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sattumanvaraiselta. 
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Kansainvälistyvässä ja yhdenvertaisemmaksi pyrkivässä yhteiskunnassa on tärkeää tunnistaa 

eri ryhmien tarpeita ja vastata niihin. Etenkin monikielinen viestintä ja eri kieliryhmien 

tarpeiden huomiointi on tänä päivänä monessa instituutiossa ja yhteisössä arkipäivää, eivätkä 

ylioppilaskunnat ole poikkeus. Monikielisen viestinnän käytännöt ja saavutettavuuden 

toteutuminen ovatkin aiheita, joiden ajankohtaisuus osaltaan innosti käsittelemään näitä 

näkökulmia maisterintutkielmassani. Tarkastelen tutkielmassani kuuden suomalaisen 

ylioppilaskunnan käännöskäytäntöjä sekä kieltä ja kääntämistä koskevien linjausten 

toteutumista elokuun 2019 ja toukokuun 2020 välillä julkaistuissa Instagram-julkaisuissa. 

Ylioppilaskunnat ovat keskeinen osa suomalaista yliopistokenttää. Ylioppilaskuntien tehtäviin 

lukeutuu muun muassa edunvalvonta, tapahtumien ja palveluiden järjestäminen opiskelijoille, 

yhteisöllisyyden vahvistaminen yliopistoyhteisössä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen (ks. 

luku 2). Tämä monipuolinen toiminta näkyy monipuolisena ja -kanavaisena viestintänä, jota on 

mielekästä tutkia myös kielen ja kääntämisen näkökulmasta. Opiskelijoille suunnattu viestintä 

eli lyhyemmin opiskelijaviestintä on mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä sitä on ylipäänsä 

tutkittu verrattain vähän eikä kääntämisen näkökulmasta juuri ollenkaan. Aikaisempien 

tutkimusten ja opinnäytetöiden painopiste on ollut korkeakoulujen toteuttaman 

opiskelijaviestinnän käsittelyssä (ks. esim. Myöhänen 2016; Kauppinen 2018). Monikielisyyttä 

Helsingin yliopiston toteuttamassa opiskelijaviestinnässä ovat tutkineet Solin ja Pienimäki 

(2020). Kääntämisen näkökulmaa puolestaan on tutkinut Parviainen (2020) pro 

gradu -tutkielmassaan, joka käsittelee oululaisten opiskelijajärjestöjen tapahtumien kuvausten 

kääntämistä englanniksi. Tutkielmani pyrkii osaltaan täyttämään tätä aikaisemman tutkimuksen 

niukkuudesta johtuvaa aukkoa. 

Käännöstieteen näkökulmasta tutkimuskohteen mielekkyyttä lisää se, että Suomen yliopistoissa 

opiskelevista noin 10 % on kansainvälisiä tutkinto- tai vaihto-opiskelijoita (SVT 2020). 

Kansainväliset opiskelijat muodostavat siis kohtalaisen suuren osan ylioppilaskuntien 

opiskelijaviestinnän kohdeyleisöstä, minkä lisäksi englanninkielisistä sisällöistä hyötyvät myös 

muut suomea osaamattomat tai englantia suosivat. Lisäksi julkisessa keskustelussa omien 

havaintojeni mukaan alati näkyvämmäksi noussut yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden 
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huomiointi on saanut sijaa myös ylioppilaskunnissa, mikä näkyy kehityksenä kansainvälisten 

opiskelijoiden osallistamisessa, yhteisöllisyyden edistämisessä ja kielitarpeiden huomioinnissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa englanninkielisten kieliversioiden yleistymistä 

viestinnässä, kuten ylioppilaskuntien strategioista ja muista toimintaa ohjaavista asiakirjoista 

käy ilmi. (Ks. esim. HYY 2018: 3; TYY 2019: 15; LTKY 2020: 22; OYY 2019: 21; tarkemmin 

luku 2.2.) 

Valitsin tutkimuskohteeksi nimenomaan ylioppilaskunnat, sillä yliopistokohtaisina toimijoina 

ne edustavat hyvin opiskelijaviestintää. Muun muassa kokonsa, lakisääteisen asemansa ja 

jäsenmaksupolitiikkansa (Yliopistolaki 2009/558 § 46) johdosta ylioppilaskunnilla on niiden 

alaisuudessa toimivia opiskelijajärjestöjä suuremmat resurssit käytössään, minkä lisäksi niiden 

kohderyhmä kattaa kaikki yliopisto-opiskelijat koulutusohjelmaan tai opintosuuntaan 

katsomatta. Kansainvälisten opiskelijoiden merkitys onkin ylioppilaskunnissa usein suurempi 

kuin koulutusohjelmakohtaisissa ainejärjestöissä: koska opetukseen osallistuvilta edellytetään 

opetuskielen (eli usein suomen) hallintaa (ks. esim. Turun yliopisto 2021), kaikissa 

koulutusohjelmissa ei välttämättä opiskele lainkaan kansainvälisiä opiskelijoita, jolloin heidän 

tarpeitaan ei välttämättä koeta tarpeelliseksi huomioida ohjelmia edustavien ainejärjestöjen 

viestinnässä tai toiminnassa yleensäkään. 

Tutkielmani aiheella on myös kieli- ja käännöspoliittinen ulottuvuus, joka nivoo sen osaksi 

laajempaa yhteiskunnallista yhdenvertaisuuskehitystä. Minkä tahansa muiden instituutioiden 

tavoin ylioppilaskuntien kielivalinnoilla on vaikutusta niiden yhteisöjen ja kohderyhmien 

toimintaedellytyksiin. Yhdenvertaisten edellytysten perustana ovat kielelliset oikeudet, joskaan 

niitä ei ole helppo määritellä ja eri tieteenaloilla on niistä eroavia näkemyksiä (González Núñez 

2016: 12–13). Esimerkiksi Rodríguezin (2006: 697; käännös E[mma]N[iemi]) laajan 

määritelmän mukaan kielelliset oikeudet tarkoittavat ”oikeutta käyttää valitsemaansa kieltä 

tietyissä konteksteissa” sekä ”ei-kulttuurispesifien oikeuksien sellaista tulkintaa, jotka 

huomioivat näiden oikeuksien kielelliset ja kulttuuriset ulottuvuudet”. Rubio-Marínin 

(2003: 56; käännös EN) valtiotasoisen käsityksen mukaan kielen ei pitäisi olla esteenä sille, että 

”kansalaiset voivat nauttia oikeuksistaan, joihin sisältyy kielellinen ulottuvuus, osallistua 

demokraattisiin prosesseihin ja julkisiin instituutioihin sekä nauttia sosiaalisista ja 

taloudellisista mahdollisuuksista, jotka edellyttävät kielitaitoa”. Tätä ajatusta voi soveltaa myös 

ruohonjuuritasolla erilaisten organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaympäristöön. Esimerkiksi 

ylioppilaskuntien kieli- ja käännöslinjaukset pohjautuvat niiden toimintaa ohjaavien 

asiakirjojen perusteella ajatukseen siitä, että suomen kielen taidon puutteen ei pitäisi olla 
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esteenä kansainvälisten opiskelijoiden tiedonsaannille, ylioppilaskunnan toimintaan 

osallistumiselle ja yliopistoyhteisöön sopeutumiselle. Yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus ovat 

ylioppilaskunnille tärkeitä arvoja, jotka konkretisoituvat kielivalintojen kautta, mikä luo 

perustan tällekin tutkielmalle. (Ks. tarkemmin alaluku 2.2.) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkielmani tavoite on tuottaa ajantasaista tietoa siitä, mitä sisältöjä tarkasteluun valitsemieni 

kuuden ylioppilaskunnan Instagram-viestinnässä käännetään englanniksi ja mitä ei käännetä 

sekä miten saavutettavaa viestintä on kansainvälisille opiskelijoille englanninkielisten 

kieliversioiden saatavuuden ja kattavuuden näkökulmasta. Ylioppilaskuntien strategioissa ja 

muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa (esim. HYY 2018: 3; LTKY 2020: 22; OYY 

2019a: 21) todetaan, että viestintämateriaalit käännetään lähtökohtaisesti tai tarpeenmukaiseksi 

katsottaessa englanniksi, joten mielenkiintoinen kysymys on se, mitä ei käännetä ja mikä 

yksikielisiä julkaisuja mahdollisesti yhdistää. Tuloksista saattaa olla hyötyä esimerkiksi 

monikielisen opiskelijaviestinnän kehittämisessä. 

Tutkielmani tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman kattava kuvaus tutkielmaan valikoitujen 

kuuden ylioppilaskunnan käännöskäytännöistä. Tarkastelussa ovat Helsingin, Turun, Itä-

Suomen, Oulun ja Vaasan yliopistojen sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston1 

ylioppilaskunnat, ja analysoitava aineisto koostuu niiden Instagram-julkaisuista aikaväliltä 

1.8.2019–31.5.2020 (n = 850). 

Varsinaisia tutkimuskysymyksiä on kaksi:  

1) mitä sisältöjä tarkasteltavien ylioppilaskuntien Instagram-viestinnässä julkaistaan sekä 

englanniksi että suomeksi ja mitä vain yhdellä kielellä 

2) miten kattavasti kaksikielisten julkaisujen kieliversiot vastaavat sisällöltään toisiaan. 

Ylioppilaskunnat tiedostavat englannin kielen merkityksen, sillä alati kansainvälistyvässä 

yliopistoyhteisössä korostuu tiedon yhdenvertainen saavutettavuus ja kansainvälisten 

opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallistumisedellytysten entistä parempi huomiointi (esim. 

HYY 2018: 3; LTKY 2020: 22; OYY 2019a: 21). Näin ollen pohdin tutkielmassani 

 

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto vaihtoi virallisen nimensä Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi yliopistoksi 

vuonna 2018, mutta nimenvaihdos ei näy ylioppilaskunnan nimessä (LUT-yliopisto 2018). 
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sivujuonteena myös ylioppilaskuntien Instagram-julkaisujen saavutettavuutta. Saavutettavuus 

on lavea termi, joka kattaa monia ulottuvuuksia, joten keskityn tutkielmassani kielelliseen ja 

viestinnälliseen saavutettavuuteen kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön alaisen, saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijataho 

Celian verkkosivuilla todetaan: ”tiedonsaannin saavutettavuus merkitsee sitä, että tieto on 

esitetty sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee käsiksi” (Celia 2021). Saavutettavuus 

voidaan myös nähdä asiakaslähtöisyytenä eli eri tarpeiden huomiointina 

(Aluehallintovirasto 2021). Tässä tutkielmassa käyttämäni saavutettavuuskäsitys tulkitsee 

Celian määritelmää seuraavasti: viestin saavutettavuuteen kansainvälisille opiskelijoille 

vaikuttavat käytännössä tutkimuskysymykseni, eli sekä 1) englanninkielisen kieliversion 

olemassaolo, eli mitä käännetään ja mitä ei että 2) miten kattavasti englanniksi käännetyt tekstit 

vastaavat sisällöltään suomenkielisiä tekstejä. Saavutettavuus on aina tilanne- ja 

henkilökohtaista (mp.), eikä tämän tutkielman puitteissa ole mahdollista käsitellä kaikkia 

saavutettavuuden aspekteja, joten pääpaino on edellä mainituissa, kohtalaisen helposti 

mitattavissa ulottuvuuksissa. 

Tutkielmassa on myös vertaileva ote. Käännöskäytäntöjä on mielekästä vertailla eri 

ylioppilaskuntien välillä, sillä niiden toiminta on pääpiirteittäin samanlaista – onhan moni 

niiden tehtävistä määritelty suoraan yliopistolaissa (2009/558 § 46). Vertailun keinoin pyrin 

selvittämään, onko havaittavissa laajempia tendenssejä esimerkiksi tietyntyyppisten julkaisujen 

kääntämisessä ylioppilaskuntien välillä vai ovatko kääntämättä jätetyt sisällöt pikemminkin 

yksittäistapauksia. Ylioppilaskuntien välinen vertailu ei kuitenkaan ole tutkielmani keskiössä, 

vaan kulkee mukana analyysissä yhtenä näkökulmana. 

Hyödynnän tutkielmassani kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen lähestymistavan yhdistelmää. 

Yhdistelmälähestymistapa sopii hyvin tutkimuskohteen tarkasteluun, sillä se tuo analyysiin 

kaksi eri tulokulmaa ja näin auttaa kokonaisvaltaisen kuvan muodostamisessa. 

Kvantitatiivisessa analyysiosassa tarkastelen ylioppilaskuntakohtaisesti ja kokonaisuutena 

muun muassa sitä, miten julkaisumäärät jakautuvat aihepiireittäin ja kieliversioiden kesken ja 

kuinka laajasti käännettyjen julkaisujen eri kieliversiot vastaavat toisiaan. Kvalitatiivisessa 

analyysissä puolestaan keskityn kvantitatiivisen analyysin tuloksista esille nouseviin 

poikkeuksiin ja toistuvuuksiin. Tarkastelen sekä yksikielisten (vain suomeksi tai vain 

englanniksi olevien) julkaisujen piirteitä että käännettyjen julkaisujen (sekä suomen- että 

englanninkielinen tekstiosa) kaksikielisyyden astetta eli kieliversioiden keskinäistä 

vastaavuutta havainnollistavien aineistopoimintojen kautta. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Luvussa 2 taustoitan tutkimuskohdetta esittelemällä ylioppilaskuntien asemaa yhteiskunnassa 

ja yliopistokontekstissa sekä niiden toiminnan peruspiirteitä. Lisäksi luon katsauksen 

tarkasteltavien ylioppilaskuntien toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin viestintää, kieltä ja 

yhdenvertaisuutta käsittelevien kirjausten osalta. Sivuan myös lyhyesti sosiaalista mediaa ja 

Instagramia alustana ja genrenä. 

Luvussa 3 esittelen tutkielman teoreettisen viitekehyksen. Teoreettinen viitekehys jakautuu 

institutionaaliseen kääntämisen, monikielisyyden, kieli- ja käännöspolitiikan sekä 

käännöskulttuurin tutkimukseen. 

Luvussa 4 esittelen tutkimusaineiston ja perustelen sen rajauksen ja soveltuvuuden tutkielmaan. 

Huomioin luvussa myös tutkimuseettiset näkökulmat aineiston keruun ja käytön osalta. Lisäksi 

esittelen tutkielmassa käyttämäni kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysimenetelmän. 

Luvun 5 aineiston analyysi jakautuu kahteen osaan: ensin käsittelen koko aineistoa 

kvantitatiivisesti, ja sen jälkeen analysoin tämän tarkastelun tuloksista nousevia poikkeuksia ja 

toistuvia malleja perusteellisesti kvalitatiivisen lähestymistavan avulla. 

Luvussa 6 kokoan analyysin tulokset yhteen ja esitän päätelmät. Tarkastelen tuloksia 

saavutettavuuden näkökulmasta ja peilaan niitä ylioppilaskuntien toimintaa ohjaavia asiakirjoja 

vasten sekä pohdin niiden laajempia merkityksiä kansainvälistyvän yliopistoyhteisön ja 

ylioppilaskuntien kontekstissa. Lisäksi tarkastelen kriittisesti työskentelyprosessiani sekä 

tutkielman validiteettia ja reliabiliteettia. Lopuksi esitän jatkotutkimusideoita. 

 

2 Tutkimuksen taustaa: ylioppilaskunnat ja sosiaalinen media 

 

Tässä luvussa pohjustan tutkimuskohdettani esittelemällä ylioppilaskuntia ja tutkielman 

aineistolähteen roolissa olevaa sosiaalista mediaa. Alaluvussa 2.1 käsittelen ylioppilaskuntien 

asemaa ja tehtävää yhteiskunnassa ja yliopistoyhteisössä. Alaluvussa 2.2 kuvaan tutkielmassa 

tarkastelemieni kuuden ylioppilaskunnan viestintäkäytäntöjä sekä kieleen, kääntämiseen ja 

yhdenvertaisuuteen liittyviä kirjauksia niiden verkkosivujen ja toimintaa ohjaavien asiakirjojen 

pohjalta. Alaluvussa 2.3 luon tiiviin katsauksen sosiaaliseen mediaan ja Instagramiin alustana. 
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2.1 Ylioppilaskunnat: lakisääteisiä tehtäviä ja monipuolista toimintaa 

Suomessa on 13 laissa tarkoitettua yliopistoa, joista 11:n hallintokieli on suomi (Yliopistolaki 

2009/558 §:t 1, 35). Tutkimuksessani tarkastelen lähemmin kuuden suomenkielisen yliopiston 

ylioppilaskuntia: Helsingin (HYY), Itä-Suomen (ISYY), Oulun (OYY), Turun (TYY) ja 

Vaasan (VYY) yliopistojen sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTKY) 

ylioppilaskuntia. 

Ylioppilaskunnilla on yliopistolaissa (mp.) säädetty juridinen asema julkisoikeudellisena 

yhteisönä, eli niitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet on kirjattu lakiin. Lain 46 §:ssä 

säädetään ylioppilaskunnan tarkoituksesta ja tehtävistä seuraavasti: ”Ylioppilaskunnan 

tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja 

henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä” (mp.). 

Käytännössä ylioppilaskunnat täyttävät tarkoitustaan muun muassa toteuttamalla 

opiskelijoiden edunvalvontaa, vaikuttamalla päätöksentekoon niin yliopistokontekstissa kuin 

yhteiskunnassa laajemminkin sekä järjestämällä opiskelijoille palveluita, tapahtumia ja muuta 

toimintaa (ks. esim. HYY 2021e; ISYY 2021b; TYY 2021d; VYY 2021c). 

Opiskelijoiden edunvalvonta on yksi keskeisimmistä ylioppilaskuntien tehtävistä. 

Yliopistolaissa (2009/558 § 46, 2 momentti) määritelläänkin ylioppilaskuntien erityiseksi 

tehtäväksi opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston toimintaan vaikuttaviin toimielimiin 

aina yliopiston johdosta koulutusohjelmatasolle. Tällaisia toimielimiä ovat muun muassa 

yliopistokollegio, hallintoneuvosto, tiedekuntaneuvostot ja koulutusohjelmakohtaiset 

johtoryhmät. (Mm. halloped.fi 2021; Yliopistolaki 2009/558 § 27; TYY 2021c; VYY 2021a: 

5–7.) Toimielimissä opiskelijaedustajilla on mahdollisuus tuoda opiskelijoiden näkökulma 

esille ja osaksi päätöksentekoa ja näin vaikuttaa suoraan heitä koskeviin asioihin (Halloped.fi 

2021; mm. HYY 2021d; VYY 2021a: 2). 

Opiskelijaedustajien kielitaitovaatimukset vaihtelevat toimielimittäin ja yliopistoittain. 

Tutkielmaan sisällytettyjen yliopistojen hallintokieli on suomi (Yliopistolaki 2009/558 § 35), 

mikä heijastuu myös monen toimielimen kielikäytäntöihin. Hallinnon opiskelijaedustajien 

tietojärjestelmään on listattu Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen sekä Lappeenrannan–

Lahden teknillisen yliopiston toimielimissä olevia opiskelijaedustajien tehtäviä. Joissakin 

tehtävissä suomen kieli asetetaan vaatimukseksi, nimetään kokouskieleksi tai vähintään 

katsotaan eduksi, kun taas toisissa kieltä ei mainita lainkaan, jolloin voitaneen olettaa, että 

tarvittaessa tehtävässä voi toimia englanniksikin. (Halloped.fi 2021.) Turun yliopistossa 
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tehtävät löytyvät ylioppilaskunnan sivuilta, ja englanninkielinen versio on saatavilla osasta 

tehtäväkuvauksia (TYY 2021c). Vaasan yliopiston osalta toimielinten kuvaukset ovat saatavilla 

vain suomeksi (VYY 2021a). VYYn verkkosivuilla ei ole tutkielman tekohetkellä avoimia 

hakuja, joten tehtävien mahdollisista kielivaatimuksista ei ole selvyyttä. 

Ylioppilaskunnissa otetaan myös kantaa kielitaitovaatimuksista johtuviin esteisiin tehdä 

opiskelijoiden edunvalvontatyötä. Esimerkiksi OYY:ssä pyrkimys parantaa kansainvälisten 

opiskelijoiden edellytyksiä osallistua edunvalvontaan niin ylioppilaskunnassa kuin 

yliopistossakin on kirjattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, ja HYYn 

kielistrategiassa on asetettu tavoitteeksi edistää mahdollisuuksia käyttää englantia yliopiston 

hallinnollisissa elimissä (OYY 2019a: 21; HYY 2018: 7; ks. myös alaluku 2.2). Edunvalvontaa 

tehdään toimielinten opiskelijaedustuksen lisäksi myös ylioppilaskuntien ja yliopiston välisen 

vuoropuhelun kautta: ylioppilaskuntien edustajat nostavat opiskelijoita askarruttavia asioita 

esille esimerkiksi tapaamisissa yliopiston johdon tai hallintohenkilökunnan kanssa (ks. esim. 

HYY 2021e; ISYY 2021b). 

Yliopiston piirissä toteutetun edunvalvonnan ja vaikuttamisen lisäksi ylioppilaskunnat 

osallistuvat myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen niin suoranaisesti opiskelijoita koskevissa 

asioissa kuin muissakin yhteiskuntaa puhuttavissa aiheissa. Vaikuttamisen kohteita on 

yliopistoista ja paikallisesta päätöksenteosta aina valtakunnanpolitiikan tasolle. (Ks. esim. 

HYY 2021e; ISYY 2021b; LTKY 2021b; TYY 2021a.) Esimerkiksi OYY on julkaissut 

verkkosivuillaan kannanottoja koskien muun muassa katusuunnitelmaa, opiskelijoiden 

hyvinvointierojen kasvamista etäopetuksen takia ja urheilualueen asemakaavan muutosta 

(OYY 2020b). Ylioppilaskuntien vaikutuskeinoihin lukeutuvat muun muassa sosiaalisessa 

mediassa ja verkkosivuilla esiin tuodut näkökulmat, yksittäin tai yhteistyössä muiden 

ylioppilaskuntien kanssa tehdyt kannanotot, mielipidekirjoitukset ja lausunnot (esim. 

HYY 2021c; OYY 2020b; TYY 2021b) sekä mielenilmaukset, kuten ilmastomielenilmaus 

Tampereella keväällä 2019 (YLE 2019). Opiskelijoiden edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä 

koordinoi ja toteuttaa myös Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), johon kaikki 

ylioppilaskunnat kuuluvat (SYL 2021). 

Edunvalvonnan lisäksi ylioppilaskuntien tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja 

sosiaalista elämää. Tämä konkretisoituu etenkin erilaisten tapahtumien, palveluiden, 

kampanjoiden ja muun toiminnan järjestämisenä. (Ks. esim. TYY 2021a; VYY 2021c.) 

Ylioppilaskuntien alaisuudessa toimii myös lukuisia yhdistyksiä, joiden toiminnan keskeinen 
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osa on edellä mainittujen tavoitteiden edistäminen. Koulutusohjelmien, opintosuuntien ja 

pääaineiden opiskelijoiden ainejärjestöjen ja kiltojen sekä maantieteellisten siteiden pohjalta 

muodostuneiden osakuntien lisäksi yhdistyksiä on perustettu muun muassa liikunta- ja 

kulttuuriharrastusten ja muiden mielenkiinnon kohteiden sekä poliittisen tai uskonnollisen 

vakaumuksen ympärille – esimerkiksi HYYn piirissä toimii yli erilaista 250 järjestöä. (Ks. 

esim. HYY 2021b; LTKY 2021a; VYY 2021b.) 

Siinä missä ylioppilaskuntien alaisuudessa toimivien järjestöjen toiminta keskittyy 

enimmäkseen esimerkiksi tietyn alan opiskelijoiden tai harrastusryhmien piiriin, 

ylioppilaskuntien toiminta on suunnattu kaikille opiskelijoille koulutusohjelmaan katsomatta. 

Ylioppilaskuntien järjestämistä tapahtumista moni toistuu vuosittain ja liittyy opiskelijaelämän 

ja akateemisen vuoden kierron suurimpiin juhliin ja tapahtumiin, kuten vappuun, 

ylioppilaskunnan vuosijuhlaan ja lukuvuoden alkuun. (Mm. ISYY 2021c; LTKY 2021c; OYY 

2021.) Esimerkiksi HYY järjestää vuosittain lukuvuoden alkamispäivänä keskustakampuksella 

Avajaiskarnevaalin. Vuonna 2019 Avajaiskarnevaalissa uudet opiskelijat pääsivät tutustumaan 

opiskelijajärjestöihin ja kuuntelemaan rehtorin puhetta ja kättelemään tätä, minkä lisäksi 

ohjelmaan sisältyi muun muassa livemusiikkia, kamppailulajinäytöksiä sekä muiden yliopiston 

toimijoiden esittelypisteitä. (HYY 2019.) 

Ylioppilaskunnilla on itsehallinto: niiden päätösvalta on hallituksella ja edustajistolla ja 

hallinto- ja toimeenpanovalta hallituksella. Hallinnosta määrätään tarkemmin kunkin 

ylioppilaskunnan säännöissä. (Yliopistolaki 2009/558 § 46.) Edustajiston jäsenet valitaan 

kullekin toimikaudelle vaaleilla, joissa kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen saa asettua ehdolle 

ja äänestää, ellei ylioppilaskunnan säännöissä toisin mainita. Edustajisto puolestaan asettaa niin 

ikään opiskelijoista koostuvan hallituksen. (Valtioneuvoston asetus yliopistoista 2009/770 § 4.) 

Ylioppilaskuntien arkea pyörittää hallitus yhdessä vakituisen henkilöstön kanssa. Työtehtävät 

on yleensä jaettu tietyiksi vastuualueiksi, joista vastaa joko yksi tai useampi hallituksen tai 

henkilöstön jäsen tai nämä yhdessä. (Ks. esim. HYY 2018: 5.) Viestinnän osalta päävastuu on 

tyypillisesti joko hallituksessa tai henkilöstössä toimivalla viestintävastaavalla, ja muut toimijat 

osallistuvat päivittäisviestintään oman vastuusektorinsa osalta (ks. tarkemmin alaluku 2.2). 

Ylioppilaskuntien viestintäkäytännöt ja -kanavat vaihtelevat, mutta keskeisimpiin kanaviin 

lukeutuvat muun muassa verkkosivut, sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, tiedotteet ja muut 

viestit sekä jäsenistölle että järjestötoimijoille, verkkosivuilla julkaistavat uutiset, artikkelit ja 

blogitekstit sekä sosiaalisen median alustoista Facebook, Instagram ja Twitter (ks. esim. 

ISYY 2021a; LTKY 2020a: 22; OYY 2019b: 3–5). Koska tässä maisterintutkielmassa olisi 
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mahdotonta käsitellä kaikkia kanavia, keskityn tarkastelemaan Instagram-viestintää. Kuvaan 

kyseistä alustaa tarkemmin alaluvussa 2.3 ja perustelen sen valintaa ylioppilaskuntien 

käyttämien viestintäkanavien joukosta alaluvussa 4.1. 

 

2.2 Viestintä, kieli ja yhdenvertaisuus ylioppilaskuntien toimintaa ohjaavissa 

asiakirjoissa 

Kaikista Suomen yliopisto-opiskelijoista 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita (muu kuin 

Suomen kansalaisuus) ja 7 % vieraskielisiä (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame) 

(SVT 2020: 2). Kansainvälistyvä yliopistomaailma luo kasvavaa tarvetta myös englannin 

kielen käytölle, johon ylioppilaskunnat kokevat tärkeäksi vastata, kuten seuraavasta 

katsauksesta käy ilmi. Myös yhdenvertaisuus- ja saavutettavuusasiat mielletään tärkeiksi niin 

viestinnän kuin yliopistoyhteisöön osallistumisen kannalta. Käyn seuraavaksi läpi tarkastelussa 

olevien kuuden ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja sen osalta, mitä niissä todetaan 

viestinnästä, kielestä ja kääntämisestä, ja sivuan samalla yhdenvertaisuus- ja 

saavutettavuusmainintoja. Käytän ensisijaisesti lähteinä niitä ylioppilaskuntien verkkosivuilla 

saatavilla olevia asiakirjoja, jotka ovat olleet voimassa aineiston keruujakson aikana (2019–

2020). Mikäli sellaisia ei ole saatavilla, käytän ajallisesti lähimpiä asiakirjoja sillä oletuksella, 

että käytännöt ja linjaukset ovat pysyneet osapuilleen samoina. 

