentioihin, mikä saattaa 

osoittautua haastavaksi. (2001: 6‒7.)  

Ennakoiva ajattelu tarkoittaa sitä, että ihmiset motivoivat itseään ja ohjaavat toimiaan 

tulevaisuuden tapahtumia ennakoiden. Ennakoiva ajattelu tarjoaa ihmisille 

johdonmukaisuutta ja tarkoituksellisuutta. Vaikka tulevaisuuden tapahtumat eivät ole 

vielä olemassa olevia asioita, ne voivat toimia nykyhetken motivaattoreina. Tämä 

johtuu siitä, että tulevaisuuden tapahtumat ovat kuitenkin kognitiivisesti läsnä 

nykyhetkessä, jolloin ne myös säätelevät nykyistä toimintaa. (2001: 7.)  

Toimijuus ei merkitse vain suunnitelmallisuutta ja ennakkoajattelua. Toimijan tulee 

olla myös itse motivaattori ja itsesäätelijä. Kolmas piirre, itsereaktiivisuus eli 

itseohjautuvuus, itsesäätely, merkitsee kykyä suuntautua ja motivoitua. 

Itsereaktiivisuus ilmenee yksilön oman suorituksen säätelynä ja kykynä reagoida 

toimintaansa korjaavasti, mikäli tavoitteen saavuttaminen sitä vaatii. Yksilöllä on 

näin sisäinen kyky valvoa omaa toimintaansa. Toiminnan tehokkuus riippuu siitä, 

kuinka pitkälle tulevaisuuteen tavoitteet on asetettu. (2001: 8‒9.)  

Itsereflektio on metakognitiivinen taito, jonka kautta yksilö on tietoinen omista 

kyvyistään. Itsereflektio myös taito, jonka kautta yksilö pystyy muokkaamaan 

toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Toiminnan muokkaaminen on tärkeä 
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ominaisuus työelämässä. Työntekijän täytyy itse ottaa vastuu omasta ammatillisesta 

kehittymisestään. Yhteiskunnan muutos myös asettaa kannustimen pystyvyydelle, 

jotta yksilö kehittäisi ja uudistaisi itseään koko elämänsä ajan. Ihmiset arvioivat omia 

arvojaan ja tavoitteidensa merkitystä reflektiivisen tietoisuuden avulla. Reflektiivisen 

tietoisuuden avulla yksilö pystyy myös osoittamaan ristiriitoja omissa 

motivaationaalisissa kannustimissaan ja valitsemaan sopivimman toimintatavan. 

(2001: 10‒11.)  

3.4.2 Valtuutettu toimijuus 

Toimijuuden toinen taso on valtuutettu toimijuus. Banduran mukaan valtuutettu 

toimijuus kumpuaa valtuutetusta kontrollista. Ihmiset pyrkivät hyvinvointiin ja 

turvallisuuteen valtuutetun kontrollin kautta suoran kontrollin sijasta. Ihmiset 

yrittävät saada ne henkilöt, joilla on valtaa, toimimaan heidän puolestaan 

saavuttaakseen haluamansa muutokset. Niiden, joilla ei ole suoraa kontrollia 

institutionaaliseen muutokseen, täytyy kääntyä valtuutetun kontrollin puoleen. 

(Bandura 1997: 17.) Kyse ei ole hyväksikäytöstä, vaan molemmat osapuolet voivat 

hyötyä valtuutetusta toiminnasta. Kukaan ei voi esimerkiksi työelämässä erikoistua 

kaikkiin mahdollisiin osa-alueisiin. Ihmiset käyttävät valtuutettua toimijuutta 

tapauksissa, joissa he uskovat, että joku muu pystyy erityisosaamisellaan 

saavuttamaan tietyn tavoitteen paremmin ja helpommin. Valtuutettu toimijuus voi 

edistää itsensä kehittämistä tai toisaalta hankaloittaa henkilökohtaisen kompetenssien 

parantamista. Jälkimmäisessä korostuu valtuutetun toimijuuden luoma 

haavoittuvainen turvallisuus, joka nojaa nimenomaan muiden ihmisten kykyihin, 

valtaan ja palveluksiin. (Bandura 2001: 13.)  

Esimerkkeinä valtuutetusta toimijuudesta Hewson (2010) antaa työntekijöiden 

toiminnan työnantajansa puolesta. Tilanne, jossa päämies käyttää valtuutettua 

toimijaa, synnyttää niin sanotun päämies–agentti-ongelman. Vaikka agentti toimii 

nimellisesti päämiehelleen, valtuutetut toimijat voivat toimia myös itsenäisesti, sillä 

heidän ja heidän päämiehensä välillä vallitsee epäsymmetrinen informaatio ja eri 

intressien kohteet. (2010: 13.) 
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3.4.3 Kollektiivinen toimijuus 

Kollektiivisen toimijuuden idea kumpuaa siitä, että ihmiset eivät elä eristyksissä vaan 

pyrkivät työskentelemään yhdessä haluamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä 

syystä sosiokognitiivinen teoria laajentaa toimijuuden mekanismien analyysin 

kollektiiviseen toimijuuteen. Kollektiivisen toimijuuden ydintä on ihmisten ”jaettu 

uskomus” heidän kyvyistään tuottaa seurauksia yhteisesti. Kollektiivipystyvyys ei 

kuitenkaan ole monien minäpystyvyyksien summa vaan kasvava ryhmätason 

ominaisuus, joka on järjestetyn ja vuorovaikutteisen dynamiikan tuote. (Bandura 

1997: 7.) Kollektiivisia kokonaisuuksia syntyy, kun yksilöt tekevät yhteistyötä. Kun 

nämä kokonaisuudet osallistuvat vaikuttavaan toimintaan, niistä tulee kollektiivisia 

toimijoita. Esimerkkejä kollektiivisista toimijoista ovat valtiot, yritykset ja 

yhteiskunnalliset liikkeet. Mitä väljempi kollektiivi, sitä vaikeampaa toimijuutta on 

pitää sen aiheuttamana. Tämä johtuu siitä, että aikomusten muodostaminen, 

päätösten tekeminen ja toimiminen vaativat tietynasteista koherenssia. (Hewson 

2010: 13.) 
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4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tässä luvussa esittelen tutkielman tutkimusmenetelmän- ja aineiston. Tutkimus on 

laadullinen ja menetelmänä käytän sisällönanalyysiä. Esittelen sisällönanalyysin ja 

erityisesti abduktiivisen sisällönanalyysin sen vaiheineen alaluvussa 4.1. Tämän 

jälkeen esittelen aineiston. Tässä tutkielmassa on kaksi eri aineistoa: 2015–2016 

kandidaatintutkielmaani varten keräämäni haastattelut forensisilta kääntäjiltä (n=10) 

sekä rikostutkijoilta (n=13) alkuvuonna 2018 keräämäni haastattelut. Molemmissa 

aineistokokonaisuuksissa haastatteluita on kerätty Rajavartiolaitokselta, 

keskusrikospoliisilta sekä Tullilta. Vuoden 2018 haastatteluihin osallistui myös kaksi 

HPL:n tutkijaa. Haastattelut ovat luonteeltaan teemahaastatteluita. Litteroinnin 

jälkeen haastatteluita analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Ennen 

aineiston esittelyä kerron teemahaastattelusta tutkimusmenetelmänä. Aineiston ja 

samalla koko tutkimuksen reliabiliteettia sekä validiteettia pohdin tarkemmin luvussa 

6.2. 

4.1 Abduktiivinen sisällönanalyysi 

Tämän tutkimuksen aineisto on laadullista, joten myös analysoin sitä laadullisin 

keinoin. Puhtaasti määrällinen analyysi ei olisi mielestäni sopinut tämän aiheen 

tutkimukseen, etenkään, kun aineistona on 23 teemahaastattelua. Esimerkiksi 

Alasuutari (2011) muistuttaa, että on harvoin voimavarojenkaan puitteissa 

mahdollista tehdä niin paljon haastatteluja, että yksilöiden väliset erot olisivat 

tilastollisesti merkittäviä (2011: 39). Koen, että aineistosta saa huomattavasti paljon 

enemmän irti hyödyntämällä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on laadullisen 

tutkimuksen perusanalyysimenetelmä (Tuomi & Sarajärvi 2018: 103). 

Sisällönanalyysi on pohjimmiltaan tekstianalyysiä, jossa etsitään tekstin merkityksiä, 

toisin kuin samassa yhteydessä usein puhuttavassa diskurssianalyysissä 

analysoidaan, miten merkityksiä tuotetaan tekstissä (2018: 117).  

Laadullisen tutkimuksen tekijä voi hämmentyä siitä, mitä eroa sisällönanalyysillä, 

temaattisella analyysillä ja pelkällä sisällön erittelyllä on. Tuomi ja Sarajärvi 

tiivistävät, että sisällön erittelyllä tarkoitetaan aineiston analyysiä, jossa esimerkiksi 

tekstin sisältöä kuvataan kvantitatiivisesti (2018: 119). Tästä ei ole tässä tutkielmassa 

kyse. Sisällönanalyysin ja temaattisen analyysin eronteko on hieman vaikeampi 
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osoittaa. Hämmennystä aiheuttaa Tuomen ja Sarajärven mukaan ennen kaikkea 

monenlainen kielenkäyttö. Jos tutkimuksen analyysimuotona sanotaan olevan 

sisällönanalyysi, mutta aineiston esittelyssä puhutaan teemoista ja tuloksetkin 

esitellään teemoina, on epäselvää, voiko kyseessä olla enää sisällönanalyysi (2018: 

141)? Tässäkin tutkielmassa puhutaan paljon teemoista, sillä aineisto on kerätty 

teemahaastatteluilla ja yksi analyysin toteuttamisen vaiheistakin on nimeltään 

teemoittelu. Molemmat analyysimuodot etenevät periaatteessa verrannollisesti ja 

molempia voidaan tehdä joko aineisto- tai teorialähtöisesti. Ero liittyy 

aineistolähtöisen analyysin logiikkaan. Sisällönanalyysissä aineisto hajotetaan aluksi 

pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistetyistä ilmauksista lähdetään rakentamaan 

hierarkiaa kokoavan käsitteen muodostamiseksi. Tämä tapahtuu luomalla ensin 

alaluokkia ja niistä edelleen pääluokkia. Kuvailu tapahtuu taulukkomuodossa. 

Analyysi toteutettiin juuri näin tässä tutkielmassa. Temaattisessa analyysissä 

aineistosta tunnistetaan ensin sitä ohjaavat johtoajatukset, joiden ympärille kootaan 

käsitekarttamaisia teemaan liittyviä kokonaisuuksia, jopa lukuisia tiivistyviä karttoja. 

(2018: 141‒142.) Vahvistusta sille, että tässä tutkielmassa käytetty analyysimuoto on 

nimenomaan sisällönanalyysiä tuo se, että Tuomen ja Sarajärven mukaan 

abduktiivisesta temaattisesta analyysistä ei juuri puhuta (2018: 141).  

Laadullinen analyysi jaetaan usein induktiiviseen ja deduktiiviseen analyysiin (2018: 

107). Jari Eskola (2001; 2007) tuo tähän jaotteluun mukaan myös abduktiivisen 

analyysin, josta hän käyttää nimitystä teoriasidonnainen analyysi. Tuomi ja Sarajärvi 

viittaavat tähän nimityksellä teoriaohjaava analyysi (2018: 133).  

Induktiivinen sisällönanalyysi viittaa aineistolähtöiseen analyysiin, jossa aineistosta 

pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Merkittävää on, että aikaisemmilla 

havainnoilla tai teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi olla mitään tekemistä 

analyysin tai lopputuloksen kanssa. Analyysiyksiköt eivät ole etukäteen harkittuja. 

(2018: 108.) Tästä syystä tämä analyysimenetelmä ei valikoitunut käytettäväksi tässä 

tutkimuksessa. Aineistolähtöinen tutkimus on erittäin vaikeaa toteuttaa, sillä ajatus 

havaintojen teoriapitoisuudesta ja siitä, että objektiivisia havaintoja ei ole olemassa, 

ovat yleisesti hyväksyttyjä periaatteita (2018: 109). 

Deduktiivinen eri teorialähtöinen analyysi perustuu johonkin tiettyyn teoriaan ja 

auktoriteetin esittämään ajatteluun. Analyysin taustalla on usein aikaisemman tiedon 



33 

 

 

testaaminen uudessa kontekstissa. Aina näin ei kuitenkaan käytännössä ole, vaan 

deduktiivisen analyysin tulos voi myös uudistaa tai vahvistaa jo tiedettyä käsitystä 

tutkittavasta ilmiöstä (2018: 110‒111). Deduktiivinen analyysi oli aluksi ensisijainen 

valintani tämän tutkimuksen analyysimalliksi. Deduktiivisessa analyysissä kuitenkin 

ilmiöstä jo ennalta tunnettu tieto sanelee, miten tutkittava ilmiö määritellään ja miten 

aineiston hankinta järjestetään (2018: 111). Tämä ei ollut mahdollista tämän 

tutkimuksen tutkimuskohteen vuoksi. Toisaalta deduktiivisessa analyysissä aineiston 

analyysin luokittelu perustuu aikaisempaan käsitejärjestelmään (2018: 127), mikä 

pitää paikkansa tässä tutkimuksessa: analyysin luokittelu perustuu Banduran (2001) 

kolmeen toimijuusmalliin. Nämä mallit toimivat kuitenkin analyysin pääluokkina, 

joiden alaluokat olen itse, mistään aikaisemmasta teoriasta ja käsitejärjestelmästä 

riippumatta, muodostanut aineiston perusteella. Tästä syystä päädyin hyödyntämään 

abduktiivista analyysiä. 

Abduktiivinen päättely on tieteellisen päättelyn logiikka, jonka mukaan 

teorianmuodostus on mahdollista silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin 

johtolanka tai johtoajatus (Tuomi & Sarajärvi 2018: 107). Tämän tutkielman 

johtolankana voitaisiin pitää sitä, että toisaalta forensista kääntämistä on olemassa ja 

toisaalta forensisella kääntäjällä toimijuutta on havaittavissa rikostutkinnassa. 

Abduktiivinen sisällönanalyysi muistuttaa paljon induktiivista sisällönanalyysiä, sillä 

lähtökohdiltaan sekin etenee aineiston ehdoilla. (2018: 133.) Erona on, että 

abduktiivisessa sisällönanalyysissä on kuitenkin teoreettisia kytkentöjä. Analyysi ei 

pohjaudu suoraan teoriaan, mutta teoria voi toimia apuna. Aikaisempi tieto on 

havaittavissa analyysistä, mutta analyysi ei tällöin ole teoriaa testaava vaan 

pikemminkin uusia näkökulmia avaava. (2018: 109.)  

4.2 Analyysin eteneminen 

Aineiston analyysin etenemisen mallina olen käyttänyt Tuomen ja Sarajärven 

taulukkoa teoriaohjaavasta sisällönanalyysistä (2018: 132). Litteroinnin jälkeen 

keräsin aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta mielenkiintoisia sitaatteja, 

eräänlaisia analyysiyksikköjä. Keskeisin tutkimuskysymys, millaista forensisen 

kääntäjän toimijuus on, ohjasi aineiston rajaamista. Teemahaastattelua 

aineistonkeruumetodina käsitellään tarkemmin alaluvussa 4.2.1, mutta tässä 

vaiheessa on hyvä todeta, että teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu 
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tuottaa myös paljon tutkimusaiheen kannalta epärelevanttia materiaalia (Gray 2009: 

36). Täten esimerkiksi kaikki haastattelun alussa kysytyt taustakysymykset ovat 

jääneet varsinaisesta analyysistä pois, mutta haastateltavien taustatiedot on esitelty 

taulukoissa 3 ja 4. Banduran toimijuuden tasot ohjasivat mielenkiintoisen lausumien 

metsästystä jonkin verran. Toisaalta olin myös litteroinnin ohessa ylläpitänyt 

epävirallista muistilistaa mielenkiintoisista lausumista ennen Banduran ajatuksiin 

tutustumista. Olin myös litteroinnin yhteydessä korostanut Wordissa haastatteluiden 

eri kohtia keltaisella korostusvärillä. Tätä lähestymistapaa nimitetään teemoitteluksi. 

Tämä vaihe mielletään usein varsinaiseksi analyysiksi. Teemoittelu voi periaatteessa 

olla luokituksen kaltaista, mutta mielenkiinnon kohteena on se, mitä kustakin 

teemasta on sanottu. Kyseessä on laadullisen aineiston ryhmittely erilaisten 

aihepiirien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 105.) Teemoittelu on luontevaa 

teemahaastatteluilla kerätyn aineiston analyysissä, sillä joskus teemat muistuttavat 

aineistonkeruussa käytettyä teemahaastattelurunkoa. Näin ei kuitenkaan aina käy, 

vaan joskus aineistosta löytyy uusia teemoja eivätkä haastateltavien käsittelemät 

aiheet välttämättä noudata haastattelurungon jäsennystä. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) Tutkimuksen kannalta relevanttien lausumien paikallistamisen 

jälkeen varsinainen analysoitava aineisto redusoitui 77 sivuun (vrt. kaikki 23 

litteroitua haastattelua 218 sivua). Radikaalia vähenemistä selittävät tutkimuksen 

edetessä tutkimuskysymyksen tarkentuminen, epärelevantin materiaalin karsiminen 

sekä tekstien asettelu. Asettelulla tarkoitan sitä, että varsinaisen analysoitavan 

aineiston fontti, riviväli sekä tiedoston sivujen marginaalit kaventuivat litteroidusta 

materiaalista. Lisäksi aineistonkäsittelyohjelma osaltaan tiivisti aineiston asettelua 

tehden siitä luettavamman.  

Varsinaisen analysoitavan aineiston paikallistamisen jälkeen vein aineiston 

ATLAS.ti-käsittelyohjelmaan. Tämän jälkeen siirryin aineiston koodaukseen. Näitä 

koodeja voisi myös nimittää alaluokiksi. Abduktiiviselle sisällönanalyysille on 

tyypillistä, että alaluokat synnytetään aineistolähtöisesti, mutta yläluokat perustuvat 

johonkin tiettyyn sopivaksi katsottuun teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2018: 133). 

Yläluokkina olen teoriaohjaavasti käyttänyt Banduran toimijuuden kolmea tasoa. 

Nämä yläluokat toimivat analyysiluvun alaotsikoina. Aineiston koodit syntyivät 

hyvin aineistolähtöisesti. Tutustuttuani aineistoon vielä kerran syvällisesti, loin 

aluksi yhteensä 15 koodia. Koodien luomisen jälkeen aloin lukea aineistoa läpi 
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ATLAS.ti-ohjelmassa. Kun aineistossa tuli vastaan tekstisegmentti, joka mielestäni 

ilmensi luomaani koodia, maalasin tekstin ja merkitsin sen koodilla. Yhteen 

tekstisegmenttiin pystyi lisäämään useamman koodin ja tällaisia tapauksia tuli usein 

esiin. Koodauksen edetessä päädyin tekemään vielä kolme uutta koodia. Näin ollen 

koodien yhteismääräksi nousi tässä vaiheessa 18. Päädyin kuitenkin loppujen lopuksi 

yhdistämään osan koodeista samaksi koodiksi. Syynä tälle on se, että kyseiset koodit 

muodostivat yksinään liian pienen esiintyvyyden, mutta kun huomasin, että ne itse 

asiassa edustavat samaa yläkategoriaa, koin järkeväksi yhdistää ne. Hyvä esimerkki 

tästä on ”käännösratkaisut” -koodi, joka muodostui alun perin kahdesta eri 

koodista, ”yksilöllinen: käännösratkaisut: lähdetekstin stilisointi” ja ”yksilöllinen: 

käännösratkaisut: puhekieli”. Puhekieleen keskittyvä koodi esiintyi aineistossa vain 7 

kertaa. Lopullisessa analyysissä koodiesiintymiä oli yhteensä 449, joten puhekieli 

olisi muodostanut vain puolentoista prosentin (vs. lopullisessa analyysissä noin 

kuuden prosentin) merkitsevyyden koko aineiston valossa. Koska olin jo mieltänyt 

sekä stilisoinnin että puhekielen käännösratkaisuiksi, näin järkevämpänä 

vaihtoehtona yhdistää koodit, jotta niiden kvantitatiivinen merkittävyys olisi 

suurempi. Analyysissä käytettyjä eri koodeja on siis yhteensä 12. Vaikka kyseessä on 

laadullinen tutkielma, olen esittänyt aineistosta jonkin verran myös kvantitatiivisia 

havaintoja. Koodit ja niiden esiintyvyys esitellään tarkemmin taulukossa 5.  

4.3 Aineisto 

Tutkimusaineistokokonaisuuksia on tässä tutkielmassa kaksi: vuosina 2015–2016 

forensisilta kääntäjiltä kerätyt teemahaastattelut sekä vuonna 2018 rikostutkijoilta 

kerätyt teemahaastattelut. Tarkoitukseni on ollut tuoda tutkimukseen molempien 

osapuolten, forensisten kääntäjien sekä rikostutkijoiden, äänet kuuluviin. Toimin itse 

haastattelijana kaikissa haastatteluissa ja kaikki haastattelut toteutettiin Suomessa ja 

suomeksi. Molemmissa aineistokokonaisuuksissa osa haastatteluista toteutettiin 

puhelimitse (yhteensä n=3). Ensin käsittelen teemahaastattelua 

aineistonkeruumenetelmänä. Tämän jälkeen tarkastelen kahta aineistoani tarkemmin. 

4.3.1 Teemahaastattelu aineistonkeruumetodina 

Teemahaastattelu valikoitui tämän tutkielman metodiksi, sillä sen soveltuvuus 

aiempaan aihetta käsittelevään tutkimukseen osoittautui erinomaiseksi (Junni 2016). 
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Teemahaastattelun luonteen vuoksi haastateltavilta saatiin paljon subjektiivista tietoa 

aiheesta, jota ei ollut tutkittu aiemmin. Haastattelua ja lomaketutkimuksia verrataan 

usein toisiinsa, ja molemmilla metodeilla on etunsa sekä haittansa. Tämän tutkielman 

kannalta oleellisimmat edut ovat, että haastattelussa on lomakekyselyitä suuremmat 

mahdollisuudet motivoida henkilöitä (esim. Gorden 1969), haastateltavalla on 

enemmän mahdollisuuksia tulkita kysymyksiä ja haastattelun avulla saadaan muun 

tiedon ohella uusia ilmiöitä sekä kuvaavia esimerkkejä (esim. Sanford 1966). 

Haittojakin on. Haastattelut ovat perinteisesti kalliimpia toteuttaa. Tämä ei noussut 

tässä tutkielmassa ongelmaksi, sillä tein kaikki haastattelut ja niiden litteroinnit itse. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa saadaan myös paljon tutkimusaiheen kannalta 

epärelevanttia materiaalia. (2009: 36.) Tämä nousi tässä tutkielmassa ongelmaksi, 

sillä litteroinnit veivät aikaa. Toisaalta kandidaatintutkielmaani (Junni 2016) varten 

kerätystä aineistosta ”ylijääneitä” osioita on hyödynnetty tässä tutkimuksessa, sillä 

kaikki vastaajat antoivat luvan aineiston jatkokäyttöön.  

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelu 

kohdistetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. Se pohjautuu Mertonin, 

Fisken ja Kendallin (1956) julkaisemaan kirjaan The Focused Interview. (Hirsjärvi & 

Hurme 2009: 47–48.) Mertonin, Fisken ja Kendallin mukaan tämän 

tutkimusmenetelmän ensimmäinen lähtökohta on se, että haastateltavat ovat kokeneet 

tietyn tilanteen. Toiseksi tutkija on alustavasti selvitellyt muun muassa tutkittavan 

ilmiön rakenteita sekä oletettavasti tärkeitä osioita. Tämän analyysin avulla hän on 

päässyt jo tiettyihin oletuksiin, minkä perusteella hän kehittää haastattelurungon. 

Viimeiseksi haastattelu suunnataan haastateltavien subjektiivisiin kokemuksiin 

tilanteista, jotka tutkija on jo ennalta analysoinut. (Merton, Fiske & Kendall 1956: 3–

4.) Nämä periaatteet pätevät yhä, vaikkakin Hirsjärvi ja Hurme (2009) huomauttavat, 

että vaikka Mertonin, Fisken ja Kendallin ”kohdennettu haastattelu” (eng. focused 

interview) on toiminut teemahaastattelun esikuvana, eivät nämä kaksi asiaa ole 

toistensa synonyymejä. Teemahaastattelu lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön 

kokemuksia ja ajatuksia voidaan tutkia tällä menetelmällä eikä fokusoidun 

haastattelun tavoin siis tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä kokemusta 

edellytetä. Teemahaastattelu-nimi kertoo oleellisesti sen, mikä tässä metodissa on 

kaikkein tärkeintä, eli sen, että haastattelu etenee tiettyjen teemojen varassa. Näin se 

ottaa huomioon ihmisten tulkintojen ja kokemusten keskeisyyden. (2009: 47.) 
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Haastattelun teemat listataan haastattelurunkoon, jota varten ei siis laadita 

yksityiskohtaista kysymysluetteloa. Teema-alueet edustavat valitun aiheen 

teoreettisten pääkäsitteiden spesifioituja alakäsitteitä. Teemat ovat suhteellisen 

pelkistettyjä, iskusanamaisia luetteloita, joihin haastattelukysymykset kohdistuvat. 

(Hirsjärvi & Hurme 1988: 40–41.) Tämän tutkielman aineistoissa käytetyt 

haastattelurungot osoittavat, että teemat eivät aina olleet kovinkaan pelkistettyjä. 

Tämä johtunee ainakin aikaisemman aineiston kohdalla vähäisestä 

haastattelukokemuksestani ja vuoden 2018 aineiston osalta siitä, että varsinainen 

tutkimuskysymykseni oli vasta haastattelujen alussa tarkentumassa. Teemojen tulisi 

olla väljiä, jotta tutkittavan ilmiön moninaisuus paljastuisi mahdollisimman hyvin 

(Hirsjärvi & Hurme 1988: 41–42). Puolistrukturoidun teemahaastattelusta tekee se, 

että haastattelun teemat ovat kaikille samat (Hirsjärvi & Hurme 2009: 47). Tämä 

pitää paikkansa vuosina 2015–2016 kerätyssä aineistossa, mutta vuoden 2018 

aineistossa yksi aihealue, rikostutkijoiden asiantuntijuus, jäi kolmen haastattelun 

jälkeen pois haastattelurungosta kokonaan. Tämän myötä myös kääntäjän 

asiantuntijuutta käsittelevä teema supistui kysymykseen ”Millainen on hyvä 

kääntäjä/hyvä käännös?”. Tämä kuitenkin ilmentää joustavuuden periaatetta: vaikka 

teemahaastattelu rakentuu teemojen varaan, on harkittava, onko kaikista 

tutkimukseen sisältyvistä ilmiöistä välttämätöntä keskustella (1988: 41). Molempien 

aineistojen haastattelurungot ovat liitteinä tämän tutkielman lopussa. 

Kun tutkimuskysymyksen liittyvä aineisto on kerätty, on laadullisen analyysin 

seuraava vaihe aineiston yhteismitallistaminen. Yhteismitallistaminen tarkoittaa 

yhteen muotoon saattamista ääninauhoitteista tekstimuotoon eli litteroitiin. (Kananen 

2014: 99). Käytin litteroinneissa niin sanottua kevyempää menetelmää. Tämä 

tarkoittaa sitä, että en keskusteluanalyyttisestä tarkkuudesta poiketen merkinnyt 

taukoja esimerkiksi sekunninosatarkkuudella. Litterointimerkit olen soveltuvin osin 

lainannut teoksesta Haastattelun analyysi (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010: 

460–461) tai käyttänyt muita yleisesti hyväksyttyjä merkkejä. Käyttämäni 

litterointimerkit on lueteltu alla taulukossa 2. Oheiset merkit eivät välttämättä kaikki 

esiinny esimerkeiksi valikoiduissa haastattelupätkissä, mutta oheiset merkit löytyvät 

kaikista litteroinneista. 
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Kysymysten ja vastausten alussa: H haastattelija, V vastaaja eli haastateltava 
 

(.) lyhyt tauko, (..) pidempi tauko, (…) pitkä tauko 
 

painotus 
 

£joo£ hymyillen sanottu sana tai jakso 
 

(h) nauraen 
 

ta- sana jää kesken 
 

(--) sana tai pidempi osio, josta ei ole saatu selvää 

Taulukko 2: Käytetyt litterointimerkit 

4.3.2 Kääntäjiltä kerätyt haastattelut 

Tutkielman ensimmäinen aineistokokonaisuus on 3.12.2015–29.1.2016 välisenä 

aikana kerätyt 10 teemahaastattelua. Kääntäjien haastattelut on yksilöity lähteisiin 

sekä haastattelusitaatteihin tunnisteella KÄÄN(= kääntäjä)-numero. Haastateltavina 

toimivat forensiset kääntäjät, jotka työskentelevät viranomaisille, jotka suorittavat 

rikostutkintaa (Rajavartiolaitos n=2, KRP n=5 ja Tulli n=3). Aineistoa kertyi 7 tuntia, 

3 minuuttia ja 7 sekuntia eli litteroituna 92 sivua. Vaikka kandidaatintutkielmani 

keskittyi forensisen kääntämisen etiikkaan, mahdollistaa silloin hieman liian laajalta 

ja yksityiskohtaiselta tuntunut haastattelurunko nyt sen, että aineistoa voi käyttää 

spesifisempään tutkimukseen. Käsittelin forensisen kääntäjän roolia 

kandidaatintutkielmani (Junni 2016) alaluvussa 4.4 Translator’s Role in Crime 

Investigation: an Ethical Point of View, mutta sen käsittely jäi pinnalliseksi. Tätä pro 

gradu -tutkielmaa on siis tarkoitus jatkaa siitä, mihin tämä alaluku jäi. Alla oleva 

taulukko tarjoaa lisätietoja vastaajista. Vastaajakoodi KÄÄN-numero viittaa 

kääntäjään. Numerointi viittaa haastatteluiden toteutumispäivämäärään siten, että 

ensimmäisenä haastattelemani kääntäjä on KÄÄN-1. Aineistossa ei anonymiteetin 

vuoksi oteta kantaa siihen, minkä organisaation kääntäjää kävin milloinkin 

haastattelemassa. Koodeja käytetään yksilöimään aineistoesimerkkejä. Vastaavasti 

toisen aineiston yksilöinneissä rikostutkijoista käytetään vastaajakoodeja TUT-

numero. 
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Vastaajakoodi Palvelusvuodet Työkielet Auktorisoitu 
kääntäjä 

Tulkkausta 

KÄÄN-1 4 2 ei kyllä 

KÄÄN-2 6 2 kyllä kyllä 

KÄÄN-3 15 2 kyllä ei 

KÄÄN-4 3 9 kyllä kyllä 

KÄÄN-5 30 2 kyllä ei 

KÄÄN-6 21 2 kyllä kyllä 

KÄÄN-7 23 2 kyllä ei 

KÄÄN-8 12 2 ei ei 

KÄÄN-9 9 2 ei ei 

KÄÄN-10 11 3 ei ei 

Taulukko 3: Tietoja haastatelluista kääntäjistä 

Taulukossa 3 työkielet viittaavat niihin kieliin, joita kääntäjät käänsivät työssään 

mukaan lukien hakijan äidinkielen. Työkieliksi ei laskettu sellaisia kieliä, joita 

kääntäjät mainitsivat joskus työssään kääntäneensä tekstin tai parin verran. Tässä 

kohtaa on hyvä mainita, että vastaajalla KÄÄN-4 työkieliä on yhdeksän. Tämä 

selittyy sillä, että kyseinen kääntäjä käänsi pääosin yhden kieliryhmän suurinta 

kieltä, mutta hallitsi myös muita useita saman kieliryhmän kieliä. Vastaaja kertoi, he 

olivat työnantajan kanssa sopineet, että mikäli käännös- tai analyysitarvetta ilmenee 

tiettyyn kieliperheeseen kuuluvan kieliselle asiakirjalle, hän voisi katsoa kyseistä 

asiakirjaa. Vastaajat edustavat useiden eri kielten kääntäjiä. Mukana on esimerkiksi 

englannin, ruotsin, venäjän ja viron kääntäjiä. Palvelusvuodet laskettiin sen mukaan, 

milloin vastaaja oli aloittanut työskentelyn sen hetkisessä organisaatiossaan 

täyspäiväisesti. Jotkut vastaajat olivat kuitenkin työskennelleet organisaatiossaan 

jaksoittain tai olleet harjoittelussa. Neljän vastaajan työnkuvaan kuului säännöllistä 

tulkkausta. Kuusi vastaajaa on rekisteröity9 auktorisoiduiksi kääntäjäksi (ks. Laki 

auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007) vähintään yhdessä kieliparissa. Yksi vastaaja 

oli siirtynyt muutama vuosi sitten organisaationsa sisällä toisiin työtehtäviin.  

Syksyllä 2015 lähestyin kandidaatintutkielmaani varten erästä KRP:n kääntäjää, 

jonka olin tavannut yliopiston järjestämässä tapahtumassa. Hänen kauttaan sain 

 
9 Rekisteröinti tarkistettiin Opetushallituksen ylläpitämästä rekisteristä (os. 

http://www03.oph.fi/kaantajat) vuonna 2016, tilannetta ei tarkistettu uudestaan tätä tutkielmaa varten. 
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yhteensä viisi kääntäjää KRP:ltä mukaan tutkimukseen. Tullin haastateltavat hankin 

lähestymällä Tullin käännöstiimin esimiestä sähköpostitse, ja kahden 

Rajavartiolaitoksen kääntäjän yhteystiedot löysin erään seminaarin osallistujalistasta. 

Kaikki suhtautuivat tutkimukseeni osallistumiseen myönteisesti. Kaksi haastattelua 

tehtiin puhelimitse pitkän välimatkan vuoksi, muut haastattelut suoritettiin kyseisen 

organisaation tiloissa Helsingissä tai Vantaalla.  

Käyttämäni haastattelurunko sisälsi neljä eri teemaa: 1) yleiset kysymykset, 2) 

nykyinen työ, 3) etiikka sekä 4) työssä jaksaminen. Teoreettisina viitekehyksinä 

toimivat tässäkin tutkielmassa mainittu Ali Darwishin (2006) artikkeli sekä Andrew 

Chestermanin (2001) kääntämisen etiikan mallit. Kysymykset forensisesta 

kääntämisestä sekä kääntäjän roolista limittyivät toiseen sekä kolmanteen teemaan.  

4.3.3 Rikostutkijoilta kerätyt haastattelut 

Tätä gradua varten aineistoa laajennettiin rikostutkijoilta kerättävillä 

teemahaastatteluilla. Haastateltavina toimi 13 rikostutkijaa (HPL n=2, KRP n=4, 

Rajavartiolaitos n=3, Tulli n=4). Tullilta haastatteluun osallistui lisäksi kaksi 

muutakin tutkijaa, mutta näitä haastatteluja ei litteroitu, sillä kokonaisaineisto oli 

saavuttanut jo saturaatiopisteensä. Aineiston voidaan katsoa saavuttaneensa 

saturaatio- tai kyllääntymispisteensä, kun uudet tapaukset eivät enää tuo 

tutkimusongelman kautta uutta tietoa, toisin sanoen, aineisto alkaa toistaa itseään. 

(Eskola & Suoranta 1998: 62‒63.) Rikostutkijoiden haastattelut on yksilöity 

lähteisiin sekä haastattelusitaatteihin tunnisteella TUT(=tutkija)-numero. 

Analysoitavaa aineistoa kertyi 10 tuntia, 40 minuuttia ja 1 sekunti eli litteroituna 126 

sivua.  

Poliisihallitus, Rajavartiolaitos sekä Tulli myönsivät tutkimusluvat haastatteluita 

varten. Lupia täytyi hakea, sillä haastateltavat ovat rikostutkijoita ja alustavieni 

tiedustelujeni perusteella organisaatioiden tutkintaosastojen vastaavat henkilöt olivat 

sitä mieltä, että luvan hakeminen oli tarpeellista. Tutkimuslupia haettiin kirjallisesti 

täyttämällä joko valmis sähköinen lomake tai lähettämällä vapaamuotoinen 

tutkimussuunnitelma muine liitteineen. Lomakkeissa pyydettiin kuvailemaan muun 

muassa pyydettyjen tietojen eli tässä tapauksessa yksilöteemahaastatteluiden 

käyttötarkoitusta ja -aikaa sekä aineiston suojausta ja hävittämistä. Rekrytoin HPL:n 
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sekä KRP:n haastateltavat itse. Rajavartiolaitoksen ja Tullin haastateltavat nimettiin 

tahojen tutkimuslupapäätöksissä. Muiden tahojen tutkimusluvilla ei ollut rajoitettua 

voimassaoloa, mutta jouduin tammikuussa 2018 hakemaan Poliisihallitukselta 

lisäaikaa aineiston käsittelylle. Rajavartiolaitoksen tutkimuslupa edellytti myös, että 

organisaatiota koskevat osiot tulisi lähettää kommentoitavaksi ennen tutkielman 

viralliseen tarkastukseen lähettämistä ja julkaisemista. Lähetin koko sen hetkisen 

työn ja eritellyt Rajavartiolaitosta koskevat osiot sähköpostitse tutkimusyksikön 

sähköpostiin. Keskustelimme tutkimuspäällikön kanssa tarvittavista muutoksista 

puhelimitse. 

Haastateltavat rikostutkijat työskentelevät erilaisten rikosten tutkinnan parissa. He 

keskittyivät tutkimaan muun muassa rikoksia yleistä järjestystä vastaan (esim. 

laittoman maahantulon järjestäminen), seksuaalirikoksia, rikoksia julkista taloutta 

vastaan (esim. veropetos), terrorismirikoksia sekä huumausainerikoksia. Yksi 

haastateltava ei toiminut varsinaisesti rikostutkinatehtävissä, vaan työskentelee 

ennalta estävässä toiminnassa. Otin hänet mukaan tutkimukseen, sillä tämä ennalta 

estävä toiminta liittyi uhkauksiin ja niiden analyysiin. Hänellä ei ollut muihin 

vastaajiin verraten yhtä paljon kokemusta kääntäjän tai tulkin käyttämisestä, mutta 

myös hän kohtasi työssään vieraskielistä materiaalia, ja hänellä oli näkemyksiä 

kieliammattilaisen hyödyntämisestä. Ennalta estävää toimintaa ja tiedustelua sivuttiin 

myös varsinaisten rikostutkijoiden haastatteluissa, joskin painopiste oli esitutkintaan 

edenneissä rikosnimikkeissä. Useampi vastaajista toimi tutkinnanjohtajana ja 

keskimääräinen kokemus rikostutkinnan parista oli päälle 15 vuotta. Haastateltavista 

rikostutkijoista neljällä oli taustallaan kieliopintoja yliopistossa, olipa muutama 

työskennellyt myös kääntäjänä tai tulkkinakin. Taulukko 4 tarjoaa lisätietoja 

vastaajista.  
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Vastaajakoodi Kokemus rikostutkinnasta (a) Kieli- tai käännöstieteellisiä 

opintoja 

TUT-1 8 kyllä 

TUT-2 noin 25 ei 

TUT-3 30 ei 

TUT-4 9 ei 

TUT-5 11 ei 

TUT-6 5 kyllä 

TUT-7 -10 ei 

TUT-8 13 ei 

TUT-9 noin 18-19 kyllä 

TUT-10 12 ei 

TUT-11 14 ei 

TUT-12 17 ei 

TUT-13 23 kyllä 

Taulukko 4: Tietoja haastatelluista rikostutkijoista 

Rikostutkijoiden erityispiirteet vastaajaryhmänä tulee ottaa huomioon. Tämä on 

mielestäni aiheellista, sillä rikostutkintakontekstia tutkineet pro gradut edustavat 

yleensä oikeus- tai hallintotieteitä (esim. Kuokkanen 2016). Kriminologi Heini 

Kainulainen huomauttaa, että vaikka poliisikulttuurille tyypillisinä piirteinä pidetään 

muun muassa nihkeää suhtautumista ulkopuolisten tutkijoiden osoittamaan 

kiinnostukseen (Grönfors 1982: 64−66), suhtautuu poliisi nykyisin organisaationa 

suopeasti tutkimukseen (Kainulainen 2015: 55). Tämä havainto piti paikkansa 

tutkimuslupia hankkiessani, ja moni organisaation edustaja, johon olin yhteydessä, 

piti tutkimukseni aihetta mielenkiintoisena. Tutkijan haasteena on pyrkiä 

rakentamaan luottamuksellinen suhde tutkittavaan organisaatioon. Ottaessani 

yhteyttä virallisiin tahoihin tuon itsestäni usein esille työhistoriani sekä esimerkiksi 

opintotaustani tarkoituksenani nimenomaan kasvattaa luottamusta. Kainulainen 

huomauttaa, että poliisiorganisaatioita käsittelevään tutkimukseen voi olla 

hyödyllistä sisällyttää luku, jossa tutkija tarkastelee omaa suhdettaan 

 
10 Kyseinen vastaaja työskenteli ennalta estävässä toiminnassa. 
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poliisiorganisaatioon. (2015: 56.) En tässä tutkimuksessa nähnyt omalle luvulle 

tarvetta, mutta mainittakoon, että olen aikaisemmin työskennellyt yhteensä alle 

vuoden paikallispoliisin lupapalveluissa, ja tällä hetkellä työskentelen opintojen 

ohella toisella valtion viranomaisella. En haastatellut nykyisen työnantajani edustajia 

primääriaineistooni11. Olen kuitenkin työskennellyt samassa paikassa samaan aikaan 

yhden haastateltavan rikostutkijan kanssa, mutta mielestäni tämä ei vaikuta 

tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta pohdin tarkemmin 

jäljempänä alaluvussa 6.2. 

Suomessa ei ole tiettävästi tehty tutkimusta rikostutkijoiden sekä kääntäjien 

moniammatillisesta yhteistyöstä. Poliisien etenkin kuulusteluissa käyttämää kieltä on 

kuitenkin tutkittu laajalti forensisen lingvistiikan näkökulmasta, mutta niissäkin 

tutkimuksissa kuulustelujen monikielisyys on jäänyt vähälle. Tutkimuksissa, joissa 

monikielisyyttä on käsitelty, on keskitytty lähes yksinomaan tulkkaukseen (esim. 

Wakefield, Kebbell, Moston & Westera 2015). Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan 

keskitytä tulkkaukseen, joskin kääntämisen ja tulkkauksen hybridimuotoon, prima 

vista -tulkkaukseen tullaan viittaamaan useasti.  

  

 
11 Olen kuitenkin ollut yhteydessä erääseen saman työnantajan palveluksessa olevaan lakimieheen 

tarkentaakseni kielianalyysien käyttöä. 
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5 Analyysi 

Tämän tutkielman tarkoitus on analysoida forensisen kääntäjän toimijuutta 

rikostutkinnassa. Analyysissä keskityn ensin tutkimaan kääntäjän yksilöllistä 

toimijuutta. Kuvatessani kääntäjän yksilöllistä toimijuutta tutkin myös, onko 

aineistossa havaittavissa ja minkälaisissa yhteyksissä Banduran yksilöllisen 

toimijuuden neljää komponenttia esiintyy. Tämän jälkeen alaluvussa 5.2. keskityn 

kuvaamaan valtuutettua toimintaa. Valtuutettu toimijuus jakaantuu seuraaviin 

tilanteisiin: tutkijan toivomat kääntäjät tekemät huomautukset, kääntäjän kieli-, 

kulttuuri- ja maa-asiantuntijuus sekä käännettävien osien valinta. Alaluku 5.3. 

käsittelee kollektiivista toimijuutta. Tässä alaluvussa käsittelen ennen kaikkea 

kääntäjien ja tutkijoiden yhteistyötä. Tämän koodin esiintyvyys oli aineistossa 

kaikkein suurin (114/449 osumaa). Analysoin myös kääntäjää osana järjestelmää. 

Alaluku 5.4 on omistettu kääntäjän toimijuutta rajoittavien tekijöiden käsittelylle.  

Alla olevassa taulukossa 5 on esitelty kaikki aineiston analyysissa käytetyt koodit ja 

niiden esiintyvyydet ATLAS.ti-ohjelmassa. Esiintyvyydet on ilmaistu sulkeissa. 

Käytin aineiston koodaamiseen kaiken kaikkiaan 12 eri koodia. 

yksilöllinen (87) valtuutettu (108) kollektiivinen (131) rajoitukset (123) 

käännösratkaisut 

(30) 

kääntäjän huomautus 

(39) 

kääntäjä osa 

järjestelmää (17) 

aika ja taloudelliset 

syyt (27) 

kääntäjän 

huomautus (24) 

käännettävien osien 

valinta (12) 

kääntäjien ja tutkijoiden 

yhteistyö (114) 

kääntäjä oman roolin 

rajojen tiedostaminen 

(30) 

oma asiantuntijuus 

(33) 

kieliasiantuntijuus 

sekä maa- ja 

kulttuuritietämys (57) 

 kääntäjän 

ulkopuolisuus (45) 

tietämys (21) 

Taulukko 5: ATLAS.ti:ssä käytetyt koodit ja niiden esiintyvyys 
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Kaiken kaikkiaan analysoitavia koodeja esiintyi yhteensä 449 kertaa. Koodattuja 

tekstikatkelmia kertyi yhteensä 391. Pienempi luku verrattuna itse koodeihin selittyy 

sillä, että useaan tekstikatkelmaan kiinnittyi monta eri koodia. Alla aloitan aineiston 

varsinaisen analyysin koodien pääkategoriasta ”yksilöllinen”. 

5.1 Yksilöllinen toimijuus 

Forensisen kääntäjän yksilöllistä toimijuutta rikostutkinnassa ilmentäviä koodeja 

esiintyy aineistossa yhteensä 87. Näin yksilöllinen toimijuus on neljästä 

pääkategoriasta pienin. Yksilöllistä toimijuutta ilmenee ennen kaikkea forensisten 

tekstien käännösten käännösratkaisuissa (30/87 osumaa), joita käsittelen 

ensimmäisenä. Tämän jälkeen tarkastelen kääntäjän tekemiä huomautuksia tekstistä. 

Lopuksi analysoin kääntäjien haastatteluissa ilmennyttä oman asiantuntijuuden 

pohdintaa. 

5.1.1 Käännösratkaisut 

Käännösratkaisut oli alun perin koodattu kahdeksi omaksi koodikseen aineistossa 

(ks. 4.2). Analyysissä olen kuitenkin yhdistänyt koodit pelkäksi ”käännösratkaisut” -

koodiksi, joka muodostaa päälle kolmasosan koko yksilöllisestä toimijuudesta (30/87 

osumaa). Alun perin koodi oli jaettu kahtia ”lähdetekstin stilisoinniksi” 

sekä ”puhekieleksi”. Forensiset kääntäjät tekevät työssään valtavasti erilaisia 

käännösratkaisuja, mutta nämä kaksi asiaa nousivat aineistossa selkeimmin esille.  

Voidaan argumentoida, että oikeastaan koko käännösprosessi on eräänlaista 

ratkaisujen tekemistä ja siksi yksittäisten ratkaisujen erottelu ja niiden analysointi ei 

ole mielekästä. Mielestäni kuitenkin yksittäisten käännösratkaisujen tarkastelu 

paljastaa paljon kääntämiseen liittyvistä haasteista ja tätä kautta myös kääntäjästä 

itsestään ja tämän toimijuudesta. Havaintoni perustuvat kääntäjiltä kerättyihin 

haastatteluihin.  

 Käännösratkaisuihin viitataan käännöstieteellisessä kirjallisuudessa usein 

käännösstrategioilla. Tässä yhteydessä puhutaan usein skopoksesta ja kääntäjän 

uskollisuudesta, joiden käsitteitä on hyvä avata ennen kuin analysoin forensisten 

kääntäjien käännösratkaisuja yksilöllisen toimijuuden näkökulmasta. Skoposteorian 

mukaan käytettyjen käännösstrategioiden tulisi olla peräisin käännöksen tavoitteesta 
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tai käyttötarkoituksesta (Bassnett 2014: 6, 179). Skopokseksi kutsutaan käännöksen 

tarkoitusperää (Vermeer teoksessa Bassnett 2014: 6). Skopos määrittää siis 

käännöksen strategiat; eri skopokset johtavat erilaisiin käännöksiin, vaikka 

lähdeteksti olisikin täysin sama (Vermeer 1996: 15). Skoposteorian voidaan siis 

katsoa pitävän kohdetekstin ja kohdeyleisön tarpeita lähdetekstiuskollisuutta 

tärkeämpänä. Kääntäjän uskollisuus on myös olennainen käsite, jota sivuan jo tässä 

analyysiluvussa. Christiane Nord täydensi skoposteoriaa uskollisuuden käsitteellä 

(Nord 2005).  

Lähdetekstin stilisointia käsiteltiin kääntäjiltä kerätyissä haastatteluissa 

etiikkateeman yhteydessä (ks. Liite I). Tästä syystä kääntämisen etiikka on vahvasti 

läsnä tässä analyysin vaiheessa. Lähdetekstin stilisoinnilla tarkoitetaan tässä 

tutkielmassa erityisesti lähdetekstin luettavuuden parantamista. Stilisointia 

käännöksen yhteydessä tehdään sekä rikoksesta epäiltyjen että rikostutkijoiden 

tuottamiin teksteihin. Stilisointia perustellaan kaikista eniten koko prosessin 

palvelemisella. Lähdetekstiä usein parannellaan, jotta se olisi helpommin 

ymmärrettävissä.  

Esimerkkejä tilanteista, joissa lähdetekstiä parannellaan, löytyy aineistosta runsaasti. 

Suurimmassa osassa esimerkeistä tilanteet jakautuivat kuitenkin kahteen eri 

esimerkkiryhmään. Ensimmäisen ryhmän esimerkeissä kyseessä oli rikoksesta 

epäillyn tuottama asiakirja, jossa on runsaasti kirjoitusvirheitä, ei kappalejakoja, ei 

välilyöntejä, välillä saatettiin käyttää runsaasti myös voimasanoja. Eräs kääntäjä 

kuvaili tällaista lähdetekstiä ”purskeeksi”. Toisen ryhmän lähdetekstit ovat kiireisen 

rikostutkijan kirjoittamia tekstejä, joissa kiire näkyy kirjoitusvirheinä ja hankalina 

lauserakenteina. Tutkijat suhtautuvat kääntäjien mukaan tällaiseen stilisointiin 

erittäin positiivisesti. Välillä kääntäjät käyvät tutkijoiden kanssa aktiivista 

keskustelua heidän kirjoittamistaan teksteistä ja niihin liittyvistä 

parannusehdotuksista. Tässä kääntäjän yksilöllinen toimijuus linkittyy myös 

kollektiiviseen toimijuuteen kääntäjien ja rikostutkijoiden yhteistyön muodossa (ks. 

5.3.1). Se, että kääntäjä tekee tutkijan luvalla hänen kirjoittamaansa tekstiinsä 

selventäviä muutoksia, ilmentää myös eräänlaista yksilölähtöistä valtuutettua 

toimijuutta. Eräs kääntäjä ilmaisi asian siten, että hän ”pyytää valtuudet” tutkijalta 

tekstin stilisointiin, minkä jälkeen kääntäjän yksilöllinen toimijuus ikään kuin 
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muuntuu valtuutetuksi toimijuudeksi. Molemmissa tapauksissa stilisointia 

perusteltiin luettavuuden parantamisella. Kääntäjän käännösratkaisuihin ja sitä kautta 

myös uskollisuuteen vaikuttaa siis käännöksen skopos.  

Mä vielä sanon tästä uskollisuudesta sanon vielä sellaisen, sellaisen asian, että (..) 

minä en ole niin uskollinen, kun tiedän, et muutamat kääntäjät ovat, kun kääntävät 
sanasta sanaan erikseen, mä kuitenkin olen kääntämässä ajatusta, koska mä olen 

välittämässä sen henkilön ajatusta toisella kielellä, ja mä sillä uskollisuudella 

tarkoitan sitä, että tämän henkilön ulosanti pitää saada paperilla näkymään, mutta mä 
toivon, että tämä, joka lukee, että hän vois lukea sen tekstin, siis nyt toisella kielellä, 

eli sitten sillä kohdekielellä, jolle käännös, jolle käännetään, että hän voisi 

ensilukemalla, ensimmäisellä lukukerralla ymmärtää sen. 

Esimerkki 1. KÄÄN-6. 

Esimerkissä 1 kääntäjä kertoo oman näkemyksensä kääntäjän uskollisuudesta. 

Monen muunkin kääntäjän haastatteluissa toistui ajatus siitä, ettei uskollisuus ole 

aina sanasanaista kääntämistä vaan sitä, että lähdetekstin kirjoittajan ajatus välittyy 

lukijalle mahdollisimman hyvin. Vaikka uskollisuuden käsite linkittyy hyvin 

vahvasti kääntämisen etiikkaan, uskollisuuden osoittaminen forensisessa 

kääntämisessä on aineiston valossa osoitus myös kääntäjän yksilöllisestä 

toimijuudesta.  

Banduran yksilöllisen toimijuuden komponentteja voi soveltaa lähdetekstin 

stilisoinnin perusteluun. Banduran (2001) neljästä komponentista etenkin 

intentionaalisuus soveltuu stilisoinnin tarkasteluun. Forensinen kääntäjä osoittaa 

lähdetekstien stilisoinnissa intentionaalisuutta, sillä näin toimimalla hän osoittaa 

sitoutuvansa aktiivisesti tulevaisuuden tavoitteisiin. Tulevaisuuden tavoitteina 

voidaan tässä yhteydessä nähdä yksinkertaisesti se, että käännöksen lukija ymmärtää 

tekstin ensilukemalla. Se, että lukija ymmärtää tekstin ensilukemalla, on tietenkin 

myöhempiä vaikutuksia esimerkiksi tutkinnan sujuvuuteen. Intentionaalisuus 

näyttäytyy kykynä tehdä valintoja. Bandura muistuttaa myös, että useimpiin ihmisten 

asettamiin tavoitteisiin liittyy muitakin toimijoita. Yhteistyössä toteutettavat teot 

edellyttävät sitoumusta yhteisiin intentioihin, mikä saattaa osoittautua haastavaksi. 

(Bandura 2001: 6−7.) Tässä yhteydessä nämä muut toimijat ovat lähdetekstien 

tuottajia, rikoksesta epäiltyjä tai tutkijoita. Voidaan katsoa, että rikostutkijat ovat 

sitoutuneita yhteisiin intentioihin – rikostutkinnan etenemiseen ja sujuvuuteen. 

Rikoksesta epäiltyjä on vaikea nähdä toimijoina, jotka olisivat sitoutuneita kääntäjien 

asettamiin tavoitteisiin. Vaikka rikoksesta epäiltyjen kanssa harvoin käydään 
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vuoropuhelua siitä, miten rikostutkinnalle asetetut yhteiset tavoitteet saavutetaan, 

heidän omat valintansa vaikuttavat kääntäjien yksilölliseen toimijuuteen. Rikoksesta 

epäiltyjen tuottamat tekstit sisältävät paljon tietoisia ja epätietoisia valintoja siitä, 

miten he itseään ilmaisevat. Näistä valinnoista ei heidän kanssaan voi tutkijoiden 

tavoin keskustella. Tämä vahvistaa kääntäjän yksilöllistä toimijuutta nimenomaan 

intentionaalisuuden kautta: tilanne kehittää kääntäjän kykyä tehdä valintoja ja 

suunnitelmia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Aineistossa puhekielisyydellä viitataan sekä tekstin tuottajan käyttämään 

puhekielisyyteen että kääntäjän käännöksessä käyttämään puhekielisyyteen. 

Puhekielisyyttä esiintyi aineistossa vain rikoksesta epäiltyjen tuottamissa teksteissä. 

Havainnot puhekielisyydestä muistuttavat paljolti havaintoja lähdetekstin 

stilisoinnista. Usein puhekielisyyttä halutaan stilisoida luettavuuden vuoksi. 

Rikoksesta epäillyn tuottamat tekstit, mukaan lukien heidän litteroitu puheensa 

kuulustelupöytäkirjoissa ja telekuunteluissa, kuitenkin osoittautuivat sekä kääntäjän 

uskollisuuden että toimijuuden koetinkiviksi. Kääntäjät haluavat ennen kaikkea 

välittää lähdetekstin tuottajan ajatuksen mahdollisimman tarkasti (ks. esimerkki 1). 

He haluavat myös panostaa käännöksen luettavuuteen. Rikoksesta epäiltyjen 

tuottamien tekstien kääntämisessä näiden kahden asian tavoittelu saattaa kuitenkin 

johtaa ristiriitaan.  

[--] epäillyn tuottamien asiakirjojen kääntämisessäki, et ei nyt ihan niinku, ei 
käännetä, ei tehdä niinku mustasta valkosta, mut, sanotaanko et jos vähän sillee 

harmaata, että pyritään, kyl mä pyrin niinku säilyttämään sen (..), sen niinku sen, 

vähän sitä sävyä, mitä siin alkuperäses tekstissä on. Jos se on nopeesti kirjotettu, nii 

mä saatan käyttää käännökses esimerkiks puhekieltä. 

Esimerkki 2. KÄÄN-7. 

Esimerkki 2 osoittaa, että epäillynkin tuottamien tekstien kääntämisessä lähdetekstin 

sävy pyritään säilyttämään. Se, että ”mustasta ei tehdä valkoista, vaan vähän 

harmaata”, viittaa nähdäkseni siihen, ettei tekstiä pyritä stilisoimaan kuitenkaan 

liikaa. Vaikka kääntäjä on tässäkin tilanteessa kirjoittajan puolella ja saattaa tämän 

vuoksi lisätä käännökseen lähdetekstistä puuttuneita välimerkkejä ja kappalejakoja 

luettavuuden parantamiseksi, ei tätä pidä kuitenkaan tehdä liikaa. Moni kääntäjä oli 

sitä mieltä, että tietyissä tilanteissa epäillyn tuottamien tekstien kirjoitusvirheitä ei 

pitäisi korjata. Kirjoitusvirheistä ja esimerkiksi puhekielisistä ilmaisuista, joihin 

liittyy tiettyjä konnotaatioita, pitäisi mieluummin tehdä huomautus (ks. 5.1.2).  
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Oman yksilöllisen toimijuuden säätely näkyy eri käännösratkaisuina riippuen 

lähdetekstin kirjoittajasta. Tämä ilmentää Banduran kolmatta komponenttia, 

itsereaktiivisuutta. Itsereaktiivisuus ilmenee oman suorituksen säätelynä ja kykynä 

reagoida toimintaansa korjaavasti, mikäli tavoitteen saavuttaminen sitä vaatii 

(Bandura 2001: 8‒9). Kääntäjä säätelee omaa toimintaansa sen mukaan, kuka 

lähdetekstin kirjoittaja on. Aineisto osoittaa, että kääntäjät kykenevät reagoimaan 

toimintaansa korjaavasti. Kääntäjät vertasivat usein esimerkiksi epäillyn tuottamien 

tekstien puhekielisyyden kääntämistä kaunokirjallisuuden kääntämiseen. 