 

HYY 

HYY on vuosien 2018–2023 kielistrategiansa mukaan kolmikielinen: suomen ja ruotsin lisäksi 

käytössä on englanti (HYY 2018: 3). Samassa asiakirjassa HYY ilmaisee haluavansa vastata 

kansainvälistyvän yliopistoyhteisön vaatimuksiin. Strategiassa todetaan, että ylioppilaskunnan 

on varmistettava kansainvälisten opiskelijoiden pääsy osaksi yliopistoyhteisöä siten, että he 

voivat osallistua sen toimintaan ja päätöksentekoon englannin kielellä. (Mp.) Kolmikielisyys 

on HYYlle keskeinen arvo, mikä näkyy ylioppilaskunnan toiminnassa: ”HYY varmistaa, että 

kaikki sen toimielimet toimivat kolmikielisesti niin, että jäsenen käyttämä kieli ei luo esteitä 

toimintaan osallistumiselle.” Strategiassa todetaan myös, että HYY pyrkii uudistamaan 

rakenteitaan siten, että ”elävä kolmikielisyys” toteutuu työyhteisössä paremmin, mutta 

tiedostaa kuitenkin ylioppilaskunnan rakenteen sulkevan ulos kansainvälisiä opiskelijoita, jotka 

ovat halukkaita hakeutumaan luottamus- tai työtehtäviin. (Mts. 4–5.) Lisäksi HYY pyrkii 
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edistämään kansainvälisten opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia yliopistohallinnon 

toimielimissä kannustamalla heitä hakeutumaan tehtäviin ja edistämällä muiden kielten kuin 

suomen käyttöä hallinnossa (mts. 7). 

Kielistrategiassa linjataan myös saatavuudesta ja yhdenvertaisuudesta: ”Kaikki jäsenistölle ja 

järjestöille tarkoitettu tieto on saatavilla kolmella kielellä. Jäsenillä on yhdenvertaiset 

mahdollisuudet toimia osana ylioppilaskuntaa riippumatta kielestä.” Tämä näkyy esimerkiksi 

strategian mainintana siitä, että jäsenille suunnatut tiedotteet ja sähköpostit ovat kolmikielisiä. 

(HYY 2018: 5–6.) Lisäksi strategiassa linjataan, että viestinnän tulee olla ulkoisilla 

verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa mahdollisuuksien mukaan kolmikielistä. (Mts. 5). 

Kieliasioiden päävastuu on erityisesti kaksikielisyydestä ja kansainvälisistä opiskelijoista 

vastaavilla hallituksen jäsenillä ja asiantuntijoilla, mutta käytännön toteutuksesta huolehtivat 

kaikki ylioppilaskunnan toimijat yhdessä. Kääntämisestä strategiassa todetaan seuraavasti: 

”HYY toteuttaa kolmikielisyyttä jatkuvassa toiminnassa ja viestinnässä ruotsin ja englannin 

kielten kääntäjiensä avulla.” (Mp.) Kääntäjistä ei tosin löydy mainintaa muualla strategiassa tai 

muissa asiakirjoissa eikä ylioppilaskunnan verkkosivujen henkilöstölistauksessa (HYY 2021a). 

Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, että käännöksiä hankittaisiin ulkoistettuna tai että joku 

toimijoista kääntäisi tekstejä, vaikka sitä ei ole eksplisiittisesti mainittu tehtävänimikkeessä. 

 

ISYY 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestintästrategia vuosille 2017–2018 on 

uusin, joka on ollut voimassa aineiston keruuhetkellä (seuraava on vuosille 2021–2024). Lienee 

kuitenkin perusteltua olettaa, että sen linjaukset pitävät käsiteltyjen seikkojen osalta pääosin 

paikkansa myös strategiakausien välissä. Strategiassa viestinnän arvoista ja periaatteista 

kertovassa osiossa esitetään seuraava luonnehdinta: ”ISYY:n viestintä on avointa, nopeaa, 

selkeää, tavoittavaa ja kohdennettua. Se on aktiivista, keskustelevaa ja monikanavaista sekä 

kohderyhmän ja kanavan mukaan muotoiltua.” (ISYY 2018: 4.) Muut keskeiset nostot liittyvät 

kaikkien viestintäkanavien pitämiseen aktiivisina sekä viestinnän korkeaan laatuun (mp.)  

Strategiassa listataan kiinnostavia seikkoja myös ymmärrettävyyden osalta: niiden mukaan 

”viestinnässä pyritään selkeyteen ja vältetään erityisalojen sanastoa” ja ”viestit muotoillaan 

kohderyhmälähtöisesti” (mts. 5–6). Myös kansainvälisyydelle on oma osionsa, jossa linjataan, 

että ISYYn viestintä on kaksikielistä (suomi ja englanti) ja että ”asioista pyritään tiedottamaan 

myös englanniksi mahdollisimman kattavasti”. Lisäksi ISYY huomioi viestinnässään 
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yliopiston ja ylioppilaskunnan kansainvälistymisen sekä ”noudattaa kaksikielisyyden 

periaatetta, kun luottamustoimissa toimii kansainvälisiä opiskelijoita”. (Mts. 6.) Viestinnän 

tavoitteeksi mainitaan myös ”vaikuttava somepreesens”, ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa 

korostetaan (mts. 7). Sosiaalisen median merkitystä ISYYlle havainnollistaa myös se, että 

ylioppilaskunta toteaa kartoittavansa viestintätavoitteiden täyttymistä tarkkailemalla ja 

mittaamalla seuraajamäärien kehitystä, julkaisujen tykkäys-, kommentointi- ja jakomääriä sekä 

tavoittavuutta. Sosiaalinen media myös mainitaan viestintäkanavien listassa jo kolmantena heti 

verkkosivujen ja uutiskirjeiden jälkeen. (Mp.) 

Viestintätoimien työnjako jakautuu hallituksen jäsenien ja työntekijöiden sekä edustajiston 

puheenjohtajan kesken. Päävastuu päivittäisestä jäsenille suunnatusta viestinnästä on tiedotus- 

ja vapaa-aikasihteereillä. Hallituksen viestintävastaava osallistuu myös päivittäiseen 

viestintään ja valvoo lisäksi viestintästrategian toteutumista. (Mts. 9.) 

 

LTKY 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) strategiassa ei ole kieleen tai 

viestintään liittyviä linjauksia, mutta yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys nimetään keskeisiksi 

arvoiksi (LTKY 2020b: 2–3). LTKY:n vuosien 2020–2023 Linjapaperissa asetetaan lisäksi 

tavoitteeksi, että kansainväliset opiskelijat tuntisivat olonsa tervetulleeksi opiskelijayhteisöön, 

ja todetaan, että LTKY edistää kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista yliopistoon sekä 

tutustumista paikalliseen kulttuuriin ja opiskelijaelämään (LTKY 2020a: 17–18). 

Viestinnästä linjataan seuraavasti: ”Ylioppilaskunta tiedottaa lähtökohtaisesti suomeksi ja 

englanniksi, sekä tukee läheisten sidosryhmien englanninkielistä tiedottamista. Yliopiston tulee 

viestiä kattavasti englannin kielellä ja muilla vierailla kielillä tarpeen mukaan” (mts. 22). 

Sosiaalisen median osalta todetaan, että ”LTKY viestii sosiaalisen median kanavissa, joissa 

jäsenistö on aktiivinen ja parhaiten tavoitettavissa”. (Mp.) LTKY:n Instagram-tilin runsaasta 

julkaisumäärästä (ks. taulukko 1 alaluvussa 4.1) voi päätellä, että tällä viitataan myös 

Instagramiin. 

 

OYY 

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 

vuosille 2019–2021 todetaan, että yliopistossa aloittaa vuosittain noin 650 kansainvälistä 
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vaihto-opiskelijaa ja 250 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Suunnitelmassa ei tehdä 

linjauksia, mutta siinä todetaan, että OYY:llä voi toimintansa kautta vaikuttaa kansainvälisten 

opiskelijoiden ”viihtymiseen, sopeutumiseen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyden tunteeseen”. 

(OYY 2019a: 11.) Myöhemmin suunnitelmassa kuvataan edistymistä näiden teemojen saralla. 

Suunnitelmassa todetaan suoraan, että kaikkea informaatiota ei ole mahdollista kääntää 

englanniksi rajallisten resurssien vuoksi (mts. 18). Suunnitelmassa mainitaan vuonna 2014 

julkaistussa kieliohjelmassa linjattu tavoite, että opiskelijat ovat ”kielellisesti yhdenvertaisessa 

asemassa viestinnän ja palveluiden suhteen”. Suunnitelman mukaan vuodesta 2017 alkaen 

ylioppilaskunnan tuottama sisältö on ollut lähtökohtaisesti kaksikielistä, ja vuonna 2018 

ylioppilaskunnalla oli myös kääntäjäharjoittelija, joka on kääntänyt keskeisiä asiakirjoja 

englanniksi (mp.). 

Suunnitelmassa todetaan myös, että OYY on vuosina 2016–2018 onnistunut ottamaan 

kansainväliset opiskelijat osaksi ylioppilaskunnan päätöksentekoa ja arkea siten, että sen 

hallituksessa ja edustajistossa on ollut kansainvälisiä opiskelijoita, ja heitä on valittu myös 

yliopiston hallintoon opiskelijaedustajiksi (OYY 2019a: 18). Suunnitelmassa nimetään yhdeksi 

kauden 2019–2021 tavoitteeksi saada kansainväliset opiskelijat kokemaan itsensä tasa-

arvoisiksi opiskelijayhteisöissä, ja siihen pyritään viestimällä ”kaikesta sekä suomeksi että 

englanniksi”. Lisäksi tavoitteena on edistää kansainvälisten opiskelijoiden osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksia yliopistolla. (Mts. 21.)  

Jatkuvan toiminnan kuvauksessa kerrotaan viestinnän työnjaosta: päävastuu viestinnästä on 

pääsihteerillä, ja viestinnän asiantuntija osallistuu viestinnän koordinointiin, ohjaamiseen ja 

kehittämiseen sekä tapahtumaviestinnän suunnitteluun. Viestinnän tavoitteiksi kaikissa 

kanavissa on asetettu järjestelmällisyys, ymmärrettävyys ja saavutettavuus. Sosiaalisen median 

osalta mainitaan näkyvyys Instagramissa muiden alustojen ohella. (OYY 2020a: 6.) 

Vuosien 2017–2020 viestintästrategian arvojen listauksessa mainitaan yhteisöllisyys, joka 

tarkoittaa muun muassa saavutettavaa, ”lähtökohtaisesti kaksikielistä, inklusiivista, esteetöntä” 

viestintää (OYY 2019b: 3). Sosiaalisen median käyttöä luonnehditaan keskustelevaksi ja 

samalla tietoa jakavaksi, ja sen osalta käytössä on myös seurantatyökaluja (mts. 3, 5). 

 

TYY 

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) käsittelee viestintään ja kieleen liittyviä linjauksia 

strategiassaan vuosille 2018–2022. Strategiassa määritellään yhdeksi ylioppilaskunnan arvoista 
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yhdenvertaisuus, joka ottaa kantaa myös kieliasiaan: ”Huomioimme ennakkoluulottomasti – – 

muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden tarpeet”, ”Tuottamamme 

tieto ja palvelut ovat helposti kaikkien jäsenten saavutettavissa ja viestintämme on kattavaa. 

Kaikilla jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus osallistua toimintaan ja hyötyä 

ylioppilaskunnan asiantuntijuudesta.” (TYY 2018: 1.) Monikielisyyttä sivutaan myös 

strategiassa listatuissa toimenpiteissä: ”Viestintämme on henkilölähtöistä, yhteisöllistä ja ottaa 

huomioon myös ei-suomenkieliset vastaanottajat. Tunnistamme jäsenkenttämme 

monimuotoisuuden ja viestimme tavoittaa jäsenet laajasti” (mts. 3). 

Vuosien 2019–2021 toimintasuunnitelmassa puolestaan asetetaan tavoitteiksi kansainvälisten 

opiskelijoiden huomioiminen tapahtumakuvauksissa ja yliopiston toimielimissä: ”Muuta kieltä 

kuin suomea äidinkielenään puhuvat opiskelijat huomioidaan sekä tapahtumiemme 

viestinnässä että itse tapahtumassa. Julkaisemme englanninkieliset rekrytointimateriaalit – – 

sen ollessa tarkoituksenmukaista” (TYY 2019: 15). Tämä toki pidättää ylioppilaskunnalla 

oikeuden päättää, milloin kääntäminen on tarkoituksenmukaista, mutta maininta viittaa 

kuitenkin haluun huomioida kansainväliset opiskelijat ja englanninkielisen viestinnän tarve.  

Myös TYYn toimintasuunnitelmassa ja tavoiteohjelmassa vuosille 2020–2022 ehdotetaan 

toimenpiteiksi TYYn kaksikielisyyden (suomi ja englanti) tukemista, kansainvälisten 

opiskelijoiden yliopistoyhteisöön osallistumisen edellytysten parantamista sekä kansainvälisten 

opiskelijoiden opiskelijaedustajina toimimiseen liittyvien haasteiden esille nostamista 

(TYY 2020: 12). Toimintasuunnitelmassa todetaan myös, että ”sosiaalinen media on yksi 

TYYn tärkeimmistä viestintävälineistä”. Samassa yhteydessä todetaan, että sosiaalisen median 

viestinnällä ei ole “selkeää työnjakoa tai koordinointia”, vaan vastuu on ollut hallituksella. 

(Mts. 29.) 

 

VYY 

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) asiakirjoissa ei juurikaan oteta kantaa viestintä- ja 

kieliasioihin. Strategiassa kuvataan viestinnän parantamiseen tähtäävän projektin tavoitteita, 

joihin lukeutuvat viestinnän monikanavaisuus ja parempi kattavuus sekä vuorovaikutteinen ja 

yhteisöllisyyden tunnetta luova viestintä (VYY 2019: 8). Yhdeksi toimenpiteeksi vuodelle 2020 

mainitaan suomeksi ja englanniksi materiaalia tuottavan viestintäasiantuntijan toimenkuvan 

perustaminen (mp.). Myös edunvalvontaviestinnän kehitys ja sen sisällyttäminen osaksi 

päivittäistä viestintää listataan toimenpiteissä (mp.). Tulevista tavoitteista mielenkiintoinen on 
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etenkin ensimmäinen: ”Kasvatamme sosiaalisessa mediassa seuraajamääriämme 20 prosenttia” 

(mp.). Edellä kuvattu viestinnän kehitysprojekti mainitaan myös vuoden 2020 

hallitusohjelmassa. Siinä tavoitteeksi määritellään lisäksi se, että viestintä tavoittaa kaikki 

ylioppilaskunnan jäsenet. (VYY 2020: 1.) 

Katsauksestani ylioppilaskuntien strategioihin ja muihin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin 

selviää, että englannin kielen käyttöä ja kansainvälisten opiskelijoiden huomiointia niin 

viestinnässä kuin toiminnassa muutenkin pidetään ylioppilaskunnissa yleisesti ottaen tärkeänä. 

Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus sekä edellytykset olla osana yliopistoyhteisöä ja toteuttaa 

edunvalvontaa nostetaan monessa asiakirjassa esille englanninkielisten sisältöjen tarjoamisen 

lisäksi. Koska myös sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä lasketaan osaksi ulkoista 

viestintää ja se mainitaan lisäksi erikseen jokaisen ylioppilaskunnan asiakirjoissa, sen voidaan 

perustellusti nähdä noudattavan ylioppilaskuntien yleistä linjaa kielivalintojenkin osalta. 

 

2.3 Sosiaalinen media ja Instagram 

Kuten edellä luvussa on käynyt ilmi, ylioppilaskuntien viestintä on monikanavaista, eikä 

kaikkia kanavia ole mahdollista ottaa tarkasteluun tämän maisterintutkielman puitteissa. Päätin 

rajata aineiston lähteeksi Instagramin, joka on etenkin nuorten keskuudessa maailmanlaajuista 

suosiota nauttiva sosiaalisen median alusta (Pönkä 2020: 6). Instagram on palvelu, jossa 

rekisteröityneet käyttäjät voivat julkaista kuvia ja videoita sekä seurata muiden käyttäjien tilejä. 

Sovellus keskittyi alkuaikoina kuvien julkaisuun, mutta on sittemmin laajentanut 

toiminnallisuuksiaan: nykyään Instagramissa on esimerkiksi mahdollista tehdä reaaliaikaisia 

videolähetyksiä sekä julkaista Tarinat- (Stories) ja Kelat-ominaisuuksilla (Reels) lyhyitä 

videoita, jotka eivät tallennu tilin varsinaiseen kuvasyötteeseen. (Instagram 2021.) 

Instagramilla oli Suomessa vuonna 2019 1,8 miljoonaa käyttäjää eli noin 45 % väestöstä (16–

74-vuotiaat), ja se oli neljänneksi käytetyin sosiaalisen median sovellus YouTuben, Facebookin 

ja WhatsAppin jälkeen (Pönkä 2020: 6). Aktiivisimmin Instagramia käyttivät nuoret: 15–24-

vuotiaista 76 % ja 25–34-vuotiaista 61 % käytti sovellusta (mts. 8). 

Sosiaalinen media on käsitteenä laaja ja alati muuttuva, joten yksiselitteisen määritelmän 

luominen on vaikeaa, ellei peräti mahdotonta: toisinaan sillä viitataan sovelluksiin, toisinaan 

verkostoihin ja interaktiivisuuteen perustuvaan vuorovaikutustapaan ja toisinaan 

käyttäjälähtöiseen, yhdeltä monelle -tyyppiseen sisällöntuotantoon (ks. esim. Lietsala & 
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Sirkkunen 2008: 25; Lomborg 2011: 55–56). Sosiaalinen media ei myöskään ole tieteellinen 

termi, vaan nimitys on syntynyt käytännön tarpeesta kuvata verkkoympäristöjä, joten onkin 

kenties tarkoituksenmukaisempaa tarkastella sitä tutkimuskohteena kuin käsitteenä 

(Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013: 16). 

Koska Instagram on pohjimmiltaan tarkoitettu kuvien jakamiseen, se voidaan Lietsalan ja 

Sirkkusen (2008: 26) genrejaon pohjalta luokitella sisällönjakopalveluksi (content sharing site). 

Saman genrejaon muiden määritelmien perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että 

organisaatioiden tapa hyödyntää sisällönjakopalveluita limittyy verkosto- tai yhteisöpalvelujen 

(social network site) kanssa (mp.). Lietsalan ja Sirkkusen (mts. 42) jaottelun mukaan nämä 

kaksi palvelutyyppiä ovat samankaltaisia, mutta keskeinen ero on se, että 

sisällönjakopalveluissa keskitytään tietynlaisen sisällön jakamiseen verkostojen 

muodostamisen sijaan. Nähdäkseni Instagramin voi ajatella olevan näiden genrejen 

jonkinasteinen hybridi. Sen konsepti perustuu sisällön eli kuvien ja videoiden jakamiseen 

saatetekstien kera, mutta mukana on myös sosiaalisen verkoston aspekti, joka ilmenee 

käyttäjien mahdollisuuksina tykätä ja kommentoida sisältöjä, seurata toisten käyttäjien tilejä 

sekä keskustella keskenään tai vaikka organisaation kanssa yksityisviestien välityksellä 

(Instagram 2021). 

Sosiaalisen median alustoille on ominaista sovellusten jatkuva kehittäminen ja päivittäminen, 

mikä saattaa muuttaa niiden toimintalogiikkaa ja siten käyttöä. Muutokset sovelluksen 

toiminnassa ja algoritmit ylipäänsä muokkaavat käyttäjien sisällöntuotantotapoja: esimerkiksi 

uudet toiminnallisuudet saattavat kasvattaa käyttäjien vuorovaikutteisuutta. (Lomborg 2011: 

60.) Sosiaalisen median genret ovatkin dynaamisia ja alati muuttuvia (mas. 66), eikä alustoja 

voi juuri verrata toisiinsa (Laestadius 2017: 575). Nähdäkseni on myös selvää, että 

yksityishenkilöt saattavat käyttää sosiaalisen median yhteisöpalveluita eri tavoin ja eri 

tarkoitukseen kuin organisaatiot – eivätkä nämäkään ryhmät ole homogeenisiä, vaan jokaisen 

käyttäjän (niin yksityishenkilön kuin organisaation) käyttötottumusten taustalla vaikuttavat 

omat motivaatiot. Esimerkiksi organisaatioille sosiaalisen median tilit ovat osa ulkoista 

viestintää, joka mahdollistaa myös suoran vuorovaikutuksen organisaation kohderyhmän 

kanssa (Lomborg 2011: 57). 

Siinä missä Lietsala ja Sirkkunen (2018), Laestadius (2017) ja Lomborg (2011) keskittyvät 

tarkastelemaan sosiaalisen median sovelluksia niiden käyttäjien sekä käyttömahdollisuuksien 

ja -tapojen näkökulmasta, keskityn tutkielmassani yhdellä sosiaalisen median alustalla 
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julkaistuihin teksteihin ja niiden käännöksiin. Näin ollen sosiaalinen media on tutkielmassa 

nimenomaan lähteen roolissa, ja tutkimuksen kohteena ovat siellä julkaistut sisällöt eivätkä 

alustat ja ympäristöt itsessään (Laaksonen, Matikainen ja Tikka 2013: 19), eikä sosiaalisen 

median tutkimukseen ole tarkoituksenmukaista syventyä tämän enempää. 

Edellä käsiteltyjen seikkojen ja oman käyttökokemukseni pohjalta vaikuttaa siltä, että 

Instagram-julkaisu on genrenä varsin vapaamuotoinen ja joustaa sisällöntuottajan tarpeiden ja 

tavoitteiden mukaan, enkä näin ollen koe tarpeelliseksi pyrkiä löytämään sille määritelmää. 

Kuten kvalitatiivisen analyysin aineistopoiminnat alaluvussa 5.2 havainnollistavat, 

ylioppilaskuntien Instagram-viestintään lukeutuu niin lyhyitä, reaaliajassa julkaistuja ja 

tyyliltään vapaamuotoisia ja humoristisia kuin pitempiä ja asiatyylisempiäkin julkaisuja. Myös 

muun muassa julkaisujen aiheissa ja tyylissä on runsaasti variaatiota: puhuttelu vaihtelee 

lukijan suorasta ja tuttavallisesta puhuttelusta neutraaliin, ja pituuskin vaihtelee parista sanasta 

kymmeniin virkkeisiin. Mitä tulee genreen, tutkielman aineiston perusteella yhteinen tekijä 

ylioppilaskuntien Instagram-viestinnässä vaikuttaakin olevan se, että yhteistä tekijää ei ole. 

 

3 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu institutionaalisen kääntämisen, monikielisyyden, 

kieli- ja käännöspolitiikan ja käännöskulttuurin tutkimuksen pohjalle. Institutionaalinen 

kääntäminen toimii tutkielman laajana kehyksenä. Ylioppilaskunnat voidaan nähdä 

institutionaalisina toimijoina, jolloin institutionaalisen kääntämisen teoriat antavat tutkielmalle 

laajemman kontekstin. Institutionaalisiin konteksteihin liittyy myös monikielisyyden tutkimus, 

joka tarjoaa työkaluja aineiston eli ylioppilaskuntien käytännön käännösviestinnän 

analysointiin. Kieli- ja käännöspolitiikka sekä käännöskulttuuri puolestaan ovat hieman 

erilaisia näkökulmia aiheeseen, sillä ne tarkastelevat muun muassa arvoja, toimintatapoja ja 

linjauksia, joilla voidaan esimerkiksi suunnitella ja ohjata kääntämisen ja monikielisyyden 

toteutumista institutionaalisissa yhteyksissä. Ylioppilaskuntien alaluvussa 2.2 esitellyt 

toimintaa ohjaavat asiakirjat vertautuvat kieli- ja käännöspolitiikkaan ja pohjustavat näin 

analyysiä sekä tarjoavat lähtökohdan, jota vasten aineistoa peilataan. 

Käsittelen ensin institutionaalista kääntämistä alaluvussa 3.1, sitten monikielisyyttä alaluvussa 

3.2, kieli- ja käännöspolitiikkaa alaluvussa 3.3 ja lopuksi käännöskulttuuria alaluvussa 3.4. 



 

17 

 

3.1 Institutionaalinen kääntäminen 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu instituutioiden piirissä tapahtuvan 

käännöstoiminnan eli institutionaalisen kääntämisen tutkimuksen pohjalle. Instituutio on 

käsitteenä monialainen, ja sillä on erilaisissa konteksteissa erilaisia määritelmiä (Koskinen 

2008: 15). Koskisen (mts. 17; käännös EN) mukaan kaikille instituutioille yhteistä on 

”yhtenäisen toiminnan muoto, jota ohjaavat rooleihin liittyvät odotukset, normit, arvot ja 

uskomusjärjestelmät”. Instituutiot voidaan luokitella konkretian perusteella kolmeen eri tasoon, 

joita Koskinen (mp.) havainnollistaa uskonnon kautta jakamalla instituutiot abstrakteihin 

(uskonto), muodollisiin (kirkko) ja konkreettisiin instituutioihin (paikalliset seurakunnat). 

Perinteisen käsityksen mukaisia instituutioita ovat sekä viranomaiset että hallinnolliset ja 

poliittiset instituutiot, kuten Euroopan unionin käännösinstituutiot (Koskinen 2011: 56). 

Suppeamman käsityksen mukaan instituutiot voidaan kuitenkin määritellä konkreettisemmin, 

jolloin niihin lukeutuvat myös esimerkiksi yritykset, hallitukset ja sanomalehdet (esim. Mossop 

1990: 34; Koskinen 2011: 56). Instituutioita voidaan lisäksi jäsennellä myös niiden toimialan 

(esim. talous, politiikka, koulutus) ja toiminnan tason mukaan (esim. kansallinen, 

kansainvälinen, ylikansallinen) (Schäffner 2018: 206). 

Mossopin (1990: 345) mukaan institutionaalisessa kääntämisessä käännöksen tarkoituksena on 

”välittää merkitys institutionaalisen tarkoituksen rajoissa”. Tällöin vain näiden rajojen sisälle 

osuvalla alkutekstin ja käännöksen vastaavuudella ja viestin muokkaamisella kohdeyleisölle ja 

kohdekulttuuriin sopivaksi on merkitystä (mp.). Tämän käsityksen mukaisessa 

institutionaalisessa kääntämisessä kääntäjä toimii instituution edustajana ja tekee tietoisia 

valintoja muokatessaan käännöksiä palvelemaan instituution tarkoitusta. Tämä eroaa sellaisesta 

käännösten muokkaamisesta, jonka tavoitteena on tuottaa kohdeyleisölle mahdollisimman 

ymmärrettävä käännös. (Mts. 345, 351.) Koskisen käyttämä määritelmä ”kääntävistä 

instituutioista” (translating institution) nojaa pitkälti Mossopin määritelmään, mutta eroaa 

esimerkiksi siinä, että Koskisen mukaan kääntäjä ei välttämättä tee ratkaisuja aina tietoisesti, ja 

että ”institutionaalisuuden” taso ja muoto vaihtelee institutionaalisissa konteksteissa (2008: 21). 

Koskisen mukaan on kyse institutionaalisesta kääntämisestä silloin, kun ”virallinen taho tuottaa 

käännöksen puhutellakseen tiettyä yleisöä, jolloin kuultava ääni on instituution oma” (mts. 22; 

käännös EN).  

Ylioppilaskunnat eroavat edellä mainituista instituutioista muun muassa siinä, että niiden 

toimijakunta ei ole lähtökohtaisesti kansainvälinen (valtaosa on suomenkielisiä, joitakin 
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poikkeuksia voi toki olla) eikä niillä toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaan yleensä ole omia 

kääntäjiä, vaan päivittäisestä viestinnästä ja kääntämisestä vastaavat hallituksen jäsenet ja 

henkilökunta omien resurssiensa puitteissa (ks. esim. HYY 2018: 5; OYY 2019: 6). 

Ylioppilaskuntien viestinnän kohdeyleisöön lukeutuu kansainvälisiä opiskelijoita, joten 

monikieliselle viestinnälle on tarvetta. Myös ylioppilaskuntien toimijoihin sekä yliopistojen 

hallinnollisiin toimielimiin voi kuulua kansainvälisiä toimijoita ja opiskelijaedustajia, jolloin 

monikielisyys on entistä tärkeämpää (ks. tarkemmin luku 2.2). 

Institutionaalisessa kääntämisessä kuultava ääni on instituution oma, jolloin voidaan puhua 

itsekääntämisestä (self-translation). Itsekääntämisellä viitataan käsitteen perusmerkityksessä 

siihen, että kirjoittaja tai kirjailija kääntää itse oman tekstinsä (Grutman 2009a: 257). Koskisen 

laajemmassa itsekääntämisen määritelmässä kirjoittajana on instituutio, joka tuottaa 

tyypillisesti itse sekä alkutekstin että käännöksen (Koskinen 2011: 56–57). Kolehmainen, 

Koskinen ja Riionheimo (2015: 373) tutkivat yksittäisten henkilöiden itsekääntämistä ja 

kielenkäyttöä arjen konteksteissa, mikä heidän mukaansa sijoittuu toiseen päähän jatkumoa, 

jonka toisessa päässä on institutionalisoitunut, ammattimainen käännöstoiminta. 