Puhekielessä pyritään pitäytymään, mutta aina se ei ole lähdetekstin ja käännöksen 

samoissa kohdissa mahdollista. Tällöin kääntäjä yrittää korvata ilmaisun jollakin 

neutraalimmalla ja siirtää puhekielisyyttä toiseen kohtaan. Välillä puhekieliset 

ilmaukset voivat sisältää tiettyjä konnotaatioita esimerkiksi kirjoittajan asenteista tai 

ihmisten välisistä hierarkioista. Aina kääntäjä ei pysty selvittämään puhekielisen 

ilmaisun merkitystä eikä näin välittämään ilmaisua käännöksessään. Tällöin kääntäjä 

joutuu korjaamaan toimintaansa, sillä tavoitteen saavuttaminen vaatii sitä. Oman 

sisäisen kyvyn valvonnan tuloksena kääntäjä korjaa toimintaansa esimerkiksi 

lisäämällä käännökseen kääntäjän huomautuksen. Näin lähdetekstin ajatus kaikkine 

sävyineen välittyy todennäköisesti käännöksen lukijalle paremmin; tavoite 

saavutetaan paremmin. Kääntäjän huomautuksia, joita voitaisiin myös pitää 

eräänlaisena käännösratkaisuna, käsitellään kuitenkin seuraavaksi omassa 

alaluvussaan. 

5.1.2 Kääntäjän tekemät huomautukset tekstistä 

Tässä alaluvussa määrittelen ensin alaluvun keskeisimmän käsitteen, kääntäjän 

huomautuksen. Tämän jälkeen tarkastelen, miten ja minkälaisista asioista kääntäjät 

tekevät huomautuksia. Lopuksi analysoin, miksi kääntäjät kokevat tekemänsä 

huomautukset tärkeinä ja peilaan näitä vastauksia yksilöllisen toimijuuden 

komponentteihin. 

Tieteen termipankissa kääntäjän huomautus määritellään käännöskeinoksi, ”jossa 

kääntäjä merkitsee käännöksen yhteyteen erillisen selvennyksen, jossa selittää 

lukijalle oletetusti vieraita elementtejä”. Huomautus lisätään usein alaviitteeksi, 

mutta se voi sijaita myös muualla tekstissä. Kääntäjän tekee huomautuksia oman 

harkintansa mukaan. Poikkeuksen tälle muodostaa kuitenkin auktorisoitu 
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kääntäminen. (Tieteen termipankki 2020c). Auktorisoidun kääntäjän tekemistä 

huomautuksista määrätään SKTL:n Auktorisoidun kääntäjän ohjeissa (SKTL 2018). 

Tässä tutkielmassa kääntäjän huomautus on kuitenkin monitahoisempi käsite kuin 

pelkkä alaviite tekstissä. Aineisto osoittaa, että kääntäjät tekevät jonkin verran 

kirjallisia huomautuksia esimerkiksi alaviitteiden muodossa. Aineisto myös osoittaa, 

että forensisen kääntämisen kentän monimuotoisuuden vuoksi heiltä odotetaan myös 

huomioiden tekemistä tietyistä asioista (ks. 5.2.1). Kenttä vaatii usein myös tiivistä 

kanssakäymistä tutkijan kassa (ks. 5.3.1), minkä vuoksi yhteistyö on 

monimuotoisempaa kuin pelkkää sähköpostiviestittelyä. Yhteistyö on usein samassa 

tilassa keskustelua käännettävistä materiaaleista ja yhdessä pohtimista. Tämän vuoksi 

tässä tutkielmassa ulotan kääntäjän huomautuksen koskemaan myös kääntäjän 

tekstistä tekemiä suullisia huomautuksia. 

Kääntäjät tekevät huomautuksia niin alaviitteillä kuin suullisestikin tutkijoille 

esimerkiksi käännöstyön aikana tai valmiin käännöksen luovutuksen yhteydessä. 

Alaviitteitä käytetään erityisesti silloin, jos jollakin sanalla on useampi merkitys. 

Myös kirjoitusvirheistä huomautetaan pääsääntöisesti alaviitteellä.  

On kuitenkin asioita, joista huomauttaminen esimerkiksi alaviitteessä olisi 

ongelmallista. Tällöin kääntäjä päätyy suulliseen huomautukseen. Vaikka 

esimerkiksi kirjoitusvirheistä on saatettu organisaation sisällä sopia, että niistä 

huomautetaan alaviitteellä, ongelmaksi muodostuvat tekstit, joissa on runsaasti 

kirjoitusvirheitä. Runsas alaviitteiden käyttö nähdään epäkäytännöllisenä ja jopa 

käännöksen luotettavuutta heikentävänä seikkana. Kirjoitusvirheiden tapauksessa 

alaviitteessä voisi kuitenkin huomauttaa, että lähdetekstissä esiintyy runsaasti 

kirjoitusvirheitä. Kääntäjät kuitenkin kokivat, että kaikista asioista ei ole mielekästä 

huomauttaa alaviitteessä.  

Asiat, joista huomautetaan tutkijoille suullisesti, liittyvät usein lähdetekstin 

ulkomuotoon liittyviin seikkoihin ja lähdetekstin kulttuuriseen kontekstiin. 

Ulkomuotoon liittyvistä seikoista eräs kääntäjä antoi esimerkin, jossa hänellä oli 

käännettävänään useita erilaisia sopimustekstejä. Kääntäessään hän huomasi, että 

kaikki kyseiset asiakirjat oli laadittu samalle pohjalle ja niissä oli samat 

kirjoitusvirheet. Kääntäjä piti tätä erikoisena asiana, sillä asiakirjojen laatijat ainakin 

näennäisesti edustivat eri yhtiöissä toimivia ihmisiä. Kääntäjä päätyi suulliseen 
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huomautukseen, sillä hän koki hankalaksi viitata toisiin asiakirjoihin yhden 

käännöksen alaviitteessä. Eräs toinen kääntäjä tunnisti myös kyseisenlaisen tilanteen 

viitateen ”haudattuun koiraan” ja siitä tehtävään huomautukseen:  

[--] jos mä löydän jotain sellasta siitä tekstistä, mitä mä en voi niinkun merkitä 

siihen, et enhän mä nyt voi sitä johonki sopimuskäännökseen merkata siihen johonki 
kääntäjän huomautuksee ”tässä kohtaa nyt näyttää olevan koira haudattuna”, ”ehkä 

epäilty on tässä pyrkinyt…”, ei voi tehä sillä tavalla. Nii sit sen voi niinku tutkijoille, 

tai tutkinnanjohtajalle voi sanoa, et täs on nyt joku tällanen, että jos sä huomaat tässä 

niinkun (.). 

Esimerkki 3. KÄÄN-7.  

Haudattuja koiria löytyy myös lähdetekstin kulttuuriin ja maahan liittyvistä seikoista. 

Kääntäjät huomauttavat näistäkin asioista mieluummin suullisesti. Kulttuuriin ja 

maahan liittyvät seikat ovat aineiston perusteella esimerkiksi asioita, jotka liittyvät 

kyseisiin asioihin liittyviin ristiriitoihin. Kääntäjähaastatteluissa esitin jokaiselle 

kääntäjälle erilaisiin ristiriitatilanteisiin liittyviä kysymyksiä. Vaikka kääntäjät 

pääsääntöisesti pitivät huomautusten tekemistä tärkeänä ja tarpeellisena, 

ristiriitatilanteista huomauttaminen jakoi jonkin verran vastaajia. Kääntäjistä 20 % 

koki, että tekstissä esiintyvien ristiriitojen huomaaminen on lukijan vastuulla. 

Ristiriitoja saattavat olla esimerkiksi tilanteet, joissa tekstin alussa puhuttiin 

esimerkiksi kahdesta kilosta ja tekstin lopussa 200 grammasta. Toinen esitetty 

esimerkinomainen ristiriitatilanne oli se, että tekstissä puhutaan fiktiivisistä paikoista 

eli esimerkiksi kaupunginosista, joita ei ole olemassa. Ensimmäisessä tapauksessa 

asian huomaaminen vaatii keskittynyttä lukemista, toisessa tarvitaan kulttuurista 

asiantuntijuutta. Kuitenkin 80 % kääntäjistä piti molemmista asioista suullisesti 

huomauttamista tutkijoille tärkeänä.  

[--] kansalaisenakin näkisin näin, että, et koska nää on semmosii seikkoja, mihin 

tutkija ei voi päästä käsiksi ilman sitä kääntäjän työpanosta ja näkemystä, ja jotka 

voi kuitenki olla ratkasevia sen kannalta, et päästään siihen juttuun kiinni. Niin, 

eihän siinä oo mitään järkeä, että täällä olis £henkilö£, jolla olis niinku mahdollisuus 
edistää tutkintaa ja mahdollisesti auttaa vyyhdin selviämistä, (..) niin sitten ei 

käytettäisi sitä, () totta kai, kaikki se on mielekäs kommentoitava, et totta kai sitte 

tulee paljon semmostaki vähän, et mistä ei oikein voi olla varma, et onkohan täl nyt 
merkitystä vai eikö oo merkitystä, mut kyllä mä aika matalalla kynnyksellä 

huomautan asioista tutkijoille. 

Esimerkki 4. KÄÄN-4. 

Esimerkki 4 yllä on vahva osoitus kääntäjän itsereflektiosta, siitä, että hän on 

tietoinen omista kyvyistään (ks. myös 5.1.3). Kääntäjä on tietoinen siitä, että hänen 
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asiantuntijuutensa avulla voidaan edistää tutkintaa, ja siksi huomautusten tekeminen 

on tärkeää. Hän on myös tietoinen siitä, mitä ei tiedä. Esimerkki ilmentää myös 

vahvaa intentionaalisuutta: aktiivista sitoumusta tulevaisuuden tavoitteisiin. 

Tulevaisuuden tavoite tässä yhteydessä on rikostutkinnan edistäminen, johon 

kääntäjä esimerkissä myös suoraan viittaa. Koska kääntäjä selkeästi pyrkii 

ennakoimaan tulevaisuutta, mikä ohjaa hänen valintojaan eli huomautusten 

tekemistä, on esimerkki myös osoitus ennakoivasta ajattelusta.  

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että alaviitteitä pyritään käyttämään tapauksissa, 

joissa huomautettava asia liittyy tekstissä esiintyviin monitulkintaisiin osioihin. 

Alaviitteessä kääntäjä tarjoaa monitulkintaisen kohdan kaikki tulkintavariaatiot. 

Tällä halutaan parantaa sekä epäillyn että koko rikostutkinnan oikeusturvaa. 

Alaviitteellä kääntäjä myös turvaa oman selustansa oikeudellisesta näkökulmasta. 

Suulliseen huomautukseen päädytään, jos huomautettava asia on yksittäisen sanan tai 

tekstin osan monitulkintaisuutta monisyisempi asia, jonka avaaminen lukijalle ei 

välttämättä edes mahtuisi alaviitteeseen.  

Se, päätyykö kääntäjä huomauttamaan jostakin yllä käsitellyistä seikoista 

käännöksen sisäisellä alaviitteellä vai suullisella huomautuksella, ilmentää Banduran 

neljästä komponentista selkeimmin intentionaalisuutta ja itsereaktiivisuutta. 

Intentionaalisuutta osoittaa se, että kääntäjä kykenee tekemään valintoja ja 

suunnitelmia, tässä tapauksessa päätöksen siitä, että lähdetekstistä on tarpeellista 

tehdä huomautus. Tämä on osoitus sitoutumisesta tulevaisuuteen eli rikostutkinnan 

edistämiseen. Itsereaktiivisuutta taas osoittaa kyky korjata ja säädellä omaa 

toimintaansa. Toiminnan korjaus ilmenee siinä, että kääntäjä tekee valinnan 

kirjallisen ja suullisen huomautuksen välillä riippuen huomautuksen laadusta. Säätely 

ilmenee samalla tavalla, mutta kenties selkeämmin ”haudatun koiran”- ja 

ristiriitatapausten kaltaisissa tilanteissa, joissa kääntäjä ymmärtää, mistä asioista voi 

huomauttaa vain suullisesti ja toisaalta mitkä asiat kääntäjän tulee jättää lukijan 

vastuulle. 

5.1.3 Oma asiantuntijuus 

Omaan asiantuntijuuteen koodatut osiot (33/87 osumaa) sisältävät kääntäjien 

pohdintoja omasta asiantuntijuudestaan ja sen hyödyntämisestä rikostutkinnassa. 
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Osiot on koodattu kääntäjiltä kerätyistä haastatteluista. Haastattelurungossa (Liite I) 

teemaan liittyviä kysymykset käsittelivät muun muassa kääntäjän roolia, oman 

erityisosaamisen hyödyntämistä sekä sitä, kuuluuko kääntäjän vastuuseen tehdä 

johtopäätöksiä tai huomautuksia käännettävästä tekstistä. Oman asiantuntijuuden 

pohtiminen ilmentää Banduran yksilöllisen toimijuuden neljästä komponentista 

etenkin itsereflektiota. Ensin analysoin, millaisia näkemyksiä kääntäjillä omasta 

asiantuntijuudestaan on, minkä jälkeen analysoin näitä näkemyksiä Banduran 

itsereflektio-käsitteen näkökulmasta. 

Oma asiantuntijuus tunnistetaan selkeästi ja sitä arvostetaan. Oma työ nähdään 

selkeänä asiantuntijatehtävänä. Moni kääntäjä kertoi, ettei epäröi tuoda omaa 

asiantuntijuuttaan esiin tai näkemystänsä ilmi. Jos kääntäjä huomaa jotain lisätietoa, 

mikä saattaa tutkinnan kannalta olla kiinnostavaa, se tuodaan esiin (ks. myös 5.1.2). 

Kääntäjät identifioituvat usein vahvasti sekä kääntämisen että laajemmin myös 

kielen, kulttuurin ja maan asiantuntijoiksi. Eräs kääntäjä kertoi, että hän tietää, että 

hänellä on ”taatusti enemmän tietoa” oman B-kielensä maasta ”kuin kellään muulla” 

koko organisaatiossa. Banduran mukaan tärkein toimijuutta selittävä tekijä on 

yksilön uskomus omasta pystyvyydestä (Bandura 1997). Kyseisen kääntäjän 

uskomus omasta pystyvyydestä on ilmeisen vahva. Itsereflektio on taito, jonka kautta 

yksilö on tietoinen omista kyvyistään. Reflektion kautta yksilö arvioi omaa 

motivaatiotaan, arvojaan ja tulevaisuuden tavoitteitaan. (Bandura 2001: 10.) Näin 

ollen voidaan sanoa, että myös kyseisen kääntäjän itsereflektiokyky on erittäin 

vahva. Kyseinen kääntäjä myös koki, että hänen asiantuntijuuttaan ei hyödynnetä 

tarpeeksi. Nähdäkseni tämä on niin ikään osoitus kääntäjän harjoittamasta 

yksilöllisestä toimijuudesta juuri itsereflektion näkökulmasta. Tässä itsereflektio 

linkittyy myös kääntäjän toimijuutta rajoittaviin tekijöihin (ks. 5.4).  

Itsereflektio näkyy kääntäjien vastauksissa vahvan pystyvyyden tunteen ohella oman 

asiantuntijuuden ja roolin rajojen hahmottamisessa (ks. 5.4.2). Vaikka kyseessä on 

yksi kääntäjän yksilöllistä toimijuutta rajoittavista tekijöistä, joita käsitellään omassa 

alaluvussaan, on tässä kohdassa hyvä käsitellä asiaa nimenomaan itsereflektion 

näkökulmasta. Itsereflektio on nimittäin myös taito, jonka kautta yksilö pystyy 

muokkaamaan toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Reflektiivisen tietoisuuden 

avulla yksilö pystyy osoittamaan ristiriitoja tämän motivaationaalisissa 



54 

 

 

kannustimissa ja valitsemaan sopivimman toimintatavan. (Bandura 2001: 10.) Jos 

ajatellaan, että kääntäjän motivaationaalinen kannustin on esimerkiksi hänen 

asiantuntijaroolinsa maksimaalinen hyödyntäminen rikostutkinnassa, voi kuitenkin 

kääntäjän oman roolin rajojen tiedostaminen (ks. 5.4.2) olla ristiriidassa tämän 

kannustimen kanssa.  

Omaa asiantuntijuutta myös halutaan aktiivisesti kehittää. Moni kertoi olevansa 

kiinnostunut jatkokouluttautumisesta esimerkiksi omaa substanssiosaamista tukevilla 

kursseilla, mutta tähän oli valitettavasti harvoin mahdollisuuksia (ks. erityisesti 

5.4.1). Itsereflektion käsitettä voi soveltaa myös tähän. Bandura huomautti jo vuonna 

2001, että nykyaikana työntekijät ovat itse vastuussa itsensä kehittämisestä. 

Yhteiskunnan muutos asettaa kannustimen pystyvyydelle, jotta yksilö kehittäisi ja 

uudistaisi itseään koko elämänsä aikana (2001: 10‒11). Itsereflektion avulla yksilö 

on tietoinen omista kyvyistään ja näin myös siitä, mitä kykyjä hänen tulisi kehittää. 

Itsereflektion kautta yksilö myös kykenee muokkaamaan toimintaansa, tässä 

tapauksessa hakeutumaan jatkokoulutukseen tai kehittämään itselleen uusia 

toimintatapoja, jotka tukevat työssä menestymistä. 

5.2 Valtuutettu toimijuus 

Valtuutettuun toimijuuteen koodattuja osioita löytyy aineistosta yllä analysoitua 

yksilöllistä toimijuutta hieman enemmän (108 vs. 87 osumaa). Forensisen kääntäjän 

valtuutettua toimijuutta tarkasteltaessa olen hyödyntänyt ensi sijassa rikostutkijoilta 

kerättyjä haastatteluita. Tässä osiossa kuuluu siis edellistä alalukua (5.1) selkeämmin 

rikostutkijoiden ääni. Kuitenkin esimerkiksi tämän osion ensimmäisessä alaluvussa, 

joka käsittelee kääntäjän tekemiä huomautuksia, viitataan usein myös kääntäjän 

ilman tutkijan aloitetta tekemiin huomautuksiin. Näin ei viitata vain niihin kääntäjän 

tekemiin huomautuksiin, joita tutkijat toivovat valtuutetun toimijuuden hengessä 

tehtävän. Näin valtuutettu toimijuus linkittyy yksilölliseen toimijuuteen juuri 

kääntäjän huomautusten tasolla. Toinen valtuutetun toimijuuden ilmentymä on 

kääntäjän kieli-, kulttuuri- ja maa-asiantuntijuuden hyödyntäminen rikostutkinnassa. 

Viimeisenä analysoin kolmatta ilmentymää, käännettävien osien valintaa. 
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5.2.1 Tutkijan toivomat kääntäjän huomautukset 

Tässä alaluvussa tarkastelen kääntäjän tekemiä huomautuksia valtuutetun 

toimijuuden näkökulmasta. Tähän osioon koodatut osat muodostavat päälle 

kolmanneksen koko valtuutettuun toimijuuteen koodatuista osumista (39/108). Kuten 

niin ikään kääntäjän huomautuksia käsittelevässä alaluvussa (5.1.2), tässäkin 

yhteydessä kääntäjän huomautuksilla tarkoitetaan sekä kääntäjän tekemiä kirjallisia 

että suullisia huomautuksia. Ensin tutkin, millaisista asioista tutkijavastaajat toivovat 

kääntäjän tekevän huomautuksia. Tämän jälkeen analysoin, millä tavoin 

huomautuksia pyydetään ja minkä vuoksi ne nähdään tarpeellisina. 

Tulkinnanvaraisesta tai epäselvästä sisällöstä huomauttaminen tuli monelle 

tutkijavastaajalle ensimmäisenä mieleen, kun heiltä kysyttiin kääntäjän tekemistä 

huomautuksista. Huomautukset toivotaan tehtävän alaviitteillä. Esimerkeiksi tutkijat 

antoivat epäselvät käsin tehdyt merkinnät asiakirjoissa ja telekuunteluissa sellaiset 

kohdat, joista kääntäjä ei saa selvää epäselvän puheen tai teknisten ongelmien 

vuoksi. Auktorisoidun kääntäjän ohjeissa (SKTL 2018) tällaiset tapaukset jaotellaan 

asiakirjan luotettavuutta heikentäviksi seikoiksi (2018: 6.1) ja kohdiksi, joita ei voi 

kääntää (2018: 6.2). On hyvä muistuttaa, että rikostutkinnassa ei aina vaadita 

auktorisoitua käännöstä. Tämä ilmeni aineistosta ja siitä, olivatko haastatellut 

kääntäjät haastatteluhetkellä auktorisoituja (ks. taulukko 3). Tällaisten huomautusten 

nähdään parantavan käännöksen luotettavuutta. Tutkijalle ei tällöin esimerkiksi 

telekuuntelun käännöstä lukiessa tule mielikuvaa, että kääntäjä olisi tarkoituksella 

jättänyt jonkin osion kääntämättä.  

Lähdetekstin kulttuurisesta kontekstista ja siihen liittyvistä kääntäjän huomautuksista 

keskusteltiin tutkijahaastatteluissa paljon. Ottaen huomioon tutkijoiden tutkimat 

rikosnimikkeet aina terrorismista laittoman maahantulon järjestämisen, havainto ei 

yllätä. Aineiston perusteella näyttää siltä, että eri lähdekulttuurin aspektit 

kiinnostavat tutkijavastaajia erittäin paljon. Eräs tutkija puhui jopa ”kulttuurin 

kääntämisestä”. Tällaiset tilanteet liittyvät vahvasti prima vista -kääntämiseen, jossa 

kääntäjän ja tutkijan yhteistyö (ks. 5.3.1) on avainasemassa. Tämä tarkoittaa myös 

sitä, että kulttuuriin liittyvät huomautukset tehdään usein suullisesti. Tutkijat 

kertoivat, että kulttuurin kääntämistä tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa jokin 

lähdetekstin asian tuntuu ”suomalaisesta näkökulmasta” oudolta. Yksi tutkija antoi 
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asiasta esimerkkinä tilanteen, jossa ihmeteltiin, miten on mahdollista, että isosta 

afrikkalaisesta kaupungista kotoisin oleva henkilö ei tiedä tarkkaa osoitettaan. 

Seudun ja kulttuurin tunteva kääntäjä osasi kuitenkin kertoa, että kaikilla paikoilla ei 

kyseisessä kaupungissa välttämättä ole osoitetta. Kulttuurin kääntäminen voi auttaa 

tutkijaa myös ymmärtämään, miksi asianosainen käyttäytyy tietyllä tavalla. 

Kulttuurin kääntäminen yhdistetään useimmiten lähdekulttuurin eri tapojen ja 

käytänteiden selittämiseen. Näiden ohella huomioita toivotaan monipuolisesti myös 

maantieteeseen sekä uskonnolliseen kontekstiin liittyen. Kääntäjän valtuutettua 

toimijuutta kieli- kulttuuri- ja maa-asiantuntijana analysoidaan tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa 5.2.2. 

Lähdetekstin kielestä tehtävät huomautukset liittyvät käytetyn kielen sanastoon ja 

sävyyn. Sanaston osalta tutkijoita kiinnostaa erityisesti se, esiintyykö tekstissä 

mahdollisesti johonkin tiettyyn kielivariaatioon viittaavaa sanastoa tai sen 

oikeinkirjoitusta vastaavaa kirjoitusasua tai jollekin ammattiryhmälle tyypillistä 

jargonia. Kielivariaation osalta tutkijoita kiinnostaa erityisesti se, mikäli lähdeteksti 

vaikuttaa poikkeavan sen oletetuista konventioista. Yksinkertainen esimerkki tästä on 

tilanne, jossa tiedetään, että sopimustekstin on laatinut yhdysvaltalainen firma, mutta 

tekstissä noudatetaankin brittienglannin oikeinkirjoitusta. Eri kielivariaatioihin 

voinee tässä yhteydessä lukea myös eri murteet, joiden tunnistamista pidettiin 

olennaisena etenkin terrorismirikosten tutkinnassa (ks. esimerkki 15 luvussa 5.3.1). 

Ammattijargonin osalta huomautukset nähtiin tarpeellisena siitä syystä, että tällainen 

havainto voi auttaa tutkijaa rakentamaan sosiaalista karttaa. Sosiaalisen kartan 

piirtäminen ja sen ymmärtäminen on tutkijoiden mukaan apuväline siihen, miten 

järjestäytynyt rikollisryhmä toimii. Sosiaaliseen karttaan piirretään eri hierarkian 

tasoilla olevat ihmiset, jonka avulla saadaan rakennettua organisaatiokaavio. 

Tiettyjen ammattijargonien tunnistaminen auttaa tutkijaa päättelemään, miten tietyt 

ihmiset ovat päätyneet yhteen: ovatko he samasta kaupungista tai ovatko molemmat 

esimerkiksi olleet sotilaita? Kääntäjän hyödyntäminen järjestäytyneen rikollisryhmän 

sisäisten hierarkioiden analysoinnissa saattaa kuulostaa kaukaa haetulta, mutta monet 

tutkijavastaajista olivat asiasta vakuuttuneita: 
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H: Ja sanoisit, et kielen avulla voidaan piirtää tällasii karttoja siit, et minkälaises 

hierarkias ollaa? 

V: Pystyy, kyllä, kyllä rikollises-, siis tossa varsinki niinku, tossa viestinnässä, 
pikaviestimissä tämmösissä, nii kyllähä sieltä aina näkyy se, että kuka siellä käskee 

ja kuka suorittaa. Että, eihän, eihän tollanen organisaatio, no enempää ku 

viranomainenkaa, nii eihän se mikään teekerho ole, että kyl siellä niinku, siellä on 

esimiehiä ja alaisia. 

Esimerkki 5. TUT-8. 

Sanaston ohella tekstin sävystä toivotaan huomautuksia. Sanasto luo tekstin sävyä ja 

useimmiten nämä kaksi asiaa rinnastettiin aineistossa. Kielitieteessä sävy on 

diskurssin12 ominaisuus, joka saavutetaan erilaisilla tyylikeinoilla. Sävy paljastaa 

kirjoittajan tai puhujan asenteen. (Tieteen termipankki 2020d.) Haluan tehdä eron 

sanaston ja sävyn välillä nimenomaan sävyn määritelmälle keskeisen asenteen 

vuoksi. Aineistossa sanastoon liittyvät huomautukset keskittyvät pääasiassa 

kielivariaatioihin ja ammattijargoniin. Sävyyn liittyvillä huomautuksilla tutkijat 

kaipasivat tietoa ennen kaikkea lähdetekstin tuottajan mahdollisista tarkoitusperistä: 

onko teksti käskevä, tunteisiin vetoava, uhkaava? Aineistosta löytyy konkreettisia 

esimerkkejä sävyn tärkeydestä. Yksi esimerkki liittyy sosiaalisen hierarkian 

hahmottamiseen, jossa apuna voidaan käyttää kääntäjää. Kääntäjä pystyy 

havaitsemaan, kenen viestien sävy on esimerkiksi muita käskevämpi, kenen 

alistuvampi (ks. esimerkki 5. Eräässä tutkinnassa, jossa tutkittiin lapseen 

kohdistunutta rikosta, tutkija muisti kääntäjän tehneen huomautuksen lähdetekstissä 

käytetyistä hellittysanoista ja kuinka niillä oli kyseisessä yhteydessä halventava sävy. 

Kolmas esimerkki löytyy tutkijalta, joka toimi ennalta estävässä toiminnossa. Hänen 

mukaansa lähdeteksteistä on tärkeää tunnistaa, kuinka uhkaavalta kyseinen teksti 

vaikuttaa. Uhkan todennäköisyyden arvioi aina tietenkin tutkija, mutta kääntäjän 

työpanos on merkittävä. Kyseisen tutkijan mukaan uhkaavuuden arviointi on tärkeää, 

jotta voidaan arvioida, kuinka paljon kyseisen asian selvittämiseen voidaan panostaa.  

Yllä tarkastelin aiheita, joista tutkijat toivovat kääntäjän tekevän huomautuksen. 

Kääntäjän toimijuuden kannalta olennaista on myös se, miten tutkijat näitä 

huomautuksia pyytävät. Kirjallisen huomautusten tekeminen linkittyy useimmiten 

kääntäjän yksilölliseen toimijuuteen (ks. 5.1.2). Tässä alaluvussa olen huomioinut, 

että kulttuuriin liittyvistä asioista huomauttaminen etenkin prima vista -

 
12 Tässä yhteydessä puhuttu (esim. telekuuntelut) ja kirjoitettu (esim. tekstiviestit) kielenkäyttö. 
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kääntämisessä linkittyy myös kääntäjän kollektiiviseen toimijuuteen (ks. 5.3). Prima 

vista -kääntämisessä tapa, jolla tutkijat pyytävät kääntäjiä suullisia huomautuksia, 

linkittyy myös valtuutettuun toimijuuteen. Useat tutkijat kertoivat, että tällaisissa 

tilanteissa he eivät pyydä kääntäjältä tarkkaa käännöstä. He haluavat kuulla kääntäjän 

mielipiteen lähdetekstistä ja pyytävät heitä muodostamaan mielikuvan tekstistä. 

Mielikuvien muodostaminen toistui aineistossa useasti. 

[--] sitte pyydän häntä [kääntäjää] niinku luomaan mielikuvaa siitä, luottaen hänen 
niinku ammattitaitoon ja £ihmistuntemukseen ja näkemyksiin£ ja luettuun tekstiin, 

että mikä mielikuva hänelle tulee vaikka sähköposteista tiettyjen henkilöitten väliltä 

vuodelta 2009−2012, siin on vaikka puoltoista tuhatta viestiä, että niitten viestien 
aikajärjestyksessä lukeminen ni antaa hänelle jonkun mielikuvan, et mitä on 

tapahtunu, ja juuriki sitte tavallaan siihen osaamiseen ja ammattitaitoon nii on kyllä 

perustellu tosi paljon. 

Esimerkki 6. TUT-5. 

Tutkijat lähes aina perehdyttävät kääntäjän tutkittavaan juttuun ja läpikäytävään 

materiaaliin. He saattavat myös kertoa, mihin asioihin he haluavat, että kääntäjä 

kiinnittää erityistä huomiota (ks. kuva 1). Kun tutkija pyytää kääntäjää vapaasti 

muodostamaan mielikuvan lähdetekstistä, hän pyrkii parhaaseen mahdolliseen 

tulokseen eli tutkittavan jutun selvittämiseen valtuutetun kontrollin kautta. Tutkija 

valtuuttaa kääntäjän muodostamaan mielikuvia lähdetekstistä oman erikoistuneen 

asiantuntijuutensa pohjalta. Bandura muistuttaa, että valtuutetussa toimijuudessa ei 

ole kyse hyväksikäytöstä, vaan toiminnasta, josta molemmat osapuolet hyötyvät. 

Valtuutettua toimijuutta esiintyy tilanteissa, joissa ihmiset uskovat, että joku muu 

pystyy erityisosaamisellaan saavuttamaan tietyn tavoitteen paremmin ja helpommin. 

(2001: 13). Esimerkki 6 osoittaa, että tutkija luottaa kääntäjän asiantuntemukseen, 

jonka avulla hän voi muodostaa tekstistä mielikuvia, joita tutkija ei kieltä 

taitamattomana voi tehdä. Tutkija voi muodostaa mielikuvan kääntäjän kääntämästä 

tekstistä, mutta esimerkin tapauksessa kyse oli suuresta tekstimassasta. 

Käännettävien osien valintaa kääntäjän valtuutettuna toimijuutena tarkastellaan 

alaluvussa 5.2.3.  

Kääntäjän huomautukset nähdään kaiken kaikkiaan erittäin tarpeellisina. 

Tarpeellisuutta perustellaan usein sillä, että pienikin tiedonmuru voi edistää ja 

suunnata tutkintaa uudelleen. Yksittäisen tiedonmurun hyötyä ei voi tietää etukäteen. 

Eräs tutkija ilmaisi asian seuraavasti: 
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[--] jos sielt tulee niiku tämmösii huomioita, (.) niin kaikki tämmöset, kun mä saan 

ne kirjattuu siihen ilmotukseen ja jos se asia lähtee sit syyttäjälle, nii sehän on kaikki 

lihaa siihen niiku luun ympärille, sille syyttäjälleki, jos se asia sit etenee vielä 
käräjille, nii sillä on sillä syyttäjällä sitä enempi materiaalia, mitä se pystyy sit niinku 

et se pystyy näyttämään, et tunnusmerkistö sit ihan varmasti täyttyy. Et ku sielt löyty 

nyt tämmöset ja tämmöset ja tämmöset et tääl on virallinen kääntäjä on huomioinu 
tämmöset asiat, joita poliisi on kysynyt sit vielä, nii onhan se ihan niinku mahtava 

niiku lisä sinne. 

Esimerkki 7. TUT-2. 

Hyvin moni muukin tutkija vahvasti koki, että kääntäjän tekemät kirjalliset ja 

suulliset huomautukset ovat nimenomaan ”lihaa luun ympärille”. Tutkijat korostivat, 

että heitä kiinnostaa jutun kokonaisuus, sillä esimerkiksi jutun asianomaisten historia 

avaa ymmärrystä monessa asiassa.  

Tarpeellisuutta perustellaan usein myös kääntäjän vastuulla. Moni tutkija koki, että 

kääntäjällä on velvollisuus huomioida ja huomauttaa asioista, jotka vaikuttavat 

hänestä erityisiltä.  

Mun mielest kääntäjän vastuuseen kuuluu se, et jos dokumentin tarkotuksena on 

kieliä jostakin ja se dokumentin sisältö taas niinkun puhuu muuta kieltä, nii hänen 

vastuunaan on tuoda se esille. Et sillon hän ei oo ottamassa itse asiassa kenenkään 
puolta, vaan hän toimii niinku kääntäjän kuuluu toimia. Et tää kuuluu mun mielest 

ihan selkeesti kääntäjän velvollisuuksii. Mutta tiedän, että läheskään kaikki ei oo sitä 

mieltä, vaan sitte he on sitä mieltä, et he ikään kun vaikuttaa liikaa siihen 
lopputulokseen omalla kommentoinnillaan ja et sitä ei niinku heiltä itse asias odoteta 

eikä se ois niiku toivottavaakaa. 

Esimerkki 8. TUT-6. 

Esimerkin 8 tutkijavastaaja puhuu sekä kääntäjän vastuusta että velvollisuudesta. 

Hän ottaa esiin myös kääntäjän puolueettomuuden ja peilaa sitä kääntäjän 

vastuuseen. Vastaaja ottaa myös huomioon sen, että hän ymmärtää, miten jotkut 

tutkijat ja kääntäjät saattavat ajatella, että kääntäjän tulisi puolueettomuuden nimissä 

pitäytyä kommentoimasta asioita liikaa (ks. 6.4).  

Kaiken kaikkiaan tutkijat puhuivat kääntäjän vastuusta melko paljon. Vastuu 

ulotetaan myös kääntäjän tietämättömyyteen: mikäli kääntäjä ei tiedä tai ymmärrä 

jotakin asiaa, siitä on ilmoitettava. Eräs tutkija kertoi, että heitä ei jutun tutkinnassa 

haittaa se, jos kääntäjä ei ymmärrä jotakin asiaa eikä asiaa sen vuoksi pystytä 

selvittämään tai siihen ei voida luottaa. Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin, että tutkija 

tietää, että johonkin asiaan ei voi luottaa. Tämä estää virheellisten johtopäätösten 

tekemisen, joka pahimmillaan voi johtaa tutkinnan suuntaamiseen epäolennaiseen 
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suuntaan, mikä voi taas johtaa koko tutkinnan epäonnistumiseen. Kaiken kaikkiaan 

kääntäjien huomautusten todettiin rikastuttavan tutkintaa. Huomautukset myös tuovat 

oikeusvarmuutta, vaikkakin esimerkiksi kääntäjän suullisia huomautuksia ei 

useinkaan voida tutkijoiden mukaan käyttää varsinaisena oikeudellisena näyttönä 

vaan tutkintaa suuntaavina toimina. 

5.2.2 Kääntäjän kieli-, kulttuuri- ja maa-asiantuntijuus 

Edellisessä alaluvussa tarkastelin sitä, mistä asioista tutkijat toivovat kääntäjien 

tekevän huomautuksia. Luvun lopussa analysoin myös sitä, miksi kyseiset huomiot 

nähtiin tarpeellisina. Tarpeellisuutta perustellaan muun muassa kokonaisuuden 

ymmärtämisellä, kääntäjän vastuulla ja oikeusvarmuudella. Ensimmäisenä 

analysoidut tutkijoiden toivomat huomautukset liittyvät lähdetekstin 

tulkinnanvaraiseen sisältöön. Nämä huomautukset edustavat selkeästi 

kieliasiantuntijuuden teemaa. Loput huomautukset edustavat kuitenkin 

monimuotoisemmin kieleen, kulttuuriin ja kohdemaahan liittyviä teemoja. 

Lähdetekstin kielestä, sen sanastosta ja sävystä sekä eri maiden ja kulttuurien 

tietämykseen liittyviä huomioita toivotaan paljon. Näin ollen voidaan nähdä, että 

tutkijat näkevät kääntäjän varsinaisen kääntämisen ohella myös kielen, kulttuurin ja 

maan asiantuntijana. Se, että he pyytävät kääntäjää jakamaan näihin asioihin liittyvää 

asiantuntemustaan, voidaan nähdä valtuutettuna toimijuutena. Kääntäjä toimii siis 

valtuutettuna asiantuntijana. Tässä osiossa keskityn kuvaamaan, kuinka kääntäjä 

toimii valtuutettuna asiantuntijana varsinaisten käännöstehtävien ohella myös kieli-, 

kulttuuri- ja maa-asiantuntijana. Alaluku alleviivaa sitä, kuinka monipuolisesti 

kääntäjän asiantuntijuutta hyödynnetään rikostutkinnassa. Tähän koodiin koodatut 

osiot muodostavat hieman yli puolet kaikista valtuutettuun toimijuuteen koodatuista 

osuuksista (57/108 osumaa).  

Forensisen kääntämisen kontekstissa pelkkä kääntäminen on usein riittämätöntä. 

Tämä nousi usein esiin aineistossa. Kääntäjän odotetaan jakavan 

kieliasiantuntijuuttaan rikostutkinnassa. Kieliasiantuntijuus koetaan hyvän kääntäjän 

ominaisuutena, kuten esimerkki 9 alla osoittaa. 

  



61 

 

 

[--] hyvän kääntäjän ominaisuuksia on muun muassa se, että se kääntää meille myös 

sitä niitä kielten eroja, et se pelkkä kääntäminen suomen kieleen on monessa 

tapauksessa riittämätön, vaan siinä sen ihmisen pitää olla myös selittämässä sitä, 
miten joidenki ilmaisujen niinku se todellinen merkitys ja käyttötarkotus (.) siinä 

toisessa kielessä on. 

Esimerkki 9. TUT-10.  

Esimerkissä 9 tutkija yhdistelee omia käsityksiään hyvästä kääntäjästä rikostutkinnan 

tarpeisiin. Se, että tutkija vaatii kääntäjän kääntämisen ohella myös avaavan kielen 

ilmaisujen merkityksiä ja käyttötarkoituksia, ilmentää valtuutettua kontrollia. 

Ihminen yrittää valtuutetun kontrollin kautta saada ne henkilöt, joilla on valtaa, 

toimimaan heidän puolestaan saavuttaakseen haluamansa muutokset (Bandura 1997: 

17). Tässä esimerkissä voidaan nähdä, että tutkija harjoittaa valtuutettua kontrollia 

saadakseen kääntäjän jakamaan kieliasiantuntijuuttaan. Valtuutettua kontrollia 

harjoitetaan, jotta tutkija saavuttaa haluamansa tuloksen. Tämä tulos ei välttämättä 

ole pelkän suomennoksen saaminen. Esimerkki osoittaa, että tutkija haluaa 

käännöksen ohella usein myös lähdetekstin kieleen liittyvää lingvististä analyysiä. 

Tutkija, joka harjoittaa valtuutettua kontrollia, myös uskoo, että kääntäjällä on valtaa. 

Valta on valtuutetussa toimijuudessa mielenkiintoinen konsepti. Kääntäjän vallalla 

voitaisiin tässä yhteydessä ymmärtää kääntäjän halu ja kyky jakaa asiantuntijuuttaan. 

Alaluvussa 5.4 käsittelen tarkemmin kääntäjän toimijuutta rajoittavia tekijöitä. 

Kyseisessä alaluvussa nimenomaan pohditaan sitä, mitkä asiat voivat vaikuttaa 

siihen, ettei kääntäjä aina kuitenkaan halua tai kykene jakamaan asiantuntijuuttaan. 

Tietyllä tavalla toimijuuden rajoitukset ovat myös osoitus vallan omaamisesta tai sen 

puutteesta. 

Kääntäjä valtuutetaan myös kulttuuriasiantuntijaksi. Valtuutettua toimijuutta 

perustellaan sillä, että kääntäjä todennäköisesti tietää kulttuuriin liittyvistä asioista 

tutkijaa enemmän. Esimerkki 10 alla on malliesimerkki valtuutetusta kontrollista, 

jossa toinen valtuutetaan toimimaan toisen ihmisen puolesta, koska näin tavoitteet 

saadaan saavutettua helpommin ja nopeammin.  
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No siis joo, lähtökohtasestihan juttu menee sillä tavalla, että yleensä se, joka kääntää, 

se joka osaa kieltä, se tietää myöski peruspoliisia huomattavastiki paremmin 

myöskin siitä kulttuuritaustasta ja historiasta ja tavoista ja niin edes päin, 
tapakulttuurista. Elikkä itse asias kääntäjä/tulkki pystyy aika paljon paremmin ottaa 

kantaa siihen, et onks tää normiin soveltuvaa vai ei, kun normipoliisi. Joka ei osaa 

kieltä. 

Esimerkki 10. TUT-6. 

Esimerkki myös osoittaa, minkä vuoksi kulttuuriin liittyvät asiat kiinnostavat 

tutkijoita. Kieltä taitamattomat tutkijat voivat toki olla yleisesti kiinnostuneita 

lähdekulttuurin tavoista ja käytänteistä ja haluavat näin kehittää omaa osaamistaan. 

Kulttuurin kääntämistä huomautusten lomassa käsiteltiin alaluvussa 5.2.1. 

Kyseisessä alaluvussa nostin esiin muun muassa sen, miten tutkijat toivoivat 

kääntäjiltä selityksiä erilaisille kulttuurisidonnaisille asioille, jotka vaikuttavat heistä 

erikoisilta. Tällaisen selittämisintressin ohella lähes kaikkia tutkijoita myös 

kiinnostaa tietää, jos jokin asia poikkeaa lähdekulttuurin konventioista, kuten 

esimerkki 10 myös osoittaa.  

Aineiston perusteella kääntäjät valtuutetaan myös maa-asiantuntijoiksi. Tästä löytyy 

esimerkkejä sekä tutkijoiden että kääntäjien haastatteluista. Kääntäjien maatietoutta 

on joskus vaikeaa erottaa kulttuuriasiantuntijuudesta, jota käsiteltiin yllä. Aineiston 

valossa nimenomaan maahan liittyvä asiantuntijuus linkittyy usein siihen, millaista 

seutua jokin paikka on. Eräs kääntäjävastaaja kertoi, että kerran hänelle on näytetty 

valokuvia metroasemista, jotka hän oli tunnistanut, sillä hän oli itse asunut kyseisessä 

maassa. Tällaiset tapaukset kuitenkin jäivät vähemmistöön, sillä paikkojen sijaintia 

voidaan selvittää muillakin keinoilla. Useat kääntäjät raportoivat kuitenkin, että 

heiltä usein tiedustellaan kieli- ja kulttuuriasioiden ohella eri maiden 

oikeuskäytäntöihin liittyviä asioita. 

[--] sellasta kyllä saatetaan kysyä, että, että onko tämä rikos, tai sitten joku sellainen 
kysymys vaikkapa, että mikä, että onko siinä kaksoisrangaistavuutta taikka välillä 

miten tämä asia Virossa käsitellään, meneekö tämä syyteneuvotteluun Virossa, 

minkälainen tämä virolainen syyteneuvottelu ylipäätään, kaikkea sen tyyppistä 
saatetaan kysyä, et totta kai, mut se ei ole varsinaista kääntämistä, se on vain 

sellaista, että mä tiedän tämän asian, ja sit mä kirjotan sähköpostissa, että tämä asia 

hoidetaan Virossa tällä tavalla. 

Esimerkki 11. KÄÄN-6. 

Esimerkki 11 osoittaa, että kääntäjää hyödynnetään maa-asiantuntijuuden ohella 

myös eräänlaisena oikeusasiantuntijana. Tämä nousi esiin joissakin 
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kääntäjähaastatteluissa. Kääntäjiä usein pyydetään kuvailemaan maiden 

rikosprosesseja. Tietoja kaivataan myös siitä, miten jokin oikeudellinen asiakirja on 

mahdollista saada tietystä maasta. Kääntäjät suhtautuvat tällaiseen valtuutettuun 

toimijuuteen positiivisesti. Kääntäjien oikeudellisen tietämyksen hyödyntäminen on 

mielenkiintoinen esimerkki valtuutetusta toimijuudesta. On ymmärrettävää, että 

koska forensinen kääntäjä on työssään perehtynyt tiettyjen maiden 

oikeuskäytäntöihin, hänen asiantuntijuuttaan myös halutaan hyödyntää. Näin 

haluttuihin tuloksiin päästään helpommin ja nopeammin. Bandura muistuttaa, että 

valtuutettu toimijuus voi myös edistää itsensä kehittämistä (ks. 5.1.3). Toisaalta se 

voi myös hankaloittaa henkilökohtaisten kompetenssien parantamista. Bandura 

puhuu haavoittuvaisesta turvallisuudesta, joka nojaa muiden ihmisten kykyihin ja 

palveluksiin. (2001: 13.) Se, että kääntäjä valtuutetaan toimimaan myös eräänlaisena 

oikeustieteellisenä asiantuntijana, edistää hänen omaa kehittymistään ja 

todennäköisesti parantaa henkilökohtaisten kompetenssien parantamista. Valtuutettu 

kontrolli voi kuitenkin tässä yhteydessä nousta ongelmaksi. Herää kysymys siitä, 

mikä kaikki kuuluu kääntäjän vastuulle. Kieltä hallitsevan kääntäjän voi olla 

helpompi ja nopeampi esimerkiksi olla suoraan yhteydessä vieraan maan 

viranomaisiin. Tilanteessa kääntäjä ottaa vahvemman roolin ja tällöin hänellä on 

myös vaikutusvaltaa suhteessa muiden toimijuuteen. 

5.2.3 Käännettävien osien valinta  

Käännettävien osien valinta muodostaa vain päälle kymmenesosan koko 

valtuutettuun toimijuuteen koodatuista osioista (12/108 osumaa). Suhteellisen 

vähäisestä esiintyvyydestä huolimatta teema on merkittävä. Kääntäjän valtuutettu 

toimijuus käännettävin osien valinnassa on kriittistä sekä rikostutkinnan 

oikeusvarmuuden että kääntämisen etiikan kannalta. Käännettävien osien valinnassa 

kääntäjän rooli ja toimijuus korostuu. 

Forensisen kääntämisen kontekstissa tehtävää prima vista -kääntämistä esiteltiin 

tarkemmin luvussa 2.2. Useimmiten prima vista -kääntämistä ja samalla 

käännettävien osien valintaa tapahtuu, kun lähdetekstinä on runsaasti esimerkiksi 

epäillyn puhelimesta löytyviä tekstiviestejä. Tällaiseen järjestelyyn on turvauduttu, 

sillä koko aineiston lähettäminen kirjallisesti käännettäväksi veisi liikaa aikaa ja 

myös maksaisi paljon (ks. myös 5.4.1). Aineiston valossa kääntäjän valtuutettua 
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toimijuutta käännettävien osien valinnassa pidetään merkittävänä. Alla esimerkissä 

tutkijavastaajalta on kysytty kääntäjän roolista tekstien osien valinnassa: 

H: [--] miten näkisit et tää kääntäjän rooli on sitte siinä, ku hän osallistuu siihen 

valikoimisee toki sen tutkijan kans, mut minkälain rooli hänel on? 

V: Jaa-a. (..) No kylhä se £virallinen£ vastaus on, et kääntäjä kääntää sen, mitä 

tutkija osottaa, ja kertoo sille käännettävän, mutta (.) se menee väkisin siihen, et 
tietyllä tavalla se kääntäjä ehkä valikoi myös sitä materiaalia, koska hän lukee, 

toivottavasti äidinkielenään sitä tekstiä, ja pystyy, pystyy huomattavasti enemmän 

tutkijaa nii ehkä sanomaan, et tolla voi olla merkitystä. 

Esimerkki 12. TUT-12. 

Mielenkiintoisen esimerkistä tekee se, että vastaaja erottelee vastauksensa kahteen 

osaan ”viralliseksi” ja ”epäviralliseksi” vastaukseksi. Näin tutkija myös tekee 

kahtiajaon sille, mistä kääntäjän valtuutettu toimijuus tässä yhteydessä kumpuaa – 

tutkijan harjoittamasta valtuutetusta kontrollista vai kenties kääntäjän sisäisestä, 

yksilöllisestä kontrollista? Se, että tutkija uskoo, että kääntäjä pystyy tutkijaa 

paremmin kertomaan, millä asioilla voi tutkittavassa materiaalissa olla merkitystä, on 

merkki valtuutetusta kontrollista. Moni tutkija raportoi, että he antavat kääntäjälle 

tiettyjä avainsanoja, joihin materiaalissa tulisi kiinnittää huomiota. Tämän lisäksi he 

kuitenkin käyvät kääntäjän kanssa aktiivista keskustelua siitä, millaisia mielikuvia 

juuri kääntäjälle materiaalista tulee. He saattavat myös suoraan kysyä kääntäjän 

mielipidettä siitä, mitä osioita materiaalista kannattaisi varsinaisesti suomentaa. 

Tässä näkyy edelleen esimerkin osoittama kahtiajako ”virallisesta” 

ja ”epävirallisesta” toimintamallista.  

Aiemman esimerkin analyysissä pohdinkin sitä, kuinka tutkija epäsuorasti pohti, 

kumpuaako kääntäjän valtuutettu toimijuus tutkijan harjoittamasta valtuutetusta 

kontrollista vai kenties kääntäjän sisäisestä, yksilöllisestä kontrollista. Käännettävien 

osien valintaa käsiteltiin myös kääntäjähaastatteluissa.  
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[--] siellähän on jossain laajassa kaupallisessa sopimuksessa, tulee kymmeniä sivuja 

käännettävää, mutta suuri osa siitä on esimerkiks pelkästään ihan standardimuotosia 

niinku, force majeure, ja sitä ja tätä, niin mä voin (niinku lyhyemminki) sanoa 
tutkijoille, et mun nähdäkseni näissä ei oo mitään, et nää on ihan normaalit 

kaupalliset ehdot, että, et tavallaan riittääkö, että käännän tuon pätkän tuosta ja tuon 

pätkän tuosta, koska siinä on niinku puhutaan asiaa ja se jotenki, siin kaikki 
olennainen käy ilmi. Ja tutkijat kyllä hyvin pitkälti myöskin näkee sen asian näin, 

että kunhan tekee vaan sitte semmosen kunnollisen käännöksen, et siihen sitte 

kääntäjän huomautuksilla laittaa sitte kaiken auki, et mitä siitä on jätetty pois, ja et 

mitä siinä oli sisältönä. 

Esimerkki 13. KÄÄN-4. 

Esimerkin 13 voitaisiin nähdä ilmentävän myös kääntäjän yksilöllistä toimijuutta. 

Toisaalta voidaan myös nähdä, että se, että esimerkissä mainitut tutkijat jakavat 

kääntäjän näkemyksen siitä, että referoitu käännös asianmukaisilla huomautuksilla 

on usein riittävä käännös, ilmentää valtuutettua toimintaa. Tilanne ilmentää 

valtuutettua toimintaa, sillä vaikka käännettävien osien valinta ja referoiva 

kääntäminen on yksilölähtöistä, sen mahdollistaa tutkijoiden kääntäjälle antama 

valtuutettu kontrolli. 

Se, että kääntäjän annetaan itsenäisemmin valikoida käännettäviä osioita, ei 

kuitenkaan nähdäkseni merkitse kokonaisvastuun siirtämistä kääntäjälle. Kääntäjän 

rooli toki korostuu. Kyseessä on kuitenkin yhä valtuutetusta kontrollista, jossa tutkija 

luottaa kääntäjän kykyyn toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamisen hyväksi. 

Kääntäjä ei kuitenkaan tee tätä työtä yksin tyhjiössä, vaan yhteistyössä tutkijan 

kanssa. Esimerkistä mielestäni paistaa läpi myös eräänlainen huoli siitä, että 

kääntäjälle vieritetään liikaa vastuuta ja tutkijan toimijuutta rajoitetaan. Huoli on 

todellinen, mutta aineiston perusteella tutkijoilla ei ollut kokemuksia heidän 

toimijuutensa rajoittamisesta. 

Aineiston perusteella kääntäjän valtuutettu toimijuus linkittyy vahvasti 

kollektiiviseen toimijuuteen. Linkitys kääntäjän kollektiiviseen toimijuuteen näkyy 

erityisesti prima vista -kääntämisessä tapahtuvana kääntäjän ja tutkijan yhteistyönä. 

Näiden kollektiivisten toimijoiden yhteistyöhön vaikuttaa moni asia. Näitä asioita 

tarkastellaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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5.3 Kollektiivinen toimijuus 

Alaluvussa 3.4.3 esitellyn Banduran kollektiivisen toimijuuden mukaan 

kollektiivisen toimijuuden idea kumpuaa siitä, että ihmiset tekevät töitä yhdessä 

haluamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kollektiivisen toimijuuden ydin on jaettu 

uskomus osapuolten kyvyistä tuottaa seurauksia yhteisesti. (Bandura 1997: 7.) 

Aineistossa kollektiivisen toimijuuden kategoria on neljästä pääkategoriasta kaikista 

suurin (131 osumaa). Tässä alaluvussa keskityn kuvaamaan kääntäjien ja 

rikostutkijoiden yhteistyötä kollektiivisena kokonaisuutena. Tämän lisäksi 

tarkastelen kääntäjien kokemuksia osana järjestelmää, joka myös ilmentää heidän 

kollektiivista toimijuuttaan. 

5.3.1 Kääntäjien ja rikostutkijoiden yhteistyö 

Kollektiivisia kokonaisuuksia syntyy, kun yksilöt tekevät yhteistyötä. Kun nämä 

kokonaisuudet osallistuvat vaikuttavaan toimintaan, niistä tulee kollektiivisia 

toimijoita. Yhtenä esimerkkinä kollektiivisista toimijoista Hewson antaa valtiot ja 

yritykset. (Hewson 2010: 13.) Näin ollen kääntäjien ja rikostutkijoiden yhteistyön 

tarkasteleminen kollektiivisen toimijuuden näkökulmasta on erityisen hedelmällistä: 

näkökulmassa moniammatillinen yhteistyö yhdistyy julkishallinnolliseen kontekstiin.  

Pääsääntöisesti kääntäjien ja tutkijoiden yhteistyö koetaan erittäin hyväksi. Kääntäjät 

kokevat, että heitä arvostetaan ja tutkijat pitävät kääntäjiä arvokkaina asiantuntijoita. 

Moni asia vaikuttaa kääntäjän kollektiiviseen toimijuuteen yhteistyökontekstissa. 

Tässä alaluvussa käsiteltäviä teemoja, jotka vaikuttavat kääntäjän ja tutkijan 

yhteistyöhön, ovat kääntäjän ja tutkijan yhteinen työhistoria, heidän fyysinen 

läheisyytensä yhteistyön aikana, tutkittavan jutun vakavuus, käännettävä tekstilaji 

sekä kielen harvinaisuus. 

Kääntäjän ja tutkijan yhteinen työhistoria vaikuttaa yhteistyön laatuun odotetulla 

tavalla: mikäli he ovat työskennelleet aikaisemminkin, yhteiset toimintatavat ovat jo 

muotoutuneet ja yhteistyö toimii. Yhteiset toimintatavat toistuivat aineistossa useasti. 

Näihin viitattiin myös yhteisillä käytänteillä ja pelisäännöillä. Yhteisistä 

toimintatavoista keskustellaan jatkuvasti kääntäjien ja tutkijoiden kesken.  
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Monilla tutkijoilla ja talon sisäisillä kääntäjillä on oletettavastikin takanaan paljon 

yhteistä työhistoriaa. Tämä käy ilmi aineistosta ja on pääteltävissä myös taulukoista 

3 ja 4, joissa on esitetty vastaajien palvelusvuodet. Yhteistyön sujuvuuden osalta 

haasteeksi muodostuvatkin talon ulkopuoliset kääntäjät. Yhteistyön haasteet koetaan 

suurempina, ja haasteet liittyvät usein luotettavuusongelmiin (ks. 5.4.3) ja 

saatavuusongelmiin. Organisaatiot pyrkivät käyttämään aina samoja talon 

ulkopuolisia kääntäjiä, joita esimerkissä 14 ylistetään. Esimerkki myös kuvastaa 

tutkijan tuntemuksia siitä, mitä tuntemuksia yhteistyön toimimattomuus hänessä 

herättää. 

[--] siit on tullu siit kääntämisestä niin tärkee (.) asia, et sit ku se yhteistyö ei toimi, 

sit se on siinä, sit se melkein itkettää jo iltasin, että, et niinku (.) se on niin tärkee 

yksittäinen komponentti. Ja sit ku löytää sellasen helmen kääntäjän, nii sille 

mielellää kyl tarjoo sitte työtä. 

Esimerkki 14. TUT-8. 

On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että yhteistyön henki näyttäyy aineistossa 

kuitenkin puhtaasti ammattimaisena. Eräs kääntäjä huomautti, että vaikka hän on 

työskennellyt tiettyjen tutkijoiden rinnalla jo useamman vuoden, eivät he juttele 

työnteon lomassa esimerkiksi vapaa-ajastaan. Vain työ yhdistää heitä. Eräs tutkija 

muistutti, että ”läpän heitto” ei ole välttämätöntä, mutta se kuitenkin helpottaa 

yhteistyötä, sillä ”ollaan ihmisiä, ei tuntemattomia koneita”. Tässäkin asiassa näkyy 

ero talonsisäisten ja ulkopuolisten kääntäjien välillä: freelancerin kanssa 

ylimääräiseen jutusteluun ei useinkaan varata aikaa, etenkään, jos kyseessä on 

entuudestaan tuntematon freelancer. 

Yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä fyysisen sijainnin läheisyys nousi usein esiin. 

Fyysisellä sijaisuudella tarkoitan sitä, missä kääntäjä ja tutkija sijaitsevat toisiinsa 

nähden yhteistyön aikana. Moni kääntäjävastaaja korosti, että esimerkiksi samassa 

talossa tai jopa samassa kerroksessa työskentely helpottaa yhteistyötä. Mikäli tutkija 

istuu parin huoneen päässä, on hänen luokseen helppo kävellä ja kysyä tarkentavia 

kysymyksiä. Fyysisen etäisyyden koetaan nostavan yhteydenottokynnystä. 

Esimerkiksi kynnys soittaa koetaan suuremmaksi kuin kasvokkain keskustelu. 