Ylioppilaskunnat sijoittunevat tämän jatkumon keskivaiheille, sillä niiden monikielistä 

viestintää ei voida suoranaisesti pitää yhtä ammattimaisen käännöstoiminnan tuloksena kuin 

esimerkiksi edellä viitattujen Euroopan Unionin ja Amnestyn, koska kääntämistä ei esimerkiksi 

valvota tai säännellä eikä käytössä ole vastaavia resursseja. Kyseessä ei kuitenkaan ole 

myöskään yksityishenkilöihin verrattava toiminta, vaan kääntäminen ja monikielisyys on sekä 

linjausten tasolla että käytännössä institutionalisoituneempaa. Tällaiselle välimuodolle ei 

käsittääkseni ole omaa käsitettä, mutta sitä voisi kutsua tässä yhteydessä esimerkiksi semi-

institutionaaliseksi kääntämiseksi. 

Itsekääntämistä on tutkinut myös Desjardins (2017, 2019). Hän nostaa käsitteen esille 

tutkiessaan sosiaalisen median viestinnän yhteyttä monikieliseen viestintään ja kääntämiseen. 

Kääntämisen, kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmaa on huomioitu sosiaalisen 

median tutkimuksessa toistaiseksi varsin vähän, eikä alojen välillä ole juurikaan tieteenalojen 

yhteistä konvergenssia, vaikka kulttuurienvälinen viestintä ja siten myös kääntäminen ovat 

kytköksissä digitaaliseen viestintään, ja itsekääntäminen muodostaa merkittävän osan 

sosiaalisen median viestinnästä. (Desjardins 2017: 2.) Desjardinsin (2019: 171) mukaan 

itsekääntämisen ”itse” voi muodostua myös useista henkilöistä koostuvasta ryhmästä. Tämä 

pitänee paikkansa myös ylioppilaskuntien käännösviestinnässä, sillä vaikka niiden viestinnästä 

vastaa pääsääntöisesti yksin joko viestintävastaava tai sektorivastaavat omien sektoriensa 
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osalta, yhteistyötäkin on (ks. esim. HYY 2018: 5; OYY 2019: 6). Keskeistä lieneekin se, että 

alkutekstin tuottanut taho vastaa myös kääntämisestä. 

Institutionaalisessa kääntämisessä käännösten kommunikatiivinen funktio on tyypillisesti 

yhtenevä alkutekstin kanssa: vaikka käännös on suunnattu eri alakohderyhmälle kuin alkuteksti, 

sen olisi toivottavaa välittää sama viesti (Koskinen 2011: 58). Institutionaalinen kääntäminen 

on kollektiivista ja anonyymiä sekä tyypillisesti standardisoitua esimerkiksi tyylioppaiden, 

sanastojen ja termipankkien käytön kautta (mp.; Schäffner 2018: 206). Koskinen (2011: 58) 

korostaa myös ekvivalenssin suurta merkitystä institutionaalisessa kääntämisessä. Epäilemättä 

EU:n kaltaisissa virallisissa ja merkittävissä instituutioissa tämä pitääkin paikkansa. Virallisissa 

yhteyksissä on tärkeää, että vastaanottajat saavat kielestä riippumatta saman informaation. 

Nähdäkseni myös se, että instituution julkaisut ovat tyyliltään ja ulkoasultaan tunnistettavia ja 

yhdenmukaisia henkii virallisuutta ja luotettavuutta. Vaikka institutionaalisessa kääntämisessä 

pyrkimyksenä onkin yhdenmukaisuus ja tunnistettavuus, kieliversioiden välillä voi kuitenkin 

esiintyä myös ”uudelleensuuntaamista ja näkökulmanvaihdoksia samoin kuin tarkoituksellisia 

ja tahattomiakin muokkauksia” (Kolehmainen ym. 2015: 6). 

Institutionaalinen kääntäminen näkyy laajana kirjona erilaisia käännösstrategioita, -kulttuureita 

ja -käytäntöjä, ja sen ymmärtämiseksi on syytä tutkia yksityiskohtaisesti erilaisia 

institutionaalisia konteksteja, mikä muodostaa käännöstieteessä varsin uuden tutkimushaaran 

(Koskinen 2011: 59). Vaikka tutkielmani pääpaino ei olekaan ylioppilaskuntien sisäisten 

käännöskäytäntöjen ja -olosuhteiden tarkastelussa, saa niiden viestintää ja kieltä sivuavista 

linjauksista sekä tutkielman aineistosta osviittaa kääntämisen kulttuurista ja roolista. 

Kolehmainen, Koskinen ja Riionheimo (2015: 377) esittävät tähän liittyen myös 

mielenkiintoisen huomion siitä, että käännöksen tuottamisen motiivi ei välttämättä rajoitu vain 

viestin välittämiseen. Kääntämisellä itsessään voi olla symbolinen rooli kielipolitiikan ja 

yhdenvertaisuuden toteuttamisessa (mp.), ja näistä jälkimmäinen lieneekin yhdenvertaisuuden 

merkitystä korostaville ylioppilaskunnille olennainen. 

 

3.2 Monikielisyys 

Kääntäminen ja monikielisyys ovat kumpikin kulttuurienvälisiä ilmiöitä: siinä missä 

kääntämisessä yhdellä kielellä kirjoitettu teksti korvataan toiselle kielelle käännetyllä tekstillä, 

monikielisyydessä erikieliset tekstit esiintyvät rinnakkain (Grutman 2009b: 182). 
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Ylioppilaskuntien Instagram-julkaisut ovat olemukseltaan monikielisiä, sillä niissä 

(mahdolliset) eri kieliversiot ovat samassa yhteydessä. Ylioppilaskuntien Instagram-viestintää 

onkin mielekästä tarkastella monikielisyyden käsitteen kautta, sillä kieliversiot eivät aina ole 

sisällöltään ja laajuudeltaan täysin toisiaan vastaavia. Näin kääntämisestä saadaan 

kokonaisvaltaisempi kuva, kun pääpaino ei ole vain käännetty-ei käännetty-dikotomiassa. 

Myös Meylaerts (2010) käsittelee monikielisyyden ja kääntämisen suhdetta. Grutmanin 

(2009b) kaksijakoisesta näkemyksestä poiketen Meylaerts (2010: 227) näkee kääntämisen ja 

monikielisyyden olevan erottamattomasti kytköksissä toisiinsa. Meylaertsin (mts. 227–228) 

mukaan kääntäminen on väistämättä läsnä monikielisessä yksilössä tai ympäristössä, ja 

nykypäivän kansainvälisissä instituutioissa monikielisyys on olennainen osa arkea. 

Institutionaalisissa konteksteissa käännös menettää valmistuttuaan statuksensa käännöksenä, ja 

se nähdään käännöksen sijasta alkutekstin veroisena tekstinä (mts. 228; Koskinen 2011: 58). 

Näin ollen alkutekstiä ja käännöstä voidaankin pitää luokkina riittämättöminä kuvaamaan 

tilannetta, jossa tekstit sijoittuvat pikemminkin monen käännöstekstin ketjuun kuin selkeästi 

joko alkutekstin tai käännöksen rooliin (Meylaerts 2010: 228). 

Monikielisyyttä on tutkinut myös Reh (2004), joka luokittelee tekstin monikielistämisessä 

hyödynnettävät strategiat neljään luokkaan: toistavaan, osittaiseen, limittäiseen ja 

täydentävään monikielisyyteen (termien suomennokset Kolehmainen ym. 2015: 377). 

Toistavassa monikielisyydessä sama viesti toistetaan useammalla kuin yhdellä kielellä 

esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa yhteisön joukossa on sellaisia, jotka eivät ymmärrä 

yhtä kielistä (Reh 2004: 8). Tämä on ylioppilaskuntienkin viestinnän lähtöasetelma, kuten 

alaluvusta 2.2 käy ilmi. Osittainen monikielisyys puolestaan viittaa tilanteeseen, jossa kaikki 

informaatio on saatavilla vain yhdellä kielellä, ja osia siitä on käännetty yhdelle tai useammalle 

kielelle (mas. 10). Limittäisessä monikielisyydessä sama informaatio on saatavilla useammalla 

kuin yhdellä kielellä, mutta kieliversioissa on myös sisältöä, jota ei muissa versioissa ole 

(mas. 2). Täydentävässä monikielisyydessä tekstin eri osat ovat saatavilla eri kielillä siten, että 

on ymmärrettävä niistä kaikkia, jotta saa kaiken informaation (mas. 14). Kolmessa viimeksi 

mainitussa on keskeistä se, että viestiä räätälöidään kohderyhmän mukaan joko lisäämällä tai 

poistamalla informaatiota tai tarjoamalla kokonaan erilainen viesti eri kohderyhmille. Koskinen 

(2013b: 318) huomauttaa, että vaikka Rehin luokittelu auttaa aineiston jäsentelyssä, 

”käännöstieteilijän näkökulmasta monia kysymyksiä jää vielä avoimeksi. Millä tavoin 

käännökset on tehty? Onko niissä käytetty pragmaattisia adaptaatioita, kuten selittämistä? Onko 

käännös kohdeorientoitunut vai alkutekstisuuntautunut?”. Muun muassa tästä syystä käytän 
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määrällisen ohella laadullista analyysimenetelmää, jotta pystyn tuottamaan aineistosta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja monipuolisen kuvan. 

Monikielistä viestintää voi lähestyä myös laajasta, eri ulottuvuuksia yhdistelevästä 

tulokulmasta. House ja Rehbein (2004) käyttävät käsitettä ”kieliyhdistelmä” (language 

constellation, ei vakiintunutta suomennosta), johon sisältyy erilaisia parametrejä, kuten 

käytetyt kielet, kielenkäytön tilanne, osallistujien roolit ja taidot, kielten sosiopoliittinen status, 

kielten typologinen etäisyys ja kielten erottelun, sekoittamisen ja vaihtelun aste (mp. 3). Näiden 

parametrien avulla on nähdäkseni mahdollista tutkia kääntämistä ja monikielisyyttä 

monitieteellisesti siten, että kokonaiskuva sisällyttää niin lingvistisiä, sosiopoliittisia kuin 

sosiaalisiakin ulottuvuuksia. 

 

3.3 Kieli- ja käännöspolitiikka 

Kieli- ja käännöspolitiikan tutkimusta käsitellessä on ensin syytä kiinnittää huomiota termien 

kääntämiseen. Lähdekirjallisuudessa näihin viitataan termeillä language policy ja translation 

policy (esim. Meylaerts 2011a, 2011b). Englannin sana policy voi tarkoittaa joko politiikkaa, 

eli ohjaavia linjauksia, tai käytännön menettelytapoja (OED s.v. policy). Käytän termiä tässä 

tutkielmassa sen kummassakin merkityksessä ja pyrin ilmaisemaan mahdollisimman selkeästi, 

kummasta merkityksestä kulloinkin on kyse. 

Kielipolitiikka on laaja, monitieteinen ja vahvasti poliittisestikin värittynyt aihe (ks. esim. 

González Núñez 2016), jonka kaikkiin ulottuvuuksiin ei tämän maisterintutkielman laajuudessa 

ole mahdollista paneutua syvällisesti. Aihetta on kuitenkin perusteltua sivuta, sillä kuten muun 

muassa Tesseur (2017: 632), Meylaerts (2011b) ja González Núñez (2016) korostavat, kieli- ja 

käännöspolitiikan välillä on vahva kytkös ja kielipoliittisiin päätöksiin väistämättä sisältyy 

käännöspoliittisia päätöksiä – ”ei ole kielipolitiikkaa ilman käännöspolitiikkaa” (Meylaerts 

2011b: 744; käännös EN). Käännöspolitiikkaa ja institutionaalista kääntämistä on puolestaan 

tutkittu aikaisemmin verrattain vähän, ja tutkimukset keskittyvät lähinnä valtioiden ja 

monikansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden ja instituutioiden, kuten Amnestyn ja 

Euroopan unionin tasolle (ks. esim. Koskinen 2000; Meylaerts 2011b; González Núñez 2016; 

Tesseur 2017). Käännöspolitiikka on nähdäkseni kuitenkin oleellinen etenkin institutionaalisen 

kääntämisen ja monikielisen viestinnän näkökulmista, sillä se luo perustan ja linjaukset 
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instituutioiden kielivalinnoille ja kääntämiskäytännöille, joita tässäkin tutkielmassa 

tarkastellaan sekä linjausten että käytännön tasolla. 

Kieli- ja käännöspolitiikan tutkimuksessa policy-termillä voidaan viitata suppeasti määriteltynä 

hallituksen tai hallinnon harjoittamiin, laissa määriteltyihin poliittisiin tai julkisiin käytäntöihin. 

Laajempi määritelmä laskee valtionhallinnon lisäksi mukaan myös muut institutionaaliset tahot 

ja kansainväliset organisaatiot (esim. EU ja YK) sekä yritykset, jotka noudattavat 

toiminnassaan tiettyjä käytäntöjä ja linjauksia. (Meylaerts 2011a: 163.) Kieli- ja 

käännöspolitiikka eivät siis rajoitu vain viranomaisiin ja hallintoelimiin: ”Myös melko 

epämuodollisissa tilanteissa ja erilaisilla tahoilla on käännöspoliittinen ulottuvuus: politiikalla 

voidaan tällöin viitata esimerkiksi käännösstrategioihin, yleisiin käytäntöihin ja ohjaaviin 

linjauksiin” (Meylaerts 2011a: 167; käännös EN). Myös ylioppilaskunnilla on selkeä 

käännöspoliittinen ulottuvuus, sillä kuten tutkielman alaluvusta 2.2 käy ilmi, ne seuraavat 

toiminnassaan muun muassa kielelle ja kääntämiselle sekä niihin liittyvän toiminnan 

saavutettavuudelle ja yhdenvertaisuudelle asettamiaan ohjaavia linjauksia. 

Valtiotasolla kieli- ja käännöspolitiikka linkittyvät kiinteästi monikielisyyteen ja kansalaisten 

oikeuksiin (ks. esim. Meylaerts 2010: 228). Täysin yksikielinen valtio on ihanne, mutta 

saavuttamaton: todellisuudessa valtioiden väestöön kuuluu sekä historiallisia (esim. katalaanit 

ja baskit Espanjassa) sekä maahanmuuton seurauksena syntyneitä kielivähemmistöjä 

(Meylaerts 2011b: 744). 1900-luvun loppupuolelta alkaen valtiot ovat tiedostaneet yhä 

laajemmin väestönsä monikielisyyden, minkä myötä kuvaan on astunut myös keskustelu 

kielellisistä oikeuksista: mitä kielelliset oikeudet ovat, ovatko ne myönnettävissä sekä kenelle 

ja miten ne tulisi myöntää (González Núñez 2016: 12–13). Nykymaailmassa vähemmistöjen 

oikeudet ovat parantuneet ja toisaalta myös liikkuvuus valtioiden välillä on lisääntynyt, mikä 

asettaa valtioille haasteita vähemmistökielten ja kääntämisen osalta. Haasteita ovat muun 

muassa se, pitäisikö tekstejä kääntää, ja jos, niin missä tilanteissa, kenelle ja minkä kielien 

välillä; kuka vastaa kääntämisestä tai tulkkaamisesta, onko kääntäminen taloudellisesti 

mahdollista ja käytännöllistä, mitä vaikutuksia kääntämisellä on ja niin edelleen. (Mts. 5.) 

Samantyyppisiä haasteita on valtioiden lisäksi myös muilla instituutioilla ja toimijoilla, joiden 

organisaatio tai kohdeyleisö on kielellisesti heterogeeninen, eivätkä ylioppilaskunnat ole 

poikkeus. Siinä missä valtion instituutioiden on muokattava kielipolitiikkaansa siten, että 

kansalaisten kielelliset oikeudet ja vähemmistökielisten väestöryhmien integraatio 

yhteiskuntaan voidaan taata (mp.), muiden instituutioiden ja organisaatioiden on tärkeää 
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tunnistaa kohderyhmänsä kielelliset tarpeet ja vastata niihin. Kuten alaluvusta 2.2 käy ilmi, 

ylioppilaskunnat ovat tässä suhteessa ainakin linjausten tasolla hyvin tiedostavia. 

Kieltä ja kääntämistä ohjaavilla linjauksilla ja käytännöillä on etenkin valtiotasolla suurta 

merkitystä erityisesti silloin, kun ne vaikuttavat kansalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen 

edellytyksiin. Kieli- ja käännöspolitiikka voidaan nähdä kokoelmana lakeja ja sääntöjä, jotka 

sääntelevät kääntämistä julkisella sektorilla, eli esimerkiksi koulutuksessa, oikeudellisissa 

asioissa, poliittisissa instituutioissa, hallinnossa ja mediassa. Näin ollen valtioiden hallinto 

toimii ikään kuin portinvartijana kansalaisten sekä julkisen elämän ja palveluiden välillä. 

(Meylaerts 2011a: 165.) Niiden piiristä jää ulos, jos ei osaa valtion hyväksymiä kieliä. Myös 

Koskinen (2013a: 13) katsoo kielen vallankäytön keinoksi: ”Kyse on siis mitä suurimmassa 

määrin kielen käytön keinoista, ja se, jolla ei ole lainkaan kykyä käyttää yhteisön määrittämiä 

kieliä, on tyystin vailla tätä valtaa, ellei mahdollisuutta ja resursseja kielirajojen ylittämiseen 

ole.” Ylioppilaskuntien tapauksessa tätä voisi havainnollistaa tilanne, jossa suomea osaamaton 

kansainvälinen opiskelija suljetaan ulos yhteisöstä siten, että yhteisössä käytetään vain suomen 

kieltä. Alaluvun 2.2 perusteella tämä on seikka, jota ylioppilaskunnat nimenomaisesti pyrkivät 

välttämään omassa toiminnassaan viestimällä kaksi- tai monikielisesti. 

Kansainvälisten instituutioiden osalta Meylaerts (2011a: 167) tunnistaa kolme 

käännöspolitiikan tyyppiä sen perusteella, miten niissä suhtaudutaan kääntämiseen ja 

monikielisyyteen. Ensimmäisessä lingua francan tai ei-kääntämisen (non translation) tyypissä 

käytetään vain yhtä kieltä, toisessa monenvälisen kääntämisen (multilateral translation) 

tyypissä käännetään kaikista kielistä kaikkiin kieliin ja kolmannessa instituution sisäisen ei-

kääntämisen (non translation within the institution) tyypissä instituution sisällä käytetään vain 

yhtä kieltä, mutta ulkoinen viestintä käännetään (mp.). Vaikka suoria yhtäläisyysmerkkejä ei 

kansainvälisten ja Suomessa toimivien suomalaisten instituutioiden välille voikaan vetää, 

Meylaertsin tyypeistä jälkimmäinen kuvannee parhaiten ylioppilaskuntien käännöspoliittista 

tilannetta: ylioppilaskunnat instituutiona ovat pääsääntöisesti yksikielisiä, sillä niiden 

toimijakunta koostuu pääosin suomea puhuvista, jolloin tarvetta kääntämiselle sisäisissä 

toiminnoissa ei juuri ole. Poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia, ja tällöin tarpeen vaatiessa 

esimerkiksi hallinnossa käytettäneen englantia tai muuta yhteistä kieltä, mikäli esimerkiksi 

hallitukseen tai henkilöstöön kuuluu muuta kuin suomea käyttävä henkilö. Ulkoinen viestintä 

puolestaan on ylioppilaskuntien linjausten mukaan lähtökohtaisesti tai tarpeen mukaan 

kaksikielistä tai, kuten HYYn tapauksessa, jopa kolmikielistä (ks. tarkemmin luku 2.2). 
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Kieli- ja käännöspolitiikka liittyy myös osallistavan demokratian toteutumiseen. Meylaerts 

(2011b: 746–752) lähestyy valtioiden kieli- ja käännöspoliittisten linjausten mahdollisia 

vaikutuksia vähemmistöjen kielellisiin oikeuksiin ja edellytyksiin sopeutua yhteiskuntaan juuri 

tästä kulmasta. Valtionhallinnon kieleen ja kääntämiseen liittyvät linjaukset vaikuttavat 

esimerkiksi kansalaisten edellytyksiin osallistua demokraattiseen päätöksentekoon (mas. 745). 

Vaikka valtio ja ylioppilaskunta eivät vertailukelpoisia olekaan, demokraattinen 

päätöksentekoprosessi on molemmille yhteistä, joskin valtiotasolla mittakaava on 

huomattavasti suurempi. Ylioppilaskuntien jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa vastaavasti 

niiden toimintaan esimerkiksi äänestämällä edustajisto- tai hallitusvaaleissa. Tässä on toki 

tärkeää muistaa, että kansainvälisistä opiskelijoista osa on vaihto-opiskelijoilta, joilta ei 

edellytetä ylioppilaskunnan jäsenyyttä, ja jäsenyys puolestaan on edellytys äänioikeudelle. 

Keskeistä on kuitenkin se, että mahdollisuus jäsenyyteen ja siten äänioikeuteen on olemassa. 

Meylaertsin huomio esimerkiksi maahanmuuttajien sopeutumisesta uuteen kotimaahansa 

valtion kieli- ja käännöspolitiikan näkökulmasta on myös sikäli verrannollinen 

ylioppilaskuntiin (ja yliopistoihin), että niiden kieli- ja käännöskäytännöt vaikuttavat osaltaan 

siihen, miten maahanmuuttajiin tai kielivähemmistöön kuuluviin henkilöihin tässä vertautuvat 

kansainväliset opiskelijat sopeutuvat suomalaiseen yliopistoyhteisöön. Monikielinen viestintä 

ja englantia käyttävien tarpeiden huomiointi on sopeutumisprosessin kannalta tärkeää, ja 

osallistumisedellytysten kehittäminen on huomioitu myös ylioppilaskuntien toimintaa 

ohjaavissa asiakirjoissa (ks. esim. OYY 2019: 3; TYY 2020: 12; myös luku 2.2). 

Valtiotasoisen kieli- ja käännöspolitiikan ytimessä ovat kansalaisten oikeudet, arvot ja 

valtasuhteet sekä kysymys siitä, kenellä on oikeus olla osa yhteiskuntaa (González Núñez 

2016: 2). Tämä kytkeytyy myös yhdenvertaisuuden ihanteeseen, jossa kaikilla on yhtäläiset 

edellytykset toimia yhteiskunnassa kielestä riippumatta. Yhdenvertaisuus linkittää aiheen myös 

ylioppilaskuntien tasolle, vaikka yliopistoyhteisössä ei samalla tavalla ole kyse 

perusoikeuksista eivätkä kansainväliset opiskelijat ole verrattavissa valtion kansalaisiin, vaan 

kääntämisen lähtökohtana on pikemminkin ylioppilaskuntien (ja yliopistojen) oma pyrkimys 

taata myös suomea osaamattomien edellytykset saada tietoa ja osallistua yliopistoyhteisön 

toimintaan. Siinä missä valtioiden tapauksessa näistä asioista päätetään lainsäädännön tasolla, 

ylioppilaskunnissa vastaavassa roolissa ovat toimintaa ohjaavat asiakirjat ja ylioppilaskuntien 

päätöksenteosta vastaavat elimet, jotka näiden asiakirjojen laatimisesta vastaavat. Tämä 

osoittaa, että kääntäminen lähtee ylioppilaskuntien omista arvoista eikä ulkoisen pakon 
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sanelemana: niillä on pyrkimys yhteisöllisyyden vahvistamiseen niin viestinnässä kuin 

toiminnassa yleensäkin. 

Kieli- ja käännöspolitiikkaa instituutioiden tasolla on tutkinut Meylaertsin lisäksi esimerkiksi 

Tesseur (2017), joka on perehtynyt Amnestyn käytäntöihin. Tesseur (2017: 632) esittää 

mielenkiintoisen huomion siitä, että käännösten syntykonteksti muokkaa käännöksiä ja 

toisaalta käännökset muokkaavat osaltaan syntykontekstiaan. Ylioppilaskuntien toimintaa 

ohjaaviin asiakirjoihin perustuvan tulkintani mukaan myös ylioppilaskuntien viestinnän kaksi- 

tai kolmikielisyys edistää samalla tavoin niiden monikielisyyttä ja yhteisöllisyyttä ympäristönä, 

ja toisaalta ylioppilaskuntien arvot ja niiden pohjalta muotoillut linjaukset vaikuttanevat siihen, 

mitä ja miten viestintäsisältöjä käytännössä käännetään. 

 

3.4 Käännöskulttuuri 

Institutionaaliseen kääntämiseen niveltyy myös käännöskulttuurin käsite. Termi kattaa 

vakiintuneet ”kääntämistä ja tulkkausta koskevat ajattelutavat, toimintamallit ja arvot” 

(Koskinen 2013a: 15–16). Kujamäen kiteytyksen mukaan kyse on siitä, ”kuinka jokin 

yhteiskunta, yhteisö tai instituutio on järjestänyt kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvät asiat” 

(2013: 33). Vakiintuneiden toimintatapojen lisäksi käsite kattaa myös ”[käännös]toiminnan ja 

toimijoiden statuksen” kyseessä olevan tahon sisällä (mp.). Käännöskulttuureja voi olla 

monella tasolla valtakunnallisesta paikalliseen. Instituutioiden tapauksessa käännöskulttuurin 

ilmentymiä voivat olla esimerkiksi pohdinnat siitä, millaisia tekstejä käännetään, kuka tekstit 

kääntää ja mitä kääntämisestä maksetaan. (Mp.) Käännöskulttuuriin liittyy myös arvovalintoja 

ja resursointia: ensin on arvioitava kääntämisen tarve ja käytettävissä olevat resurssit, jotka 

sanelevat sen, millaisiin toimiin ryhdytään (mas. 34).  

Käännöskulttuurin muotoutumisen taustalla saattavat vaikuttaa niin ulkoiset, pakottavat seikat 

(esim. lait ja asetukset) kuin instituution omat näkemykset (mas. 34–35). Nähdäkseni tämä 

liittyy läheisesti instituutioiden harjoittamaan kieli- ja käännöspolitiikkaan: käännöskulttuuri 

kuvaa sitä, miten kieli- ja käännöspoliittiset linjaukset ja päätökset (kansainvälisistä ja 

kansallisista instituution sisäisiin) pannaan toteen käytännössä ja minkälaisia prosesseja ja 

ajatusmalleja toimeenpanoon liittyy instituution sisällä. Esimerkiksi Suomessa 

kielilainsäädäntö on varsin suppeaa, ja velvoitteita on vain suomen ja ruotsin suhteen (Kielilaki 

423/2003, §:t 5 ja 33). Suomessa eri tahojen kielivalinnat pohjautuvat siis usein pakon sijasta 
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muihin intresseihin ja syihin, eli kielipolitiikka rakentuu sääntelyn sijasta käytäntöjen pohjalta 

(Koskinen 2013b: 323). Ylioppilaskunnilla ei ole suoranaista ulkoa kohdistuvaa velvoitetta 

kääntää sisältöjään englanniksi, joten paine on pikemminkin sisäsyntyistä. Ylioppilaskuntien 

käännöskulttuurin syntymiseen ja kehittymiseen vaikuttaneekin pääasiallisesti niiden oma 

tahtotila huomioida kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet, mikä puolestaan näkyy linjauksina 

toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa ja siinä, miten näitä linjauksia käytännön käännöstoiminnassa 

noudatetaan. (Ks. luku 2.2.) 

Kujamäki (2013) jäsentää käännöskulttuureita myös niiden virallisuuden tai epävirallisuuden 

mukaan. Tämän näkemyksen mukaan viralliset käännöskulttuurit tarkoittavat sääntöihin ja 

säädöksiin kirjattuja abstraktioita ja epäviralliset puolestaan niiden käytännön toteutuksia 

(mts. 35). Jäsentelyä voi soveltaa käytäntöön tarkastelemalla instituution ohjaavia linjauksia 

suhteessa käytännön käännöstoimintaan, mikä onkin tutkielmani keskiössä – tosin työni 

pääpaino on käännöksissä eli käännöstoiminnan lopputuotteissa eikä laajemmissa 

kääntämiseen liittyvissä järjestelyissä, joiden tarkastelu edellyttäisi erilaista lähestymistapaa. 

Sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta käännöskulttuureita muokkaavat myös kulloinkin 

yhteiskunnassa vallitsevat sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmät, valtasuhteet ja diskurssit 

kääntämisestä (mas. 37, 39). Näin ollen myös käännöstoimintaan osallistuvien tahojen (mm. 

kääntäjät, tilaajat, vastaanottajat) asema alan kentällä vaihtelee valtasuhteiden mukana (mp.). 