Kääntäjät pitävät tiivistä yhteyttä tutkijoihin tärkeänä, sillä sen koetaan olevan 

kaikkien osapuolten etu. Fyysisen läheisyyden sekä yllä käsitellyn yhteisen 

työhistorian voi linkittää myös jakoon talon sisäisten ja ulkoisten kääntäjien ja 
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tulkkien välillä. Talon sisäiset kääntäjät sijaitsevat oletusarvioisesti samassa 

rakennuksessa tutkijoiden kanssa (eivät kuitenkaan kaikissa organisaatioissa), joten 

heidät on myös logistisesti helpompi ottaa mukaan erilaisiin kokouksiin. Muutamat 

kääntäjät raportoivat päässeensä mukaan myös virkamatkoille, mikä on kuitenkin 

vuosien saatossa vähentynyt. Tutkijavastaajien haastatteluissa kääntäjän fyysisen 

läheisyyden hyöty etenkin taktisessa tutkinnassa korostui. Jos kääntäjä on sijoitettu 

tutkijoiden lähelle, häntä on mahdollista hyödyntää nopeallakin aikataululla. 

Kääntäjä voidaan tarvittaessa hälyttää paikalle ja hän voi nopeasti vastata tutkijan 

käännöstarpeeseen. Tutkija voi tällöin nopeasti suunnata meneillä olevaa tutkintaa ja 

esimerkiksi tehdä pikaisia parannuksia kuulustelukysymyksiin. 

Tutkittavan jutun vakavuus vaikuttaa kääntäjän ja tutkijan yhteistyön laatuun ja 

intensiteettiin. 

[--] jos nyt puhutaan esimerkinomasista terrorismirikoksista, nii sillonhan se on 

niinku jo lähtökohta, että tunnistetaan klaanit ja murrealueet ja nää olosuhteet, niin 
siinä mä pitäsin niinku tärkeenä, että että (.) tämä yhteistyö kääntäjän kanssa niinku 

olis syvällisempää, kun pelkkä pap-, pelkkä paperin lähettäminen kääntäjältä ja 

hänen pa-, hänen palauttamansa paperi, että kyllä siinä sit käydään sitä, sitä 

vuorokeskustelua koko ajan siitä, että mitä hän kääntää ja mitä hän havaitsee, ja sit 
tavallaan sitte tutkinnankin (.) toiveet sitte sinne suuntaan, mä ainakii itse niinku 

ilmotan ne toiveet, et jos hän havaitsee mitään, niin totta kai kaikest pitää ilmottaa. 

Että se vuoropuhelu on hyvinki olennainen osa tietyis asioissa. 

Esimerkki 15. TUT-3. 

Esimerkki 15 osoittaa, että tiettyjen rikosten tutkiminen edellyttää, että kääntäjän ja 

tutkijan yhteistyö on syvällisempää. Pelkkä valmiin käännöksen palauttaminen ei 

riitä, vaan yhteistyöltä vaaditaan aktiivista vuoropuhelua. Aineistoesimerkin vastaaja 

mainitsee myös, että hän ilmoittaa tutkinnan toiveista kääntäjälle (ks. 5.2.1 ja 5.4.4). 

Tutkittavan jutun vakavuus näyttäisi aineiston perusteella lisäävän erilaisia tutkinnan 

asettamia toiveita käännösten suhteen ja samalla myös kääntäjän toimijuuden 

suhteen. Tutkijavastaajista vain harvalla oli kokemusta terrorismirikosten 

tutkimisesta. Esimerkin havainnot ovat kuitenkin yhteneväisiä myös talousrikosten, 

laittoman maahantulon järjestämisen ja seksuaalirikostutkintojen kanssa, erityisesti 

niiden törkeiden muotojen tutkinnan kontekstissa. Niitä huomioita, joita tutkijat 

toivovat kääntäjien tekevän, käsiteltiin tarkemmin alaluvussa 5.2.1. Tässä yhteydessä 

on kuitenkin merkittävää huomata, kuinka tutkittavan jutun vakavuus ja 

kompleksisuus vaikuttaa nimenomaan kääntäjän ja tutkijan yhteystyöhön. Jutun 
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vakavuus näyttäisi korreloivan kääntäjän kollektiivisen toimijuuden intensiteetin 

kanssa.  

[--] me kaivattas siltä kääntäjältä sitä, et se ois niinku siinä määrin mukana 
osallistumassa sen asian ajattelemiseen meidän kanssa ja tarvittaessa nopeastikkin, 

että vaikka ei finesseihin ehdittäs menemään vasta myöhemmin, mutta sieltä saattaa 

nopeastikki selvitä esimerkiks joku toinen henkilö joka on niinku selvästi mukana 

samassa teossa. 

Esimerkki 16. TUT-10. 

Mitä vakavampi juttu, sitä vahvemmin kääntäjät halutaan sitouttaa kollektiiviseen 

toimijuuteen. Moni tutkija korosti tässä yhteydessä myös sitä, että myös kääntäjän on 

oltava halukas aktiiviseen kollektiiviseen toimijuuteen. Tämä on nähtävissä myös 

esimerkissä 16.  Esimerkissä viitataan myös aikaisemmin viitattuun fyysisen 

läheisyyden hyötyyn tutkinnan taktisuuden näkökulmasta. Kääntäjävastaajilta 

kerätyn aineiston perusteella ainakin tähän tutkimukseen haastatellut kääntäjät olivat 

erittäin aktiivisia ja kokivat välillä, että heitä voitaisiin osallistaa yhteistyössä jopa 

enemmänkin. 

Käännettävä tekstilaji liittyy tutkittavan jutun vakavuuden tavoin yhteistyön laatuun 

ja intensiteettiin. Edellisessä kappaleessa mainitut törkeät talousrikokset ovat tästä 

hyvä esimerkki. Useimmiten tutkijavastaajat kokivat, että esimerkiksi kun 

käännettävänä on pelkkä sopimusteksti, usein sen pelkkä käännös riittää. Tästäkin 

löytyy toki poikkeuksia. Kuten alaluvussa 5.2.1 analysoin, tutkijat kuitenkin 

kannustavat kääntäjiä valtuutettuun toimijuuteen tekemällä lähdetekstistä huomioita 

ja jakamaan niitä tutkijoille. Talousrikosten osalta tutkijat raportoivat, että 

sopimustekstit ovat useimmiten valmiille pohjalle laadittuja asiakirjoja. Näiden 

lähdetekstien kääntämisessä mahdollisimman täsmällisen ekvivalenssin vaatimus 

korostuu. Näissä teksteissä tutkijoita kiinnostavat ensisijaisesti sopimusehtojen tarkat 

sisällöt, sillä tällaisista asiakirjoista tehtyjä käännöksiä usein esitetään 

todistusaineistona oikeudessa. Sopimustekstien kääntämisessä kääntäjien ja 

tutkijoiden yhteistyön ei edellytetä olevan aina siis kovin intensiivistä – kääntäjä voi 

kääntää itsenäisesti eri tilassa eikä tarvetta jatkuvalle vuoropuhelulle välttämättä ole. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö kääntäjät ja tutkijat olisi lainkaan 

yhteydessä toisiinsa tällaisten lähdetekstien tiimoilta. 
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Sopimustekstien ohella sähköpostit ja tekstiviestit nousivat yleisimmiksi 

käännetyiksi asiakirjamuodoiksi. Sopimustekstejä saatetaan myös takavarikoida 

sähköisessä muodossa, mutta tässä yhteydessä sähköposteilla ja tekstiviesteillä 

tarkoitan rikoksesta epäiltyjen yhteydenpitoa joko toisiin epäiltyihin tai heidän 

uhreihinsa. Tutkijat kertoivat käyvänsä kääntäjien kanssa enemmän keskustelua 

nimenomaan sähköposti- ja tekstiviestivaihdon kääntämiseen liittyen. Useimmiten 

tällaisten lähdetekstien kääntäminen tapahtuu prima vistana. Eräs tutkija 

havainnollisti, esimerkiksi tekstiviestien läpikäynnissä noin 90 % ajasta on itse 

asiassa muuta kuin kääntämistä. Suurin osa ajasta kuluu alaluvussa 5.2.1 (ks. myös 

5.1.2) käsiteltävien huomautusten käsittelyyn ja lähdetekstin analysointiin. 

Yhteistyön laatuun ja intensiteettiin tässä tekstilajissa voi nähdä vaikuttavan kaksi 

asiaa. Yhteistyön on oltava tiivistä tekstiviestien kääntämisessä yhtäältä siksi, että 

käännettävää materiaalia on niin paljon. Eräs tutkija havainnollisti, että yhdessä 

jutussa läpikäytäviä sähköposteja saattaa olla yli 50 000 kappaletta 100:lta eri 

henkilöltä. Tällöin kaikkia viestejä ei suinkaan käännetä, vaan kirjallisesti 

käännettävät osat valitaan (ks. 5.2.2). Tämä vaatii tiivistä vuorovaikutusta ja 

yhteisten pelisääntöjen sopimista. Tutkija usein perehdyttää kääntäjän tutkittavaan 

juttuun, sen keskeisiin henkilöihin ja tapahtumiin, juuri viestien suuren massan 

vuoksi. Tällainen perehdytys, joka luo pohjan kääntäjän aktiiviselle kollektiiviselle 

toimijuudelle, usein jätetään välistä, jos kyseessä on esimerkiksi lyhyen 

sopimustekstin käännös.  

Toisaalta tekstiviestit tekstilajina antaa kääntäjälle myös jonkin verran vapauksia. 

Tutkijat eivät useinkaan toivo esimerkiksi tekstiviesteistä sanasanaisia käännöksiä 

varsinkaan tutkinnan alkuvaiheessa vaan heille riittää tieto, kuka viestittelee 

kenenkin kanssa ja karkeasti mistä aiheesta. Tämä johtuu aineiston perusteella siitä, 

että tekstiviestejä hyödynnetään enemmän tutkintaa suuntaavina lähteinä, esimerkiksi 

tilanteissa, joissa halutaan selvittää, ketkä ovat osallisena rikoksessa ja minkälainen 

hierarkia viestien lähettäjien välillä näyttäytyy. Prima vista -kääntäminen vapauttaa 

aika vuorovaikutukselle. Sen sijaan, että kääntäjä istuisi työhuoneessaan tekemässä 

kirjallisia käännöksiä, hän voi sekä kääntää että käydä vuoropuhelua tutkijan kanssa 

samassa tilassa. 
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Käännettävien kielten harvinaisuus näyttäisi yhtäältä lisäävän yhteistyössä käytävää 

vuoropuhelua ja toisaalta luovan myös haasteita yhteistyön suhteen. Esimerkissä 17 

tutkija on juuri vastannut kysymykseen siitä, kuinka usein ja millaisissa tilanteissa 

hän kysyy kääntäjältä tarkennuksia prima vistana käännettävistä asiakirjoista 

Ja mielelläni kyl kysyn (.) ja nimenomaan viel niissä kielissä, joista en (.) tiedä £itse 

mitään£, oon täysin sen kääntäjän varassa sitte. 

Esimerkki 17. TUT-1. 

Tutkija pitää tarkentavien kysymysten esittämistä esimerkiksi lähdetekstin sävystä 

tärkeänä. On ymmärrettävää, että mikäli lähdetekstin kieli ja sen kulttuuri on 

tutkijalle tuntematon, hän tukeutuu kääntäjään enemmän verrattuna lähdetekstiin, 

joka on esimerkiksi englanninkielinen sopimusteksti. Yllä analysoin tekstilajin 

vaikutusta kääntäjien ja tutkijoiden väliseen yhteistyöhön, mutta esimerkki 17 

osoittaa, että myös kielen harvinaisuudella näyttäisi olevan samankaltainen vaikutus. 

Mitä vieraampi kieli ja kulttuuri tutkijalle, sitä tiiviimpää yhteistyö kääntäjän kanssa 

on. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että esimerkin tutkijalla oli itsellään 

kääntäjätaustaa, mikä osaltaan myös vaikuttanee asiaan. Aineistossa kuitenkin 

esiintyi tutkijoiden osalta runsaasti ilmauksia, joissa he kertoivat olevansa 

usein ”kääntäjän varassa” tai ”kääntäjän armoilla”. Voitaisiin väittää, että kielen 

harvinaisuus ei ole hyvä mittari yhteistyön tiiviyden tarkastelussa. Voidaan kysyä, 

että eivätkö itse asiassa kaikki käännettävät kielet ole jollain tapaa tutkijoille 

vieraita? Aineisto kuitenkin osoittaa, että tällaiset tapaukset linkittyvät useimmiten 

kuitenkin nimenomaan harvinaisiin kieliin. Kielen harvinaisuus on tietysti 

yhteydessä myös kyseisen kielialueen kulttuuriin, jonka tavat eivät ole myöskään 

tutkijalle tuttuja. Kulttuurista päästään taas kääntäjän omaan kulttuuriin, joka 

aineiston valossa näyttäisi myös vaikuttavan yhteistyöhön. 

Ja joskus£ha on£ niinki, et se (.) vaikka vaikka tulkki tai tai kääntäjä ku kuinka hyvin 
osais suomen kieltä, nii hän ei välttämättä osaa kirjottaa ihan 100 prosenttisesti, nii 

jo senki ymmärtämisen takia pitää kysyä, että tota. Et ”ku sä kirjotat näin, nii 

tarkotaks sä, että on tarkottanu noin” -tyyppinen kuvio. 

Esimerkki 18. TUT-8. 

Esimerkki 18 ei ota suoraa kantaa siihen, että kääntäjän eri kulttuuri suhteessa 

tutkijan omaan kulttuuriin hankaloittaisi yhteistyötä. Maininta hankaluuksista 

kirjoittaa suomen kieltä, vaikka kääntäjä puhuisi suomea hyvin, kuitenkin viittaisi 
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siihen, että kyseessä ei ole kantasuomalainen kääntäjä. Toisaalta edellä analysoin, 

kuinka harvinainen kieli ja kulttuuri voi ikään kuin lisätä tutkijan uteliaisuutta 

lähdetekstistä pyytämällä kääntäjältä runsaasti erilaisia huomioita (ks. myös 5.2.1), 

on asialla myös toinen puoli. Kääntäjän ja tutkijan eri äidinkielet usein lisäävät 

tarvetta selvittää väärinymmärryksiä, joita saattaa syntyä, kun tutkija lukee kirjallisen 

käännöksen. Näin yhteistyössä käytävä vuoropuhelu saattaa keskittyä tällaisten 

väärinymmärrysten avaamiseen, kun taas kantasuomalaisen kääntäjän kanssa 

kyseinen aika vapautuisi muuhun. Kääntäjän etnisen taustan ulkopuolisuutta 

suhteessa tutkijaan ja sen toimijuutta rajoittavaa vaikutusta käsitellään tarkemmin 

alaluvussa 5.4.3. Esimerkki 18 ei myöskään ota kantaa, onko kuvatun mukaisissa 

tapauksissa kääntäjän äidinkieli ollut englanti tai ranska, joita ei voida pitää 

harvinaisina kielinä ainakaan tässä tutkimuksessa. Aineiston valossa kuitenkin 

näyttää siltä, että kuvatun kaltaisissa tilanteissa kääntäjän äidinkieli on nimenomaan 

sellainen kieli, jonka kulttuuri ei ole tutkijalle kovin tuttu. Usein kyseiset kääntäjät 

ovat talon ulkopuolisia. 

5.3.2 Kääntäjä osana järjestelmää 

Yllä oleva osoittaa, että kääntäjien ja tutkijoiden yhteistyö muodostaa huomattavan 

suuren osuuden kääntäjän toimijuudesta rikostutkinnasta. Aineistosta löytyy myös 

toinen kollektiivista toimijuutta kuvastava ilmiö – kääntäjien kokemukset siitä, että 

he ovat osa järjestelmää. Alaluku linkittyy osittain edelliseen, mutta haluan 

analysoida ilmiötä erillisenä alalukuna. Syy tähän on se, että tähän koodiin on 

koodattu vain kääntäjien vastauksia. Banduran mukaan kollektiivisen toimijuuden 

ydin on ”jaettu uskomus” osallistujien kyvystä tuottaa seurauksia yhteisesti. Mitä 

väljempi kollektiivi, sitä epätodennäköisemmin toimijuus on sen aiheuttamaa (1997: 

7). Tähän koodiin koodatut osiot käsittelevät kääntäjän asemaa omassa kollektiivissa 

eli työnantajaorganisaatiossa sekä kääntäjän yhteiskunnallista asemaa rikostutkinnan 

kontekstissa. Näin ollen tässä osiossa tarkastelen kääntäjien jaettua uskomusta siitä, 

että he ovat osa kollektiivia. Analyysi osoittaa, että koska kääntäjät kokevat vahvasti 

olevansa osa kollektiivia, on kollektiivi tiivis. Näin ollen heidän toimijuuttaan 

voidaan myös pitää kollektiivin tiiviyden edistäjänä.  

Kääntäjävastaajat kokevat olevansa oleellinen osa omaa organisaationsa ja 

rikostutkintatiimiä. He kokevat, että heitä kunnioitetaan ja että he ovat asiantuntijoita 
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rikostutkijoiden rinnalla (ks. myös 5.1.3). Tämä on osoitus kollektiivin tiiviydestä. 

Moni vastaaja kuvaili työtään rikostutkintaa tukevana toimintona. Moni ilmaisi 

asiantuntijuutensa hyödyntämisen nimenomaan ”tuen osoittamisena” omalle 

esimiehelle tai koko organisaatiolle. Oma identiteetti organisaation palveluksessa 

työskentelevänä asiantuntijana koetaan vahvana. Organisaatioidentiteetin ohella 

rikostutkinnan kontekstin vuoksi rooli oikeusjärjestelmää palvelevana osana koetaan 

merkitykselliseksi. 

[--] mä itse oon tehny sen periaatepäätöksen et mä työskentelen tietyn organisaation 

niinku nimissä, tietyn organisaation ja tietyn valtion lainsäädännön niinku intressien 
nimissä, eli, minun niinku tehtävä on huolehtia objektiivisen kääntämisen ja 

tulkkauksen lisäksi siitä, että Suomessa tavallaan laki ja oikeus toteutuisi, eli mä 

työskentelen niinku Suomen viranomaisen edun nimissä. 

Esimerkki 19. KÄÄN-1. 

Esimerkin 19 voitaisiin katsoa ilmentävän kollektiivisen toimijuuden ohella myös 

kääntäjän valtuutettua toimijuutta, sillä klassinen esimerkki valtuutetusta 

toimijuudesta on työntekijän toiminta työnantajansa puolesta. Esimerkki kuitenkin 

kuvaa mielestäni kollektiivista toimijuutta, sillä vastaaja koki niin vahvasti hänen 

tehtävänsä olevan laadukkaan kääntämisen avulla varmistaa myös lain ja oikeuden 

toteutuminen. Vastaaja puhuu myös periaatepäätöksestään, jolla hän sitouttaa itsensä 

toimimaan oman organisaationsa nimissä (ks. myös 5.2). Tämä on myös osoitus 

kääntäjän vahvasta jaetusta uskomuksesta, jonka mukaan hän pystyy toimijuutensa 

avulla tuottamaan seurauksia kollektiivissa. 

Kääntäjät puhuivat myös työnsä yhteiskunnallisesta merkityksestä.  

 [--] kyllä se toisaalta tuottaa ihan hirveetä tyydytystä, että mä oon antanu tähän 

oman panokseni, et joku tämmönen hirvittävä juttu on saatu tutkittua, ja sitte, se 

henkilö, rikoksentekijä on saanu rangaistuksensa. 

Esimerkki 20. KÄÄN-3.  

Esimerkissä 20 alleviivataan ennen kaikkea rikostutkinnan ja siihen liittyvän 

kääntämisen vaikuttavuutta. Forensinen kääntäminen on erityisala, jonka vaikutukset 

ulottuvat pitkälle. Kyseinen aineistoesimerkki on poimittu keskustelusta, jossa 

käytiin läpi työn kuormittavuutta. Forensinen kääntäminen on tärkeä osa 

rikostutkintaa. Näin se on osa prosessia, joka jättää jälkensä jutun syytettyyn, 

todistajiin ja uhreihin. Vaikka tässä tutkielmassa ei käsitelläkään kääntäjän työn 
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kuormittavuutta, on esimerkki mielestäni hyvä osoitus tämän käännöskontekstin 

erityisestä vaikuttavuudesta. Hewsonin (2010) mukaan yhteistyöstä syntyy 

kollektiivisia kokonaisuuksia. Vaikuttava toiminta kuitenkin tekee kokonaisuuksista 

kollektiivisia toimijoita. (2010: 13.) Se, että kääntäjät aidosti kokevat työnsä 

vaikuttavaksi, on osoitus heidän kollektiivisesta toimijuudestaan.  

5.4 Kääntäjän toimijuutta rajoittavat tekijät 

Yllä kuvasin, millä tasoilla kääntäjän toimijuutta esiintyy rikostutkinnassa. 

Aineistosta paljastuu myös useita tekijöitä, jotka rajoittavat toimijuutta. Rajoittavien 

tekijöiden tarkastelu yhtäältä kertoo, miten ja miksi toimijuudelle asetetaan raamit ja 

toisaalta mitä toimijuuden osa-alueita voidaan ja kannattaa kehittää. 

5.4.1 Aika ja taloudelliset syyt 

Aika ja taloudelliset syyt lienevät mitä tahansa ammatillista toimijuutta rajoittavista 

tekijöistä ne, jotka nousevat useimmiten esiin. Tutkimus on muun muassa osoittanut, 

lyhyen tähtäimen tehokkuuden ja taloudellisen kasvun tavoittelu ja niiden mukanaan 

tuoma kiireen tunne ja vanhahkojen teknologioiden käyttö haittaavat yksilöllistä 

oppimista pitkällä aikavälillä (Vähäsantanen, Eteläpelto, Paloniemi & Hökkä 2017). 

Tässä tutkimuksessa näiden tekijöiden osuus rajoittavista tekijöistä on huomattava 

(27/123 osumaa), mutta ei suinkaan suurin. 

Vaikka aika ja taloudelliset syyt on tässä tutkimuksessa yhdistetty samaan 

kategoriaan, ajan rajallisuus näyttäytyy taloudellisia syitä suurempana haasteena 

aineistossa. Monet kääntäjävastaajat kokevat, että heidän asiantuntijuuttansa 

voitaisiin mahdollisesti hyödyntää enemmän rikostutkinnassa, mikäli heillä itsellään 

olisi enemmän aikaa paneutua erilaisiin asioihin. Eräs kääntäjä kertoi, ettei hän pysty 

sitoutumaan kaikkiin telekuuntelutapauksiin, sillä kyseiset tutkinnat saattavat kestää 

jopa kuukausia. Ihanteellisissa tilanteissa tietyn jutun telekuunteluihin sitoutuu aina 

sama henkilö. Tämä henkilö käy päivittäin läpi uutta materiaalia intensiivisesti 

tutkijan kanssa. Kääntäjälle tulevat tutuksi muun muassa kuunneltavien ihmisten 

oma idiomaattinen ilmaisu sekä henkilöiden väliset hierarkiat. Mikäli kääntäjä 

vaihtuu kesken tutkinnan tai käytetään useaa kääntäjää, saattaa tämä vaikuttaa 

käännöksen laatuun. Mikäli kääntäjällä on mahdollisuus sitoutua tutkintaan pitkäksi 

aikaa, hänen roolinsa korostuu. Tutkijavastaajat ottivat esiin myös sen, että heillä 
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saattaa usein tulla nopeastikin tarve hankkia kääntäjä. Tällaisissa tilanteissa 

talonsisäiset kääntäjät helpottaisivat tätä ongelmaa. Toisaalta harvinaisempien kielten 

kääntäjien ja tulkkien tarve on kausiluonteista: välillä tarve on suuri puolen vuoden 

ajan, minkä jälkeen tarvetta ei enää ole. Mikäli kyseiset henkilöt olisivat 

talonsisäisesti palkattuja, ei heidän osaamiselleen olisi tasaista kysyntää, mikä ei ole 

taloudellisesti kannattavaa. Tämä ongelma on ratkaistu käyttämällä freelancereitä. 

Toisaalta freelancerien ja käännöstoimistojen käyttämiseen liittyy myös taloudellisia 

syitä, jotka voivat rajoittaa kääntäjän toimijuutta. 

Aika koetaan toisaalta myös toimijuuden mahdollistajana. Tällaisissa tapauksissa 

viitattiin usein siihen, kuinka kääntäjille annetaan tarpeeksi aikaa käännösten 

valmisteluun ilman, että ”kukaan hyppii oven raossa”. Kuten kääntäjävastaajia 

esittelevä taulukko 3 osoittaa, monella vastaajista on takanaan monta vuotta 

työnantajansa palveluksessa. Työssä vuosien varrella hankittu kokemus edesauttaa 

aktiivisen toimijuuden harjoittamista. Oman työyhteisön toimintaympäristön 

hahmottaminen sekä esimerkiksi tutkinnanjohtajiin tutustuminen ajan myötä 

edesauttaa kääntäjän aktiivista toimijuutta. Kun kääntäjä tuntee talon toimintatavat, 

tuottaa hän myös parempia käännöksiä. Kun kääntäjä on ollut tekemisissä saman 

tutkinnanjohtajan kanssa useita vuosia, hän on mahdollisesti oppinut tämän 

idiomaattisen ilmaisun, mikä taasen myös helpottaa kyseisen henkilön tuottamien 

tekstien kääntämistä. Lisäksi usein kynnys kysyä tarkentavia kysymyksiä madaltuu 

puolin ja toisin. Kokenutta kääntäjää ei tarvitse samalla tavalla perehdyttää tiettyjen 

rikosnimikkeiden tutkinnan saloihin, vaan hänen kanssaan tutkija voi usein syventyä 

asiaan välittömästi.  

Tutkijoiden vastauksissa aikaan rajoittavana tekijänä suhtaudutaan samalla tavalla. 

Tutkijat tuovat näkemyksissään esiin myös ajan ja taloudellisten rajoitteiden 

yhtymän. Alaluvussa 5.2.2 toin esiin kääntäjän valtuutetun toimijuuden yhteydessä 

käännettävien tekstien valinnan. Tämä toiminta nähdään tutkijoiden keskuudessa 

ennen kaikkea kustannustehokkaana: mikäli esimerkiksi kaikesta 

talousrikostutkinnassa haltuunotetusta materiaalista tulisi laatia kirjallinen käännös, 

olisi se aikaa vievää ja kallista. Kokenut kääntäjä tietää usein jo rikosnimikkeestä, 

minkälaisiin asioihin materiaalissa tulisi kiinnittää huomiota. Kääntäjän ja tutkijan 

yhteistyö (ks. 5.3.1) hyvin toimiessaan tehostaa entisestään tekstien valintaa. Tutkijat 
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kuitenkin tunnustavat, että koska kaikkea materiaalia ei voi analysoida ajallisista ja 

taloudellisistakaan syistä samalla intensiteetillä, jotain saatetaan menettää.  

Tutkijoiden haastattelurungossa oli myös kysymys kääntäjän epäkonventionaalisesta 

käytöstä rikostutkinnasta. Epäkonventionaalisella käytöllä viitataan siihen, että 

kääntäjältä tilattaisiin käännösten lisäksi rikostutkinnassa esimerkiksi erilaisia 

tekstianalyysejä lähdetekstistä. Moni tutkija piti erilaisia lisäanalyysipalveluita 

tervetulleina, mutta näissä keskusteluissa taloudelliset syyt nousivat usein esiin. 

Käännöspalvelut muodostavat nyt jo suuren osan kuluista. Eräs tutkija pohti, kuinka 

halukas talon ulkopuolinen, arkkiperusteisella laskutuksella työskentelevä kääntäjä 

on tekemään kääntämästään tekstistä huomautuksia esimerkiksi tekstin sävyyn ja 

kielialueen tapakulttuuriin liittyen. Tutkija pohti, että tällainen kääntäjä ei välttämättä 

olisi halukas jakamaan tietouttaan ”ilmaiseksi”. Tämä on tärkeä huomio. Jos talon 

ulkopuoliselle kääntäjälle maksetaan siitä, että hän kääntää tekstin, kuuluuko hintaan 

myös mahdollisen ”ylimääräisen huomautusten” tekeminen? Ylimääräisinä 

huomautuksina voitaisiin pitää esimerkiksi kääntäjän pohdintoja tekstin sisäisistä 

hierarkioista. Auktorisoidun kääntäjän ohjeet viittaavat tämänkaltaisiin kääntäjän 

huomautuksiin harkinnanvaraisina huomautuksina (SKTL 2018). Samat ohjeet 

kuitenkin velvoittavat auktorisoitua kääntäjää tekemään huomautuksia muun muassa 

asiakirjan luotettavuutta heikentävistä seikoista, joista esimerkkinä mainitaan 

lähdekulttuurin konventioista poikkeava tyyli esimerkiksi fraseologian osalta ja 

kohdista, joita ei voida kääntää, esimerkiksi kieliasultaan vaikeatulkinnaiset kohdat 

(SKTL 2018). Forensisen kääntämisen kohdalla ongelma on siinä, että auktorisoitua 

käännöstä ei välttämättä aina edellytetä. Tällöin voitaisiin katsoa, että kyseiset ohjeet 

eivät velvoita auktorisoimatonta kääntäjää. 

5.4.2 Kääntäjän oman roolin rajojen tiedostaminen 

Kääntäjän oman roolin rajojen tiedostaminen on toimijuutta rajoittavista tekijöistä 

toiseksi yleisin (30/123 osumaa). Oman roolin rajojen tiedostamisella 

kääntäjävastaajat viittasivat siihen, että heidän päätehtävänsä on kääntää, 

substanssiosaaminen ja lopullisten johtopäätösten tekemisen vastuu on tutkijoilla. 

Havainto on mielenkiintoinen, sillä moni kääntäjä kuitenkin ilmaisi tuovansa 

mielipiteensä julki ja koki oman pystyvyytensä hyvin vahvana (ks. 5.1.3). 
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Useimmiten tämä toimijuutta rajoittava tekijä näkyi kääntäjän huomautuksista 

puhuttaessa (ks. myös 5.1.2).  

Lähdetekstin ylitulkitseminen nähdään vaarallisena. Osa kääntäjistä tunnusti, että 

heillä on usein mielipide jostakin lähdetekstin monitulkintaisesta asiasta. Tämä 

tulkinta voidaan joko esittää kääntäjän huomautuksessa tai suullisessa keskustelussa 

tutkijan kanssa (ks. 5.1.2). Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että kääntäjä esittää 

tulkinnassaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja perustelee ne hyvin. 

Tietysti jos ne puhuu, ne, jos on tosi ammattimainen rikollinen, nii sehän puhuu sillä 

tavalla, että tota siit ei saa, et hän ei jäis kiinni koska hän arvaa, et häntä saatetaan 
kuunnella. Niin tietysti se, et tota, ne saattaa puhua vähän kryptisesti, mutta minähän 

en mene sitä arvelemaan, vaan mä vaan käännän mitä, mistä hän niinku puhuu, tota, 

sitte se on poliisin asia ottaa selvää, puhuuks hän siis hasiskiloista vai vaikka sitte 

ihan kahvikupeista tai perhosista. 

Esimerkki 21. KÄÄN-3. 

Lopullinen tulkinta jätetään kuitenkin aina tutkijalle, kuten esimerkki 21 

havainnollistaa. Tätä perustellaan sillä, että kääntäjällä ei ole rikostutkijan 

edellytyksiä tai velvollisuuksia esittää tekstistä lopullisia tulkintoja. Kääntäjä voi 

pyydettäessä antaa mielipiteensä, jolloin kyseistä havaintoa voidaan käyttää tutkintaa 

ohjaavana yksityiskohtana. Tutkijalla on kuitenkin tiedossaan kääntäjää enemmän 

taustaa kyseisestä tapauksesta, jolloin kääntäjän mielestä lähdetekstissä 

monitulkintainen asia voi tutkijalle olla aivan selvä. Kääntäjän rooli nähdään lisäksi 

tutkijan roolia neutraalimpana. Tutkijalle sallitaan tietyissä määrin pieni 

spekulatiivisuus etenkin tutkinnan alussa, kun erilaisia skenaarioita pallotellaan, 

mutta hyvän, eettisesti toimivan kääntäjän ei tule kallistua kummankaan – ei tutkijan 

eikä rikoksesta syytetyn – puolelle, kuten aineistoesimerkki 22 esittää: 

[--] pitäs pysyä täysin objektiivisena, ettei niikun (..), ettei lähde niinkun 

kumpaakaan osapuoleen mukaan, että vaikka me ollaan osa tätä viranomaista, nii 

meidän pitäs silti olla objektiivisia, et ei lähdetä millään tavalla niiku värittämään 

sitä. Vaan että se on täysin neutraali, se käännös. 

Esimerkki 22. KÄÄN-8. 

Mielenkiintoisen esimerkistä 22 tekee myös se, että kääntäjä ottaa huomioon sen, että 

hänen tulisi olla objektiivinen siitä huolimatta, että on itse myös osa kyseistä 

viranomaista, kyseisen viranomaisen palkkalistoilla. Tässä voidaan nähdä kääntäjän 

tiedostavan oman roolinsa kääntäjänä vahvempana kuin roolin tietyn työnantajan 
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palkkalistoilla olevana työntekijänä. Tätä ei kuitenkaan tulisi tulkita uskottomuutena 

työnantajalle – se, että kääntäjä kiinnittää erityistä huomiota neutraaliuteensa itse 

asiassa palvelee koko prosessia eli rikostutkintaa ja sen kaikkia osapuolia aina 

rikostutkijasta syytettyyn ja mahdolliseen uhriin.  

5.4.3 Kääntäjän ulkopuolisuus  

Toimijuutta rajoittavista tekijöistä kääntäjän ulkopuolisuus nousee suurimmaksi. 

Vähän yli joka kolmas rajoittavista tekijöistä käsitteli kääntäjän ulkopuolisuutta 

(45/123 osumaa). Kääntäjän ulkopuolisuus jakautuu aineistossa kääntäjien kokemaan 

ulkopuolisuuteen ja sen vaikutuksista heidän toimijuuteensa sekä vastavuoroisesti 

tutkijoiden kuvailuun siitä, miten ja miksi kääntäjän ulkopuolisuutta perustellaan. 

Tutkijavastaajat nostivat esiin myös kääntäjän ulkopuolisuuden ei vain suhteessa 

tutkijapositioon vaan myös suhteessa lähdekielen kulttuuriin. 

Kääntäjät kokevat ulkopuolisuuden tunnetta erityisesti tilanteissa, joissa heille ei 

syystä tai toisesta avata lähdetekstin kontekstia. 

Ja ne tekee paljon sitä et ne ei, ne ei, noi poliisit siis, tekee sitä paljon et ne ei avaa 
sitä juttua meille tarpeeks, jolloin meiän käännökset ja myös nää kaikki tekstilajit tai 

kommunikaatio, mikä tää nyt olis, mikskä tätä nyt sanotaan, niin se tota avautus 

meille paremmin, et siinä minun mielestä olis hirveesti tehtävää. Kyl ne vähän kattoo 

meitä siis siviileinä, niin, ei halua liikaa sitä, kertoa niist jutuista meille. 

Esimerkki 23. KÄÄN-3. 

Aineistoesimerkki 23 osoittaa, että kontekstin puuttuminen vaikeuttaa kääntämistä ja 

vaikuttaa käännöksen laatuun. Kääntäjän ulkopuolisuus linkittyy tässä myös 

kollektiivista toimijuutta kääntäjien ja rikostutkijoiden yhteistyön kautta 

tarkastelevaan alalukuun 5.3.1. Vaikka kääntäjien ja rikostutkijoiden yhteistyö 

koetaan pääsääntöisesti hyvänä, ulkopuolisuus ja täten erilaiset toimijapositiot voivat 

toimia kääntäjän toimijuutta rajoittavana tekijänä. Kääntäjä on rikostutkinnassa 

siviili, mutta kuitenkin rikostutkinnan menestyksellistä toteuttamista varten palkattu 

asiantuntija. Jotkut kääntäjävastaajat olivat sitä mieltä, että joskus kääntäminen 

vaikutti olevan tutkijoille välttämätön pakko, jolloin kääntäjän rooli usein 

unohdetaan ja näin kääntäjä jää ulkopuoliseksi.  

[--] useasti sen kääntäjän rooli unohdetaan siinä prosessissa, että, et ne käännökset 

tuli viime tinkaan, ja ai niin, tääkin pitää kääntää ja, ja ja tuntuu, et se oli sellanen 

välttämätön pakko melkein, että se oli se toisarvonen asia siinä, ja varsinki just 
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näihin kuulustelupöytäkirjoihi, nii monesti (--) ku nää on pakko olla nyt tässä nyt 

suomeksikin ja ruotsiksi molemmat, että, et näin, et välil koki tekevänsä vähän 

sellast niiku turhaa työtä [--] 

Esimerkki 24. KÄÄN-10. 

Esimerkki 24 linkittää kääntäjän ulkopuolisuuden myös toiseen toimijuutta 

rajoittavaan tekijään: aikaan (ks. 5.4.1). Rikostutkinnan aikataulut ovat usein tiukkoja 

ja niissä saattaa tapahtua nopeitakin muutoksia. Suomenkielisen telekuuntelun 

purkaja saattaakin yhtäkkiä kuulla vieraskielistä puhetta, jolloin paikalle täytyy saada 

kyseisen kielen asiantuntija. Ulkopuolisuus saattaa rajoittaa kääntäjää tällaisessa 

tapauksessa siten, ettei tutkija välttämättä tiedä tai ymmärrä, kuinka paljon aikaa tai 

kontekstia kääntäjä tarvitsee kyseisen tehtävän suorittamiseen. Tutkija ei välttämättä 

myöskään aina tiedä, että kääntäjää ei kannata nähdä ulkopuolisena toimijana, vaan 

hänen asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää. Näin ulkopuolisuus linkittyy myös 

tietämykseen, jota käsitellään seuraavassa alaluvussa 5.4.4. 

Tutkijat toivat kääntäjän ulkopuolisuuden toimijuutta rajoittavana tekijänä esiin 

turvallisuus- ja luottamusnäkökulmasta. Tutkimukseen osallistuneiden 

organisaatioiden nykyiset tila- ja henkilöturvallisuusaspektit luovat haasteita 

kääntäjän ja tulkin käyttämiselle. Suurimpia haasteita kohdataan, kun ei ole 

mahdollisuutta käyttää talon omia kääntäjiä tai tulkkeja. Yhteistyö tuttujen talon 

ulkopuolisten kanssa koetaan pääsääntöisesti hyväksi (ks. 5.3.1), mutta kääntäjän 

ulkopuolisuus näyttäytyy silti selkeästi toimijuutta rajoittavana tekijänä.  

Jos me ostetaa se käännöspalvelu ulkoa, nii sillon se pysyy ulkupuolisena, me ei 

jaeta sinnepäin kauheesti, elikkä me jaetaan minimimäärä infoo, mitä on pakko 
jakaa, jotta se työ tulee valmiiksi. Se on ihan eri asia sitte meidän työntekijöiden 

kanssa, jotka on täällä kuukausipalkalla, ne on meidän työntekijöitä sillon, ne on 

meidän työkavereita, ja vaikka ne on kuinka siviilejä ja näin, ainakin tiedän, että 

myös muut tutkijat ajattelee eri tavalla tästä mun kans, mut mä oon ite site mieltä, 
että me voidaan kyl niitten ihmisten kanssa käydä ihan samalla tavalla läpi juttuu 

kuin muitten tutkijoiden kanssa. 

Esimerkki 25. TUT-6. 

Kun kääntäjä on ulkopuolinen, hänelle voidaan avata lähdetekstin kontekstia 

rajallisesti. Kääntäjävastaajien mukaan tämä vaikuttaa käännöksen laatuun ja 

työskentelyn sujuvuuteen (ks. myös esimerkki 23). Avattava kontekstin määrä 

riippuu siis siitä, kenen palveluksessa kääntäjä toimii. Tästä esiintyi kuitenkin 

tutkijakohtaista vaihtelua. Esimerkki 25 osoittaa, että kääntäjän ulkopuolisuus 
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linkittyy siis palvelussuhteen laadun kautta kääntäjän luotettavuuteen. Tämä voidaan 

nähdä seurauksena käännösteollisuudesta tapahtuneesta ”teollisesta 

vallankumouksesta” (Abdallah & Koskinen 2007: 675). Kun kääntäjän ja asiakkaan 

väliin asettuu yhä useampia välikäsiä, yhä useampia kääntämisen tuotantoverkostoja, 

kääntäjän rooli heikentyy. Tutkijavastaajat perustelevat luottamuksen puutetta usein 

sillä, että talon sisäisellä kääntäjällä tiedetään olevan sama virkavastuu kuin 

tutkijalla. Tämän lisäksi organisaatioiden palveluksessa olevista henkilöistä on tehty 

turvallisuusselvitys ja he ovat monille tutkijoille entuudestaan tuttuja. Muutama 

tutkija kommentoi asiaa niin, että entuudestaan tuntemattoman kääntäjän kanssa 

yhteisten toimintatapojen löytäminen on haastavaa. Toisen tarpeiden ja toiveiden 

ymmärtäminen saattaa jäädä pinnalliseksi (ks. 5.4.4). 

Arkaluontoisuuden vuoksi organisaatioissa on käytössä esimerkiksi televiestinnän 

läpikäynnin osalta sellainen käytäntö, että kääntäjä saapuu organisaation tiloihin 

läpikäymään materiaalia. Materiaalia ei voida lähettää kääntäjälle, sillä 

huolenaiheena on se, että jaettu materiaali päätyy tahattomasti tai tahallisesti vääriin 

käsiin. Se, että kääntäjä työskentelee fyysisesti tutkijan kanssa samassa tilassa, 

voidaan nähdä sekä toimijuutta rajoittavana että toimijuutta edistävänä tekona. 

Toisaalta samassa tilassa työskentely on osoitus luottamuksen puutteesta ja 

ulkopuolisuuden osoituksesta: kääntäjää ei päästetä ulkopuolisena yksin perehtymään 

materiaaliin vaan se tulee tehdä valvotusti turvatuissa olosuhteissa. Toisaalta taas 

voidaan nähdä, että samassa tilassa työskentely luo kollektiivista toimijuutta: 

kääntäjän ja tutkijan yhteistyö toimii parhaimmillaan, kun molemmat sijaitsevat 

samassa tilassa (ks. 5.3.1). Kun kääntäjä päästetään työskentelemään tarkoin 

valvottuihin tiloihin luottamuksellisen materiaalin pariin, hän kokee toisaalta 

olevansa osa järjestelmää, rikostutkintaprosessia (ks. 5.3.3). Läsnäolovelvollisuus 

voidaan kuitenkin nähdä toimijuutta rajoittavana tekijänä, sillä paikasta toiseen 

siirtyminen vie aina aikaa ja siitä aiheutuu taloudellisia kuluja (ks. 5.4.1). 

Tutkijavastaajien huolet kääntäjän luotettavuudesta ovat perusteltuja. Forensinen 

kääntäjä on usein tekemisissä hyvin arkaluonteisten asioiden kanssa. 

Arkaluontoisuudella tarkoitetaan sekä ihmisten yksityiselämään liittyviä asioita että 

myös kesken olevan rikostutkinnan arkaluontoisuutta. Viranomaiset näyttäisivät 

olevan varovaisia keskeneräisisten tutkintojen suhteen. Usein uutisissa haastateltavat 
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tutkinnanjohtajat tyytyvät vastaamaan, ettei keskeneräisten tapausten 

yksityiskohdista voida tutkinnallisista syistä kertoa tarkemmin. Pienenkin 

yksityiskohdan leviäminen julkisuuteen saattaa vaarantaa tutkinnan. Rikoksesta 

epäillyt hyötyvät vuotaneista tiedoista. Pahimmassa tapauksessa tietovuoto voi 

vesittää koko tutkinnan eikä syyllisiä saada oikeuden eteen vastaamaan teoistaan. 

Vaikka tutkijoilta kerättyjen haastatteluiden kysymysrungossa (Liite II) ei kysytty 

tilanteista, joissa kääntäjän tahattomasti tai tahallisesti vuotama tieto olisi vaikuttanut 

tutkintaan, moni vastaaja kertoi teemasta oma-aloitteisesti. Eräs vastaaja raportoi 

hänen organisaatiossaan tapahtuneen useita tapauksia, joissa tietoja oli vuodettu 

ulkopuolisille. Vastaaja ei avannut näitä tapauksia enempää. Moni muu tutkija 

kuitenkin ilmaisi ongelman osaltaan liittyvän erityisesti pieniin ja harvinaisiin kieliin 

sekä enemmänkin tulkkeihin kuin kääntäjiin. 

Pienten ja Suomessa harvinaisempien kielten ammattikääntäjiä on usein hyvin 

marginaalinen määrä, mikä rajoittaa kääntäjän valintaa. Usein tällaisten kielten 

ammattilaiset puhuvat kyseistä kieltä äidinkielenään. Vaikka kyseiset henkilöt ovat 

mahdollisesti asuneet Suomessa useita vuosia ja integroituneet suomalaiseen 

yhteiskuntaan, erilaisen kulttuuritaustan raportoitiin välillä vaikeuttavan yhteistyötä. 

Mutta, ei se, monestikkaa se nyt ei se ensimmäinen kriteeri ole, että £missä ihminen 

on syntyny£, vaan se, että, et se tota muuten toimee. Toki suomalaisen tai suomea 

äidinkielenään puhuvan ihmisen kanssahan on mukavampi siinä mieles tehä töitä, et 
siinä ne, ne sen yhteisen kielen väärinymmärrykset on nollassa. Ja (.) ja ja sitä 

myöden ehkä se keskusteluyhteys on niiku sujuva. 

Esimerkki 26. TUT-8. 

Esimerkki 26 osoittaa, että ulkopuolisuus katsottuna äidinkielenään suomea 

puhuvaan tutkijaan voi rajoittaa kääntäjän kollektiivista toimijuutta. Kääntäjän 

kollektiivista toimijuutta eli kääntäjien ja tutkijoiden yhteistyötä sekä kääntäjää osana 

järjestelmää analysoin tarkemmin luvussa 5.3. Esimerkin vastaaja toteaa, että 

kääntäjän ja tutkijan eri etninen alkuperä ei ole yhteistyön este, vaan tärkeintä on, 

että yhdessä tullaan toimeen. Yhteistyön laatuun vaikuttaa useimmiten kuitenkin 

kääntäjän ja tutkijan välinen luottamus, jota on käsitelty tässä alaluvussa 

aikaisemminkin. Tämän kappaleen lukijan ei tulisikaan tulkita tätä analyysia niin, 

että etniseltä taustaltaan ei-kantasuomalaisia kääntäjiä kohdeltaisiin rikostutkinnassa 

jotenkin eri tavoin tai että heihin lähtökohtaisesti suhtauduttaisiin aina eri tavalla 

kantasuomalaisiin verrattuna. Tarkoituksenani on huomioida, että yhteistyössä 
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toimivien toimijoiden eri taustat voivat kuitenkin aiheuttaa väärinymmärryksiä, jotka 

voivat rajoittaa toimijuutta. Väärinymmärrysten selvittämiseen kuluu niiden aina 

resursseja, ajallisia tai taloudellisia (ks. 5.4.1).   

Kääntäjän etniseen taustaan liittyen esitettiin myös vastakkaisia näkemyksiä. Jotkut 

tutkijavastaajat kokevat, että kääntäjän sama etninen tausta suhteessa vieraankielisen 

lähdetekstiin on etu. Tällaiset kääntäjät ovat usein hyvin perillä kyseisten maiden 

turvallisuustilanteesta ja esimerkiksi siitä, minkälaiset trendit vallitsevat esimerkiksi 

laittomassa maahantulossa. Toisaalta jotkut tutkijat esittivät myös näkemyksen, 

jonka mukaan kääntäjän eri etninen tausta suhteessa vieraankieliseen lähdetekstiin 

saattaa haitata kääntäjän yksilöllistä toimijuutta. Tässä yhteydessä eri etnisellä 

taustalla tarkoitan kantasuomalaisia kääntäjiä ja tulkkeja. 

[--] mitä meillä on ollu ongelmia, nii on ollu lähinnä siitä, että, että ku tää kääntäjä ei 
oo esimerkiks asunu enää siinä maassa, minkä kieltä hän kääntää, nii niin pitkään 

aikaan. Ja sit ku se kieli muuttuu, sit tulee tää pikaviestinkieli ja sitte tulee vielä se 

porukoiden käyttämä, niin, niin tota (.) on, on meil ollu semmosia esitutkintoja, että 

tota osa materiaaleista on jääny käyttämättä sen takia, että se tulkki ei yksinkertasesti 
ole pystynyt (.) öö sillä työpanokselle, mitä hän on siihen käyttäny, nii meille niiku 

selvittämää. 

Esimerkki 27. TUT-8. 

Esimerkissä 27 kuvattu kääntäjä voisi hyvin edustaa sekä etniseltä taustaltaan 

kantasuomalaista että ei-kantasuomalaista, mutta esimerkkiä on ehkä helpompi 

analysoida kantasuomalaisen kontekstissa. Esimerkissä kuvataan, kuinka kääntäjän 

ulkopuolisuus suhteessa lähdemaahan rajoittaa yksilöllistä toimijuutta (ks. 5.1). 

Mikäli kääntäjä ei ole asunut tai ei vieraile aktiivisesti siinä maassa tai niissä maissa, 

joita hänen kääntämäänsä kieltä käytetään, hänen asiantuntemuksensa esimerkiksi 

kyseisen kielen puhekielen kehityksestä voi jäädä vaillinaiseksi. Tällaisen 

näkemyksen esittivät siis tutkijavastaajat. Kääntäjävastaavat saattaisivat olla asiasta 

eri mieltä.  

Äärimmäisin esimerkki, joka liittyy kääntäjän ulkopuolisuuteen hänen taustansa 

suhteen, liittyy pienten kielten ammattilaisten marginaaliseen määrään Suomessa, 

luotettavuuteen ja näiden tekijöiden vaikutukseen kääntäjän toimijuuteen. Mikäli 

kääntäjä on siinä mielessä ”sisäpiiriä”, että hän on osa jonkin pienen kielen yhteisöä, 

saatetaan tämä nähdä luotettavuutta heikentävänä tekijänä. Tutkijavastaajat nostivat 

esiin sen, että tällaisessa tapauksessa kääntäjän toimijuutta rajoitetaan. Toimijuutta 
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rajoitetaan esimerkiksi siten, ettei tutkittavan jutun kontekstia voida avata kääntäjälle 

niin sanotusti perustasoa enempää, kuten esimerkki 28 osoittaa. Tässä alaluvussa on 

aikaisemmin analysoitu sitä, kuinka talon sisäisen kääntäjän ja talon ulkopuolisen 

kääntäjän käyttöön liittyy luottamuseroja. Tällöin kääntäjä ulkopuolisuus linkittyy 

kääntäjän palvelussuhteeseen, mutta esimerkit 28 ja 29 osoittavat, että kääntäjän 

ulkopuolisuus toimijuutta rajoittavana tekijänä liittyy nimenomaan kääntäjän 

etniseen taustaan.  

[--] tietyst meillä on monet ku tulkit on itsekin saattaa olla siit samast yhteisöstä, (.) 

se vähän rajottaa Suomen kokosessa maassa, missä käytännössä varsinki 
harvinaisemmat, harvinaisempien kielien puhujat käytännös tuntee kaikki toisensa 

jollain tasolla, nii se, se pidetää aika niiku perustasona. Et, mitään niinkun ei oikein 

haluta kertoa niinku sinne päin taas sitte. 

Esimerkki 28. TUT-8. 

Ja ja monesti sitte ongelma voi olla myös se, että niitten osaajat tuntee sen porukan, 

(.) kenelle se [huume-]erä ois tulossa, niin jostainhan se tulkki on kuitenki 
hommattava, ku puhutaan tommosesta oikeusturva-asiasta, jos henkilö ei sitte 

englantii ymmärrä sanaakaan, nii ei siin oo vaihtoehtoja. [--] 

Esimerkki 29. TUT-12. 

Esimerkki 29 osoittaa, kuinka ulkopuolisuus ei vaikuta ainoastaan kääntäjän kanssa 

työskentelyyn vaan myös jo kääntäjän hankintaan. Esimerkissä 29 otetaan myös 

kantaa rikostutkinnassa elintärkeään oikeusturvaan. Lainsäädäntö määrää, että 

esteellinen tulkki on vaihdettava (805/2011 4 luku 12 §). Sama lain kohta antaa 

esitutkintaviranomaiselle myös mahdollisuuden vaihtaa tulkki ”muusta painavasta 

syystä”. Lakiin ei kuitenkaan ole otettu säännöksiä kääntäjän esteellisyydestä. 

Lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden rajoittaa kääntäjän ja tulkin toimijuutta. Silti 

lainsäädäntö keskittyy enemmän toimijuuden rajoittamiseen siitä näkökulmasta, 

millainen henkilö saa toimia kääntäjänä tai tulkkina. Lainsäädäntö ei myöskään 

suoranaisesti velvoita, että kääntäjä tai tulkki noudattaisi ammattinsa eettisiä ohjeita 

tai kuuluisi alan ammattiliittoon.  

5.4.4 Osapuolten tietämys toistensa tarpeista ja toiveista 

Viimeinen kääntäjän toimijuutta rikostutkinnassa rajoittavista tekijöistä on 

osapuolten tietämys toistensa tarpeista ja toiveista. Koodin osuus kaikista 

rajoittavista tekijöistä on noin 17 prosenttia (21/123 osumaa).  
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Yksi kaikilta kääntäjiltä kysytyistä kysymyksistä oli ”Koetko, että erityisosaamistasi 

voitaisiin hyödyntää jollain lailla enemmän?”. Lähes kaikki kääntäjät kokivat, että 

heidän erityisosaamistaan voitaisiin hyödyntää enemmän. Kääntäjät kokivat, että 

heidän osaamistaan hyödynnetään jonkin verran. Kuitenkin nimenomaan tutkijoiden 

tietous siitä, missä kaikissa asioissa kääntäjän asiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää, 

oli usein heikohko. Kysyttäessä, konsultoivatko tutkijat häntä esimerkiksi kielialueen 

kulttuuriin ja maantietämykseen liittyen, kääntäjävastaaja hieman yllättyi 

kysymyksestä ja alkoi pohtia, ovatko tutkijat edes tietoisia tällaisesta 

mahdollisuudesta: 

Mmm. En oo törmänny itse koskaan tohon, mutta voisin kyllä kuvitella, että tekisivät 

niin (..) jos ihan... Jaa, mahtaako ne ymmärtää sen, et kuinka laajasti me myöskin 

tiedetään niinku esimerkiks just tollaset kulttuurelliset tekijät ja. Hmm. Aika 

mielenkiintosta, ei oo koskaan kysytty. 

Esimerkki 30. KÄÄN-8. 

Vastaaja kuitenkin kertoo voivansa kuvitella tilanteita, joissa häntä voitaisiin 

konsultoida esimerkiksi lähdemaan kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä. Keskiöön 

tässä esimerkissä nousee nimenomaan osapuolten tietous siitä, mitä toinen tietää, 

tekee, tarvitsee ja toivoo. Jos ei tiedä, että jotakin on mahdollista saada, ei sitä usein 

yleensä kaipaakaan. Rikostutkinnan kontekstissa olisi kuitenkin erityisen tärkeää, 

että kaikki mahdollinen osaaminen saataisiin hyödynnettyä. Tästä syistä osapuolten 

tietämys kääntäjän toimijuutta rajoittavana tekijänä täytyy ottaa vakavasti. 

Tietous kääntäjän hyödyntämisestä on aina tutkijakohtaista. Kun kääntäjien 

vastauksia peilaa haastateltuihin tutkijoihin, vaikuttaa siltä, että tutkijat kuitenkin 

ovat hyvin tietoisia siitä, mitä ensinnäkin kääntäminen on ja minkälaisten asioiden 

asiantuntija kääntäjä on. Tutkijat myös edesauttavat kääntäjän valtuutettua toimintaa 

kannustamalla kääntäjiä tekemään huomautuksia (ks. 5.2.1). Siinä, että kääntäjät itse 

kokevat, että heidän asiantuntijuuttaan ei hyödynnetä tarpeeksi ja että tutkijat 

kertovat hyödyntävänsä laaja-alaisesti kääntäjien asiantuntijuutta, on siis 

havaittavissa ristiriita. Tätä ristiriitaa voidaan osaltaan selittää sillä, että tähän 

tutkimukseen on saattanut valikoitua sellaisia rikostutkijoita, joilla on paljon 

kokemusta käännöspalveluiden käyttämisestä tai ovat jopa peräti itse 

kieliammattilaisia koulutustaustaltaan. Kuten alaluvussa 4.3.3 kerroin, osan 

tutkijavastaajista rekrytoin itse ja osa nimettiin minulle. Voi olla, että etenkin nämä 
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nimetyt vastaajat valikoituivat juuri sen perusteella, että heillä on kokemusta 

kääntäjien kanssa työskentelystä. Esimerkki 31 kuitenkin osoittaa, että vaikka 

muutama tutkija olisikin perehtynyt kääntäjien asiantuntijuuden hyödyntämiseen, 

eivät kaikki välttämättä ole. 

Joo, ehkä se ois (.) vähän niinku osaamisen laajentaminen paikka täälläki, et 

ymmärrettäs, et paljon, mitä keinoja on käytettävissä (.) tässä suhteessa ja mikä on 
niinku mahdollista, että. (..) Et jos ei siitä mahdollisuudesta tiedetä, nii sitä ei 

varmasti käytetä. 

Esimerkki 31. TUT-1. 

Esimerkin 31 vastaaja pitää tarpeellisena osapuolten osaamisen laajentamista. Jos 

erilaisista tutkintaa tukevista mahdollisuuksista kuten kääntäjän maatietämyksen 

hyödyntämisestä ei tiedetä, sitä ei hyödynnetä. Toki kääntäjä voi tässäkin suhteessa 

harjoittaa yksilöllistä toimijuuttaan (ks. 5.1) ja näin levittää tietoutta omasta 

asiantuntijuudestaan organisaation sisällä. Ainakin esimerkin 31 tutkijavastaajan 

organisaatiosta löytyy tahtoa kehittää esimerkin kuvaamaa osaamista osapuolten 

tietämyksestä toistensa vahvuuksista. Yleisesti ottaen kaikki tutkimukseen 

osallistuneet tutkijavastaajat suhtautuivat erittäin myönteisesti tällaisen tietämyksen 

lisäämiseen ja kääntäjän asiantuntijuuden hyödyntämiseen rikostutkinnassa. Voidaan 

kuitenkin pohtia, kuinka helppoa tällainen kehitystyö olisi sellaisessa 

organisaatiossa, jossa kääntäjän toimijuudelle ei anneta tarpeeksi tilaa tai jos 

yksittäisen kääntäjän tahtotila oman asiantuntijuutensa esiintuomiseksi ei ole vahva. 
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6 Lopuksi 

Tässä luvussa kokoan yhteen tutkimukseni tulokset. Aluksi luon yhteenvedon 

tuloksista luvussa 6.1. Luvussa 6.2 pohdin tutkielmani validiteettia ja reliabiliteettia. 

Viimeisessä alaluvussa 6.3 esitän jatkotutkimusehdotuksia. 

6.1 Yhteenveto tuloksista 

Tässä tutkielmassa olen analysoinut forensisen kääntäjän yksilöllistä, valtuutettua 

sekä kollektiivista toimijuutta rikostutkinnassa. Aineiston perusteella kaikkia kolmea 

kääntäjän toimijuuden muotoa esiintyy forensisen kääntämisen kontekstissa. 