Nykyhetkelle tyypillistä on esimerkiksi kääntäjien näkymättömyys (mas. 38.). Kuten 

alaluvussa 3.1 on käsitelty, etenkin institutionaalisessa kääntämisessä kääntäjä on näkymätön 

ja hänen toimijuutensa minimissä. Tätä näkymättömyyttä vahvistavat esimerkiksi anonyymiksi 

ja kollektiiviseksi luonnehditussa institutionaalisessa kääntämisessä tyypilliset sanastot, 

tyylioppaat ja muut resurssit, joilla varmistetaan yhdenmukaiset ja instituution äänen mukaiset 

käännökset (tai pikemminkin kieliversiot, sillä alkutekstin ja käännöksen suhdetta pyritään 

häivyttämään). (Meylaerts 2010: 228; Koskinen 2011: 58.) Kääntäjien näkymättömyys on läsnä 

myös ylioppilaskunnissa, sillä vain kahden ylioppilaskunnan asiakirjoista löytyy mainintoja 

kääntäjistä. HYYn kielistrategiassa mainitaan, että sillä on ruotsin ja englannin kääntäjiä, kun 

taas OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan, että ylioppilaskunnalla on 

eräänä vuonna ollut kääntäjäharjoittelija (HYY 2018: 5; OYY 2019a: 18). Tulkintani mukaan 

tämä saattaa kertoa pragmaattisesta suhtautumisesta kääntämiseen: kyseessä ei niinkään ole 

kääntäjäkeskeinen luova prosessi, vaan käännöstoiminnan funktio on viestin välittämisessä 

kansainvälisille opiskelijoille. 
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4 Aineisto ja tutkimusmenetelmät 

 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani aineiston ja sen analysointiin käyttämäni menetelmät. 

Alaluvussa 4.1 kuvaan aineistoani sekä avaan prosessia ja päätöksentekoa aineiston valinnan, 

rajauksen ja keruun takana. Alaluvussa 4.2 pureudun aineistoon ja sen käyttöön ja keruuseen 

liittyviin tutkimuseettisiin seikkoihin ja perustelen tässä suhteessa tekemiäni ratkaisuja. 

Alaluvussa 4.3 esittelen aineiston analysoinnissa käyttämäni kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 

menetelmän sekä perustelen yhdistelmälähestymistavan etuja tutkimuskohteeni kannalta. 

 

4.1 Aineiston kuvaus 

Tarkastelen tutkielmassani Instagram-julkaisujen tekstiosia. Instagram-julkaisu koostuu yhden 

tai useamman kuvan tai videon ja tekstin yhdistelmästä, jossa teksti voi olla kytköksissä kuvaan 

esimerkiksi selittäen sitä. Kuvitus ja teksti voivat myös olla täysin irrallisia toisistaan. Tekstiosa 

voi julkaisusta ja ylioppilaskuntien käytännöistä riippuen olla varsinaisessa saatetekstikentässä, 

kuvankäsittelytyökalulla kuvaan tai kuviin lisättynä tai kommenttikentässä. Joissakin 

tapauksissa esimerkiksi suomenkielinen teksti on kuvassa ja englanninkielinen teksti 

saatetekstikentässä, tai toinen kieliversio saatetekstissä ja toinen kommenttina. Tällaisissa 

tapauksissa käsitän julkaisun tekstiosan koostuvan sekä suomen- että englanninkielisestä 

tekstistä, vaikka ne eroavatkin toisistaan muodoltaan. Koska tarkoitukseni ei ole käsitellä 

julkaisuja multimodaalisesta näkökulmasta, en huomioi kuvien roolia muuten, ellei sille 

jostakin syystä ole erityistä tarvetta. Aineiston keruuvaiheessa tekemieni havaintojen pohjalta 

ylioppilaskuntien Instagram-viestinnässä teksti on usein keskiössä ja kuva on vain niin 

sanottuna kuvituskuvana. Tämä ja se, että tutkielman pääpaino on teksteissä ja niiden 

käännöksissä, puoltaa myös kuvien jättämistä tarkastelun ulkopuolelle. 

Tutkielman aineisto muodostuu kuuden Instagramia viestinnässään aktiivisimmin käyttävän 

ylioppilaskunnan elokuun 2019 ja toukokuun 2020 välillä julkaisemista Instagram-julkaisuista 

(n = 850). Tutkimukseen sisällytetyt ylioppilaskunnat ovat Helsingin (HYY), Itä-Suomen 

(ISYY), Oulun (OYY), Turun (TYY) ja Vaasan (VYY) yliopistojen sekä Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston (LTKY) ylioppilaskunnat. Valitsin kyseiset ylioppilaskunnat 

julkaisumäärän perusteella kaikkien yliopistolaissa mainittujen suomenkielisten yliopistojen 

ylioppilaskuntien joukosta, joita on yhteensä 11 (2009/558 §:t 1, 46). Aineiston 
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esiselvitysvaiheessa kirjasin jokaisen ylioppilaskunnan julkaisumäärät kieliversioittain ja 

kuukausittain Excel-taulukkoon yhden lukuvuoden ajalta (elokuu 2019–heinäkuu 2020). 

Julkaisuja kertyi kaikkien ylioppilaskuntien osalta yhteensä 1 315. Kesäkuukausina 

suurimmalla osalla ylioppilaskuntia toiminta on vähäistä, joten viestintätarpeetkin vähenevät – 

vuoden 2020 kesä- ja heinäkuun osalta julkaisuja oli vain 83. Päätin rajata nämä kaksi kuukautta 

pois tarkastelusta, sillä vähäisen julkaisumäärän vuoksi rajaus tuskin vaikuttaa aineistosta 

tehtäviin havaintoihin ja otannan edustavuuteen eikä niiden sisällyttäminen olisi luultavasti 

tuonut lisäarvoa tutkimukselle.  

Aineiston lopullinen keruujakso 1.8.2019–31.5.2020 kattaa lähes kokonaisen lukuvuoden 

(1.8.–31.7.) ja ilmentää näin myös yliopiston ja opiskelijoiden vuodenkiertoa. Kaikkien 11 

ylioppilaskunnan julkaisujen kokonaismäärä keruujaksolla oli 1 232, joiden joukosta sisällytin 

tutkielmaan kuusi eniten julkaisuja tuottanutta ylioppilaskuntaa, joiden yhteenlaskettu 

julkaisumäärä on 867 (ks. taulukko 1 tässä alaluvussa). Nämä kuusi ylioppilaskuntaa julkaisivat 

kukin 104–182 julkaisua (ks. taulukko 1), mikä vastaa keskimäärin 1–2 julkaisua kolmea päivää 

kohden ja havainnollistaa Instagramin aktiivista käyttöä. Poimin näistä 867 julkaisusta 

julkaisupäivän ja saatavilla olevat kieliversiot (suomi, englanti tai molemmat) Excel-

taulukkoon, jota hyödynsin myöhemmin myös aineiston luokitteluun ja analysointiin. 

Ylioppilaskuntien Instagram-viestinnälle on tyypillistä myös muiden yliopistoyhteisöön 

kuuluvien tahojen ”kaappaukset” eli tilin luovuttaminen esimerkiksi vuorokaudeksi toisen 

tahon käyttöön. Kaappaukseen kuuluu pääsääntöisesti julkaisu ylioppilaskunnan tilin 

varsinaisessa syötteessä, minkä lisäksi kaappaava taho voi julkaista Tarinat-ominaisuudella 

toimintaansa esittelevää sisältöä, joka ei tallennu tilin varsinaiseen syötteeseen ja joka on 

katsottavissa 24 tunnin sisällä julkaisusta. Esimerkiksi HYYn ja TYYn tileillä on muutamia 

paikallisten speksien (opiskelijoiden improvisaatiomusikaali) julkaisuja, joissa mainostetaan 

tulevia esityksiä. Tällaisia julkaisuja on aineistossa yhteensä 17. Nämä julkaisut on laskettu 

taulukossa 1 esitettyyn julkaisujen kokonaismäärään, mutta rajattu pois analyysistä, sillä 

ulkopuolisen tahon tuottamina niitä ei voi suoranaisesti laskea ylioppilaskuntien omaksi 

viestinnäksi, vaikka ne niiden tileillä onkin julkaistu. Näin ollen varsinaiseen analyysiin on 

sisällytetty keruujaksolla julkaistuista 867 julkaisusta 850. Jatkossa viittaan näihin 850 

analysoitavaan julkaisuun ilmaisulla koko aineisto. 

Taulukko 1 alla havainnollistaa tarkasteluun valikoimieni ylioppilaskuntien julkaisumääriä 

muihin ylioppilaskuntiin suhteutettuna. 
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Taulukko 1. Kaikkien ylioppilaskuntien julkaisumäärät keruujaksolta elokuu 2019–toukokuu 2020, varsinaiseen 

analyysiin sisällytetyt lihavoituina harmaalla pohjalla. Julkaisumäärät on jaoteltu kieliversion eli julkaisussa 

käytetyn kielen tai kieliyhdistelmän mukaan. 

 Ylioppilaskunta FI FI + EN EN Yht. 

 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) 8 37 56 101 

 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) 12 97 4 113 

 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) 6 174 2 182 

 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 1 43 1 45 

 Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) 12 76 0 88 

 Lappeenrannan tekn. yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) 10 134 2 146 

 Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) 3 158 11 172 

 Taideyliopiston ylioppilaskunta (TAIYO) 3 20 8 31 

 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (TREY) 1 99 0 100 

 Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) 14 84 6 104 

 Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) 30 120 0 150 

Yhteensä  

(%)  

100 

(8,1 %) 

1 042 

(84,6 %) 

90  

(7,3 %) 

1 232 

(100 %) 

Sisällytin tutkielmaan kuusi ylioppilaskuntaa, koska tällöin aineiston koko on vielä 

hallittavissa, mutta riittävän suuri tarkoituksenmukaiseen kvantitatiiviseen analyysiin. 

Ylioppilaskuntien valinnassa pyrin mahdollisimman tasapainoiseen aineistopohjaan. 

Rajausperusteina käytin ensisijaisesti julkaisujen määrää ja toissijaisesti kieliversioiden 

vertailukelpoisuutta. Julkaisujen määrä on perusteena, koska Instagramin aktiivinen 

hyödyntäminen on samalla osoitus sen roolista tärkeänä viestintäkanavana ja koska laajempaa 

aineistopohjaa on mielekkäämpi tarkastella, kun yhtäläisyydet ja eroavaisuudet nousevat 

paremmin esiin. Kieliversioiden vertailukelpoisuudella puolestaan tarkoitan julkaisujen eri 

kieliversioiden mahdollisimman samankaltaista jakautumista ylioppilaskunnittain eli sitä, että 

aineiston pelkästään suomenkielisten ja pelkästään englanninkielisten sekä kaksikielisten 

julkaisujen suhteellinen määrä on ylioppilaskuntien kesken mahdollisimman tasainen. Olisin 

huomioinut kieliversioiden suhteellisen jakauman siinä tapauksessa, että määräperustainen 

valinta olisi muuten johtanut vertailukelpoisuuden heikkenemiseen eri ylioppilaskuntien 

välillä. Esimerkiksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan julkaisuista selkeä enemmistö on 

kirjoitettu vain englanniksi, kun taas kaikilla muilla valtaosa julkaisuista sisältää sekä suomen- 

että englanninkielisen tekstin ja yksikieliset julkaisut ovat vähemmistössä (ks. taulukko 1), 

jolloin AYY:n sisällyttäminen tarkasteluun olisi heikentänyt aineiston vertailukelpoisuutta. 

Tämä tosin heikentää tulosten edustavuutta, mutta tutkielman ei ole tarkoituskaan tuottaa 



 

30 

 

kaikkiin ylioppilaskuntiin yleistettävää tietoa, vaan kuvata tarkastelussa olevien 

ylioppilaskuntien käännöskäytäntöjä mahdollisimman kattavasti. 

Suomessa alkuvuodesta 2020 alkanut koronaviruspandemia on vaikuttanut koko yhteiskunnan 

ohella myös ylioppilaskuntien toimintaedellytyksiin heijastuen luonnollisesti niiden 

viestintään. Toimintoja pysähtyi ja tapahtumia jouduttiin perumaan; aineiston tapahtuma-

aiheisten julkaisujen osalta tämä näkyy erityisesti julkaisuina, joissa ilmoitetaan 

vapputapahtumien perumisista ja uudelleenkonseptoinneista. Toisaalta pandemian aikana on 

vastattu lisääntyneeseen tiedontarpeeseen tiedottamalla opiskelijoita pandemian vaikutuksesta 

opintoihin ja opiskelijoiden elämään ylipäänsä. Näin ollen pandemian aiheuttamista 

poikkeusoloista huolimatta sen vaikutukset eivät näy keruujaksolla niin merkittävästi, että 

aineiston laatu ja ylioppilaskuntien tyypillisen viestinnän edustavuus sen vuoksi heikkenisi. 

Valitulla keruujakson rajauksella aineisto on mahdollisimman tuore ja ylioppilaskuntien 

tavanomaista toimintaa kuvaava niin, että koronan vaikutukset eivät dominoi aineistoa. 

Valitsin Instagramin aineistolähteeksi ylioppilaskuntien käyttämien sosiaalisen median 

palvelujen joukosta sen käyttöaktiivisuuden ja vertailukelpoisuuden vuoksi. Kaikilla 

ylioppilaskunnilla on kyseisessä palvelussa julkinen tili, joten julkaisut on tarkoitettu julkisiksi, 

vaikka niiden näkeminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä (vrt. yksityiset tilit, joille on 

erikseen lähetettävä seurauspyyntö, jotta niiden sisältöjä voi katsella). Sosiaalisen median 

käyttö mainitaan myös kaikkien ylioppilaskuntien strategioissa (ks. alaluku 2.2), mikä korostaa 

sen roolia tärkeänä kanavana. Muita ylioppilaskuntien aktiivisesti käyttämiä sosiaalisen median 

palveluita ovat Facebook ja Twitter. Facebookissa on mahdollista asettaa julkaisuihin 

kieliversiot, jotka näkyvät käyttäjille sen perusteella, minkä kielen he ovat valinneet käyttöönsä 

palvelun asetuksissa: siinä missä yhdelle näkyy vain suomenkielinen teksti, toinen näkee vain 

englanninkielisen. Tämä ominaisuus on käytössä esimerkiksi HYYllä. Kyseisen ominaisuuden 

vuoksi aineiston kerääminen olisi ollut vaivalloista, ja koska aineiston esiselvityksen 

perusteella ylioppilaskunnan viestisisällötkin olivat Instagramin ja Facebookin välillä hyvin 

samankaltaisia ja toisinaan jopa identtisiä, Instagram näyttäytyi houkuttelevampana alustana. 

Twitterissä puolestaan on 280 merkin rajoituksen (Twitter 2021) takia tyypillistä julkaista 

lyhyitä viestejä, jolloin viesti on lähtökohtaisesti vain yhdellä kielellä, mikä ei kääntämisen 

näkökulmasta ole kovin hedelmällinen tutkimuskohde. 

Koska ylioppilaskuntien Instagram-sisällöt on tarkoitettu julkisiksi, ne lasketaan osaksi ulkoista 

viestintää, joka on aineiston saatavuuden kannalta helpompi tutkimuskohde kuin esimerkiksi 
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vain jäsenistölle lähetettävät uutiskirjeet, joita olisi pitänyt erikseen tiedustella. 

Tutkimusaineistona olisi voinut hyödyntää myös perinteisempien kanavien viestintää kuten 

verkkosivusisältöjä. Tämä olisi kuitenkin ollut aineiston vertailtavuuden näkökulmasta 

haastavaa, koska eri ylioppilaskunnilla on melko vaihtelevia käytäntöjä viestintäkanavien 

hyödyntämisen suhteen. 

Aineiston julkaisuissa esiintyy vaihtelevasti aihetunnisteita (hashtag). Aihetunnisteet eivät 

vaikuta kuuluvan kiinteästi mihinkään tiettyyn kieliversioon, vaan ne listataan usein julkaisun 

tekstin loppuun. Vaikka aihetunnisteet ovat näkyvillä, ne ovat verrattavissa kuvailutietoihin, 

sillä niitä hyödynnetään esimerkiksi asettamaan julkaisuja kontekstiin tai kokoamaan tiettyyn 

aiheeseen liittyvät julkaisut yhteen Instagramin hakutoiminnossa (Laestadius 2017: 576). 

Aihetunnisteita voidaan toki käyttää myös viestinnällisiin tarkoitusperiin, mutta tässä 

tutkielmassa tulkitsen aihetunnisteet julkaisun varsinaisen tekstisisällön sijasta nimenomaan 

kuvailutiedoksi ja rajaan ne analyysin ulkopuolelle. 

Tarkasteltavista ylioppilaskunnista HYYn viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, ja näin ollen sen 

viestintä on lähtökohtaisesti kolmikielistä. Tässä tutkielmassa en kuitenkaan huomioi 

ruotsinkielisiä kieliversioita, sillä keskityn opiskelemaani kielipariin suomi ja englanti. 

 

4.2 Aineiston keruuseen ja käyttöön liittyvät eettiset seikat 

Tutkimuseettisten seikkojen arviointi on tutkimuksessa ensiarvoisen tärkeää, ja se korostuu 

erityisesti aineiston ja sen keruumetodien kohdalla. Kososen ym. (2018: 119) sosiaalisen 

median tutkimuksen etiikkaa käsittelevässä artikkelissa todetaan, että julkisesti saatavilla 

olevaa aineistoa voi usein tutkia ilman, että aineiston tuottajalta tarvitsee pyytää suostumusta. 

Vaikka sisältöjen selailu Instagramissa edellyttää palveluun rekisteröitymistä, 

ylioppilaskuntien käyttäjätileillä julkaistu sisältö on tarkoitettu julkiseksi, minkä lisäksi 

ylioppilaskuntien julkisoikeudellisen aseman vuoksi ne eivät vertaudu esimerkiksi 

yksityishenkilöihin, joiden tuottaman sisällön tutkiminen ilman suostumusta on eettisesti 

ongelmallisempaa. Lisäksi ylioppilaskuntien tileihin tai julkaisuihin ei organisaatioviestinnälle 

tyypillisesti liity yleensä julkaisun kirjoittajan nimeä, eivätkä ne ole sisällöltään arkaluontoisia 

tai kuulu yksityisyyden piiriin. Tutkimuksen eettisyyden tarkastelun keskiössä on 

tutkimuskohteille aiheutuvan haitan minimointi (mp.). Riski aiheutuvalle haitalle on 

tutkielmassani hyvin pieni, mikä myös puoltaa sitä, että ylioppilaskuntien ulkoisen ja julkisen 
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viestinnän analysointi ei edellytä suostumuksen pyytämistä. Näiden tekijöiden johdosta en 

nähnyt tarpeelliseksi pyytää ylioppilaskunnilta erikseen suostumusta aineiston käyttöön. 

Tutkimuseettisessä arvioinnissa olen myös huomioinut aineiston keräämisen Instagram-

palvelun käyttöehtojen puitteissa. Käyttöehdoissa kielletään tietojen automatisoitu kerääminen 

ilman palvelun lupaa (Instagram 2020). Olen kerännyt aineiston manuaalisesti, joten se ei riko 

palvelun ehtoja. Palvelulla on myös automaattisesti käyttöoikeus siellä julkaistuun sisältöön, 

mutta immateriaalioikeudet pysyvät sisältöjen tuottajilla (mp.). Näin ollen julkaisujen käsittely 

tutkimuksessa on sallittua sitaattioikeuden puitteissa (Tekijänoikeuslaki 404/1961 § 22). 

Aineistossa esiintyy jonkin verran henkilöiden nimiä ja muita tunnistetietoja. Yleisimmin nimiä 

mainitaan hallitusten jäseniä, henkilöstöä ja muita toimijoita esittelevissä julkaisuissa, jollaisia 

jokaisella ylioppilaskunnalla on. Myös yksityishenkilöiden nimiä tai Instagram-

käyttäjätunnuksia mainitaan satunnaisesti esimerkiksi sellaisissa yhteyksissä, joissa heidät 

nimetään julkaisun kuvan ottajaksi. Koska henkilöllisyydet eivät ole tutkielman kannalta 

olennaisia, poistan nimet ja käyttäjätunnukset niistä esimerkeistä, jotka esittelen analyysissä. 

Julkaisuissa mainittujen organisaatioiden (esim. toisten ylioppilaskuntien tai muiden 

opiskelijajärjestöjen) tai merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa olevien henkilöiden (esim. 

presidentti) tapauksessa en ole nähnyt tarpeelliseksi poistaa tunnistetietoja. On kuitenkin 

tärkeää tiedostaa, että sosiaalisen median tapauksessa täysi tietojen anonymisointi voi olla 

mahdotonta, sillä alkuperäinen julkaisu voi löytyä esimerkiksi hakukoneen tuloksista, kun 

hakukenttään syöttää katkelman tekstistä (Ahteensuu 2019). Koska julkaisut on kuitenkin 

tarkoitettu julkisiksi eivätkä ne sisällä arkaluontoisia tietoja, täyteen anonymisointiin ei 

tarvitsekaan pyrkiä, ja tunnistetietojen poistamisen funktiona on lähinnä välttää 

yksityishenkilöiden tietojen tietoinen levittäminen. 

 

4.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkielmani tarkoituksena on tuottaa numeerista ja kuvailevaa tietoa siitä, minkälaisia 

käännöskäytäntöjä ja menettelytapoja kuuden tarkastelun kohteena olevan ylioppilaskunnan 

Instagram-viestinnässä esiintyy. Valitsin tutkielmani aineiston analyysiin kvantitatiivisen ja 

kvalitatiivisen menetelmän yhdistelmän. Yhdistelmälähestymistavan etuna on se, että 

kvantitatiivisesta tarkastelusta voi nousta esiin seikkoja, joita on mielekästä tutkia lähemmin 

kvalitatiivisin keinoin, ja se, että kahden erilaisen menetelmän hyödyntäminen tuottaa 
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tutkimuskohteesta kokonaisvaltaisemman kuvan (Saldanha & O’Brien 2013: 23). Tällä 

lähestymistavalla pystyn sekä selvittämään aineistosta erilaisten esiintymien suhteellisia 

jakaumia ja osuuksia että perehtymään kattavammin julkaisujen piirteisiin ja yhdistäviin 

tekijöihin. Vaikka osa analyysistä on kvantitatiivista, se ei ole sikäli perinteisen 

tilastotutkimuksen mukaista, että en pyri tekemään yleistyksiä kaikkien suomalaisten 

ylioppilaskuntien viestinnästä, vaan tarkoituksena on paneutua syvällisemmin kuuden 

ylioppilaskunnan käytäntöihin. Kvantitatiivinen osa toimii näin ollen pikemminkin pohjana 

kvalitatiiviselle osalle havainnollistaen julkaisujen jakaumia ja jäsentäen aineistoa. 

Analyysi on aineistolähtöistä, minkä vuoksi valitsin myös menetelmät siten, että ne soveltuvat 

mahdollisimman hyvin aineistoni analysointiin. Käytän kuitenkin analyysissä hyödyksi 

teoriaosuudessa esittelemääni Rehin (2004) monikielistämisstrategioiden luokitusta, jonka 

pohjalta sovellan kaksikielisyyden asteen tarkasteluun käyttämäni luokittelurungon. 

Tarkastelen ensin koko aineistoa (n = 850) kvantitatiivisesti. Luokittelen aluksi aineiston 

kategorioihin julkaisujen aiheen mukaan. Erittelen kategorioiden julkaisumäärät ensin 

ylioppilaskunnittain ja kieliversioittain sen mukaan, onko julkaisun teksti suomenkielinen, 

englanninkielinen vai näiden yhdistelmä eli kaksikielinen. Jaottelun tarkoituksena on selvittää, 

mihin kategorioihin kuuluvia julkaisuja käännetään englanniksi ja mitä julkaistaan vain yhdellä 

kielellä ja onko kielivalinnoissa havaittavissa yhtäläisyyksiä kategorioiden sisällä tai 

ylioppilaskuntien välillä. 

Kääntämisen (eli kahden kieliversion tarjoamisen) ja kääntämättä jättämisen (eli yhden 

kieliversion tarjoamisen) tutkimisen lisäksi tarkastelen sitä, millaista kaksikielisyys 

käännetyissä julkaisuissa on, eli onko kyseessä Rehin (2004) luokitteluun perustuva toistava, 

osittainen, limittäinen vai täydentävä kaksikielisyys (ks. alaluku 3.2). Käytän hyödyksi Rehin 

(2004) monikielistämisstrategioiden luokitusta, jonka pohjalta sovellan kaksikielisyyden asteen 

tarkasteluun käyttämäni luokittelurungon ja jaottelen julkaisut edellä mainittuihin luokkiin. 

Tämän luokittelun tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa siitä, miten kattavasti julkaisuja 

käännetään eri aihekategorioissa sekä ylioppilaskuntien sisällä ja välillä. 

Siinä missä kvantitatiivinen osa tuottaa numeerista tietoa ja luo näin yleiskuvaa aineistosta, 

kvalitatiivisessa analyysiosassa pyrin etsimään aineistosta yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia ja 

toistuvia malleja tarkoituksenani tuottaa kuvailevaa tietoa ja pureutua syvemmin aineiston 

esiintymiin. Koska aineisto on laaja (n = 850) ja suurin osa julkaisuista kaksikielisiä, analyysin 

lähtökohtana on pureutua ns. poikkeuksiin eli yksikielisiin julkaisuihin. Kaksikielisten 
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julkaisujen osalta tilanne on vastaava, sillä niiden enemmistö on toistavasti kaksikielisiä, jolloin 

keskityn analyysissä osittain, limittäin ja täydentävästi kaksikielisiin julkaisuihin. Toteutan 

analyysin analysoimalla julkaisujen sisällöllisiä piirteitä pyrkien sekä etsimään toistuvia 

menettelytapoja eri kategorioiden ja luokkien sisällä että vertailemaan käännöskäytäntöjä 

ylioppilaskuntien välillä. Vertailen julkaisuja myös ns. vertailuryhmiin eli yksikielisten osalta 

kaksikielisiin ja kaksikielisten osalta toistavasti kaksikielisiin, jotta selviää, onko kyse 

yksittäistapauksista vai toistuvatko tietyt piirteet aineistossa laajemminkin. Etenen analyysissä 

samassa järjestyksessä kuin kvantitatiivisessa osassa: käsittelen ensin yksikielisten julkaisujen 

piirteitä kategorioittain ja siirryn sen jälkeen analysoimaan kaksikielisten julkaisujen 

kaksikielisyyden astetta tarkastelemalla eri asteluokkiin kuuluvien julkaisujen piirteitä. 

 

5 Analyysi 

 

Analyysi jakautuu kahteen osaan: alaluku 5.1 käsittelee kvantitatiivista analyysiä ja alaluku 5.2 

kvalitatiivista analyysiä. Kvantitatiivisen osan käynnistää alaluku 5.1.1, jossa esittelen 

Instagram-julkaisujen aiheiden pohjalta muodostamani luokittelurungon ja luonnehdin lyhyesti 

perusteet, joiden pohjalta olen luokitellut aineiston kategorioihin. Alaluvussa 5.1.2 esittelen 

edellä mainittuihin kategorioihin luokitellun aineiston jakautumista kieliversioittain ja 

ylioppilaskunnittain. Alaluvussa 5.1.3 perehdyn kaksikielisten julkaisujen kaksikielisyyden 

asteeseen esittelemällä ensin sovellukseni Rehin (2004) luokittelusta ja jaottelemalla aineiston 

kaksikieliset julkaisut näihin luokkiin. Tarkastelen lisäksi julkaisujen kaksikielisyyden astetta 

edeltävän alaluvun tapaan analysoimalla julkaisumäärien jakautumista kategorioittain ja 

ylioppilaskunnittain. 

Kvalitatiivisessa analyysiosassa tarkastelen eri kategorioihin ja luokkiin kuuluvien julkaisujen 

piirteitä havainnollistavien esimerkkien avulla. Analyysi jakautuu kahteen osaan. Alaluvussa 

5.2.1 syvennyn yksikielisten julkaisujen sisällöllisiin piirteisiin ja kvantitatiivisen analyysin 

tuloksista nousseisiin poikkeustapauksiin ja toistuvuuksiin eri aihekategorioissa. Alaluvussa 

5.2.2 puolestaan pureudun kaksikielisten julkaisujen piirteisiin tarkastelemalla 

kaksikielisyyden astetta kuvaaviin luokkiin sijoittamiani julkaisuja. 
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5.1 Kvantitatiivinen analyysi 

5.1.1 Aineiston luokittelu aihekategorioihin 

Olen luokitellut tutkimusaineistoni Instagram-julkaisut (850) aiheen perusteella 12 kategoriaan. 

Kategorioiden ja julkaisujen selvärajaisuudessa on pientä vaihtelua: osa julkaisuista kuuluu 

selkeästi tiettyyn kategoriaan, kun taas joidenkin luokittelu on hankalampaa, sillä ne sisältävät 

piirteitä eri kategorioista. Tällaisissa tapauksissa olen luokitellut julkaisun sellaiseen 

kategoriaan, joka kuvastaa julkaisun ydinviestiä tai funktiota parhaiten. Esimerkiksi HYY ja 

LTKY ovat julkaisseet ”vappuhaasteita”, joissa pyritään nostattamaan opiskelijoiden 

vapputunnelmaa aktivoimalla heitä erilaisiin tehtäviin, kuten paistamaan vappumunkkeja. Olen 

luokitellut nämä haasteisiin, koska niiden tarkoituksena on nimenomaan aktivoida lukijoita, 

mutta luokittelu tapahtumiinkin olisi voinut olla perusteltua, sillä julkaisut liittyvät olennaisesti 

vappuun. Toinen esimerkki on hakukuulutuksiksi luokitellut julkaisut, joissa julkaisun 

tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita asettumaan ehdolle tai hakemaan tiettyyn tehtävään, 

ja hakuinnostusta on pyritty lisäämään esimerkiksi tehtävässä toimivien henkilöiden 

haastatteluilla. Tällaiset julkaisut voisivat sopia myös henkilöesittely-kategoriaan, mutta koska 

niiden ensisijainen funktio on mainostaa haettavaa tehtävää, ne on luokiteltu hakukuulutuksiksi. 

Taulukkoon 2 on koottu kategoriakohtaiset julkaisumäärät suurimmasta pienimpään. 

Taulukko 2. Aineiston kategoriat julkaisumäärineen. 

Kategoria Julkaisujen määrä (%) 

1) Tapahtuma 199 (23,4 %) 

2) Ylioppilaskunnan arki 130 (15,3 %)  

3) Edunvalvonta ja vaikuttaminen 76 (8,9 %) 

4) Hakukuulutus 70 (8,2 %) 

5) Henkilöesittely 67 (7,9 %) 

6) Kampanja/julkaisusarja 63 (7,4 %) 

7) Muut 57 (6,7 %) 

8) Haaste/tempaus/kilpailu/arvonta 46 (5,4 %) 

9) Edustajistovaalit 45 (5,3 %) 

10) Palvelut 40 (4,7 %) 

11) Kaupallinen yhteistyö/mainos 33 (3,9 %) 

12) Korona 24 (2,8 %) 

Yhteensä  850 (100 %) 
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Tapahtumakategoria on selkeästi suurin: siihen kuuluu aineistosta liki neljäsosa eli noin 23 % 

kaikista julkaisuista. Toiseksi suurin on ylioppilaskunnan arki -kategoria, johon kuuluu noin 

15 % julkaisuista. Loput kategoriat sijoittuvat julkaisumäärissä melko tasaisen laskevasti noin 

kolmen ja yhdeksän prosentin välille. 

Seuraavaksi luonnehdin lyhyesti piirteitä, joiden mukaan olen luokitellut julkaisut. 

1) Tapahtuma. Kategoriaan kuuluvat julkaisut, jotka liittyvät johonkin ylioppilaskunnan 

jäsenilleen järjestämään tapahtumaan tai tapahtumaryppääseen. Tällaisia ovat julkaisut, 

jotka mainostavat tapahtumia tai antavat niistä lisätietoja, kuten ohjeita lipunostoon. 

Myös tapahtumien jälkeen julkaistavat tunnelmoinnit ja kiitokset on luokiteltu tähän 

kategoriaan. Tapahtumiksi lasketaan kaiken kokoiset ja -tyyppiset tapahtumat vapusta 

ja muista juhlista työpajoihin, paneelikeskusteluihin ja ulkoilutapahtumiin. 

2) Ylioppilaskunnan arki. Ylioppilaskunnan ja sen toimijoiden (esim. hallitus, 

henkilöstö, edustajisto) arkea esittelevät julkaisut. Kategoriaan kuuluu varsin laaja kirjo 

eri aiheita käsitteleviä julkaisuja: niissä kerrotaan muun muassa hallituksen jäsenten 

tapaamisista yliopiston johdon kanssa, kokouksista, virkistyspäivistä, työnkuvista, 

edustustehtävistä ja ekskursioista. 

3) Edunvalvonta ja vaikuttaminen. Julkaisut, jotka esimerkiksi ottavat kantaa yliopiston 

sisäisiin asioihin tai yhteiskunnallisiin aiheisiin tai kertovat ylioppilaskunnan tekemästä 

edunvalvontatyöstä. 

4) Hakukuulutus. Julkaisut, joissa mainostetaan erilaisiin tehtäviin kohdistuvia hakuja 

(esim. opiskelijaedustajapaikat, työpaikat, tuutorit, muut vapaaehtoistehtävät). 

Hakukuulutuksiin on luokiteltu myös sellaiset julkaisut, joissa kerrotaan haettavasta 

tehtävästä esimerkiksi silloisen toimijan haastattelun tai esittelyn muodossa, jos 

julkaisun tarkoituksena on nimenomaan mainostaa hakua. 

5) Henkilöesittely. Julkaisut, jotka esittelevät ylioppilaskunnan toimijoita, kuten 

hallituksen tai henkilöstön jäseniä. Esittelyt voivat olla tai sisältää esimerkiksi 

haastatteluja tai sitaatteja. 

6) Kampanja/julkaisusarja. Julkaisut, jotka kuuluvat tiettyyn kampanjaan tai 

muodostavat julkaisusarjan tietyn teeman ympärille. Tällaisia ovat esimerkiksi LTKY:n 

viikoittaisista vinkeistä opiskelijoille koostuva Tipsitiistai-sarja sekä opiskelijoiden 

mielenterveyspäivään liittyvät julkaisut, joita on useammalla ylioppilaskunnalla. 

7) Muut. Kaikki julkaisut, jotka eivät selkeästi kuulu mihinkään kategoriaan. Kategorian 

sisällä yhdenmukaisin ryhmä on pyhien ja juhlapäivien toivotukset. Näitä oli kuitenkin 

sen verran vähän, etten nähnyt tarpeenmukaiseksi luokitella niitä omaan kategoriaansa. 

8) Haaste/tempaus/kilpailu/arvonta. Julkaisut, joissa kannustetaan opiskelijoita 

osallistumaan haasteeseen, tempaukseen, kilpailuun, arvontaan tai vastaavaan. 
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9) Edustajistovaalit. Vaaliaiheiset julkaisut, joissa muun muassa kannustetaan 

opiskelijoita asettumaan vaaleihin ehdolle, muistutetaan äänestyksistä ja 

vaalipaneeleista sekä kerrotaan vaalituloksia. 

10) Palvelut. Julkaisut ylioppilaskuntien palveluista, eli esimerkiksi palvelutoimiston 

aukioloajoista, lukuvuosikalentereista ja -tarroista sekä opiskelijaruokaloista. Myös 

kyselyt on luokiteltu tähän kategoriaan, sillä niiden tavoitteena on saada opiskelijoilta 

ylioppilaskunnan ja yliopiston toimintaan liittyvää palautetta, jota voidaan hyödyntää 

esimerkiksi palveluiden ja muun toiminnan kehittämiseen. 

11) Kaupallinen yhteistyö/mainos. Julkaisut, jotka on laadittu yritysten ja muiden tahojen 

kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta ja joista ylioppilaskunta oletettavasti saa rahaa tai 

muita hyödykkeitä näkyvyyden tarjoamista vastaan. Suurilla opiskelijatapahtumilla, 

kuten vuosijuhlilla, on usein myös sponsoreita, joita mainostetaan tapahtumien 

yhteydessä, ja tällaiset julkaisut on luokiteltu tähän kategoriaan. 

12) Korona. Julkaisut, jotka esimerkiksi tiedottavat koronapandemian aiheuttamista 

poikkeusjärjestelyistä ja jakavat tietoa tilanteesta. Myös yhteisöllisyyttä edistävät ja 

kannustavat viestit kuuluvat tähän kategoriaan. 

 

5.1.2 Julkaisumäärät kategorioittain ja ylioppilaskunnittain 

Taulukossa 3 ylioppilaskuntien julkaisumäärät on esitetty kategorioittain ja kieliversioittain. 

Koska kategorioissa on eri määrä julkaisuja, prosenttiosuudet on merkitty selkeyden vuoksi 

havainnollistamaan kieliversioiden suhteellista jakaumaa. 

Taulukko 3. Julkaisumäärät kategorioittain numeerisesti ja prosenttiosuuksittain esitettynä. 

Kategoria FI FI + EN EN Yht. (100 %) 

1) Tapahtuma 16 (8,0 %) 166 (83,5 %) 17 (8,5 %) 199 

2) Ylioppilaskunnan arki 7 (5,4 %) 121 (93,1 %) 2 (1,5 %) 130 

3) Edunvalvonta ja vaikuttaminen 2 (2,6 %) 74 (97,4 %) - (0 %) 76 

4) Hakukuulutus 21 (30,0 %) 47 (67,1 %) 2 (2,9 %) 70 

5) Henkilöesittely 4 (6,0 %) 63 (94,0 %) - (0 %) 67 

6) Kampanja/julkaisusarja 6 (9,5 %) 57 (90,5 %) - (0 %) 63 

7) Muut 5 (8,8 %) 51 (89,5 %) 1 (1,8 %) 57 

8) Haaste/tempaus/kilpailu/arvonta 3 (6,5 %) 43 (93,5 %) - (0 %) 46 

9) Edustajistovaalit 2 (4,4 %) 42 (93,3 %) 1 (2,2 %) 45 

10) Palvelut 3 (7,5 %) 37 (92,5 %) - (0 %) 40 

11) Kaupallinen yhteistyö/mainos 3 (9,1 %) 30 (90,9 %) - (0 %) 33 

12) Korona - (0 %) 24 (100 %) - (0 %) 24 

Yhteensä  72 (8 %) 755 (89 %) 23 (3 %) 850 (100 %) 
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Taulukko 3 osoittaa, että koko aineiston osalta selkeässä enemmistössä (89 %) ovat julkaisut, 

joissa on sekä suomenkielinen että englanninkielinen kieliversio. Kaksikielisten julkaisujen 

suhteellinen osuus on alhaisin hakukuulutuskategoriassa (67 %) – prosenttiosuus on muihin 

kategorioihin verrattuna hyvin poikkeava. Toiseksi alhaisin osuus on tapahtumakategoriassa 

(83 %), joka puolestaan on suomenkielisten julkaisujen julkaisumäärässä katsottuna toiseksi 

suurin kategoria. Parhaiten kielellinen saavutettavuus toteutuu kategoriassa 12: korona-

aiheisista julkaisuista jokainen on kaksikielinen. Korona koskee jokaista opiskelijaa taustaan 

katsomatta, ja suuri tiedontarve ja aiheen merkitys saattaa osaltaan vaikuttaa 

kääntämisaktiivisuuteen kategorian kohdalla. Toisaalta kategorian julkaisujen määrä on varsin 

vähäinen (24), joten vedenpitäviä johtopäätöksiä ei voi tehdä. Myös edunvalvonta ja 

vaikuttaminen -kategoriassa kaksikielisten julkaisujen osuus on suuri (97 %): tämänkin 

taustalla voi mahdollisesti vaikuttaa aiheen relevanssi kaikille opiskelijoille. Muissa 

kategorioissa kaksikielisten julkaisujen osuus vaihtelee noin 91 %:n ja 94 %:n välillä. 

Suomenkielisten julkaisujen osuus koko aineistosta on noin 8 %. Suurin suhteellinen osuus on 

hakukuulutuskategoriassa, jossa jopa kolmasosa julkaisuista on suomenkielisiä. Osatekijänä 

tähän merkittävään osuuteen voivat olla eri tehtävien kielitaitovaatimukset: hakukuulutuksia ei 

ole kenties nähty tarpeelliseksi kääntää englanniksi, jos niihin ei voi hakea ilman suomen kielen 

taitoa. Edellä käsiteltyä koronakategoriaa lukuun ottamatta muissa kategorioissa 

suomenkielisten julkaisujen osuus vaihtelee 3 %:sta 9 %:iin. 

Taulukossa korostuu pelkästään englanninkielisten julkaisujen vähyys: niitä on vain 23 eli koko 

aineistosta on noin 3 %. 12 kategoriasta seitsemässä englanninkielisiä julkaisuja ei ole 

ainuttakaan, neljässä yksi tai kaksi. Ainoa poikkeus on tapahtumakategoria, jossa 

englanninkielisiä julkaisuja on jopa 17, mikä vastaa liki 9 %:a kategorian julkaisuista. Tätä 

saattaa selittää se, että tapahtumien kohderyhmillä voi olla vaikutusta siihen, mitä kieliversioita 

julkaisuissa on saatavilla. Lisäksi yhtä tapahtumaa kohden on usein useampi julkaisu, ja jos 

kielivalinnat ovat johdonmukaisia tiettyä tapahtumaa käsittelevän viestinnän osalta, voi yksikin 

tapahtuma edustaa suurta osaa julkaisuista. 

Jo kategoriajaottelusta ja julkaisumäärien tarkastelusta selviää, että tapahtuma- ja 

hakukuulutuskategoriat nousevat muusta aineistosta esiin poikkeuksellisina. Ensiksi mainitussa 

pelkästään englanniksi laadittujen julkaisujen osuus on muihin kategorioihin suhteutettuna 

korkeampi, ja jälkimmäisessä puolestaan vain suomenkielisiä julkaisuja on merkittävästi muita 

kategorioita suurempi osuus. Myös koronakategoria on poikkeuksellinen, mutta koska 
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kategorian esiintymien määrä on pieni (24), liian suoria tulkintoja on syytä välttää. 

Yksikielisten julkaisujen piirteisiin paneudutaan syvällisemmin analyysin kvalitatiivisessa 

osassa alaluvuissa 5.2.1.1 ja 5.2.1.2. 

Kategoriakohtaisten julkaisumäärien lisäksi on olennaista tarkastella sitä, miten eri kieliversiot 

jakautuvat ylioppilaskuntien sisällä. Tätä havainnollistaa taulukko 4. 

Taulukko 4. Kieliversioiden jakautuminen ylioppilaskunnittain. 

Ylioppilaskunta FI FI + EN EN Yht. (100 %) 

HYY 9 (8,4 %) 94 (87,9 %) 4 (3,7 %) 107 

ISYY 6 (3,4 %) 171 (96,1 %) 1 (0,6 %) 178 

LTKY 10 (6,8 %) 134 (91,8 %) 2 (1,4 %) 146 

OYY 3 (1,7 %) 158 (91,9 %) 11 (6,4 %) 172 

TYY 14 (14,4 %) 78 (80,4 %) 5 (5,2 %) 97 

VYY 30 (20,0 %) 120 (80,0 %) - (0 %) 150 

Taulukko 4 osoittaa, että ISYYllä on muihin ylioppilaskuntiin verrattuna selvästi suurin 

käännettyjen julkaisujen osuus: sen julkaisuista jopa 96 % on kaksikielisiä. Seuraavana tulevat 

LTKY ja OYY, joilla kummallakin vastaava osuus on noin 92 %. Kolmantena on HYY 88 %:n 

osuudella, ja viimeisinä TYY ja VYY 80 %:n osuuksilla. 

Vaihtelua on myös yksikielisten julkaisujen osalta. Vähiten pelkästään suomenkielisiä 

julkaisuja on OYY:llä (alle 2 %) ja eniten VYYllä (jopa 20 %). Toisaalta VYYllä ei ole yhtään 

englanninkielistä julkaisua, mikä selittää suomenkielisten korkeaa osuutta. OYY:llä puolestaan 

englanninkielisten julkaisujen osuus on muista ylioppilaskunnista poiketen suomenkielisten 

osuutta korkeampi (6 %). ISYYllä yksikielisten julkaisujen osuus on hyvin pieni korkeasta 

kaksikielisten osuudesta johtuen. 

Seuraavissa kolmessa taulukossa esitetään yksikielisten julkaisujen jakautuminen 

ylioppilaskunnittain ja kategorioittain. Koska kaksikieliset julkaisut muodostavat aineiston 

selkeän enemmistön, ne ovat ikään kuin vertailuryhmän asemassa – näin ollen on mielekkäämpi 

tarkastella poikkeuksia, eli yksikielisiä julkaisuja. Kaksikielisiin julkaisuihin paneudutaan 

syvemmin kaksikielisyyden asteen näkökulmasta alaluvussa 5.1.3. Taulukoiden 5–7 osalta on 

todettava, että julkaisumäärät ovat suurimpia kategorioita lukuun ottamatta perinteisen 

kvantitatiivisen analyysin tarkoituksiin hyvin pieniä, eivätkä ne siten ole välttämättä 

tilastollisesti kovin merkitseviä. Taulukot havainnollistavat, miten julkaisumäärät jakautuvat 
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aineiston keruujakson aikana kategorioittain ja ylioppilaskunnittain, mutta niitä ei voi 

luotettavasti yleistää koskemaan ylioppilaskuntien käännöskäytäntöjä laajemmin. 

Ensin käsitellään suomenkielisten julkaisujen jakautumista, jota havainnollistaa taulukko 5. 

Taulukko 5. Suomenkieliset julkaisut kategorioittain ja ylioppilaskunnittain. 

Kategoria HYY ISYY LTKY OYY TYY VYY Yht. 

1) Tapahtuma 5 1 - 2 4 4 16 

2) Ylioppilaskunnan arki 1 - 3 - 1 2 7 

3) Edunvalvonta ja vaikuttaminen 1 - - - - 1 2 

4) Hakukuulutus 1 5 4 - 1 10 21 

5) Henkilöesittely 1 - - 1 - 2 4 

6) Kampanja/julkaisusarja - - - - - 6 6 

7) Muut - - - - 2 3 5 

8) Haaste/tempaus/kilpailu/arvonta - - - - 3 - 3 

9) Edustajistovaalit - - 1 - 1 - 2 

10) Palvelut/kysely - - 1 - - 2 3 

11) Kaupallinen yhteistyö/mainos - - 1 - 2 - 3 

12) Korona - - - - - - 0 

Yhteensä  

(%)  

9 

(12,5 %) 

6 

(8,3 %) 

10 

(13,9 %) 

3 

(4,2 %) 

14 

(19,4 %) 

30 

(41,7 %) 

72 

(100 %) 

Taulukko 5 osoittaa, että suomenkielisten julkaisujen (72) jakautumisessa ylioppilaskuntien ja 

kategorioiden välille on havaittavissa muutama pieni keskittymä. Julkaisumäärät 

ylioppilaskunnittain vaihtelevat 3 ja 30 välillä. Eniten suomenkielisiä julkaisuja on VYYllä: 

jopa 30 eli liki 42 % kaikista suomenkielisistä julkaisuista. Suurin osa kuuluu hakukuulutus- 

(10) ja kampanja/julkaisusarjakategorioihin (6), mutta määrä on myös muissa kategorioissa 

hieman suurempi muihin ylioppilaskuntiin verrattuna. Vähiten suomenkielisiä julkaisuja on 

OYY:llä, jolla niitä on vain 3 eli noin 4 % kokonaismäärästä. Seuraavaksi vähiten on ISYYllä, 

jonka 6 julkaisua vastaavat noin 8 % julkaisuista. Loput kolme ylioppilaskuntaa sijoittuvat 

prosenttiosuuksiltaan noin 13 %:n ja 19 %:n väliin. 

Kategorioittain tarkasteltuna eniten suomenkielisiä julkaisuja on hakukuulutuskategoriassa 

(21). Kuten taulukosta 3 kävi ilmi, kategoriassa on julkaisujen kokonaismäärään suhteutettuna 

korkein suomenkielisten julkaisujen osuus (30 %). Kategorian sisälläkin on eroja: edellä 

mainitun VYYn korkean julkaisumäärän lisäksi ISYYllä on 5 ja LTKY:llä 4 kategoriaan 

kuuluvaa julkaisua, HYYllä ja TYYllä yksi kummallakin ja OYY:llä ei yhtään.  
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Toinen suuri kategoria on tapahtuma-aiheiset julkaisut, joita on 16. Tätä selittää kategorian 

kaikkien kieliversioiden yhteenlaskettu suuri kokonaisjulkaisumäärä (199), joista 

suomenkielisten osuus on noin 8 prosenttia, mikä ei muihin kategorioihin verrattuna ole 

poikkeava (ks. taulukko 3). Eniten tapahtuma-aiheisia julkaisuja on HYYllä (5), seuraavaksi 

eniten TYYllä ja VYYllä (4). Tässäkin toki on mainittava, että näin pienillä määrillä ei ole 

juurikaan tilastollista merkitsevyyttä. 

Kolmanneksi eniten suomenkielisiä julkaisuja on ylioppilaskunnan arki -kategoriassa (7). 

Tapahtumakategorian tavoin määrä ei ole muihin kategorioihin suhteutettuna poikkeava, sillä 

suomenkielisten osuus kaikista kategorian 130 julkaisusta on vain noin 5 %. 

Taulukosta nousee esille myös kampanja/julkaisusarja-kategoria, jossa on 6 julkaisua. Kaikki 

kategorian julkaisut ovat VYYn, ja kategorialle ominaisesti kyseessä on yksi julkaisusarja, joka 

on syystä tai toisesta julkaistu vain suomeksi (ks. tarkemmin alaluku 5.2.1.1) 

Muissa kategorioissa julkaisujen määrä vaihtelee nollasta kolmeen, ja ne ovat jakautuneet 

ylioppilaskuntien välille varsin satunnaisesti. Vain suomenkielisten julkaisujen piirteitä 

tarkastellaan tarkemmin kvalitatiivisessa osuudessa alaluvussa 5.2.1.1. 

Seuraavaksi käsitellään englanninkielisten julkaisujen jakautumista kategorioittain ja 

ylioppilaskunnittain, jota havainnollistaa taulukko 6. 

Taulukko 6. Englanninkieliset julkaisut kategorioittain ja ylioppilaskunnittain. 

Kategoria HYY ISYY LTKY OYY TYY VYY Yht. 

1) Tapahtuma 4 - - 10 3 - 17 

2) Ylioppilaskunnan arki - - 1 - 1 - 2 

3) Edunvalvonta ja vaikuttaminen - - - - - - 0 

4) Hakukuulutus - - 1 1 - - 2 

5) Henkilöesittely - - - - - - 0 

6) Kampanja/julkaisusarja - - - - - - 0 

7) Muut - 1 - - - - 1 

8) Haaste/tempaus/kilpailu/arvonta - - - - - - 0 

9) Edustajistovaalit - - - - 1 - 1 

10) Palvelut/kysely - - - - - - 0 

11) Kaupallinen yhteistyö/mainos - - - - - - 0 

12) Korona - - - - - - 0 

Yhteensä  

(%)  

4 

(17,4 %) 

1 

(4,3 %) 

2 

(8,7 %) 

11 

(47,8 %) 

5 

(21,7 %) 

0 

(0 %) 

23 

(100 %) 
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Kuten taulukko 6 havainnollistaa, englanninkieliset julkaisut (23) jakautuvat melko 

satunnaisesti eri kategorioiden kesken lukuun ottamatta tapahtumakategoriaa, johon kuuluu 

jopa 17 julkaisua eli 74 % kaikista englanninkielisistä julkaisuista. Määrä on varsin poikkeava, 

sillä se vastaa jopa 8 % tapahtuma-aiheisista julkaisuista, kun taas muissa kategorioissa 

englanninkielisten osuuden vaihteluväli on 0–3 % (ks. taulukko 3). Muihin kategorioihin 

kuuluvia englanninkielisiä julkaisuja aineistossa on vain kuusi, ja ne jakautuvat varsin 

satunnaisesti eri kategorioiden välille: ylioppilaskunnan arki- ja hakukuulutuskategorioissa on 

kaksi julkaisua ja muut- ja edustajistovaalit-kategorioissa kummassakin yksi. 

Ylioppilaskuntien välillä julkaisumäärissä on pientä hajontaa. VYYllä vain englanninkielisiä 

julkaisuja ei ole lainkaan, kun taas OYY:llä on 11, joka vastaa liki puolta aineiston kaikista 

englanninkielisistä julkaisuista. Muiden ylioppilaskuntien julkaisumäärät asettuvat yhden ja 

viiden välille. OYY:n korkeahkoa lukemaa selittää tapahtumakategoria, jossa julkaisuja on 10. 

Muut tapahtuma-aiheiset julkaisut jakautuvat HYYn (4) ja TYYn (3) kesken. Kuten edellä olen 

esittänyt, osatekijöinä tapahtuma-aiheisten julkaisujen yleisyydelle voivat olla se, että samaa 

tapahtumaa koskevia julkaisuja on usein useampi, ja se, että tapahtumien kohderyhmä saattaa 

vaikuttaa niistä kertovien julkaisujen kielivalintoihin. Pienistä julkaisumääristä johtuen 

luotettavia päätelmiä ei tosin ole tästäkään taulukosta syytä tehdä. 

Vain englanninkielisten julkaisujen piirteitä tarkastellaan tarkemmin kvalitatiivisessa 

osuudessa alaluvussa 5.2.1.2. 

 

5.1.3 Kaksikielisyyden aste 

Yksi- ja kaksikielisten julkaisujen kategoriakohtaisten jakaumien lisäksi tarkastelen 

kummallakin kielellä tarjottujen julkaisujen (755/850) kaksikielisyyden astetta Rehin (2004) 

monikielisyyden asteen määritelmiä mukaillen (ks. alaluku 3.2). Rehin termistä poiketen on 

mielestäni sopivampaa puhua kaksikielisyyden asteesta tutkielmani yhteydessä, sillä aineistossa 

käytetään kahta kieltä. Suurimmilta osin aineiston kaksikieliset julkaisut ovat sisällöltään varsin 

samankaltaiset siten, että eri kieliversiot vastaavat toisiaan täysin tai lähes täysin. Joissakin 

tapauksissa toinen kieliversio on kuitenkin selkeästi sisällöllisesti vajavainen tai versioiden 

välillä on muita eroja, jolloin pelkkä tieto kahden kieliversion olemassaolosta ei paljasta sitä, 

vastaako kieliversioissa annettu informaatio toisiaan. Viestinnän saavutettavuuden 

näkökulmasta onkin syytä huomioida englanninkielisen kieliversion olemassaolon lisäksi myös 

sen kattavuus, minkä vuoksi otan kaksikielisyyden asteen tarkasteluun. 
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Rehin (2004) jaottelun mukaan monikielisyydessä on neljä astetta: toistava, osittainen, 

limittäinen tai täydentävä monikielisyys (ks. tarkemmin alaluku 3.2). Rehin luokittelussa 

lähtökohtana on se, että joku kielistä on alkukieli, josta muille kielille käännetään. Tästä 

määritelmästä poiketen tarkastelen tekstiparien tekstejä kieliversioina alkuteksti–

käännös-asetelman sijaan. Päädyin tähän ratkaisuun siksi, että vaikka suomenkielinen teksti 

lieneekin usein kirjoitettu ensin (suomi on kuitenkin ylioppilaskuntien hallintokieli), täyteen 

selvyyteen asiasta ei vain tekstejä tarkastelemalla pääse. Rehin luokittelussa käännössuunta 

vaikuttaa siten, että esimerkiksi osittaisessa monikielisyydessä alkukielinen versio on se, jossa 

on enemmän sisältöä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä päde aineistossa, jossa huomioidaan 

erikielisten tekstien kohderyhmien erot ja räätälöidään viesti kohderyhmälle sopivaksi, eli 

vaikka suomenkielinen teksti olisi alkuteksti, englanninkieliseen versioon on saatettu lisätä 

jotakin, joka kansainvälisille opiskelijoille on olennaista ja jota ei suomenkielisessä 

alkutekstissä ole nähty tarpeelliseksi mainita.  

Seuraavaksi esitän aineiston käsittelyssä käytetyn sovellukseni Rehin (2004) luokittelusta 

(termien suomennokset Kolehmainen ym. 2015: 377). 

1) Toistava. Sama informaatio toistetaan kummallakin kielellä ja kieliversiot vastaavat 

sisällöllisesti toisiaan täysin tai liki täysin. Muutaman sanan puutteet tai lisäykset toisessa 

kieliversiossa sallitaan, mikäli niillä ei ole merkitystä informaation välittymiseen. 

2) Osittainen: Kaikki informaatio on saatavilla vain yhdellä kielellä ja osa toisellakin 

kielellä; toinen kieliversio on sisällöllisesti toista laajempi tai suppeampi. 

3) Limittäinen: Osa tekstin informaatiosta on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi, 

mutta kummassakin kieliversiossa on myös sisältöä, jota ei toisella kielellä ole.  

4) Täydentävä: Kieliversiot sisältävät eri informaation; kaiken informaation saa julkaisusta 

vain, jos ymmärtää kumpaakin kieltä. 

 

Taulukossa 7 kaikki kaksikieliset julkaisut (755) on esitetty kategorioittain ja kaksikielisyyden 

asteen perusteella. 

Taulukko 7. Kaksikieliset julkaisut kategorioittain ja kaksikielisyyden asteen mukaan. 

Kategoria Toistava Osittainen Limittäinen Täydentävä Yht. 