Toimijuuden kolmesta pääkategoriasta suurin on kollektiivinen toimijuus (131/449 

osumaa). Seuraaviksi suurimmat pääkategoriat ovat valtuutettu (108) ja yksilöllinen 

toimijuus (87). Kääntäjän toimijuutta rajoittaviin tekijöihin koodattiin 123 aineisto-

osiota. 

Kääntäjän yksilöllistä toimijuutta esiintyy kolmessa tasossa: forensisten tekstien 

käännösten käännösratkaisuissa, kääntäjien tekemissä huomautuksissa sekä omaan 

asiantuntijuuteen liittyvissä pohdinnoissa. Käännösratkaisuista erityistarkasteluun 

valikoituivat lähdetekstin stilisointi sekä puhekieliset ilmaukset. Sekä rikoksesta 

epäillyn että rikostutkijoiden tekstejä stilisoidaan. Se, että kääntäjät keskustelevat 

usein tutkijoiden kanssa heidän kirjoittamistaan teksteistä ja niihin liittyvistä 

parannusehdotuksista, linkittää kääntäjän yksilöllisen toimijuuden kollektiiviseen 

toimijuuteen. Kyseinen toimintatapa ilmentää myös eräänlaista yksilölähtöistä 

valtuutettua toimijuutta. Toisaalta myös kääntäjän uskollisuus lähdetekstin 

kirjoittajaa kohtaan on osoitus kääntäjän yksilöllisestä toimijuudesta. Forensinen 

kääntäjä osoittaa lähdetekstien stilisoinnissa Banduran (2001) neljästä komponentista 

etenkin intentionaalisuutta, sillä näin toimimalla hän osoittaa sitoutuvansa aktiivisesti 

tulevaisuuden tavoitteisiin. Rikoksesta epäiltyjen tuottamat tekstit sisältävät paljon 

heidän valintojansa siitä, miten he itseään ilmaisevat. Nämä valinnat vaikuttavat 

kääntäjän yksilölliseen toimijuuteen. Se, ettei kääntäjä pysty keskustelemaan 

epäiltyjen kanssa näistä valinnoista, kehittää kääntäjän kykyä tehdä valintoja ja 

suunnitelmia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi eli ilmentää intentionaalisuuden 

komponenttia. Rikoksesta epäiltyjen tuottamien tekstien kääntäminen asettaa 

haasteita kääntäjän toimijuudelle ja uskollisuudelle. Oman yksilöllisen toimijuuden 
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säätely näkyy eri käännösratkaisuina riippuen lähdetekstin kirjoittajasta. Tämä 

ilmentää Banduran kolmatta komponenttia, itsereaktiivisuutta. 

Yksilöllistä toimijuutta esiintyy myös kääntäjän tekemissä huomautuksissa tekstistä. 

Kääntäjät tekivät huomautuksia niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Alaviitteitä 

käytetään erityisesti silloin, jos jollakin sanalla on useampi merkitys. Asiat, joista 

huomautetaan tutkijoille suullisesti, liittyvät usein lähdetekstin ulkomuotoon 

liittyviin seikkoihin ja lähdetekstin kulttuuriseen kontekstiin. Kääntäjän tietoisuus 

siitä, että hänen asiantuntijuutensa avulla voidaan edistää tutkintaa ja kokemus 

huomautusten tekemisen tärkeydestä ilmentää Banduran (2001) komponenteista 

parhaiten itsereflektiota sekä intentionaalisuutta. Se, päätyykö kääntäjä tekemään 

huomautuksen kirjallisesti vai suullisella huomautuksella, ilmentää 

intentionaalisuutta ja itsereaktiivisuutta. Intentionaalisuutta osoittaa se, että kääntäjä 

kykenee tekemään valintoja ja suunnitelmia, tässä tapauksessa päätöksen siitä, että 

lähdetekstistä on tarpeellista tehdä huomautus. Itsereaktiivisuutta taas osoittaa kyky 

korjata omaa toimintaansa. Toiminnan korjaus ilmenee siinä, että kääntäjä tekee 

valinnan kirjallisen ja suullisen huomautuksen välillä riippuen huomautuksen 

laadusta. 

Omaan asiantuntijuuteen liittyvät pohdinnat ilmentävät itsereflektiokykyä. Kääntäjät 

identifioituivat usein vahvasti sekä kääntämisen että laajemmin myös kielen, 

kulttuurin ja maan asiantuntijoiksi. Moni kääntäjä koki, että heidän asiantuntijuuttaan 

ei hyödynnetä tarpeeksi, mikä on myös osoitus kääntäjän harjoittamasta yksilöllisestä 

toimijuudesta itsereflektion näkökulmasta. Tässä itsereflektio linkittyy myös 

kääntäjän toimijuutta rajoittaviin tekijöihin. Itsereflektio näkyi kääntäjien 

vastauksissa myös oman asiantuntijuuden ja roolin rajojen hahmottamisessa sekä 

oman asiantuntijuuden kehittämishaluissa esimerkiksi jatkokoulutuksen kautta. 

Kääntäjän valtuutettu toimijuus rikostutkinnassa ilmenee kolmessa tasossa: 

tutkijoiden toivomissa huomautuksissa, kääntäjän kieliasiantuntijuudessa sekä 

kulttuuri- ja maatietämyksessä ja käännettävien tekstien valikoinnissa. 

Tutkijat toivovat kääntäjien tekevän huomautuksia tulkinnanvaraisesta sisällöstä 

(sanalla monta merkitystä, epäselvä osio telekuuntelussa), lähdetekstin kulttuurisesta 

kontekstista (jos jokin lähdekulttuurin aspekti vaikuttaa suomalaisestä näkökulmasta 
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erikoiselta) ja lähdetekstin kielestä (sanasto, sävy). Huomautusten tekemistä pidettiin 

tärkeänä, sillä huomautukset voivat suunnata tutkintaa oikeaan suuntaan ja tuovat 

oikeusvarmuutta. Rikostutkijat näkivät huomautusten tekemisen olevan myös 

kääntäjän vastuu ja velvollisuus. Kirjallisen huomautusten tekeminen linkittyy 

useimmiten kääntäjän yksilölliseen toimijuuteen. Huomioin kuitenkin, että 

kulttuuriin liittyvistä asioista huomauttaminen etenkin prima vista -kääntämisessä 

linkittyy myös kääntäjän kollektiiviseen toimijuuteen. Prima vista -kääntämisessä 

tapa, jolla tutkijat pyytävät kääntäjiä suullisia huomautuksia, linkittyy erityisesti 

valtuutettuun toimijuuteen. Useat tutkijat kertoivat, että tällaisissa tilanteissa he 

haluavat kuulla kääntäjän mielipiteen lähdetekstistä ja pyytävät heitä muodostamaan 

mielikuvan tekstistä. Kun tutkija pyytää kääntäjää muodostamaan mielikuvan 

lähdetekstistä, hän pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen eli tutkittavan jutun 

selvittämiseen valtuutetun kontrollin kautta. Tutkija valtuuttaa kääntäjän 

muodostamaan mielikuvia lähdetekstistä oman erikoistuneen asiantuntijuutensa 

pohjalta. 

Tutkijat näkevät kääntäjän varsinaisen kääntämisen ohella myös kielen, kulttuurin ja 

maan asiantuntijana. Joissakin tapauksissa kääntäjää hyödynnettiin myös vieraiden 

maiden oikeuskäytäntöjen tuntijana. Se, että tutkijat pyytävät kääntäjää jakamaan 

näihin asioihin liittyvää asiantuntemustaan, voidaan nähdä valtuutettuna 

toimijuutena. Kääntäjän odotetaan jakavan kieliasiantuntijuuttaan rikostutkinnassa. 

Se, että tutkija vaatii kääntäjän kääntämisen ohella myös avaavan kielen ilmaisujen 

merkityksiä ja käyttötarkoituksia, ilmentää valtuutettua kontrollia.  

Käännettävien osien valinta oli suhteellisen vähäisestä esiintyvyydestään huolimatta 

merkittävä ilmentymä valtuutetusta toimijuudesta. Useimmiten käännettävien osien 

valintaa tapahtuu, kun lähdetekstinä on runsaasti esimerkiksi epäillyn puhelimesta 

löytyviä tekstiviestejä. Tällaiseen järjestelyyn on turvauduttu, sillä koko aineiston 

lähettäminen kirjallisesti käännettäväksi kuluttaisi liikaa resursseja. Aineistossa 

ilmeni kahtiajakoa sille, mistä kääntäjän valtuutettu toimijuus käännettävien osien 

valinnassa kumpuaa. Se, että tutkija uskoo, että kääntäjä pystyy tutkijaa paremmin 

kertomaan, millä asioilla voi tutkittavassa materiaalissa olla merkitystä, on merkki 

valtuutetusta kontrollista. Valtuutettu toimijuus kyseisessä kontekstissa voi myös 

kummuta kääntäjän sisäisestä yksilöllisestä kontrollista. Kyseisen yksilöllisen 
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toimijuuden kuitenkin mahdollistaa tutkijoiden jaettu näkemys kääntäjän 

asiantuntijuuden hyödyntämisen eduista. Hyödyntämisestä on etua etenkin 

käännettävien osien valinnassa, mikä ilmentää myös valtuutettua toimijuutta. 

Kääntäjän kollektiivista toimijuutta ilmeni selkeimmin kääntäjien ja tutkijoiden 

yhteistyön tarkastelussa. Teemoja, jotka vaikuttavat kääntäjän ja tutkijan 

yhteistyöhön, ovat kääntäjän ja tutkijan yhteinen työhistoria, heidän fyysinen 

läheisyytensä yhteistyön aikana, tutkittavan jutun vakavuus, käännettävä tekstilaji 

sekä kielen harvinaisuus. Mitä pidempi työhistoria, sitä tiiviimpi kollektiivinen 

yhteisö ja parempi yhteistyö. Mitä lähemmäs toisiaan kääntäjä ja tutkija on 

organisaatiossa sijoitettu, sitä matalampi kynnys kommunikoida, mikä parantaa 

yhteistyön laatua. Mitä vakavampi tutkittava rikosnimike, sitä enemmän ja 

intensiivisempää yhteistyötä tarvitaan. Mitä vakavampi rikosnimike, sitä vahvemmin 

kääntäjät myös halutaan sitouttaa kollektiiviseen toimijuuteen. Käännettävistä 

tekstilajeista erilaiset sopimusasiakirjat vaativat vähiten kääntäjän ja tutkijan 

yhteistyötä, kun taas esimerkiksi tekstiviestikirjeenvaihdon kääntämisen yhteydessä 

tutkijat kertoivat käyvänsä kääntäjien kanssa enemmän keskustelua. Käännettävien 

kielten harvinaisuus näyttäisi yhtäältä lisäävän yhteistyössä käytävää vuoropuhelua 

ja toisaalta luovan myös haasteita yhteistyön suhteen. 

Aineistosta löytyi myös toinen kollektiivista toimijuutta kuvastava ilmiö – kääntäjien 

kokemukset siitä, että he ovat osa järjestelmää. Tähän koodiin koodatut osiot 

käsittelivät kääntäjän asemaa omassa kollektiivissa eli työnantajaorganisaatiossa sekä 

kääntäjän yhteiskunnallista asemaa rikostutkinnan kontekstissa. Tässä osiossa 

tarkastelin kääntäjien jaettua uskomusta siitä, että he ovat osa kollektiivia. 

Kääntäjävastaajat kokivat olevansa oleellinen osa omaa organisaationsa ja 

rikostutkinnan tutkintatiimiä, mikä on osoitus kollektiivin tiiviydestä. Se, että 

kääntäjät myös kokevat työnsä yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi, on osoitus heidän 

kollektiivisesta toimijuudestaan. 

Kääntäjän toimijuutta rajoittavia tekijöitä tunnistin neljä. Näitä tekijöitä ovat aika ja 

taloudelliset syyt, kääntäjän oman roolin rajojen tiedostaminen, kääntäjän 

ulkopuolisuus ja osapuolten tietämys toistensa tarpeista ja toiveista. 
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Ajan rajallisuus näyttäytyy taloudellisia syitä suurempana haasteena aineistossa. 

Monet kääntäjät kokivat, että heidän asiantuntijuuttansa voitaisiin hyödyntää 

enemmän rikostutkinnassa, mikäli heillä itsellään olisi enemmän aikaa paneutua 

erilaisiin asioihin. Mikäli kääntäjällä on mahdollisuus sitoutua tutkintaan pitkäksi 

aikaa, hänen roolinsa korostuu. Aika koettiin toisaalta myös toimijuuden 

mahdollistajana. Tällaisissa tapauksissa viitattiin usein siihen, kuinka kääntäjille 

annetaan tarpeeksi aikaa käännösten valmisteluun. Myös kääntäjien palvelusvuosien 

pituus edesauttaa aktiivisen toimijuuden harjoittamista. Tutkijat toivat 

näkemyksissään esiin ajan ja taloudellisten rajoitteiden yhtymän. Esimerkkinä tästä 

annettiin valtuutetun toimijuuden yhteydessä analysoidun käännettävien tekstien 

valinnan. 

Kääntäjän oman roolin rajojen tiedostaminen viittaa siihen, että kääntäjä kokee 

päätehtäväkseen kääntää, substanssiosaaminen ja lopullisten johtopäätösten 

tekemisen vastuu on tutkijoilla. Havainto on jonkin verran ristiriidassa kääntäjien 

oman asiantuntijuuden pohdintaa koskevien aineisto-osien analyysin kanssa. 

Useimmiten roolin rajojen tiedostaminen näkyi kääntäjän tekemissä huomautuksissa. 

Vaikka kääntäjällä olisikin joku tulkinta monitulkintaisesta lähdetekstistä, lopullinen 

tulkintavastuu jätetään aina tutkijalle. Oman roolin rajojen tiedostaminen linkittyy 

vahvasti myös kääntämisen etiikkaan. 

Toimijuutta rajoittavista tekijöistä kääntäjän ulkopuolisuus nousi suurimmaksi. 

Kääntäjät kokivat ulkopuolisuuden tunnetta erityisesti tilanteissa, joissa heille ei 

syystä tai toisesta avata lähdetekstin kontekstia. Jotkut kääntäjävastaajat olivat sitä 

mieltä, että joskus kääntäminen vaikutti olevan tutkijoille välttämätön pakko, jolloin 

kääntäjän rooli usein unohdetaan ja näin kääntäjä jää ulkopuoliseksi. Kääntäjien 

tuntema ulkopuolisuus liittyy siis heidän ammatilliseen asemaansa suhteessa 

tutkijoihin. Tutkijat korostivat turvallisuus- ja luottamusnäkökulmaa. Ulkopuolisena 

nähtiin freelancer tai käännöstoimiston kautta tilattu kääntäjä, jonka kanssa he eivät 

ole aikaisemmin tehneet töitä. Kääntäjän ulkopuolisuus linkittyy palvelussuhteen 

laadun kautta kääntäjän luotettavuuteen. Hieman yllättävästi myös 

kääntäjän ”etninen ulkopuolisuus” näyttäytyy toimijuutta rajoittavana tekijänä. 

Etnisellä ulkopuolisuudella käsitetään yhtäältä se, että kääntäjä ei ole alkuperältään 

kantasuomalainen ja toisaalta myös se, että kääntäjä on alkuperältään 
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kantasuomalainen. Ei-kantasuomalaisten kääntäjien, joiden toinen työkieli on 

Suomessa harvinainen ja pieni kieli, luotettavuutta saatetaan kyseenalaistaa 

herkemmin, mikä rajoittaa heidän toimijuuttaan. Tutkijat perustelivat tätä siten, että 

mikäli kääntäjä on osa jonkin pienen kielen yhteisöä, hänellä voi olla suoria tai 

epäsuoria yhteyksiä tutkittavan jutun asianomaisiin. Kääntäjän etninen ulkopuolisuus 

saattaa myös rajoittaa kääntäjän kollektiivista toimijuutta. Toisaalta jotkut 

tutkijavastaajat kokivat, että kääntäjän sama etninen tausta suhteessa vieraskieliseen 

lähdetekstiin oli etu. Tällaiset kääntäjät ovat usein hyvin perillä kyseisten maiden 

ajankohtaisista asioista. Toisaalta jotkut tutkijat esittivät myös näkemyksen, jonka 

mukaan kääntäjän eri etninen tausta suhteessa vieraankieliseen lähdetekstiin 

(kantasuomalaisuus) saattaa haitata kääntäjän yksilöllistä toimijuutta. 

Osapuolten tietämys tai lähinnä sen puute toistensa tarpeista ja toiveista rajoittaa 

kääntäjän toimijuutta. Lähes kaikki kääntäjät kokivat, että heidän erityisosaamistaan 

voitaisiin hyödyntää enemmän. Kun kääntäjien vastauksia peilaa haastateltuihin 

tutkijoihin, vaikuttaa siltä, että tutkijat kuitenkin olisivat hyvin tietoisia siitä, mitä 

ensinnäkin kääntäminen on ja minkälaisten asioiden asiantuntija kääntäjä on. Tietous 

kääntäjän hyödyntämisestä on tutkijakohtaista, mikä osaltaan selittää ristiriitaa.   

Analyysi osoittaa, että kääntäjän toimijuus on erittäin merkityksellistä 

rikostutkinnassa. Merkityksellisyys ei liity vain siihen, että ilman kääntäjää tekstejä 

ei saataisi käännettyä. Tutkijahaastattelut osoittivat, että kääntäjää kaivataan 

aktiiviseksi osallistujaksi rikostutkinnassa ja hänen kulttuurin- ja maantuntemustaan 

halutaan hyödyntää. Totesin johdannossa, että ajatus kääntäjistä monikielisen 

viestinnän monitaitureina ja vieraiden kulttuurien rikkauksien ja painolastien 

tulkitsijoina toimi tämän tutkielman kannustimena. Mielestäni tämä tutkimus 

alleviivaa tätä ajatusta. Toivottavasti tutkimukseni toisi näkyvyyttä sille työlle, jota 

forensiset kääntäjät tekevät. Näkyvyys ei paitsi lisää koko käännösalan 

yhteiskunnallista arvostusta, vaan toivottavasti myös auttaa poistamaan tai ainakin 

herättää keskustelua kääntäjän toimijuutta rajoittavista tekijöistä. 

6.2 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen validiteetilla eli pätevyydellä viitataan yleisesti siihen, miten hyvin 

tutkimus kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Validiteetin tarkastelu voidaan jakaa sisäisen ja 
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ulkoisen validiteetin tarkasteluun. Sisäinen validiteetti viittaa tutkimuksen 

johdonmukaisuuteen ja ulkoinen siihen, miten hyvin tutkimuksen tuloksia voi siirtää 

toisen tutkimuksen yhteyteen. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & 

Paavilainen 2014: 130.) Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 1) onko 

kääntäjällä erityistä toimijapositiota rikostutkinnassa, 2) miten forensisen kääntäjän 

toimijuus ilmenee rikostutkinnassa ja 3) millaisia rajoituksia kääntäjän toimijuudella 

on. Mielestäni olen kuvannut ilmiötä yksityiskohtaisesti. Analyysin perusteella 

kääntäjällä on erityinen toimijapositio rikostutkinnassa. Hänen toimijuutensa on 

aktiivista ja toimijuutta ilmenee kaikilla Banduran (2001) toimijuuden kolmella 

tasolla: yksilöllisellä, valtuutetulla sekä kollektiivisella. Kääntäjältä myös odotetaan 

aktiivista toimijuutta, sillä rikostutkijat kokevat, että hänen asiantuntijuudestaan on 

rikostutkinnassa muutakin hyötyä muutenkin kuin vain siten, että jokin asiakirja 

saadaan suomennettua. Yksi hypoteeseistani oli, että kääntäjän toimijuuteen liittyy 

rajoituksia ja kaikki rikostutkinnan osapuolet eivät ole täysin tietoisia kaikista 

toimijuuden hyödyntämisen ulottuvuuksista ja niiden hyödyistä rikostutkinnan 

kontekstissa. Tämä hypoteesi osoittautui todeksi, ja osapuolten tietämystä toistensa 

tarpeista ja toiveista käsittelinkin rajoittavissa tekijöissä (5.4.4). Mielestäni 

tutkimuksen sisäinen validiteetti on onnistunut. Ulkoista validiteettia on 

haastavampaa arvioida. Mielestäni tutkimustuloksia voi kuitenkin soveltaa muissakin 

yhteyksissä. 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittauksen luotettavuutta eli sitä, kuinka tarkasti ja 

johdonmukaisesti mittari toimii ja kuinka yhdenmukaisesti mittaus on suoritettu 

(Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2014: 131). Koska tämä 

tutkimus ei ole luonteeltaan kvantitatiivinen vaan kvalitatiivinen, käsitän tämän 

tutkimuksen mittariksi käyttämäni menetelmän eli sisällönanalyysin. 

Sisällönanalyysiä tutkimusmetodia voi myös pitää tutkimustani rajoittavana tekijänä. 

Ensinnäkin sen, että tutkimuksen metodiksi valikoitui sisällönanalyysi eikä 

esimerkiksi narratiivinen analyysi tai diskurssianalyysi, voi herättää kysymyksiä 

tutkimuksen reliabiliteetista ja validiteetista. Perustelut metodivalinnalle esitin 

alaluvussa 4.1. Ulla-Maija Salo (2015) on esittänyt kovaa kritiikkiä sisällönanalyysiä 

kohtaan. Hänen mukaansa sisällönanalyysi on muuttunut yksinkertaiseksi, mikä 

näyttää myös yksinkertaistaneen tutkijan ajatteluprosessin. Kategorisointi korvaa 

helposti teoreettiset kehittelyt ja tutkijan omat oivallukset. Salon havainnot 
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perustuvat hänen opinnäytetöiden arvioijan näkökulmasta tehtyihin havaintoihin 

siitä, kuinka yleisesti ja harkitsematta sisällönanalyysiä käytetään ajattelematta, mitä 

sillä saadaan aikaan. (2015: 166.) Erityistä kritiikkiä Salo antaa tässäkin tutkielmassa 

jo aiemmin viitatun Tuomen ja Sarajärven esittelylle sisällönanalyysistä, jonka 

mukaan sisällönanalyysia voi pitää ”paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä 

teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin” 

(2009: 91). Salon kritiikki kohdistuu Tuomen ja Sarajärven kirjan Laadullinen 

tutkimus ja sisällönanalyysi vuoden 2009 painokseen, mutta vuoden 2018 

uudistetussa painoksessa asia on ilmaistu samoilla sanoilla (2018: 103). Salon 

mukaan sisällönanalyysistä ei nimenomaan ole tässä mainitussa merkityksessä 

käyttökelpoiseksi analyysin perustaksi, saati teoreettiseksi kehykseksi (2015: 170). 

Tämä ongelma on kuitenkin mielestäni tiedostettu tässä tutkielmassa onnistuneesti, 

sillä analyysin perustana on toiminut itsenäinen teoreettinen kehys. Abduktiivinen 

sisällönanalyysi toimi vain kategorisointivälineenä ja keinona linkittää luodut 

kategoriat teoreettiseen viitekehykseen. Salon mielestä (2015: 171) Tuomen ja 

Sarajärven tiheään viitatusta teoksesta harvoin huomataan kohta, jossa kirjoittajat 

huomauttavat sisällönanalyysillä tehtyjen tutkimusten saaneen kritiikkiä 

keskeneräisyydestä. Keskeneräisyydellä Tuomi ja Sarajärvi viittaavat siihen, että 

tutkija ei ole tutkimuksessaan kyennyt tekemään johtopäätöksiä vaan esittelee 

järjestetyn aineiston tuloksina. (2018: 117.)  

Aineiston luotettavuuden tarkastelu on myös olennainen osa tutkimuksen 

onnistumisen arviointia. Vaikka aineistoni laajuus mahdollisti yksityiskohtaisen 

analyysin Suomessa aikaisemmin tutkimattomasta aiheesta, ei tutkimustuloksia voi 

silti täysin yleistää. Pidän myös mahdollisena, että tutkimukseen valikoitui tutkijoita, 

joilla oli keskimääräistä enemmän kokemusta kääntäjien kanssa työskentelystä. 

Tämä teki aineiston analyysistä hedelmällisempää, mutta valikoituneisuus saattaa 

näkyä tutkimustuloksissa. Tulokset olisivat varmasti hieman erilaiset, mikäli 

tutkimukseen olisi osallistunut enemmän tutkijoita, joilla ei ole paljon kokemusta 

kääntäjän kanssa työskentelystä. Vastaajiksi valikoitui myös muutama tutkija, joilla 

oli itsellään takana kieliopintoja korkeakoulussa.  

Roolini haastattelijana tulee myös ottaa huomioon aineiston luotettavuuden 

tarkastelussa. Vaikka tätä tutkimusta varten haastattelin kaiken kaikkiaan 25 
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vastaajaa (joista kaksi jätin pois aineiston saturaation vuoksi), olen silti verraten 

kokematon haastattelija. On mahdollista, että tämä heijastui etenkin 

haastattelurunkojen laatimiseen sekä itse haastattelutilanteisiin. Haastattelurungot 

laadin molempiin aineistoihin itse. Molempiin runkoihin tuli pieniä muutoksia ja 

tarkennuksia tutkimusprosessin aikana. Rikostutkijoiden haastattelurunkoon tein 

muutaman muutoksen Rajavartiolaitoksen pyynnöstä. Keskustelimme muutoksista 

puhelimitse. En koe, että tämä rajoitti tutkimustani, vaan tarkensi sen fokusta. Koska 

koin haastatteluissa olevani niin innoissani aiheesta, minun oli välillä vaikea 

sivuuttaa omat mielipiteeni ja keskittyä täysin haastateltavien vastauksiin. Koen, että 

osa kysymyksistäni saattoi olla johdattelevia. Tunsin myös erään haastateltavan, sillä 

olimme työskennelleet samassa organisaatiossa samassa yksikössä. Mielestäni tämä 

ei kuitenkaan vaikuttanut haastattelun analyysiin, tuttuus korkeintaan lievitti 

haastattelun alussa kokemaani jännitystä. Keräsin kääntäjähaastattelut loppuvuodesta 

2015 (n=7) ja alkuvuodesta 2016 (n=3), joten näitä aineistoja voi pitää hieman 

vanhentuneina. Uskon kuitenkin, että mikäli olisin toteuttanut kääntäjähaastattelut 

samoihin aikoihin tutkijahaastatteluiden kanssa, olisi niissä noussut esiin silti samoja 

asioita. Toisaalta, mikäli olisin kerännyt molemmat aineistot samoihin aikoihin, en 

olisi pystynyt keräämään yhtä paljon aineistoa, mikä olisi saattanut vaikuttaa 

negatiivisesti analyysin yksityiskohtaisuuteen. 

6.3 Jatkotutkimus 

Tämän tutkimuksen ainutlaatuinen ja ennen kaikkea laaja aineisto olisi 

mahdollistanut paljon muitakin kysymyksenasetteluja kääntäjän toimijuuden ohella. 

Tutkimusasetelma on toistettavissa uusilla haastattelututkimuksilla eri viranomaisille, 

mutta tämän tutkimuksen aineistoa ei tutkimusluparajoitusten vuoksi voida 

hyödyntää jatkossa.  

Tarkoituksenani tässä tutkielmassa oli pohtia forensisen kääntäjän toimijuutta myös 

eettisestä sekä oikeudellisesta näkökulmasta. Päätin kuitenkin, että koska olen 

kuitenkin sivunnut aiheita analyysissä, voin jättää niiden yksityiskohtaisemman 

analyysin toiselle tutkijalle. Tämän tutkielman analyysissä havaitsin, että 

lähdetekstin stilisointi linkittyi vahvasti kääntämisen etiikkaan. Myös kääntäjän 

oman roolin rajojen tiedostaminen linkittyy teemaan. Analyysissä heräsi myös 

kysymys siitä, mikä kaikki kuuluu kääntäjän vastuulle ja miten erilaiset 
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vastuutehtävät voivat vaikuttaa kääntäjän rooliin ja vaikutusvaltaan rikostutkinnassa. 

Teemaan liittyvän eettisen pohdinnan voi linkittää myös oikeudelliseen 

näkökulmaan. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa kääntämistä ja kääntäjän toimintaa 

ei ole juuri käsitelty. Pitäisin erittäin toivottuna, mikäli joku oikeustieteilijä tai 

viranomaistaho innostuisi aiheesta. Kääntämisen sosiologiasta kiinnostunut tutkija 

voisi myös tutkia kääntäjien kokemuksia asiantuntijatodistajana toimimisesta 

oikeusistunnoissa.  

Tässä tutkimuksessa haastattelin pelkästään talon sisäisiä kääntäjiä. Tutkijat 

kuitenkin kertoivat, että etenkin harvinaisissa ja pienissä kielissä he käyttävät talon 

ulkopuolisia kääntäjiä, joko itsenäisiä freelancereita tai sitten käännöstoimiston 

kautta tilattavia kääntäjiä. Pitäisin erittäin tärkeänä, että etenkin talon ulkopuolisten 

kääntäjien toimijuutta rikostutkinnassa tutkittaisiin. Tutkija, joka tähän aiheeseen 

tarttuu, voisi toteuttaa kontrastiivisen tutkimuksen ja verrata havaintojaan tähän 

tutkielmaan. Talon ulkopuolisten kääntäjien ja rikostutkijoiden yhteistyötä tulisi 

myös tutkia. Oma hypoteesini aiheesta on, että yhteistyö on sujuvaa, mutta tällaiseen 

yhteistyöhön saattaa liittyä enemmän rajoitteita. Ainakin tämä tutkimus osoitti, että 

kääntäjän ulkopuolisuus saattaa korostua tällaisessa yhteistyössä. Ulkopuolisuuden 

tunteita olisi hyödyllistä verrata myös talon sisäisten ja ulkopuolisten kääntäjien 

välillä. 