1) Tapahtuma 145 (87,3 %) 13 (7,8 %) 8 (4,8 %) - 166 

2) Ylioppilaskunnan arki 102 (84,3 %) 19 (15,7 %) - - 121 

3) Edunvalvonta ja vaikuttaminen 64 (88,9 %) 7 (9,7 %) 1 (1,4 %) - 72 

4) Hakukuulutus 33 (70,2 %) 8 (17,0 %) 5 (10,6 %) 1 (2,1 %) 47 

5) Henkilöesittely 62 (96,9 %) 2 (3,1 %) - - 64 
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6) Kampanja/julkaisusarja 51 (89,5 %) 6 (10,5 %) - - 57 

7) Muut 45 (86,5 %) 4 (7,7 %) 2 (3,8 %) 1 (1,9 %) 52 

8) Haaste/tempaus/kilpailu/arvonta 40 (93,0 %) 3 (7,0 %) - - 43 

9) Edustajistovaalit 39 (92,9 %) 2 (4,8 %) 1 (2,4 %) - 42 

10) Palvelut/kysely 33 (89,2 %) 3 (8,1 %) 1 (2,7 %) - 37 

11) Kaupallinen yhteistyö/mainos 28 (93,3 %) 2 (6,7 %) - - 30 

12) Korona 21 (87,5 %) 3 (12,5 %) - - 24 

Yhteensä  

(%)  

663 

(87,8 %) 

72 

(9,5 %) 

18 

(2,4 %) 

2 

(0,3 %) 

755 

(100 %) 

Taulukosta 7 huomaa, että selkeä enemmistö kaksikielisistä julkaisuista on toistavasti 

kaksikielisiä (663/755 eli liki 88 %). Tämä osoittaa, että ylioppilaskunnat kääntävät suurimman 

osan sisällöistään kattavasti. Osittaisen kaksikielisyyden luokkaan kuuluu 72/755 eli vajaa 

10 % julkaisuista, limittäisen kaksikielisyyden luokkaan 18/755 eli hieman yli 2 % ja 

täydentävän kaksikielisyyden luokkaan 2/755 eli alle puoli prosenttia julkaisuista. 

Julkaisumäärät noudattavat pitkälti aihekategoriajaottelun järjestystä siten, että koko 

tarkasteltavassa aineistossa aihekategorioiden julkaisumäärien suuruusjärjestys on lähes sama 

kuin kaksikielisten julkaisujen sillä erolla, että hakukuulutuskategoriassa kaksikielisten 

julkaisujen osuus kaikista julkaisuista on pienempi, mitä on jo edellä käsitelty. 

Osittain kaksikielisten julkaisujen suhteellinen osuus kaikista julkaisuista on ylioppilaskunnan 

arki- ja hakukuulutuskategorioissa hieman suurempi kuin kaikissa kategorioissa yhteensä. 

Syynä voi olla esimerkiksi se, että kategorioihin kuuluvissa julkaisuissa kaikkea informaatiota 

ei ole nähty tarpeelliseksi kääntää tai se, että viestiä on kenties räätälöity kohderyhmän mukaan.  

Myös limittäisen kaksikielisyyden luokassa korostuvat hakukuulutus- ja 

tapahtumakategorioiden julkaisut, joiden suhteellinen osuus on hieman suurempi kuin kaikissa 

kategorioissa yhteensä. Tämänkin voisi tulkita johtuvan kohderyhmäkohtaisesta viestin 

räätälöinnistä liittyen haettavien tehtävien kielivaatimuksiin ja tapahtumien kohderyhmiin.  

Täydentävän kaksikielisyyden luokkaan kuuluu vain kaksi julkaisua – koko aineiston 755 

kaksikielisestä julkaisuista siis vain kahdessa eri kieliversiot välittävät eri viestin. Luokan 

julkaisujen vähyyteen vaikuttanee osaltaan se, että ylioppilaskuntien Instagram-julkaisuissa ei 

nähdäkseni ole tarkoituksena, että sama yleisö lukisi sekä suomen- että englanninkielisen 

version, vaan tyypillisesti vastaanottaja lukee tekstin sillä kielellä, mitä hän osaa tai käyttää 

mieluummin. Näin ollen oletan, ettei kieliversioiden ole tarkoitus toimia rinnakkain toisiaan 

täydentävänä kokonaisuutena, vaan niillä on erilliset kohderyhmät.  
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Kaksikielisyyden eri asteiden ilmenemistä ja eri luokkiin kuuluvien julkaisujen sisällöllisiä 

piirteitä tarkastelen tarkemmin analyysin kvalitatiivisessa osassa alaluvussa 5.2.2. 

Taulukko 8 kuvaa kaksikielisten julkaisujen ylioppilaskuntakohtaisia jakaumia 

kaksikielisyyden asteen mukaan esitettynä. 

Taulukko 8. Kaksikieliset julkaisut ylioppilaskunnittain ja kaksikielisyyden asteen mukaan esitettynä. 

Ylioppilaskunta Toistava Osittainen Limittäinen Täydentävä Yht. (100 %) 

HYY 86 (91,5 %) 7 (7,4 %) 1 (1,1 %) - 94 

ISYY 153 (89,5 %) 9 (5,3 %) 8 (4,7 %) 1 (0,6 %) 171 

LTKY 116 (86,6 %) 13 (9,7 %) 4 (3,0 %) 1 (0,7 %) 134 

OYY 141 (89,2 %) 14 (8,9 %) 3 (1,9 %) - 158 

TYY 65 (83,3 %) 12 (15,4 %) 1 (1,3 %) - 78 

VYY 102 (85,0 %) 17 (14,2 %) 1 (0,8 %) - 120 

Aiempien taulukoiden tapaan myös taulukossa 8 esitetyt prosenttiosuudet pyrkivät 

havainnollistamaan julkaisujen kaksikielisyyden asteiden suhteellisia osuuksia, sillä niiden 

hahmottaminen voi olla hankalaa ylioppilaskuntien vaihtelevien julkaisumäärien vuoksi. 

Toistavaa kaksikielisyyttä esiintyy eniten HYYllä, jonka kaksikielisistä julkaisuista liki 92 % 

kuuluu kyseiseen luokkaan. Myös ISYYllä ja OYY:llä vastaavien julkaisujen osuus on hieman 

yli 89 %, muilla osuus vaihtelee 83 %:n ja 86 %:n välillä. Osittaisen kaksikielisyyden luokassa 

ylioppilaskuntien osuuksien vaihteluväli on myös noin 10 prosenttiyksikköä. TYYn 

kaksikielisistä julkaisuista yli 15 % ja VYYn julkaisuista yli 14 % on osittain kaksikielisiä, 

muiden ylioppilaskuntien osalta vastaava osuus on 5 %:n ja 10 %:n välillä. 

Limittäisen kaksikielisyyden luokassa sekä julkaisuja että prosenttiosuuksien vaihtelua on 

vähemmän. Eniten luokkaan kuuluvia julkaisuja on ISYYllä: niitä on 8 eli liki 5 % ISYYn 

kaksikielisistä julkaisuista. Määrällisesti vähiten on HYYllä, TYYllä ja VYYllä, joilla kullakin 

on yksi limittäin kaksikielinen julkaisu; näistä pienin suhteellinen osuus on VYYllä. 

Täydentävään kaksikielisyyteen luokiteltavia julkaisuja puolestaan on vain kaksi, ISYYllä ja 

LTKY:llä kummallakin yksi; suhteellisesti nämä vastaavat noin puolta prosenttia 

ylioppilaskuntien kaksikielisistä julkaisuista. 

ISYYllä on muita ylioppilaskuntia suhteessa vähemmän osittaisen kaksikielisyyteen 

luokiteltavia julkaisuja, mutta enemmän limittäiseen kaksikielisyyteen luokiteltavia (vaikka 

erot ja kokonaismäärät ovatkin pieniä). Tämä voisi viitata siihen, että ISYYn julkaisujen 
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kieliversioita on muokattu kohderyhmän mukaan – kohderyhmälähtöisyys nimittäin mainitaan 

ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelmassa (2018: 6). 

Vaikka kaksikielisten julkaisujen ylioppilaskuntakohtainen suhteellinen jakauma ei itsessään 

kerro koko totuutta kääntämiskäytännöistä, se antaa kuitenkin jonkinlaista osviittaa asiasta. 

Esimerkiksi HYYn korkein toistavan kaksikielisyyden osuus käännetyistä julkaisuista osoittaa, 

että kyseisen ylioppilaskunnan kaksikielisistä julkaisuista merkittävä enemmistö on käännetty 

hyvin kattavasti. Tämän puolestaan voisi tulkita niin, että kyseisellä ylioppilaskunnalla on 

varsin hyvät käännösresurssit käytössään sekä pyrkimys tuottaa sisällöllisesti kattavia 

käännöksiä. Myös ISYYn ja OYY:n korkea saman luokan suhteellinen osuus viittaa 

samankaltaiseen tulkintaan, mutta niiden kohdalla pieniä eroja syntyy osittaisen ja limittäisen 

kaksikielisyyden luokissa. Pelkät luvut eivät kuitenkaan riitä tuottamaan selkeää kuvaa 

käännöskäytännöistä, ja erityyppisille julkaisuille erilainen kaksikielisyyden aste voi olla 

hyvinkin perusteltua: osittainen ja limittäinen kaksikielisyys voivat hyvinkin viitata siihen, että 

viestin kohderyhmiä on tavalla tai toisella ajateltu räätälöimällä viestiä esimerkiksi lisäyksillä 

tai poistoilla. Analyysin kvalitatiivisessa osassa alaluvussa 5.2.2 tarkastelen julkaisuja 

yksityiskohtaisemmin ja pyrin sekä etsimään yhtäläisyyksiä ja toistuvia menettelytapoja että 

kuvaamaan mahdollisimman objektiivisesti sitä, millaisia ratkaisuja julkaisuissa esiintyy ja 

miten eri kohderyhmien huomiointi näkyy viestin sisällössä kieliversioiden välillä. 

 

5.2 Kvalitatiivinen analyysi 

Luvussa 2.2 esiteltyjen ylioppilaskuntien toimintaa ohjaavien asiakirjojen perusteella 

ylioppilaskuntien viestinnässä pyritään kaksikielisyyteen. Tätä havainnollistaa myös se, että 

Instagram-julkaisujen merkittävä enemmistö koko aineistosta on kaksikielisiä: noin 89 

prosenttia 850 julkaisusta (ks. taulukko 3 alaluvussa 5.1.2). Näin ollen tulkitsen 

kaksikielisyyden ns. perusjoukoksi, josta pelkästään suomeksi tai englanniksi julkaistut 

julkaisut ovat poikkeuksia, joita on syytä tarkastella lähemmin. Kaksikielisyyden asteen 

tarkastelun osalta taas käsitän toistavan kaksikielisyyden luokan vastaavaksi perusjoukoksi, 

sillä siihen kuuluu kaksikielisistä julkaisuista noin 88 % (ks. taulukko 7 alaluvussa 5.1.3). Muut 

asteluokat tulkitsen poikkeuksiksi, joita analysoin syvemmin. Keskittymällä poikkeuksiin 

suuren aineiston käsittely on johdonmukaisempaa ja jäsennellympää, ja pystyn syventymään 

tarkasti julkaisuja yhdistäviin piirteisiin ja mahdollisesti selittäviin tekijöihin. 
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Tarkastelen aluksi alaluvussa 5.2.1 ylioppilaskuntien yksikielisten julkaisujen sisällöllisiä 

piirteitä kieliversio kerrallaan ja sen jälkeen alaluvussa 5.2.2 kaksikielisyyden eri asteita 

nostamalla aineistosta esiin havainnollistavia poimintoja. Esimerkeissä mainitut 

yksityishenkilöiden nimet, Instagram-tilit ja vastaavat henkilötiedot olen tarpeen mukaan 

anonymisoinut merkitsemällä ne muotoon [nimi], [@käyttäjätili] ja niin edelleen. Olen 

poiminut julkaisujen tekstit niiden alkuperäisessä kirjoitusasussa enkä ole puuttunut 

kirjoitusvirheisiin. Pitkien julkaisujen tapauksessa olen poiminut esimerkkiin vain otteen 

tekstistä, jolloin – – merkitsee poisjätettyä osaa. 

 

5.2.1 Yksikielisten julkaisujen piirteet 

Aineistossa (850 julkaisua) on yhteensä 95 yksikielistä julkaisua, joista suomenkielisiä on 72. 

Tarkastelun pääpaino on niiden osalta suurimmissa kategorioissa, jotka ovat tapahtumat (16), 

hakukuulutukset (16) ja ylioppilaskunnan arki (7). Muuten nostan tarkempaan analyysiin 

yksittäisiä poimintoja. Englanninkielisiä julkaisuja on yhteensä 23, ja niistä tarkastelussa on 

etenkin tapahtumakategoria, johon kuuluu 17 julkaisua. Muita englanninkielisiä julkaisuja on 

vain 6. Analyysin yhteydessä vertaan yksikielisiä julkaisuja vastaavien kategorioiden 

kaksikielisiin julkaisuihin, jotta käy ilmi, ovatko yksikieliset julkaisut yksittäistapauksia vai 

onko tietyntyyppiset julkaisut laadittu systemaattisesti yhdellä kielellä. 

Olen käynyt läpi aineiston jokaisen yksikielisen julkaisun, jotta voisin löytää toisaalta 

kategorioiden sisältä, toisaalta ylioppilaskuntien sisältä ja niiden väliltä julkaisuista 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja näin tuottaa mahdollisimman tarkan kuvan aineiston tästä 

osasta. En kuitenkaan käsittele kaikkia julkaisuja analyysissä yksitellen, vaan esitän tulkintojeni 

tueksi muutamia havainnollistavia esimerkkejä. 

5.2.1.1 Pelkästään suomenkieliset 

Hakukuulutukset muodostavat suurimman kategorian suomenkielisistä julkaisuista (72). Vain 

suomeksi julkaistuja eri tehtävien hakukuulutuksia on aineistossa yhteensä 21 (noin 30 %). 

Kuten esimerkit 1–4 havainnollistavat, tehtävien kirjo on laaja: julkaisuissa haetaan hallituksen 

ja edustajiston jäseniä, opiskelijaedustajia, työntekijöitä ja harjoittelijoita ylioppilaskuntaan, 

tutoreita, Ylioppilaslehden päätoimittajaa ja muita vapaaehtoisia. 
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(1) Haku auki! 

-viestintäharjoittelija 

Luvassa monipuolisia viestinnän tehtäviä rennossa työyhteisössä merenrantatoimistolla! – – 

 

Haku auki! 

-Approvastaava 

-Vuosijuhlavastaava 

Etsimme oma-aloitteisia organisaattoreita järjestämään VYY:n perinteisiä tapahtumia. – – 

 

Haku auki! 

-Hallinnon opiskelijaedustajia 

Tule vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin ja hae hallopediksi. – –  

(VYY 9.8.2019) 

 

(2) Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi! Hakuaika alkaa tänään 26.8. ja päättyy 9.9. edustajiston 

kokoukseen. 

 

LES:n akateemiseen neuvostoo haetaan yhtä varsinaista jäsentä ja LBM:n akateemisiin 

neuvostoon yhtä varajäseniä. Lisätiedot https://www.halloped.fi/fi/lut 

 

LES:n piiriin kuuluvat energia-, ympäristö-, sähkö- ja konetekniikan opiskelijat. 

LBM on kauppatieteiden opiskelijoille. 

[– –] 

(LTKY 26.8.2019) 

 

(3) Olisitko sinä ylioppilaskuntamme uusi pääsihteeri?                  Hae nyt! Hakuaikaa on jäljellä vielä 

tämä viikko. 

 

Lue lisää pääsihteerin työnkuvasta sekä hakumenettelyistä ISYYn verkkosivuilta löytyvästä 

hakukuulutuksesta. 

(ISYY 17.9.2019) 

 

(4) Vielä ehdit hakemaan Ylioppilaslehden päätoimittajaksi! Hakuaika päättyy huomenna torstaina 

14.5. klo 12. Linkin hakukuulutukseen löydät biosta. 

(HYY 13.5.2020) 

Suurimmassa osassa tehtäviä lienee implisiittisenä vaatimuksena suomen kielen taito, vaikka 

sitä ei ole julkaisuissa erikseen mainittu. Hallinnon opiskelijaedustajien tehtävissä riippuu 

täysin toimielimestä, edellytetäänkö edustajilta suomen kielen taitoa (ks. luku 2). Jos 

vaatimuksia ei ole ilmaistu, on mahdotonta sanoa varmasti, mikä tilanne kyseisessä tehtävässä 

on. Toisaalta ISYYn pääsihteerihaun (esimerkki 3) kohdalla on huomionarvoista, että tehtävää 

on mainostettu aiemmin toistavasti kaksikielisessä julkaisussa. Näin ollen tehtävässä ei liene 

kielitaitovaatimuksia, mikä puolestaan sulkee tämän tulkinnan pois esimerkin kielivalinnan 

taustatekijänä. Vastaavia julkaisuja, joissa tehtävästä on tiedotettu myös kaksikielisesti, on 

yhteensä neljä. Loput 16 hakukuulutusta koskevat tehtäviä, joista on viestitty vain suomeksi. 

Samaa tehtävää koskevissa julkaisuissa on siis lähes aina sama kielivalinta, jolloin 

tehtäväkohtaisilla vaatimuksilla voisi tulkita olevan siihen vaikutusta. 
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Ylioppilaskunnista hakukuulutusten osalta erityisesti VYY nousee esiin, sillä kaikki sen 10 

hakukuulutusta on vain suomenkielisiä. HYYn 13 hakukuulutuksesta yksi (esimerkki 4) on 

suomeksi ja muut kaksikielisiä, OYY:llä suomenkielisiä hakukuulutuksia ei ole lainkaan. 

Muilla ylioppilaskunnilla julkaisumäärät jakautuvat karkeasti puoliksi kaksikielisten ja 

suomenkielisten kesken.  

Toiseksi suurin suomenkielisten julkaisujen kategoria on tapahtumat: 72 suomenkielisestä 

julkaisusta tapahtuma-aiheisia on 16. Näistä 10 on tapahtumamainoksia. Tapahtuma-aiheisille 

julkaisuille on ominaista se, että samaa tapahtumaa koskevia julkaisuja on useampi. 

Esimerkiksi HYYn Fuksiseikkailua mainostetaan useammassa julkaisussa, joissa on saatavilla 

myös englanninkielinen teksti, mutta yksi on syystä tai toisesta vain suomeksi: 

(5) Tänään HYYn järjestämä Suomen suurin uusien opiskelijoiden tapahtuma Fuksiseikkailu 

valloittaa Helsingin! ✨ Tule ihastelemaan seikkailijoiden pukuloistoa ja fuksien tunnelmia 

esimerkiksi tapahtuman lähtöalueelle Lasipalatsinaukiolle klo 14-17! Lue lisää Facebookista: 

Fuksiseikkailu / Gulisäventyret / Fresher Adventure 2019 

(HYY 27.9.2019) 

Jos samasta tapahtumasta on viestitty myös kaksikielisesti, siihen liittyvät yksittäiset 

suomenkieliset julkaisut vaikuttavat yksittäistapauksilta, joissa käännös on esimerkiksi 

olosuhdetekijöiden vuoksi jäänyt tekemättä. Tällaisia on tapahtumamainoksista viisi eli puolet. 

Toiset viisi taas ovat ainoita, jotka liittyvät kulloinkin kyseessä olevaan tapahtumaan: 

(6) CHISU nähdään Naantalin Kaivohuoneen kesäkauden päättäjäisbileissä lauantaina 5.10.!  

Hyödynnä Sunborn Liven ja TYY:n lanseeraaman ""Kuukauden opiskelijakeikan"" etuhinta 

15,00e (norm. 29,50e) klikkaamalla linkkiä: https://bit.ly/2kuXOoB 

(TYY 25.9.2019) 

Tällaisten kohdalla on mahdotonta sanoa, onko kääntämättä jättämisen taustalla enemmänkin 

sattuma vai tietoinen päätös siitä, että tapahtumasta viestitään vain suomeksi. 

Viiden tapahtumamainoksen kohdalla merkitystä voi kenties olla sillä, että tapahtuma on 

eksplisiittisesti tai implisiittisesti suunnattu vain suomenkielisille. Tätä havainnollistaa 

esimerkki 7: 

(7) Yksi akateemisuuden merkki on ylioppilaslakki, joka kertoo myös kantajansa yliopistosta. 

VYY:n Lyyrajaisissa ensi keskiviikkona uudet opiskelijat saavat ylioppilaslakkiinsa Vaasan 

yliopiston ylioppilaskunnan kokardin. 

 

Hanki lippusi bit.ly/VYYlyyrajaiset ! 

(VYY 18.9.2019) 
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Tässä on saatettu ajatella, että tapahtuma, jossa ylioppilaslakkiin kiinnitettäviä kokardeja 

jaetaan, on suunnattu pääasiassa suomalaisille opiskelijoille. Toinenkin VYYn Lyyrajaisia 

käsittelevä julkaisu on saatavilla vain suomeksi, mikä viittaisi jonkinlaiseen harkintaan 

yksittäistapauksen sijasta. Kääntämättä jättämisen taustalla voi lisäksi mahdollisesti vaikuttaa 

tapahtumaan liittyvien elementtien kulttuurisidonnaisuus: yhdessäkään VYYn käännetyssä 

julkaisussa ei mainita ylioppilaslakkeja. Todellinen syy kääntämättä jättämisen taustalla jää 

tosin arvailujen varaan. 

Tapahtumakategorian muut kuin tapahtumia mainostavat julkaisut (6) ovat lyhyitä julkaisuja, 

joissa kiitetään osallistujia tai muita tahoja tai palataan tapahtuman tunnelmiin (esimerkit 8–9): 

(8) Kiitos Fuksiseikkailu 2019!              Kuvat: [@käyttäjätili] ✨ 

(HYY 27.9.2019) 

 
(9) Annos 60 vuosijuhlaa vietettiin lauantaina. Lämmin kiitos kaikille ylioppiöaskuntaa muistaneille, 

sekä tietysti upeille sponsoreillemme juhlan mahdollistamisesta.      

(OYY 3.3.2020) 

Tällaiset julkaisut ovat informaatioarvoltaan melko vähäisiä ja lyhimmillään vain parin sanan 

pituisia ja liittyvät tapahtumiin, joista on aineistossa myös käännettyjä julkaisuja. Toisaalta 

myös kaksikielisten julkaisujen joukosta löytyy hyvinkin lyhyitä julkaisuja sekä vastaavien 

tapahtumajulkaisujen että muiden kategorioiden osalta, joten viestin pituus ja vähäinen 

informaatioarvo tuskin ovat ainoat syyt kielivalintaan. 

Kaikista suomenkielisistä julkaisuista (72) kuusi liittyy tavalla tai toisella vappuun, joka on 

yksi suurimmista juhlista opiskelijoiden vuodenkierrossa. Koko aineistossa on vappuun 

liittyviä eri kategorioihin luokiteltavia julkaisuja yhteensä noin 60. Suomenkielisiä julkaisuja 

yhdistävä piirre ja mahdollisesti yksi selittävä tekijä niiden kääntämättömyyden taustalla on 

vapunviettoon ja vappuperinteisiin liittyvä vahva kulttuurisidonnaisuus. Esimerkiksi TYYn 

kolme vappuaiheista haastetta on julkaistu esimerkin 10 tapaan vain suomeksi: 

(10) Miten vappua vietettiin ennen vanhaa? Mistä lähtien siitä tuli virallinen liputuspäivä? Tee 

tietovisa ja selvitä, mitä tiedät keväisen karnevaalin historiasta! 

 

1. Minä vuonna järjestettiin Suomen ensimmäinen työväen vapunvietto? 

a. 1720 

b. 1850 

c. 1890 

 

2. Kuka oli sen järjestänyt? 

a. Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys 

b. Turun Historillinen Yhdistys 
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c. Helsingin Työväenyhdistys 

 

3. Minä vuonna Suomessa säädettiin laki vapunpäivän järjestämisestä työntekijöiden 

vapaapäiväksi? 

[– –]  

(TYY 24.4.2019) 

Tietovisan kysymykset liittyvät suomalaisiin perinteisiin ja nippelitietoon, joka tuottaa 

haasteita suomalaisillekin, kansainvälisistä opiskelijoista puhumattakaan. Toisaalta aineistossa 

on yli 50 englanniksi käännettyä vappuun liittyvää julkaisua, joten kulttuurisidonnaisuus 

ilmiönä yksistään ei tunnu selittävän kielivalintoja. Tätä havainnollistavat myös HYYn 

julkaisut (esimerkit 11–12), sillä HYYn vappuun liittyvistä 16 julkaisusta 12 on saatavilla myös 

englanniksi, mutta jostakin syystä kolme on julkaistu vain suomeksi (yksi vain englanniksi). 

(11) SUORA LÄHETYS ALKAA KLO 9 YLE1! Televisiot ja striimit päälle nyt ja ylioppilaiden 

vapun vastaanottoa seuraamaan!       

 

Lähetys nähtävillä Yle Areenassa myös jälkikäteen!  

(HYY 1.5.2020) 

 
(12) Terveisiä Saulilta! 

 

Tänä vuonna perinteinen ylioppilaskunnan vapputervehdys tasavallan presidentille toteutettiin 

videopuhelun muodossa. Tänään vappupäivänä noin kello 12 ylioppilaskunnan puheenjohtaja 

[nimi] vastasi presidentiltä tulleeseen videopuhelukutsuun. [Nimi] ja Niinistön 

vapputervehdysten jälkeen Ylioppilaskunnan laulajat esittivät keväisen ja pirteän sovituksen 

kappaleesta Ranskalaiset korot. 

 

Presidenttipari ja [nimi] keskustelivat muun muassa paremman maailman toivosta, yhteisen 

tahdon voimasta ja vaikeiden aikojen voittamisesta.  

(HYY 1.5.2020) 

Kolmanneksi suurin suomenkielisten julkaisujen kategoria on ylioppilaskunnan 

arki -kategoria, jossa on 7 julkaisua. Näitä julkaisuja yhdistää melko lyhyt teksti ja 

reaaliaikaisuus (tai illuusio siitä). Reaaliaikaisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jotakin 

tilaisuutta koskeva julkaisu on julkaistu paikan päältä kyseisestä tilaisuudesta tai pian sen 

jälkeen (vrt. julkaisut, jotka eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja). Kategorian julkaisuissa on 

myös tyypillistä mainita erilaisia toimijoita ja tahoja, jotka voitaneen laskea tietynlaisiksi 

kulttuurisidonnaisiksi viittauksiksi. Nämä piirteet pätevät tosin myös kategorian kaksikielisiin 

julkaisuihin, joten valinta jättää osa kääntämättä ei liity ainakaan yksiselitteisesti näihin 

piirteisiin. Näitä mainittuja yhdistäviä tekijöitä havainnollistavat esimerkit 13 ja 14: 
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(13) Ekonomien toiminnanjohtaja [nimi] kävi tapaamassa LTKY:n poppoota. Juteltiin jaksamisesta, 

opiskelijajärjestötoiminnasta ja @suomenekonomit uusista tuulista. Kiitos vierailusta!       

(LTKY 5.11.2019) 

 
(14) TYYn hallitus kävi juhlistamassa yksivuotiasta Piccu Macciaa           

(TYY 9.10.2019) 

Taulukossa 4 (alaluku 5.1.2) korostuu myös VYYn kuudesta julkaisusta koostuva #OnOkei-

mielenterveyskampanja, joka on jostakin syystä julkaistu vain suomeksi, vaikka aihe on tärkeä 

ja koskettaa kaikkia opiskelijoita taustaan katsomatta: 

(15) Maanantaina VYY:n Instagramissa alkaa #OnOkei-viikko. Viikon teemana on opiskelijoiden 

mielenterveys. Haluamme, että meidän keskustelukulttuuri on suvaitsevainen ja kannustava, ja 

että on okei puhua mielenterveydestä, kiusaamisesta tai häirinnästä. Viikon aikana Instagramin 

storyssa on eri organisaatioiden edustajia kertomassa, mitä he tekevät opiskelijoiden 

mielenterveyden edistämiseksi. – – 

#OnOkei on VYY:n kampanja, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijaelämään 

liittyvistä vaikeista aiheista, kuten mielenterveydestä, mielenterveyspalveluista ja avun 

hankkimisesta.  

(VYY 22.3.2020) 

Muut suomenkieliset julkaisut (19/72) sijoittuvat melko satunnaisesti eri kategorioihin ja 

vaikuttavat lähinnä yksittäistapauksilta, eikä niissä ole havaittavissa juurikaan sisällöllisiä tai 

muodollisia yhtäläisyyksiä. Näistä 9 on informaatioarvoltaan varsin vähäisiä, eli niiden sisältö 

ei ole suoranaisesti olennaista tai hyödyllistä opiskelijoille. Julkaisuista 10 puolestaan sisältää 

edellisen esimerkin tapaan informaatiota, joka vaikuttaisi koskevan koko opiskelijayhteisöä ja 

olevan sisällöiltään tärkeää, jolloin olisi perusteltua tarjota informaatio myös englanniksi. Tätä 

havainnollistaa myös esimerkki 16: 

(16) VYY ylpeänä esittää: Hyvinvointitutorit eli HYVIKSET! 

Hyvikset toimivat fuksisyksyn yhdenvertaisuustarkkailijoina. Nämä henkilöt varmistavat, että 

jokaisen fuksin syksy on turvallinen, esteetön ja syrjinnästä vapaa. Hyvikselle voit tulla 

juttelemaan päivästä tai kellonajasta riippumatta luottamuksellisesti mistä vain! [– –]  

(VYY 29.8.2020) 

Hieman ironista kääntämättömyydestä tekee tässä tapauksessa se, että kyseessä on nimenomaan 

yhdenvertaisuutta edistävä toiminta, mitä englanninkielisen kieliversion poissaolo ei 

varsinaisesti ilmennä. Vastaava julkaisu on myös esimerkki 17, joka kertoo kaikille 

”vyyläisille” avoimesta edunvalvontavaliokunnasta: 

(17) EVVK 

Jos v*%&"ttaa, voit vaikuttaa. 

 

Edunvalvontavaliokunta eli EVVK kokoustaa tänään Tritonian Vuokossa klo 14-16. EVVK:ssa 
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käsitellään edunvalvonnallisia asioita, kuten yliopiston strategiaa, tenttiohjeita ja muita 

opiskelijan arjessa näkyviä asioita. Jos sulla v**uttaa, voit vaikuttaa. EVVK on kaikille 

vyyläisille avoin, joten tervetuloa!  

(VYY 8.10.2019) 

Kielivalintaa voisi perustella sillä, että vaihto-opiskelijoiden ei ole pakko kuulua 

ylioppilaskuntaan, mutta kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kohdalla jäsenyys on yhtä 

lailla pakollinen kuin suomalaisillekin opiskelijoille, jolloin heillä olisi myös yhtäläinen oikeus 

osallistua kokoukseen ja saada siitä myös informaatiota. 

Myös TYYllä on julkaisu, jonka vaikuttaisi olennaiselta myös kansainvälisille opiskelijoille:  

(18) Tutkinto-opiskelija! Valitse opintoja seitsemän tekniikan alan yliopiston tarjonnasta ja loikkaa 

kohti tulevaisuuden töitä opintokokonaisuudella, jolla erotut muista. Voit valita yksittäisiä 

kursseja tai kokonaisen sivuaineen. Haku syksyn kursseille on nyt auki! 

 

Lue lisää: https://fitech.io/fi/syksyn-sivuaineopinnot-ja-kurssitiedot-julkaistu/  

(TYY 11.5.2020) 

Linkkiä seuraamalla selviää, että kursseja järjestetään myös englanniksi, joten ratkaisu jättää 

julkaisu kääntämättä ei johdu ainakaan opetuskielestä. 

Jo käsiteltyjen kategorioiden ohella suomenkielisten julkaisujen joukossa on kaksi julkaisua, 

joiden kääntämättömyyden taustalla saattaa olla harkinta siitä, että informaatio on relevanttia 

vain suomenkielisille opiskelijoille. Nämä julkaisut ovat samansisältöisiä TYYn mainoksia 

Turun Sanomien tarjoushinnasta opiskelijoille: 

(19) TYY tarjoaa jäsenilleen: Turun sanomat 1 kk 0 € 

 

Hyvä tapa tutustua opiskelupaikkakuntasi asioihin on oma paikallinen sanomalehti. TYYn 

jäsenenä saat nyt Turun Sanomat kuukaudeksi veloituksetta! 

 

Tilaa täältä: https://asiakaspalvelu.ts.fi/kampanja/19tyy/  

(TYY 24.9.2020) 

Syy kääntämättä jättämiseen voi toki olla myös resursseissa, mutta se, että aineistossa on kaksi 

liki samansisältöistä julkaisua eikä yhtäkään käännettyä vastaavaa, viittaisi tietoiseen 

päätökseen. Tätä tulkintaa puoltaa myös se, että kaupallisten yhteistöiden ja mainosten 

tapauksessa julkaisu oletettavasti suunnitellaan etukäteen, jolloin käännöksen laatimiseen voi 

varautua. Oletuksenani onkin, että julkaisuja ei ole käännetty englanniksi, koska 

suomenkielisen sanomalehden ei ole esimerkiksi kielitaidon puutteen vuoksi ajateltu 

kiinnostavan kansainvälisiä opiskelijoita, mikä puolestaan viittaa kohderyhmäajatteluun. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin osa suomenkielisistä julkaisuista vaikuttaa 

yksittäistapauksilta, eikä kaikkia julkaisuja yhdistäviä tekijöitä juurikaan löydy. Moni 

julkaisuista on hyvin lyhyt, vain parin sanan tai virkkeen mittainen, mutta vastaavia on myös 

kaksikielisten joukossa. Pituus ei siis ainakaan yksiselitteisesti vaikuta kääntämättä jättämiseen, 

vaikka se saattaa hyvinkin liittyä asiaan. Reaaliajassa julkaistujen julkaisujen kohdalla voi olla 

kyse esimerkiksi kiireestä, jolloin käännöksen laatimiselle ei ole ehkä aikaa. Monessa 

suomenkielisessä julkaisussa on myös kulttuurisidonnaisia viitteitä. Sekään ei itsessään selitä 

kielivalintaa, sillä myös käännetyt julkaisut sisältävät vastaavia viitteitä. Se voi kuitenkin olla 

osatekijänä kääntämättä jättämiselle julkaisun lyhyyden lisäksi, sillä kulttuurisidonnaisten 

viitteiden kääntäminen voi olla vaikeaa, jos kohdekielestä ei löydy kelvollista vastinetta. 

Hakukuulutuskategoria on suomenkielisten osalta poikkeus, sillä haettaviin tehtäviin liittyy 

oletettavasti kielitaitovaatimuksia, jotka puolestaan saattavat vaikuttaa kuulutusten 

kielivalintaan. Käännettyjä hakukuulutuksia on koko aineiston 850 julkaisusta 47, ja 

huomionarvoista on, että samaa tehtävää koskevat julkaisut noudattavat pääsääntöisesti samoja 

kielivalintoja, jolloin voisi olettaa tehtävän kielitaitovaatimusten tai niiden puuttumisen 

vaikuttavan kielivalintoihin. Tällainen kohderyhmäajattelu ei juurikaan tule suomenkielisissä 

julkaisuissa esille lukuun ottamatta hakukuulutuksia ja yksittäisiä tapauksia, kuten TYYn Turun 

Sanomien mainoksia (esimerkki 19) ja mahdollisesti suomenkieliselle yleisölle suunnattuja 

tapahtumia (esimerkki 7). Muut julkaisut koskevat kaikkia opiskelijoita taustaan ja kielitaitoon 

katsomatta, mikä viittaisi siihen, että julkaisujen sisältämä informaatio ei juurikaan vaikuta 

kääntämättä jättämiseen, vaan syyt lienevät todennäköisemmin resursseissa tai muissa 

olosuhdetekijöissä. Näin ollen on vaikeaa sanoa, milloin kääntämättä jättämisten taustalla on 

tietoinen harkinta ja milloin syy on muissa tekijöissä. 

5.2.1.2 Pelkästään englanninkieliset 

Vain englanninkielisiä julkaisuja on aineistossa vähän, yhteensä 23 kappaletta. Niistä 17 on 

tapahtuma-aiheisia. Tapahtumajulkaisuista 10 liittyy OYY:n kansainvälisille opiskelijoille ja 

alumneille suunnattuun työelämätapahtuma Löylyyn: 

(20) Save the date! Löyly - a work life event for international students and alumni is organized for the 

third time on January 23rd 2020 in Tellus, located at the Linnanmaa campus of University of 

Oulu. The event is free and also non-international students and alumni are more than welcome. 

– – Löyly consists of workshops, inspiring keynote speeches, a panel, a CV-couch, CV 

photographing & more. 
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More info on OYY’s Facebook! 

Stay tuned!  

(OYY 27.11.2019) 

Aineistossa ei ole kyseisestä tapahtumasta lainkaan informaatiota suomeksi, mikä johtunee 

siitä, että sen kohdeyleisö on ensisijaisesti rajattu kansainvälisiin opiskelijoihin – näin ollen 

kielivalinta on selkeästi kohderyhmäpohjainen. 

Vain englanninkielisiä tapahtumajulkaisuja on myös HYYllä (4) ja TYYllä (3). Näistä kuusi 

liittyy tapahtumiin, jotka järjestetään englanniksi ja/tai on suunnattu kansainvälisille 

opiskelijoille. Niitä havainnollistavat esimerkit 21 ja 22:  

(21) Game Night with the International Wing! – – 

 

The TYY International Wing continues the series of online events! Now in turn is an online 

gaming event with the Wing members. The goal of the evening is to hang out in relaxed 

atmosphere, spend time in a great company and play some games on Zoom. All you need to join 

is a pencil, some paper and an internet connection. 

 

The event takes place on April 28th at 6PM on Zoom. Join us, invite your friends and enjoy the 

evening!  

(TYY 17.4.2020) 

 
(22) In need of a moment of relaxation?                The Guidance Corner in Kaisa House organises a self-

compassion boosting event on Wednesday 26th February, 3 p.m-5 p.m. 

 

Self-compassion is a skill that we all need in everyday life, especially with work and times we 

face disappointments, failures, obstacles and stress. You are welcome to join this workshop held 

by Nyyti ry and treat yourself with a moment of relaxation. This event will be held in English.  

(HYY 19.2.2020) 

Kumpikaan tapahtumista ei ole suunnattu yksiselitteisesti kansainvälisille opiskelijoille, mutta 

esimerkin 21 kielivalinta ja järjestäjätaho (”Kansainvälinen siipi”) viittaisivat siihen, että 

tapahtuma järjestetään englanniksi, ja esimerkissä 22 tämä mainitaan suoraan. 

Seitsemäs tapahtumajulkaisu (esimerkki 23) eroaa näistä, sillä se liittyy koko opiskelijakunnalle 

suunnattuun vapunviettoon, eikä sen kohderyhmä näin ollen ole kielellisesti tai muuten rajattu: 

(23) The official hashtag for next week is #HYYvappu            

Check the whole events schedule at HYY.FI/VAPPU          

(HYY 25.4.2020) 

Kyseisen julkaisun poikkeavuutta korostaa myös se edellä alaluvussa 5.2.1.1 käsitelty seikka, 

että HYYn vappuun liittyvistä 16 julkaisusta jopa 12 on kaksikielisiä, ja kyseinen julkaisu on 

ainoa englanninkielinen. Sitä voinee näin ollen pitää yksittäistapauksena. 
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Muut kuin tapahtumajulkaisut (6/23) ovat jakautuneet seuraavasti: hakukuulutus- ja 

ylioppilaskunnan arki -kategorioissa on kaksi julkaisua kummassakin ja edustajistovaalit- ja 

muut-kategorioissa on yksi julkaisu. Julkaisujen vähäisen kokonaismäärän takia on tosin 

mahdotonta sanoa, onko jakauma täysin sattumanvarainen. Julkaisuista neljälle on yhteistä se, 

että ne liittyvät tavalla tai toisella kansainvälisiin opiskelijoihin. Esimerkiksi LTKY:n 

julkaisussa (esimerkki 24) haetaan ”fuksivastaavia” perehdyttämään uusia kansainvälisiä 

opiskelijoita opiskelun ja opiskelijaelämän saloihin: 

(24) LTKY is searching for freshman captains for LES and LENS for next year! 

 

As international students are a growing part of our community, we are recruiting two new 

Freshman Captains (fuksivastaava, FV) to guide our international degree students and exchange 

students to the intricacies of Teekkari culture. The goal is to better integrate international students 

to SVV and provide equal opportunities to partake in our culture. We are seeking two individuals 

to take on the duties of freshman captains for the academic year of 20-21. These new FC's will be 

on equal standing with traditional FV's of guilds and essentially do the same exact job, just to a 

cross-disciplinary, international group of students. [– –]  

(LTKY 19.2.2020) 

TYYn ja OYY:n julkaisuissa (esimerkit 25 ja 26) puolestaan houkutellaan kansainvälisiä 

opiskelijoita ylioppilaskunnan edustajistoon ja hallitukseen: 

(25) Almost ten percent of the students at the University of Turku are international students, but 

international students are under-represented in the Council of the Student Union. Let's change that! 

 

Join us today at 17:30 at TYY Sauna to hear about the elections in general, Electoral Coalitions 

and voting!  

(TYY 1.10.2019) 
 

(26) Are you interested in applying the board of the Student Union for the year 2020? This year's board 

member introduce themselves and tell what they've been doing during the year as board members. 

 

1. Who are you and what are your areas of responsibility in the board of the Student Union? 

2. Mention an concrete accomplishment during your board year. 

3. Have you benefitted from your experiences in the Student Union? If yes, how? 

 

1. [nimi], international affairs and student representatives elections (Halloped elections). 

2. Halloped applications have increased 3-fold and with double the number of international 

applicants from previous election. 

3. Yes, the challenges, negatives, personal failures and shortcomings will be instruments of 

personal and professional growth. I’ve gotten opportunities to network with members of other 

student unions and make friends outside Oulu. I have observed and learned Finnish working 

culture and met some wonderful folks at OYY. – – 

(OYY 30.11.2020) 

Esimerkki 25 tuo esille kansainvälisten opiskelijoiden aliedustuksen ylioppilaskunnan 

edustajistossa, jolloin viestin kohdentaminen kyseiselle ryhmälle englantia käyttämällä on 

perusteltua. Myös esimerkin 26 kansainvälisyysasioista vastaavan hallituksen jäsenen 

haastattelu saattaa kannustaa nimenomaan kansainvälisiä opiskelijoita hakemaan hallitukseen. 
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Loput englanninkieliset julkaisut (2/23) ovat hyvin lyhyitä: 

(27) Hey you, happy halloween!  

(ISYY 31.10.2019) 

 
(28) LTKY celebrating 4-year-old @lateksii_ry and 52-year-old VYY @ylioppilaskunta !          

(LTKY 16.2.2020) 

ISYYn halloweentoivotuksessa (esimerkki 27) on ehkä ajateltu, että kaikki ymmärtävät 

kyseisen viestin englanniksi (onhan kyseessä Yhdysvalloista rantautunut juhla, josta käytetään 

Suomessakin alkukielistä nimitystä). LTKY:n ylioppilaskunnan arjesta kertova julkaisu taas 

muistuttaa muodoltaan edellä alaluvussa 5.2.1.1 käsiteltyjä saman kategorian suomenkielisiä 

julkaisuja lyhyyden ja reaaliaikaisuuden vaikutelman osalta. 

ISYYllä loput muut-kategorian 12 julkaisua ovat kaksikielisiä, vaikka kategorialle tyypillisesti 

niiden aiheissa on paljon vaihtelua. LTKY:n esimerkki 28 edustaa ylioppilaskunnan 

arki -kategoriaa, jonka julkaisuista 17 on kaksikielisiä ja 3 suomenkielisiä. Näin ollen esimerkit 

27 ja 28 vaikuttaisivat poikkeuksilta muuten johdonmukaisista kielivalinnoista mainituissa 

kategorioissa. Selvää on kuitenkin se, että suuressa, enimmäkseen kaksikielisessä aineistossa 

tällaiset julkaisut ovat yksittäistapauksia. 

Englanninkielisistä julkaisuista on helppo löytää yhtäläisyyksiä. Lähes kaikkia julkaisuja 

(20/23) yhdistää se, että ne liittyvät joko kohderyhmältään tai aiheiltaan kansainvälisiin 

opiskelijoihin. Mielenkiintoista on se, että viestin koskiessa vain kansainvälisiä opiskelijoita 

suomenkielistä kieliversiota ei ole tarjolla. Kaksikielisissä julkaisuissa on vain kaksi julkaisua, 

jotka liittyvät selkeästi kansainvälisiin opiskelijoihin: niissä haetaan tutoreita opintonsa 

aloittaville kansainvälisille opiskelijoille. Selkeä ja rajattu kohderyhmä toki perustelee 

kielivalintaa, mutta sama ei kuitenkaan toistu toisin päin – koko 850 julkaisua kattavan 

aineiston selkeä enemmistö on kaksikielistä (89 %), joten joukossa on myös julkaisuja, jotka 

eivät suoranaisesti koske kansainvälisiä opiskelijoita, mutta jotka ovat kuitenkin saatavilla 

myös englanniksi. Tosin suomalaisilla opiskelijoilla on keskimäärin vahva englannin kielen 

taito, jolloin on ehkä ajateltu, että englanninkielinen versio saavuttaa heidät joka tapauksessa. 

 

5.2.2 Kaksikielisten julkaisujen piirteet ja kaksikielisyyden aste 

Edellisessä alaluvussa käsittelyssä olivat yksikieliset julkaisut, tässä alaluvussa keskityn 

puolestaan kaksikielisten julkaisujen piirteisiin. Kuten alaluvun 5.2 alussa totean, 



 

58 

 

kaksikielisyyden asteen osalta tulkitsen toistavan kaksikielisyyden ns. perusjoukoksi, sillä 

siihen kuuluu kaikista 755 kaksikielisestä julkaisusta 663 eli noin 88 %. Koska joukko on niin 

laaja ja käsittää selkeän enemmistön julkaisuista, en näe tarkoituksenmukaiseksi tai 

mahdolliseksi analysoida sitä kvalitatiivisesti riittävällä tarkkuudella. Luokan laajuudesta voi 

päätellä, että toistava kaksikielisyys on ylioppilaskuntien käännöstoiminnassa tavoite, ja 

osittain, limittäin tai täydentävästi käännetyissä on jotakin sellaista, mikä on johtanut 

poikkeamiseen tästä tavoitteesta. Näin ollen koen, että kvalitatiivisen analyysin kannalta on 

järkevintä keskittyä poikkeuksiin eli tässä tapauksessa muihin asteluokkiin, joihin kuuluu 92 

julkaisua. Vertaan kuitenkin näiden muiden asteluokkien julkaisuja samaan aiheeseen liittyviin 

toistavan kaksikielisyyden julkaisuihin, sillä näin on mahdollista selvittää, ovatko nämä 92 

julkaisua yksittäistapauksia vai merkkejä toistuvista malleista. 

Etenen analyysissä luokista pienimmästä suurimpaan: ensin käsittelyssä on täydentävän 

kaksikielisyyden luokka, josta siirryn limittäiseen ja lopuksi osittaiseen kaksikielisyyteen. 

Vertailu toistavasti kaksikielisiin julkaisuihin kulkee mukana kautta analyysin. 

Erikieliset tekstiosat on esitetty esimerkeissä rinnakkain vertailun helpottamiseksi. 

5.2.2.1 Täydentävä kaksikielisyys 

Täydentävä kaksikielisyys viittaa tilanteeseen, jossa kieliversiot välittävät eri informaation. 

Kaikista käännetyistä julkaisuista (755) vain kaksi on täydentävästi kaksikielisiä. ISYYn 

julkaisu (esimerkki 29) on aineistossa varsin poikkeuksellinen, sillä sen suomenkielinen ja 

englanninkielinen teksti toimivat nimenomaan toisiaan täydentävänä kokonaisuutena 

rinnakkaisten kieliversioiden sijaan (Instagramissa julkaisun englanninkielinen tekstiosa on 

sijoitettu heti suomenkielisen jälkeen): 

(29) Miten euroopanlaajuinen yliopistoverkosto 

muotoutuu opiskelijoiden silmin?      

 

Seuraavien kuukausien aikana tulemme 

kertomaan YUFE-opiskelijaedustajiemme, 

[nimi] ja [nimi] kuulumisia YUFE-

verkostosta. 

 

Mutta mikä ihmeen YUFE? Lue ekat 

kuulumiset alta:  

 

 

 

 

 

 

 Hello! We are (from left to right) [nimi], 

[nimi] and [nimi] and we are the student 

representatives for Young Universities for the 

Future of Europe (YUFE) for University of 

Eastern Finland. 

 

YUFE is a new university alliance with 10 

young universities across Europe coming 

together with a goal of increasing 

international mobility. The project launches 

next month and our plan is to have the first 

virtual courses available for students in 2021. 

 

As student representatives we are 

participating YUFE meetings as equals to our 

university staff in helping to create this new 
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(ISYY 21.11.2019) 

alliance. We provide them with perspective 

on student life to make this experience as 

student friendly as possible. [– –] 

Syytä kielivalintaan voi vain arvailla. Vaikutusta voi kenties olla sillä, että YUFE on 

kansainvälinen toimielin, joten englannin käyttö kuulumisten kielenä on näyttäytynyt 

luontevana, ja suomenkielinen teksti toimii ikään kuin johdatuksena aiheeseen. ISYYllä on 

tosin kaksi muutakin YUFEsta kertovaa julkaisua, joista toinen on toistavasti ja toinen limittäin 

kaksikielinen, joten valinnat tämän aiheen osalta kieliversioiden laajuuden takana eivät ole 

johdonmukaisia. 

LTKY:n opiskelijajäsenten paikkoja mainostavassa hakukuulutuksessa puolestaan on 

huomioitu myös kansainväliset opiskelijat, vaikka tehtävässä edellytetään suomen kielen taitoa, 

eivätkä näin ollen suomea osaamattomat ole viestin kohderyhmää: 

(30) Haemme kahta henkilöä Aalefin hallitukseen 

opiskelijajäseneksi! Ai siis mihin? Tarjolla 

on aitoa palkallista osakeyhtiön 

hallitustyöskentelyä, jossa pääset ideoimaan 

ja toteuttamaan tapahtumia ja viestintää 

Aalefille, keräten runsaasti kokemusta, 

kontakteja ja varmasti myös hauskaa 

puuhaa! Opiskelijajäsenenä aikasi ei kulu 

pelkkään kokoustamiseen, vaan ehdit tehdä 

kaikkea muutakin mukavaa: kuten olla killan 

hallituksessa, opiskella täysillä ja viettää 

vapaa-aikaakin, kuten kuluneen 

vuodenopiskelijajäsen [nimi]! [nimi] muuten 

kuvailee vuottaan näin: [– –]  

(LTKY, 14.4.2020) 

 This position requires fluent Finnish. 

Vaikka esimerkin 30 englanninkielisestä tekstistä puuttuukin tieto siitä, mistä tehtävästä on 

kyse, osa informaatiosta välittyy: kyseessä on tehtävä, jossa vaaditaan suomen kielen taitoa. 

Näin ollen kansainvälisten opiskelijoiden ei tarvitse pohtia, jääkö heiltä jotakin olennaista 

informaatiota saamatta, kuten voisi tapahtua käännöksen puuttuessa kokonaan. Kuten 

alaluvusta 5.2.1 käy ilmi, aineistossa on varsin runsaasti hakukuulutuksia, joita ei ole lainkaan 

käännetty, mahdollisesti osittain kielitaitovaatimusten vuoksi. Esimerkki 30 kuuluu niiden 

joukkoon sillä erotuksella, että siinä kielitaitovaatimus on kuitenkin ilmaistu, mikä muissa 

vastaavissa on tulkittavissa vain kontekstista, jossa englanninkielistä versiota ei ole lainkaan. 
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5.2.2.2 Limittäinen kaksikielisyys 

Limittäinen kaksikielisyys kuvaa tapausta, jossa kummassakin kieliversiossa on yhteinen, 

saman informaation sisältävä osa ja lisäksi sellaista informaatiota, jota toisessa kieliversiossa 

ei ole. Kieliversiokohtainen informaatio on osoitettu esimerkeissä kursiivilla. 

Limittäisen kaksikielisyyden luokkaan kuuluu 755 kaksikielisestä julkaisusta yhteensä 18. 

Kautta analyysin esiin nousevat tapahtuma- ja hakukuulutuskategoriat korostuvat myös 

limittäisen kaksikielisyyden osalta. Ensin mainittuun kategoriaan kuuluu 8 ja jälkimmäiseen 5 

julkaisua. Hakukuulutukset ovat varsin yhdenmukainen luokka: niissä on toistuvana 

elementtinä se, että hyvin suppean yhteisen osan lisäksi suomeksi annetaan lisätietoa ja 

englanniksi todetaan, että tehtävässä edellytetään suomen kielen taitoa tai että lisätietoa on 

saatavilla suomeksi. Tätä havainnollistavat esimerkit 31 ja 32: 

(31) Haemme joukkoomme projektisihteeriä 

toteuttamaan ylioppilaskunnan tapahtumia 

 

Oletko kiinnostunut tapahtumista ja niiden 

järjestämisestä? Haemme joukkoomme osa-

aikaista projektityöntekijää toteuttamaan 

ylioppilaskunnan tapahtumia! 

 

Tässä työssä pääset kehittämään 

ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan 

paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä 

sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää 

mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä. 

Lue lisää: oyy.fi/projektisihteeri  

(OYY 7.8.2019) 

 We are recruiting a new project worker 

whose responsibilities include helping in 

organizing the events of the Student Union. 

The job description is only in Finnish (at 

oyy.fi/projektisihteeri) because the job 

requires a fluent command of Finnish. 

 
(32) Haluatko olla mukana päättämässä 

yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä 

tavoitteista? Haluatko nuijia tärkeitä linjoja 

ja periaatteita läpi? ➡Lähde mukaan 

varmistamaan opiskelijoiden äänen 

kuuluminen LUTin hallitukseen! 

 

HUOM❗ Hakuaikaa jäljellä viikko! Haku 

päättyy 18.10.❗ Hakemiseen kuuluu 

ennakkotehtävä sekä haastattelu. 

 

Kelpoisia tehtävään ovat LTKY:n jäsenet, 

jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä 

työsuhteessa yliopistoon. [– –] 

(LTKY 11.10.2019) 

 We want to make sure the students' voice is 

heard at the board of LUT! 

 

Note     To apply you will need Finnish 

language skills. 

Tapahtumakategoriassa on enemmän vaihtelua. Siinä missä hakukuulutuksissa 

englanninkielisestä versiosta on säännönmukaisesti jätetty jotakin informaatiota pois, 
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suurimmassa osassa tapahtumajulkaisuja (5/8) kieliversiot ovat osapuilleen yhtä pitkät, ja 

englanninkieliseen tekstiin on lisätty tietoa tai selityksiä tai tarjottu muuten suomenkielisestä 

versiosta poikkeavaa informaatiota. Esimerkiksi ISYYn kaikki neljä limittäin kaksikielistä 

tapahtumajulkaisua sisältävät hyvinkin erilaista informaatiota eri kielillä, mitä esimerkit 33–34 

havainnollistavat: 

(33) Alle kuukausi, niin päästään juhlimaan 

meidän 10. vuosijuhlia!        

. 

Ja hei, jos haluat päästä meidän vuosijuhlille 

ihan ilmatteeks, niin Facebook-sivuillamme 

on käynnissä yhden illalliskortin arvonta.          

Käyppäs osallistuu! 

. 

Nämä kuvat on otettu vuosijuhliltamme 

vuodelta 2017, jolloin rokkasimme 

Olavinlinnassa Savonlinnassa.       Tänä 

vuonna meidän bailut pidetään Kuopiossa 

14.3.2020.  

(ISYY 18.2.2020) 

 Hey you! Do want to participate in ISYYs 

10th Annual Jubilee for free? The event is 

open for everyone (e.g. university students) so 

you are warmly welcome.       

. 

You can find the Dinner card raffle on our 

Facebook page. You can win yourself the 

participation fee to our 10th Annual Jubilee. 

The party will be held on 14.3.2020 in 

Kuopio.       

Esimerkin 33 englanninkielisessä tekstissä on maininta siitä, että vuosijuhla on kaikille avoin 

tapahtuma, mikä suomenkielisestä tekstistä puuttuu – tämä voi olla kansainvälisille 

opiskelijoille tärkeäkin huomio. Englanninkielisestä tekstistä puolestaan puuttuu 

suomenkielisessä oleva maininta Olavinlinnasta, jossa vuoden 2017 juhlat pidettiin.  

(34) Winterfest on vallannut Kuopion kampuksen! 

      

 

Studentian edustalla on tänään nähty muun 

muassa ahkeria pilkkijöitä. Ja mikäs se tuo  

laji onkaan jossa lyödään tennispalloa 

näppäimistöllä...?              

(ISYY 18.2.2020) 

Today Winterfest-event has brought students to 

Savilahti, Kuopio campus area. 

 

Some of the students participated in ice fishing 

competition. You can see the the winner, 

largest fish in the last picture!          

Esimerkkiin 34 on liitetty useampi kuva, joista yhdessä henkilö lyö tennispalloa tietokoneen 

näppäimistöllä ja yhdessä on pilkitty kala. Suomenkielisessä tekstissä nostetaan esille näistä 

ensin mainittu ja englanninkielisessä jälkimmäinen. Englanninkielisessä on myös tarkennettu 

tapahtumapaikkaa mainitsemalla alueen nimi, mutta suomenkielisessä mainittu Studentia-

rakennus puolestaan jätetty pois. Esimerkeissä 33–34 ei vaikuta olevan selkeää syytä, miksi 

kieliversiot eroavat toisistaan näillä tavoin. Sama pätee myös esimerkkiin 35: 

(35) #VYYh19 rastilla #ahventienappro19 

kohdattiin edunvalvonnallisia kauhuja, kuten 

nousevia vuokria ja jäsenmaksuja. Lisäksi 

 Ourr board had people facing their fears at 

Ahventien approt today. Raising rents and 

membership fees are things that the Student 

Union is working against. 
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rastilla muistutettiin kaikkia nauttimaan 

vettä. Kiitoksia kaikille rasteilla käyneille!  