Koska tutkimukseni osoitti, että forensinen kääntäminen vaatii kääntäjältä paljon 

erilaisia kompetensseja yhteistyötaidoista aina tekstien lingvistiseen analyysiin, 

voitaisiin tutkia, miten tällaisia taitoja opetetaan kääntäjäopiskelijoille. En itse 

ainakaan kertaakaan muista, että lähdetekstinä yliopiston käännöstunneilla olisi ollut 

sähköpostiviestejä, tekstiviestejä tai äänitteitä. Autenttisia esimerkiksi rikoksesta 

epäillyn tuottamia asiakirjoja toki ei voi hyödyntää opetuskäytössä, mutta opettaja 

voisi hyvin itse luoda tällaisen asiakirjan. Tällainen opetuskokeilu toisi varmasti 

mielenkiintoisia tuloksia ja tutkimukseen voisi näin liittää kääntämispedagogiikan 

teoriaa.  

Koska forensinen kääntäminen sijoittuu rikostutkinnan kontekstiin, ovat usein 

käännettävät tekstit hyvin arkaluontoisia. Haastatellut kääntäjät työskentelevät 

organisaatioissa, jotka tutkivat myös kaikkein vakavimpia rikoksia. Usein tällaisten 

rikosten tutkinnat voivat kestää jopa vuosia. Vaikka moni kääntäjä totesi, että mikäli 
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he eivät kestäisi rankkojen aiheiden parissa työskentelyä, olisivat he varmasti 

hakeutuneet kääntämään toisenlaisia tekstejä, jättää vakavien rikosten tutkinnassa 

mukana oleminen varmasti jälkensä myös kääntäjään. Tästä syystä kääntäjien 

henkistä hyvinvointia olisi tärkeää tutkia. Tällaiseen tutkimukseen voisi yhdistää 

kääntämisen sosiologian ohella myös psykologista ja terveystieteellistä näkökulmaa.  

Akateemisten tutkijoiden ja opinnäytetyötään aloittelevien ohella myös viranomaiset 

voivat hyödyntää tämän tutkielman tuloksia. Näkisin, että etenkin kääntäjän 

toimijuutta rajoittavien tekijöiden sekä kääntäjän ja rikostutkijan yhteistyön tutkimus 

saattaisi olla hyödyllistä nimenomaan viranomaisille esimerkiksi rikostutkintaa 

kehittävän toiminnan kannalta.  
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Liite I: Haastattelurunko kääntäjiltä 2015–2016 kerättyihin 

haastatteluihin 

1. Yleistä 

Mikä on koulutustaustasi?  

Mitä kieliä käännät? 

Mistä vuodesta lähtien olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 

2. Nykyinen työ 

Mitä työtehtäviisi kuuluu? 

Mitä tekstilajeja käännät? Oletko kääntänyt forensista materiaalia, jos kyllä, kuinka 

paljon?  

Onko sinulla rooli rikostutkinnassa? Minkälainen? 

Koetko, että erityisosaamistasi voitaisiin hyödyntää jollain lailla enemmän?  

Miten kuvailisit kääntäjien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä? Kysytäänkö sinulta 

usein neuvoa tai kommentteja? 

4. Etiikka 

Todistusaineiston/forensisen aineiston kääntäminen: kuinka usein, mitä huomioita, 

haasteita? 

Uskollisuus? Kääntäjän näkyvyys - kääntäjän huomautukset - kulttuurisidonnaisuus?  

Kuuluuko kääntäjän vastuuseen tehdä johtopäätöksiä/huomautuksia käännettävästä 

tekstistä vai onko se tutkijan tehtävä? Miten olet menetellyt/menettelisit tilanteessa?  

5. Jaksaminen 

Menetätkö joskus yöunesi käännöstyön takia? Tai tulevatko käännökset uniin?  

Keskusteletko käännöksistä kollegoiden kanssa?  

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Ovatko sukulaiset/ystävät uteliaita? 
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Liite II: Haastattelurunko rikostutkijoilta 2018 kerättyihin 

haastatteluihin 

1. Taustakysymykset  

Mikä on koulutustaustasi?  

Oletko opiskellut vieraita kieliä/kääntämistä korkeakoulussa?  

Kuinka monta vuotta olet ollut nykyisessä työpaikassasi/toiminut rikostutkijana?   

Mitä rikosnimikkeitä tutkit pääasiallisesti?  

2. Asiantuntijuus  

Mitä kaikkea ajattelet kuuluvan (hyvän) kääntäjän asiantuntijuuteen? 

Tiedätkö, mistä asioista voisit kysyä kääntäjältä?   

Millainen on hyvä käännös? 

3. Forensinen kääntäminen  

Onko organisaatiollasi talon sisäisiä (in house) omia kääntäjiä vai käytättekö tiettyjä 

freelancereitä/kilpailutussopimuksen käännöstoimistoja? Vaaditteko käännöksiltä 

auktorisointia?  

Kuinka usein rikostutkinnassa tulee vastaan vieraskielistä todistusmateriaalia? 

Minkälaisia asiakirjoja?  

Kuinka usein tällaiset asiakirjat vaativat ”tarkempaa analyysiä” (esim. rikoksesta 

epäiltyjen käyttämän monitulkintaisen kielen/jargonin osalta)?  

Kuinka usein alkutekstin (=vieraskielisen alkuperäistekstin) kirjoittajan 

henkilöllisyys ei ole tiedossa? Olisiko kirjoittajan lingvistiselle profiloinnille tarvetta 

(esim. tämän koulutustaustan, äidinkielen tms. osalta, uhka-arvioinnit jne.)?  

Mitä hyötyä tekstin/puheen lingvistisestä analyysista saattaisi olla mielestäsi 

rikoksen selvittämisen kannalta?  

Kuinka usein muistat nähneesi käännöksessä kääntäjän huomautuksen? Mistä 

asiasta?  

Oletko koskaan konsultoinut kääntäjää rikostutkinnassa (esim. vieraan maan 

oikeuskäytäntöön, kulttuuriin, historiaan tms. liittyen)? Oletko koskaan kysynyt 

kääntäjän mielipidettä esim. tekstin monitulkintaisuuteen tai alkutekstin kirjoittajaan 

liittyen?  

Kääntäjän rooli rikostutkinnassa  
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Kääntäjän/kieliasiantuntijan ”epäkonventionaalinen” hyödyntäminen 

rikostutkinnassa  

4. Moniammatillinen yhteistyö  

Kääntäjien ja rikostutkijoiden yhteistyö  

Moniammatillinen yhteistyö 
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Liite III: English Summary 

University of Helsinki 

Faculty of the Arts 

English Translation 

Annukka Junni: Rikos, rangaistus ja kääntäjä jossain siellä välissä? Forensisen 

kääntäjän toimijuus rikostutkinnassa [Crime, punishment, and a translator 

somewhere in between? The forensic translator’s agency in crime investigation] 

Master’s Thesis, 109 p., appendices 3 p., English summary 13 p. 

March 2020 

 

Introduction 

The aim of my Master’s Thesis is to find out what kind of an agency a forensic 

translator has during a crime investigation. I will attempt to find answers to the 

following questions: 1) Does a translator assume a specific agent position during a 

crime investigation? 2) How does the agency of a forensic translator manifest in a 

crime investigation? 3) What kind of limitations apply to a translator’s agency? By 

analysing the depiction of agency, I will also aim to discover what meaning a 

translator’s agency has in crime investigation and how these observations could be 

used in crime investigation. My hypotheses are as follows: 1) a translator’s agency 

during a crime investigation is active and it appears in all three modes of agency: 

individual, proxy and collective (Bandura 1997, 2001) and 2) translators are expected 

to be active agents, but 3) all parties in a crime investigation are not fully aware of all 

the aspects and benefits of utilising agency in a context of crime investigation and 4) 

there are limitations to a translator’s agency. My Bachelor’s Thesis, in which I 

studied the ethics of forensic translation (Junni 2016), is currently the only study of 

forensic translation in Finland. Therefore, this thesis fills a research gap in translation 

studies. 

This study falls under sociology within the field of translation studies. The concept 

of agency is the theoretical framework. The concept has been widely used in 

sociological studies, but also in translation studies. Albert Bandura’s (2001) 
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classification of agency into three modes is the primary framework of my analysis. A 

translator’s agency in crime investigation is examined on the modes of individual, 

proxy and collective agencies. In addition to this, Bandura classifies four core 

features of agency: intentionality, forethought, self-reactiveness and self-

reflectiveness (2001). I will apply these core features to the analysis of the internal 

subclasses of a translator’s individual agency.  

In this study, forensic translation refers to the translation and linguistic analysis of 

any foreign materials in criminal procedure, especially during a criminal 

investigation, as well as other related tasks that require linguistic expertise. A 

forensic translator is an expert in multilingual communications whose task is to 

translate texts that have been either produced in preparation of a crime, during a 

crime, or as a part of a crime investigation.  

The analysed material comes from interviews of forensic translators in 2015–2016 

(n=10) and interviews of criminal investigators in 2018 (n=13). Both collections of 

material contain interviews of employees from the Finnish Border Guard, National 

Bureau of Investigation (later referred to as “NBI”) and Customs. In 2018, two 

researchers from Helsinki Police Department were also interviewed. The interview 

method is a focused interview. After transcription, the interviews were analysed 

using the abductive content analysis approach.  

In this English summary, I will first introduce the research background: forensic 

translation and crime investigation in Finland. After this, I will present the theoretical 

framework of the study: sociology of translation and the concept of agency. Next, I 

will present my research method and materials, and then move on to the analysis. 

Finally, I will consider the results in general, evaluate the validity and creditability of 

my study and give suggestions for further research. 

Forensic translation and crime investigation in Finland 

The term forensic translation has appeared in English publications of linguistics and 

translation studies already in the 1980s. Despite this, the term is not widely used or 

known to the general public. However, Ali Darwish has published a research paper 

(2006) and a book (2012) on utilising forensic translation. In his 2012 book, Darwish 

defines forensic translation as a process of establishing forensic evidence through 
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translation mediation (2012: 38). Forensic translation produces forensic facts for 

crime investigation that help, for example, identify the author or study the content 

and its authenticity (2012: 41). In his 2006 research report, Darwish studied 

authorship identification using his three-tier translation analysis model. Darwish 

suggests that the contrastive analysis of both the source text and several different 

translations is useful when identifying the author (2006: 43). According to Darwish, 

the state of tension that exists between two languages and the aspiration to convey 

both the communicative and informative intentions of the source text are problems a 

forensic translator faces (2006: 48).  

The theory of forensic translation can be considered to fall under forensic linguistics. 

However, they are not synonymous, but rather related concepts. Forensic linguistics 

is a branch of applied linguistics. The aim of forensic linguistics is to discover, for 

example, who wrote a certain text, or if one person has written all the texts under 

inspection. The starting point of the analysis is that in one way or another, there will 

always be traces of the writing situation or authorship markers. A Finnish forensic 

linguist, Ulla Tiililä, refers to this as verbal fingerprints. A part of forensic linguistics 

is the author’s profiling, in which it is assessed whether a text could be written by a 

certain type of person. (Tiililä 2014). Forensic linguistics is usually focused on 

analysing a single language, whilst forensic translation involves at least two 

languages. Therefore, in addition to examining two languages, it also analyses two 

different cultures and ways to view the world. Forensic linguistics is a fairly 

unknown and new branch of science in Finland.  

In addition to forensic linguistics, scientific disciplines related to forensic translation 

include legal linguistics and legal translation. Legal linguistics falls between the 

disciplines of legal science and linguistics, and it studies legal language in single 

instances or from a limited perspective. (Tieteen termipankki 2020a.) Legal language 

is a form of language that is used in legal communications (Tieteen termipankki 

2020b). The translation of legal texts and translation of forensic texts have a lot in 

common, but the genres to be translated as well as the quantity and quality of 

comments concerning the genres separate the two terms. 

In this thesis, forensic translation refers to the translation of forensic texts. In 

principle, a forensic text can be any text that a suspect has created in preparation of a 
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crime or during it. Such texts include, for example, text messages, email 

conversations and different contracts. The language used during interrogations is also 

considered to be a forensic text. (Olsson & Luchjenbroers 2014: 157.) Therefore, a 

text created by authorities for the purposes of a crime investigation can also be 

considered a forensic text. However, this study focuses mainly on examining 

documents created by a crime suspect, such as instant messages and interception of 

telecommunications (wiretapping). Even though this study excludes interpretation, I 

have included sight translation in the definition of forensic translation. In Finland, 

sight translation is used in crime investigation when a suspect’s belongings, such as a 

laptop or phone, have been confiscated. A computer may contain thousands of emails 

that may relate to the investigated crime. It is in the investigators’ interest to find out 

which of the messages are related to the crime, as fast as possible. The use of sight 

translation was justified with the requirement to be quick. 

In Finland, the Criminal Investigation Act (805/2011) lays down provisions on 

criminal investigation. Criminal investigation is launched either after an offense is 

reported to a criminal investigation authority, or if an offense comes to the attention 

of an authority in another manner. The Criminal Investigation Act (805/2011) also 

lays downs provisions on translations of the criminal investigation documentation as 

well as the language of notices, summons and letters. A document or a part of it, 

which is essential from the point of view of the matter, shall be translated into the 

language of the party concerned, “if translation is necessary to ensure the right of the 

party” (Chapter 4, Section 13). Covert coercive means are mentioned often in this 

study’s materials. Especially wiretapping and traffic data monitoring come up 

frequently in the context of translation. Chapter 10 of the Coercive Measures Act 

(806/2011) lays down provisions on covert coercive means.  

The parties interviewed in this study represent the criminal investigation authorities 

as defined in the Criminal Investigation Act (805/2011). Next, I will introduce the 

organisations in question shortly. Helsinki Police Department is the largest police 

department in Finland. It is in charge of crime investigation in Helsinki as well as 

public order and safety in the city (Poliisi 2020a). The National Bureau of 

Investigation (NBI) is a national police unit that is specialised in preventing serious 

crime. The NBI investigates crimes such as serious financial crimes and terrorism. 
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(Poliisi 2020b.) The Finnish Border Guard has six core functions: border 

surveillance, border checks, crime prevention, maritime safety, international 

cooperation and national defence (Rajavartiolaitos 2020a). For this study, crime 

prevention is the most relevant core function, in which the Finnish Border Guard 

focuses on cross-border crime prevention (Rajavartiolaitos 2020b). Finnish Customs 

prevents smuggling of narcotics and other dangerous goods as well as the black 

economy, for example (Tulli 2020b). 

Theoretical framework 

The sociology of translation is a discipline that studies translation as social action. 

Andrew Chesterman divides the sociology of translation into three sub-categories: 1) 

the sociology of translations as products, 2) the sociology of translators and 3) the 

sociology of translating, i.e. study of the translation process (Chesterman 2006: 12). 

In his article The Name and Nature of Translator Studies, Chesterman (2009) focuses 

on describing the sociology of translators. Chesterman specifies that the sociology of 

translators covers the study of the status and roles of translators as well as their 

working conditions, rates of pay, networks and organisations. (2009: 16.)  

The sociology of translators is heavily based on the French ethnographer and 

sociologist Pierre Bourdieu’s research (1977, 1991). For example, Bourdieu’s 

concepts of “habitus” and “field” are used in sociology of translation. 

The concept of agency originates in social sciences, but it has later been applied in 

other branches of science. Therefore, its meaning varies. Due to its ambiguous 

definition, the concept of agency has been loosely associated with making an effort, 

taking initiative or affecting your own situation in life actively (Eteläpelto, 

Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi 2013: 46). 

In sociology, the concept of agency is often associated with the British sociologist 

Anthony Giddens. In his theory of structuration (1984), Giddens divides structure 

and agency as separate dimensions of the social world. According to Giddens, 

agency is not static or measurable, but rather a constantly developing series of acts, a 

kind of a flow (Giddens 1979: 54).  
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According to Emirbayer and Mische (1998), agency is a temporally embedded 

process of social engagement. Agency is not only defined in terms of past and 

present, but also the future. The future is realised as an individual’s ability to imagine 

alternative opportunities. Emirbayer and Mische also include will, creativity, 

freedom and intentionality in the character of agency. (1998: 962.) 

In translation studies, agency has been discussed by Tuija Kinnunen and Kaisa 

Koskinen (2010), for example. In the introduction of their collection of articles, 

Kinnunen and Koskinen provide their own definition of agency: agency is 

willingness and ability to act. “Willingness” describes a certain internal state and 

ability. This state is connected to awareness, reflexivity and purposefulness, which 

contain moral or ethical undertones. “Ability” connects agency with power and the 

lack of it, and thus emphasises the essential relation between agency and power. 

(2010: 6.)  

In this study I use the tripartition of agency by Albert Bandura. Bandura covered the 

concept of agency first in his social cognitive theory, in connection to the concept of 

self-efficacy (1986: 393). Bandura recognises three modes of agency in the social 

cognitive theory: individual, proxy and collective (2001). According to Bandura, 

individual agency covers what it means to be human (2001: 6). Bandura (2001, 6–11) 

recognises four components of individual agency: intentionality, forethought, self-

reactiveness and self-reflectiveness. The second mode of agency is proxy agency. 

According to Bandura, proxy agency comes from proxy control. People strive for 

well-being and safety through proxy control, rather than direct control. People try to 

make others, who have power, act on behalf of themselves in order to achieve the 

changes they want. Those who have no direct control over institutional change have 

to turn to proxy control. (1997: 17.) 

Collective units are born when individuals work together. When these units take part 

in effective action, they become collective agents. The core of collective agency is a 

shared belief that people can make an impact together. However, collective efficacy 

is not a sum of several self-efficacies, but rather a growing group-level feature that is 

the product of organised and interactive dynamics. (1997: 7.) 

Research method and material 
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This study includes two separate collections of material. The first collection includes 

10 focused interviews from 3 December 2015 to 29 January 2019. The interviewees 

are forensic translators who work for authorities that investigate crime (Finnish 

Border Guard n=2, NBI n=5 and Customs n=3). Altogether the material is 7 hours, 3 

minutes and 7 seconds long, or 92 transcribed pages. Some of the material comes 

from focused interviews with criminal investigators. Altogether 12 criminal 

investigators were interviewed (Helsinki Police Department n=2, NBI n=4, Finnish 

Border Guard n=3 and Customs n=4). Additionally, two investigators from Customs 

participated in the interviews. However, these interviews were not transcribed as the 

material in whole had already reached its saturation point. 

A focused interview is a semi-structured interviewing method, in which the interview 

focuses on certain discussion themes. It is based on a book, The Focused Interview, 

by Merton, Fiske and Kendall (1956). 

The abductive content analysis has theoretical connections. Analysis is not directly 

based on theory, but theory can support it. Previous information is present in the 

analysis, which means the analysis does not test the theory, but rather opens new 

perspectives. (2018: 109). I used the ATLAS.ti program for the analysis. There were 

altogether 12 codes to analyse. In the final analysis, there were a total of 449 code 

occurrences. 

Analysis 

Translators' individual agency can be detected on three levels: in the translation 

solutions for translations of forensic texts, the translator's notes, and reflections on 

one's own expertise. In this analysis, the translation solutions that are given special 

consideration are stylisation of the source text and colloquialisms. Both the texts 

written by a suspect and an investigator are stylised. The translators offer suggestions 

of improvement to the texts produced by the investigators. This links the translator's 

individual agency to the collective agency. This approach also reflects a kind of 

individual-based proxy agency. On the other hand, the translator's loyalty to the 

author of the source text is also an indication of the translator's individual agency. Of 

Bandura's (2001) four components, the forensic translator demonstrates particularly 

intentionality in the stylisation of source texts, as by doing so they demonstrate their 
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active commitment to future goals. The texts produced by the suspects contain a lot 

of choices about how they express themselves. These choices affect the translator's 

individual agency. The translator's inability to discuss these choices with the suspects 

enhances the translator's ability to make choices and plans to achieve common goals, 

thus expressing the component of intentionality. Translating texts produced by 

suspects poses challenges to the translator's agency and loyalty. The control of one's 

own individual agency can be seen in different translation solutions, depending on 

the author of the source text. This demonstrates Bandura's third component, self-

reactiveness. 

Individual agency is also present in the translator's notes about the source text. 

Translators made both written and oral notes. Footnotes are used especially if a word 

has more than one meaning. Issues that are orally addressed to investigators are often 

related to the appearance and the cultural context of the source text. The translator's 

awareness that their expertise can be used to further the investigation, and their 

experience of the importance of making notes, demonstrates self-reflectiveness and 

intentionality. Making the decision between a written and an oral note expresses 

intentionality and self-reactiveness. Intentionality is demonstrated by the translator's 

ability to make choices and plans, in this case, the ability to decide that it is 

necessary to make a note about the source text. Self-reactiveness, on the other hand, 

is demonstrated by the ability to correct one's own actions. The corrective action is 

that the translator makes a choice between a written and an oral note, depending on 

the quality of the note. 

Reflections on one's own expertise embody self-reflectiveness. Translators often 

strongly identified themselves as experts in translation as well as more broadly in the 

source language, culture and country. Many translators felt that their expertise was 

not made the most of, which is also an indication of the translator's individual agency 

in terms of self-reflectiveness, sand is hence also linked to the factors limiting 

translators' agency. Self-reflectiveness could also be detected in the translators' 

responses concerning the limits of their own expertise and role, as well as their desire 

to develop their expertise, for example through further education. 
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The translator's proxy agency in a criminal investigation is shown in three cases: the 

notes requested by the investigators, the translator's linguistic expertise and cultural 

and country-related knowledge, and choosing the texts to be translated. 

The investigators wish that the translators would make notes on content that is 

ambiguous (a word that has multiple meanings, an unclear part of wiretapping), the 

cultural context of the source text (if any aspect of the source culture seems strange 

from a Finnish perspective), and the language of the source text (vocabulary, tone). 

Making notes was considered important, as they can guide the investigation in the 

right direction and provide legal security. Criminal investigators also considered 

making notes to be the translator's responsibility. Making written notes is most often 

linked to the translator's individual agency. However, making notes about culture-

related issues, especially in sight translation, is also linked to the translator's 

collective agency. In the case of sight translation, the way in which investigators ask 

for translators' oral notes is specifically linked to proxy agency. Several investigators 

reported that, in such situations, they would like to hear the translator's opinion of the 

source text and ask them to form an opinion of the text. When the investigator asks 

the translator to form an opinion of the source text, they are striving for the best 

possible result, that is, to complete the investigation through proxy control. The 

investigator authorises the translator to create images of the source text based on 

their specialised expertise. 

In addition to translation, the investigators considered the translator to be an expert 

also in the source language, culture and country. In some cases, translators were also 

used as experts in explaining foreign judicial customs. The fact that the investigators 

ask the translator to share their expertise in these matters can be seen as proxy 

agency. The translator is expected to share their linguistic expertise in criminal 

investigations. The fact that the investigator requires the translator to complete a 

translation and also explain the meanings and purposes of use of certain language 

expressions implies proxy control.  

In spite of its relatively low incidence, the selection of parts to be translated was a 

significant expression of proxy agency. In most cases, selection of the parts to be 

translated occurs when the source text, for instance, consists of many text messages 

extracted from the suspect's phone. Such an arrangement has been resorted to, since 
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sending all the material to be translated would consume too many resources. There 

was a split among the respondents as to where the translator's proxy agency in the 

selection of the parts to be translated originates from. The fact that the investigator 

believes that the translator has a better ability to convey what may be relevant in the 

material under investigation is a sign of proxy control. Proxy agency in this context 

can also originate from the translator's internal, individual control. However, this 

individual agency is made possible by the investigators' shared view of the relevance 

of utilising the translator's expertise in selecting the parts to be translated, thus also 

reflecting the proxy agency. 

Translators' collective agency is most evident when examining co-operation between 

translators and investigators. Topics that affect translator-investigator co-operation 

include shared work history, their physical proximity during co-operation, the 

severity of the crime being investigated, the type of text being translated, and the 

rarity of the source language. The longer the shared work history between the 

translator and the investigator, the closer the collective community and the better the 

co-operation. The closer the translator and the investigator are physically situated 

within the organisation, the lower the threshold for communication, which improves 

the quality of the co-operation. The more serious the criminal offence to be 

investigated, the more and more intense is the co-operation that is needed. The more 

serious the criminal offence, the more strongly the translators want to be committed 

to collective agency. Of the types of texts to be translated, various contractual 

documents require the least co-operation between the translator and the investigator, 

whereas, for example, when translating an SMS correspondence, the investigators 

state that they have more discussions with the translators. On the one hand, the rarity 

of the languages to be translated seems to increase dialogue, but on the other hand, it 

also poses challenges for co-operation. 

Another phenomenon expressing collective agency is the translators' experiences of 

being part of a system. The sections coded in this code dealt with the role of the 

translator in their own collective, that is, the employer organisation, and the social 

role of the translator in the context of the criminal investigation. In this section, the 

translators' shared belief that they are part of a collective is examined. The translator 

respondents feel that they are an essential part of their organisation and the criminal 
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investigation team, which is a sign of the collectivity's tightness. The fact that 

translators also feel that their work has a social impact is a sign of their collective 

agency. 

There are four factors limiting the translator's agency. These factors include time and 

financial reasons, awareness of the limits of the translator's own role, externality of 

the translator, and the parties' knowledge of each other's needs and desires. 

Time limitations appear to be more of a challenge than economic limitations. Many 

translators felt that their expertise could be made better use of in criminal 

investigations if they themselves had more time to familiarise with different issues. If 

the translator has the opportunity to commit to the investigation for a long time, their 

role will be emphasised. On the other hand, time was also seen as enabling agency. 

In such cases, reference was often made to the fact that translators are given enough 

time to prepare translations. The amount of the translators' service years also 

contributes to the pursuit of active agency. In their views, the investigators 

highlighted the link between time and economic limitations. An example of this was 

the selection of the texts to be translated that was analysed in the context of the proxy 

agency. 

The translator's awareness of their own role implies that the translator feels their 

main task is to translate, and the substance expertise and responsibility for making 

the final conclusions lie with the investigators. This finding is somewhat inconsistent 

with the analysis of the translators' reflections about their own expertise. In most 

cases, the awareness of the limits of the role was reflected in the translator's notes. 

Even if the translator has an interpretation of the ambiguous source text, the final 

responsibility for interpretation is always left to the investigator. Awareness of the 

limits of one's role is also strongly linked to the ethics of translation. 

The externality of the translator was the most common factor limiting the translator's 

agency. The translators experienced a sense of externality, a sense of being an 

outsider and being excluded, especially in situations where they were not given the 

context of the source texts. Some translator respondents felt that sometimes 

translating seemed to be a mere necessity for investigators. This resulted in forgetting 

the translator's role and thus leaving them outside. The translator's feeling of 
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externality is thus related to their professional position in relation to the investigators. 

The investigators emphasised security and trust aspects. A freelancer or translators 

commissioned by a translation agency with which the investigators had not 

previously worked are seen as outsiders. The translator's externality is linked to their 

reliability through the nature of their employment relationship. Somewhat 

surprisingly, the translator's "ethnic externality" also appears to limit their agency. 

Ethnic externality implies, on the one hand, that the translator is not of Finnish origin 

and, on the other, that the translator is of Finnish origin. The reliability of non-native 

Finnish translators, whose second working language is a rare and small language in 

Finland, may be questioned more easily, which limits their agency. The investigators 

argued that if a translator is part of a small language community, they may have 

direct or indirect contacts with those involved in the case being investigated. The 

translator's ethnicity may also limit the translator's collective agency. On the other 

hand, some investigator respondents felt that the translator's same ethnic background 

compared to the foreign language source text was an advantage. Such translators are 

often well informed about current issues in the countries concerned. On the other 

hand, some investigators also suggested that a translator's different ethnic 

background in relation to the source text written in a foreign text (=a native Finnish 

translator) may be detrimental to the translator's individual agency. 

The parties' knowledge, or mainly lack of knowledge, of each other's needs and 

desires limits the translator's agency. Almost all translators felt that their special 

expertise could be put into better use. However, when translators' answers are 

compared to those of the investigators, it seems that the investigators are well aware 

of what translation is and of which things the translator is an expert. Knowledge of 

translator utilisation is investigator-specific, which partly explains the contradiction.   

Conclusions 

Based on the analysis, translators have a special agency position in crime 

investigation. Their agency is active, and it appears in all three of Bandura’s (2001) 

modes of agency: individual, proxy and collective. Translators are also expected to 

assume active agency, as the criminal investigators feel their expertise is useful in 

crime investigation for more than simply getting a Finnish translation of a document. 
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In my opinion, the internal validity of this study is a success, as it has studied what it 

intended to study. It is more difficult to assess the external validity. However, I 

believe the results can be applied in other contexts as well. 

It could be considered that having content analysis as the research method is a 

limiting factor in my study. Ulla-Maija Salo (2015) has strongly criticised content 

analysis. According to her, content analysis has become simple, which also seems to 

simplify the researcher’s thought process. (2015: 166).  

Evaluating the creditability of the material is also an essential part of evaluating the 

overall success of the study. Even though the extent of my material enabled a 

detailed analysis of a topic that had not been studied before in Finland, broad 

generalisations cannot be made based on the results of this study. I also think there is 

a possibility that the study included mainly investigators whose experience in 

working with translators is higher than average. 

The unique and, above all, extensive material in this study would have allowed for 

other ways of presenting questions besides focusing on the translator’s agency. The 

frame of this study can be redone with different field surveys and authorities. 

However, the material of this study cannot be reused in the future due to limitations 

to the research permission. Further research could be done on topics such as the 

agency of freelance translators, a translator’s feeling of being excluded, and the 

impact crime investigation has on a translator’s occupational well-being. The 

observations of this study can also be applied in studies of translation pedagogy or 

legal science. Authorities may also find the results of this study useful. Especially the 

study of factors that limit a translator’s agency or the study of cooperation between a 

translator and a criminal investigator may be useful to authorities, for example, to 

improve crime investigation. 