(VYY 28.9.2019) 

Esimerkin 35 suomenkielinen versio keskittyy kertomaan rastista ja englanninkielinen tuo 

eksplisiittisemmin esiin ylioppilaskunnan edunvalvontatoimintaa. Vaikka pelkistä teksteistä ei 

saa selvyyttä, esimerkkien 33–35 pohjalta vaikuttaisi siltä, että julkaisuissa on ainakin osittain 

ajateltu kohderyhmiä ja niiden ennakkotietoja. 

HYYn julkaisu poikkeaa edellä käsitellyistä viidestä tapahtumajulkaisusta siten, että valtaosa 

suomenkielisen tekstin sisältämästä informaatiosta on jätetty pois englanninkielisestä ja 

korvattu hieman eri asioita painottavalla virkkeellä: 

(36) Esittelyssä paljon odotetut ja kysytyt HYYn 

Habbovappuhuoneet!         

Tervetuloa nauttimaan vapun piknikistä 

Ullanlinnanmäelle tai vierailemaan HYYn 

keskustoimistolle. Kenties haluat käydä 

sittenkin jäätelöllä Tuomiokirkon portailla 

tai pulahtaa Mantan suihkualtaaseen?          

Ja tämä kannattaa ehdottomasti nyt laittaa 

kalenteriin ylös! Vappuaattona HYYn 

Habbovappuhuoneissa järjestetään Mantan 

lakituksen etkot klo 16-17:45 ennen 

@taiyoartsu varsinaista lakitusshowta! 

Habbosta löydät myös vapun parhaat jatkot! 

HYYn Habbovappuhuoneet on auki koko 

vappuviikon ajan.         

Linkit kaikkiin Habbovappuhuoneisiin löydät 

HYYn vappusivuilta hyy.fi/vappu.  

(HYY 28.4.2020) 

 HYY’s May Day rooms in Habbo are open 

throughout May Day! You do not need to head 

to Ullanlinnanmäki for a picnic when you 

already have cold bubbly drinks waiting for 

you at Habbo Ullanlinnanmäki! 

HYYn julkaisu on englanninkieliseltä osaltaan selkeästi suppeampi kuin suomenkielinen ja 

lähentelee jo osittaista kaksikielisyyttä: kääntämättä on jätetty esimerkiksi maininnat 

Tuomiokirkon portaista ja Havis Amanda -patsaan suihkualtaasta, tieto patsaan lakituksen 

”etkoista” sekä linkki lisätietoihin. Ratkaisu on mielenkiintoinen, sillä kuten analyysin 

alaluvuissa 5.2.1.1 ja 5.2.1.2 on käynyt ilmi, HYYn muissa vappuaiheisissa julkaisuissa samoja 

mainintoja on sekä suomeksi että englanniksi, ja HYYn julkaisujen kieliversiot vastaavat 

toisiaan pääsääntöisesti hyvin (ks. taulukko 8 alaluvussa 5.1.3). 

Loput tapahtumajulkaisut (2/8) mukailevat edellä käsiteltyjä hakukuulutuksia. Kuten esimerkki 

37 havainnollistaa, niissä suomenkielinen osa on laajempi ja englanninkielinen sisältää 

maininnan jonkinlaisesta kieleen liittyvästä rajoitteesta tai rajauksesta: 
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(37) "Rakkaat opiskelijat ja turkulaiset, hyvät 

vapun viettäjät! Dear Vappu celebrants! Ilon 

voi löytää synkimpinäkin hetkinä, kunhan 

muistaa laittaa valon päälle." Tervetuloa 

seuraamaan TYYlikkään vapun tärkeintä 

hetkeä, kun Turun yliopiston 

ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 

[nimi] pitää perinteisen vappupuheensa ja 

lakittaa ylioppilaat. Puhe on tänä vuonna 

kuvattu ennakkoon Taidemuseonmäeltä YLE 

Areenalle ja se kuultiin livenä Turun 

Wappuradiossa. Puheen voit katsoa myös 

TYYlikäs vappu 2020 -tapahtumasta 

Facebookista. Linkki biossa.  

(TYY 30.4.2020) 

 “Dear Vappu celebrants! Happiness can be 

found, even in the darkest of times, if one only 

remembers to turn on the light.” This year you 

can watch the traditional Vappu speech by 

[nimi], the Chair of TYY's Executive Board, 

from YLE Areena. The speech is in Finnish 

but you can also read it in English from our 

webpage www.tyy.fi/en 

Esimerkin 37 menettelytapa jättää osan suomenkielisen tekstin sisältämistä yksityiskohdista ja 

kulttuurisidonnaisista viittauksista (ylioppilaiden lakitus, Turun Wappuradio) pois 

englanninkielisestä kieliversiosta, mutta toisaalta huomioi kansainväliset opiskelijat 

osoittamalla lähteen, josta suomeksi pidetyn puheen voi lukea englanniksi. 

Muissa kategorioissa on yhteensä viisi julkaisua (5/18). Näistä kahta yhdistää hakukuulutusten 

tapaan se, että suomenkielisessä tekstissä on tarkempaa tietoa ja englanninkielisessä joko 

maininta siitä, että informaatio on vain suomeksi tai ohjeet englanninkielisen informaation 

saavuttamiseksi, jota esimerkki 38 havainnollistaa: 

(38) Edustajistovaalikuulutus on julkaistu 

ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti 

ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla! 

Koska harva lukee ilmoitustaulua, 

vaalikuulutus löytyy myös netistä – linkki on 

biossa. Sivulta löydät tietoa kuinka asettua 

vaaleissa ehdolle.  

(OYY 16.11.2019) 

 This is the call for Student Council 

Elections! You can find it also at our website 

– see link in bio, click it, then click ”In 

English”. There you will find more 

information how to run for the Student 

Council. 

 

Vastaavanlainen on myös esimerkki 39: 

 
(39) ISYYn jäsenenä voit käyttää nyt myös Pivon 

opiskelijakorttia! 

 

Pivon opiskelijakorttia vilauttamalla saat 

VR:n ja Matkahuollon opiskelijahintaiset 

liput ja Kelan ateriatuen sekä myös muita 

opiskelijaetuja. 

Ottamalla käyttöön Pivon opiskelijakortin 

varmistat, että kortti kulkee aina mukanasi. 

 

Aktivoimalla Pivon opiskelijakortin syyskuun 

aikana osallistut arvontaan: 

Syyskuun aikana Pivo arpoo joka viikko 

 ISYY members can now also start using the 

Digital Student Card on Pivo! 

 

With Pivo’s digital student card you can get 

student priced train and bus tickets, student 

lunches as well as other student benefits! 

 

NB: In order to use Pivo, you need to have 

online bank user identifiers from a Finnish 

bank. 

 

Read more from ISYY's website. 
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kolme 1000€ superlahjakorttia. Lisäksi 

Lokakuussa opiskelijakorttia käyttävien 

kesken arvotaan 1000€ matkalahjakortti! 

 

Lue lisää ISYYn tai Pivon verkkosivuilta!  

(ISYY 28.8.2019) 

Esimerkin 39 englanninkielisestä versiosta puuttuu suomenkielisessä oleva maininta Pivon 

lahjakorttiarvonnoista. Sen sijaan englanninkielisessä tekstissä huomautetaan, että Pivon voi 

ottaa käyttöön vain, jos hallussa on suomalaisen pankin verkkopankkitunnukset. Tämä on 

olennainen huomio kansainvälisille opiskelijoille, mutta arvontamaininnan puuttuminen 

herättää kummastusta. Poisjättö olisi perusteltua, mikäli jostakin syystä kansainväliset 

opiskelijat eivät voi lunastaa lahjakorttia, mutta muuten ratkaisu ei ole yhdenvertainen, sillä se 

ei tarjoa kansainvälisille opiskelijoille yhtäläistä mahdollista osallistua arvontaan. 

ISYYn esimerkki 40 on linjassa ylioppilaskunnan edellä käsiteltyjen tapahtumajulkaisujen 

kanssa, joissa eri kieliversiot sisältävät toisistaan poikkeavaa informaatiota: 

(40) Meinaako pimeys kaataa sinutkin?       

Tiesithän, että Kuopion kampuksen 

kappelilla Studentia-rakenuksessa on 

käytössäsi kirkasvalot joka arkiaamu klo 7 

alkaen. Samalla voit vaikkapa keittää 

aamukahvit kappelin keittiössä.  

(ISYY 14.11.2019) 

 It's getting dark out there.       Beat the winter 

blues with the bright light therapy lamps. 

They are available in Studentia Chapel 

(upstairs, the same entrance as for sporthall) 

at Kuopio campus. Doors are open at 7 am. 

Englanninkielisen tekstin tarkennus tilan löytämiseen voisi viitata kohderyhmän huomiointiin, 

mutta se ei taas juurikaan selitä kahvinkeittomaininnan puuttumista. 

LTKY:n julkaisu (esimerkki 41) havainnollistaa myös tilannetta, jossa kieliversioiden välittämä 

informaatio ei jostakin syystä täysin vastaa toisiaan, vaikka samojakin elementtejä löytyy: 

(41) #EVVK on palannut kesälomilta! 

 

Edunvalvonnan viikko 

 

EVVK 

EVVK eli edunvalvonnan viikkokatsaus on 

kurkistus edunvalvontasektorin viikkoon ja 

kuumimpiin puheenaiheisiin. Katso terveiset 

myös meidän storyn puolelta ja saat lisää 

tietoa aiheista! 

 

HallOpEd-tapaaminen 

Viime viikolla valmistauduttiin akateemisten 

neuvostojen kokouksiin yhdessä 

HallOpEdien kanssa ja tavattiin kiltojen 

edunvalvontavastaavia 

 During fridays we’ll give you a peek into the 

week of our promotion of interest staff. This 

week we had discussions with the guilds 

trusteeship people to discuss on the first week 

of the semester and course registrations. 

 

We also met with vice principal Sandström 

about digitalisation, new substance abuse 

program UNIFI and the university's 

educational strategy. 
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Vararehtorin tapaaminen 

Paljon keskustelua mm. digiympäristön 

kehityksestä ja koulutuksen strategiasta. 

Lisää infoa storyn puolella!  

(LTKY 6.9.2019) 

Esimerkissä 41 valinnat kieliversiokohtaisesti lisätystä informaatiosta vaikuttavat melko 

epäjohdonmukaisilta. Tässä yhteydessä on tosin huomautettava, että LTKY julkaisee joka 

viikko ”edunvalvonnan viikkokatsauksen”, jossa käydään läpi edunvalvonta-aiheita. Näitä on 

aineistossa yhteensä 27, joista 22 edustaa toistavan kaksikielisyyden ja 4 osittaisen 

kaksikielisyyden luokkaa, joten kyseinen limittäin kaksikielinen esimerkki on muiden LTKY:n 

edunvalvontajulkaisujen joukossa varsin poikkeuksellinen. 

Analyysistä käy ilmi, että limittäinen kaksikielisyys ilmenee kaikissa hakukuulutuksissa (5/5) 

siten, että suomenkielisessä tekstissä on enemmän informaatiota ja englanninkielisessä tekstissä 

maininta kielitaitovaatimuksesta. Tapahtuma-aiheisissa julkaisuissa on enemmän vaihtelua: 

viidessä (5/8) kieliversiokohtainen informaatio vaikuttaa valikoituneen satunnaisesti, kun taas 

kolmessa (3/8) englanninkielinen versio tarjoaa vähemmän tai informaatiota ja/tai kieleen 

liittyvän maininnan. Samaa vaihtelua esiintyy muissakin kategorioissa: neljässä (4/5) 

suomenkielinen versio on kattavampi ja yhdessä (1/5) kieliversiokohtainen informaatio 

vaikuttaa sattumanvaraiselta. Kaikkien limittäin kaksikielisten julkaisujen osalta vaikuttaisi 

siltä, että valtaosassa (12/18) on esimerkkien 33 ja 40 tapaan ajateltu eri kohderyhmiä 

räätälöimällä viestiä, kun taas kolmasosassa (6/18), kuten esimerkeissä 34 ja 36, en näe 

kieliversiokohtaisen informaation valinnoissa johdonmukaisuutta – vaikka osassa niitäkin on 

saatettu ajatella kohderyhmiä ja niiden ennakkotietoja. 

5.2.2.3 Osittainen kaksikielisyys 

Osittainen kaksikielisyys tarkoittaa sitä, että kummassakin kieliversiossa on yhteinen osa, 

minkä lisäksi toisessa on myös sellaista informaatiota, jota toisessa ei ole. Tähän asteluokkaan 

kuuluu yhteensä 72 kaikista 755 kaksikielisestä julkaisusta. Vain toisessa kieliversiossa oleva 

informaatio on osoitettu esimerkeissä kursiivilla. 

Osittaisen kaksikielisyyden luokasta nousevat esille tapahtuma- ja ylioppilaskunnan 

arki -kategoriat: ensin mainittuun kuuluu 19 ja jälkimmäiseen 13 julkaisua. Tapahtuma-

aiheisista julkaisuista kaikissa paitsi yhdessä (18/19) englanninkielinen kieliversio on 

suomenkielistä suppeampi. Tätä havainnollistaa esimerkiksi VYYn julkaisu: 
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(42) Vaasan kaupungin luotsaama 

vaasalaisaloite-kampanja keräsi viikossa yli 

2000 nimeä, joten on juhlan paikka!         

Tillimakaronijuhlaa vietetään 

perivaasalaisten aktiviteettien ja esiintyjien 

parissa klo 14 asti. Ylikivaa!  

(VYY 30.11.2019) 

 Today we are celebrating all things Vaasa at 

the city centre!         The Mac-and-Dill 

celebration continues until 14 o'clock. 

Julkaisussa mainitussa Vaasan kaupungin markkinointitempauksessa, vaasalaisaloite-

kampanjassa kerättiin allekirjoituksia vetoomukseen, jotta muualla Suomessa sijaitsevat 

Vaasankadut ”vaasalaistettaisiin” (Vaasan kaupunki 2021). Kampanja sisältää 

kulttuurisidonnaisia viitteitä Strömsöstä kansalaisaloitteen konseptilla leikittelyyn, ja tällaisten 

spesifien kulttuurisidonnaisuuksien kääntäminen lyhyesti onkin vaikeaa, ja poisto voi olla 

perusteltu käännösstrategia (ks. esim. Leppihalme 2001). Englanninkielisestä tekstiosasta tosin 

puuttuu myös tapahtumaan liittyviä tietoja, kuten maininnat aktiviteeteistä ja esiintyjistä, jotka 

eivät taas ole kulttuurisidonnaisia viitteitä. 

Myös HYYn kolmessa osittaisen kaksikielisyyden luokkaan kuuluvassa vappuaiheisessa 

tapahtumajulkaisuissa englanninkielinen versio on suppeampi: 

(43) Etävappu 2020 

Vappuetkot vappuaattona Habbossa klo 16-

17.45! 

 

Ihan näillä näppäimillä alkaa vappuetkot 

HYYn Habbovappuhuoneissa ennen Mantan 

lakitusta! Tervetuloa klo 16 alkaen 

seikkailemaan Ullanlinnanmäelle, Havis 

Amandalle, Tuomiokirkon portaille ja HYYn 

keskustoimistolle! 

Liity mukaan huoneisiin, suora linkki löytyy 

biosta!  

(HYY 30.4.2020) 

 Remote May Day 2020! 

May Day Preparty in Habbo at 4.00–5.45 PM 

on May Day Eve! 

Esimerkin 43 englanninkielisestä tekstistä puuttuvat maininnat Habbon vappuhuoneista ja 

Havis Amandan lakituksesta. Kuten edellä alaluvuissa 5.2.1.1 ja 5.2.1.2 on jo tullut esille, 

HYYllä on myös runsaasti vappuun liittyviä julkaisuja, joissa vastaavat maininnat on käännetty, 

joten kyseisen esimerkin ratkaisu on varsin poikkeava – vaikka joukkoon mahtuukin myös 

yksikielisiä ja limittäin käännettyjä julkaisuja. Suomenkielisestä tekstistä käy ilmi, että julkaisu 

on kirjoitettu juuri ennen tapahtuman alkua (”ihan näillä näppäimillä”), joten ehkä syynä 

kääntämättömyydelle on tässä tapauksessa ollut kiireinen aikataulu. 

Myös esimerkeissä 44 ja 45 englanninkieliset versiot ovat ilmaisultaan hieman tiiviimpiä 

suomenkielisiin verrattuna eivätkä välitä kaikkia yksityiskohtia. 
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(44) TYY ja Turun yliopisto näkyvästi esillä 

Prideissa! Mukaan ehtii vielä, lähtö klo 13 

Vähätorilta. 

 

Kiitos haalareita "lainanneille" järjestöille 

ja hallituksen [nimi] ompelusta!       

(TYY 24.8.2019) 

 Find us and @uniturku at Turku Pride! 

Esimerkistä 44 puuttuu Pride-kulkueen lähtöpaikka ja -aika sekä haalareihin ja haalarimerkkien 

ompeluun liittyvät maininnat. Ilmaisu ”mukaan ehtii vielä” voisi viitata julkaisun 

kirjoittamiseen lähellä tapahtuman alkamisaikaa, mikä voi HYYn esimerkin 43 tavoin 

mahdollisesti selittää suppeampaa käännöstä. 

Vain yhdessä tapahtuma-aiheisessa julkaisussa englanninkielinen versio on suomenkielistä 

kattavampi: 

(45) Hyvää ja rauhallista itsenäisyyspäivää ja 

tervetuloa itsenäisyyspäivän 

soihtukulkueisiin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ISYY 6.12.2019) 

 Have a peaceful Independence Day! 

 

ISYY is organising today the Independence 

Day Torch Parades in both campuses. The 

Torch Parade is one of the oldest and most 

respected traditions of the Student Union. 

 

The Torch Parades are not political events 

or manifestations. The remembrance of the 

sacrifices made in the Finnish wars during 

the Second World War is very present during 

the Finnish Independence Day celebration. 

In parades we honour the sacrifices and 

celebrate the independence of Finland. 

We warmly welcome you to our Torch 

Parades!         🇫🇮 

 

Esimerkin 45 suomenkielinen teksti on lyhyt ja ytimekäs, kun taas englanninkielisessä 

versiossa kerrotaan laajemmin itsenäisyyspäivän merkityksestä ja soihtukulkueen luonteesta, 

jonka kenties on ajateltu olevan suomalaiselle yleisölle itsestään selvää. Tämä havainnollistaa 

hyvin viestin räätälöimistä kohderyhmille sopivaksi. 

Ylioppilaskunnan arki -kategoriassa on 13 julkaisua. Näistä 10 on suomenkieliseltä osaltaan 

laajempia, ja englanninkielistä tekstiä on joko tiivistetty tai siitä on jätetty jotakin pois: 

(46) #VYYh19 kävi edunvalvonta-asiantuntijan 

kanssa moikkaamassa pari viikkoa sitten 

yliopiston EXAM-asiantuntijaa. Uusia 

ominaisuuksia on esimerkiksi 16.9. alkaen 

tenttivierailujen tekeminen joidenkin muiden 

korkeakoulujen EXAM-tenttisaleissa. 

 Our Board and Specialist in Students 

Interests visited the University's EXAM 

specialist a couple weeks ago. There are 

some new changes, such as doing EXAMs in 

other University cities starting from the 16th 

of September. 
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Lisätietoja EXAMin ajankohtaisista asioista 

löydät bit.ly/VYYexam 

(VYY 9.9.2019) 

Vain kolme kategorian julkaisuista (3/10) sisältää esimerkin 47 tavoin enemmän informaatiota 

englanniksi: 

(47) Eilen polkaistiin käyntiin Kuopion 

edunvalvontajaoston toiminta tälle vuodelle! 

      Ensimmäisessä kokouksessa tutustuimme 

toisiimme, vaihdettiin kuulumisia ja 

suunniteltiin toimintaa tälle vuodelle. Tästä 

se lähtee!           
 

 

 

 

 

(ISYY 21.2.2020) 

 Yesterday we had our first meeting with the 

section for advocacy in Kuopio campus. In 

the first meeting we got to know each other 

better, changed our ideas and made plans for 

this year. 

 

Our meetings are open for everyone who are 

interested in issues related to student well-

being. The meetings will be held in English. 

All international students are also welcome 

to join the meetings!       

 

Esimerkin 47 englanninkielisessä tekstissä huomioidaan kohderyhmä kertomalla kokouksista 

lisätietoa ja kehottamalla erikseen kansainvälisiäkin opiskelijoita osallistumaan. 

Seuraavaksi suurimmat osittaisen kaksikielisyyden kategoriat ovat hakukuulutukset 

(8 julkaisua), edunvalvonta ja vaikuttaminen (7) sekä kampanja/julkaisusarja (6). Lopuissa 

kategorioissa julkaisumäärät vaihtelevat kahden ja neljän välillä. 

Hakukuulutuskategorian julkaisuista kuusi on OYY:n alla olevan esimerkin 48 mukaisia 

julkaisuja, joissa opiskelijoita kannustetaan hakemaan ylioppilaskunnan hallitukseen.  

(48) Hae OYYn hallitukseen vuodelle 2020! 

 

Hakuaika päättyy 2.12. Lue lisää biosta 

löytyvästä linkistä! 

 

Oletko kiinnostunut hakemaan 

ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 

2020? Tämän vuoden hallituslaiset 

esittäytyvät vuorollaan ja kertovat, mitä ovat 

tehneet hallituksessa kuluneena vuonna! 

 

Ensimmäisenä vuorossa on [nimi], 

hallituksen puheenjohtaja! 

 

1. Kuka olet ja mikä on vastuualueesi OYY:n 

hallituksessa? 

2. Kerro konkreettinen onnistumisesi tältä 

vuodelta. [– –] 

 

1. – – Vastuuni on johtaa hallituksen ja 

toimiston toimintaa sekä edustaa 

ylioppilaskuntaa. 

 Apply for the OYY board 2020! 

 

The application period ends on the 2nd of 

December. Read more from the link in bio! 

 

Are you interested in applying the board of 

the Student Union for the year 2020? 

The person in picture is [nimi], the chair of 

the Board 2019. She recommends applying 

for the board! 

 

If so, read more at our website. Link in bio! 
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2. HPJ:na on hankala nostaa yhtä 

konkreettista asiaa, mutta sanoisin, että 

lukuvuoden avajaisten puhe. Se sai paljon 

kiitosta ja kyyneleitä. [– –] 

(OYY 21.11.2019) 

Esimerkin 48 kummassakin kieliversiossa on sama perussisältö, mutta vain suomenkielisessä 

tekstissä on hallituksen puheenjohtajan haastattelu, jossa hän kertoo kokemuksistaan 

tehtävässä. On huomionarvoista, että aineiston vastaavista julkaisuista yhdessä haastattelu on 

saatavilla myös englanniksi; kyseinen haastateltava on kansainvälisestä sektorista vastaava 

hallituksen jäsen. Yksi julkaisuista on ainoastaan englanniksi: siinä kansainvälisistä asioista 

vastaava, todennäköisesti kansainvälinen opiskelija kertoo kokemuksistaan (esimerkki 26 

alaluvussa 5.2.1.2). Se, että vain kansainvälisistä asioista vastaavien hallituskokemusten 

esittelyt ovat tarjolla englanniksi, kaventaa kansainvälisten opiskelijoiden saamaa 

informaatiota muista hallitustehtävistä.  

Samaa kaavaa noudattaa myös TYYn hakukuulutus (esimerkki 49), jonka englanninkielinen 

kieliversio on suppeampi kuin suomenkielinen: 

(49) Kiinnostaisiko sinua toimia TYYn 

hallituksessa vuonna 2020? Julkaisemme 

lisätietoa aiheesta huomenna puoliltapäivin, 

mutta pistä jo korvantaakse seuraava: 

 

TYYn hallitus tarjoaa kiinnostuneille 

mahdollisuuden tulla juttelemaan ja 

kysymään ylioppilaskunnan hallituksessa 

toimimisesta ensimmäisen kerran jo 

perjantaina 8.11. kello 15-16 TYYn 

toimistolla. 

 

Olemme saatavilla koko 2019 hallituksen 

voimin ja meiltä saa kysyä ihan mitä vain! 

Meitä saa lähestyä myös sähköpostitse, 

mutta haluamme kutsua kaikki 

hallitustyöskentelystä kiinnostuneet paikan 

päälle juttelemaan. Kerromme mielellämme, 

millaista TYYn hallitustyöskentely on! 

(TYY 7.11.2019) 

 Would you like to spend a year in TYY's 

executive board? We tell you more tomorrow 

at noon, but before that you can already save 

the date. 

 

Tomorrow 8 November from 3 pm to 4 pm 

you can visit TYY's office and meet the 

executive board. We will gladly answer your 

questions and tell you about the work of 

board. Welcome to learn more. 

Esimerkki 49 eroaa kuitenkin OYY:n julkaisuista siten, että pois jätetty informaatio ei ole 

kovinkaan olennaista – viestiä on käytännössä vain tiivistetty – verrattuna hallitusten jäsenten 

esittelyjen poistoon, joka on informaatioarvoltaan suurempi. 

LTKY:n hakukuulutuksessa (esimerkki 50) puolestaan ylimääräinen informaatio on 

englanninkielisessä tekstissä, jossa huomautetaan, että tehtävä edellyttää suomen kielen taitoa: 
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(50) Haluatko olla mukana järjestämässä vuoden 

mahtavinta juhlaviikkoa ja rouheimpia 

pukujuhlia? Haluatko oppia ensiluokkaista 

projektin johto- sekä koordinointikokemusta? 

Haluatko tulla osaksi nuorekasta ja 

dynaamista yhteisöämme ilman kiinteää 

työaikaa? Jos vastasit kyllä, lähde LTKY:n 

vuosijuhlasihteeriksi! Vapaamuotoiset 

hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse 

19.2.2020 kello 23:59 mennessä osoitteeseen 

paasihteeri@ltky.fi. Katso kokemuksia 

storysta ja lue lisää LTKY:n nettisivuilta! 

(LTKY 12.2.2020) 

 Want to get involved with the party of the 

year? Want to learn first-class project 

management and coordination experience? 

Want to become part of our youthful and 

dynamic community without specific 

working hours? If yes, become LTKY 

Annual Celebration Secretary! 

Free-form applications must be submitted by 

email on 19.2.2020 by 23:59 to 

paasihteeri@ltky.fi. The position requires 

good Finnish skills. Check out our story and 

read more from LTKY's website! 

Ratkaisu esimerkissä 50 mukailee limittäin kaksikielisiä hakukuulutusjulkaisuja: niiden 

englanninkielisissä versioissa tyypillisesti tuodaan esille joko tehtävän kielitaitovaatimukset tai 

lisätietojen saatavuus vain suomeksi (ks. esimerkit 31 ja 32 alaluvussa 5.2.2.2). Erona tosin on 

se, että tässä julkaisussa kuulutuksen teksti on saatavilla kokonaan. 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen -kategorian kaikki 7 julkaisua jatkavat linjaa, jossa 

englanninkielinen versio on suomenkielistä suppeampi informaation poisjättämisen tai 

tiiviimmän ilmaisun vuoksi. Tätä havainnollistaa esimerkki 51: 

(51) Uutisia ilmastorintamalta!      

 

@climatemove ja opiskelijaliike ottavat 

painavasti kantaa ilmaston ja 

oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta 

vaatimalla Suomen hallitukselta sen 

lupaamia, riittäviä ilmastotoimia. Nykyinen 

kuilu toimenpiteiden ja lupausten välillä on 

kurottava umpeen! 

 

HYY osoittaa täyden tukensa kannanotolle ja 

#eiriitä kampanjalle. Nyt pitää toimia! 

 

Kannanoton kokonaisuudessaan pääset 

lukemaan Climate Moven sivuilta, linkki 

biossa      

(HYY 20.1.2020) 

 Climate Move and the student movement is 

making a strong stand for the climate and fair 

future by demanding adequate climate action 

from the Finnish government. The current 

gap between actions and promises needs to 

be closed!      

 

HYY expresses its full support for the 

statement and the #eiriitä campaign. The 

government must act now! 

Kampanja/julkaisusarjakategorian kuusi julkaisua liittyy VYYn Hyvinvointiviikko-

kampanjaan. Kampanja koostuu esimerkin 52 kaltaisista osittain kaksikielisistä julkaisuista, 

joissa käsitellään opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä teemoja: 

(52) 55 % vyyläisistä kokee stressiä päivittäin tai 

usein 

 

36 % vyyläisistä kokee opiskelumotivaation 

olevan alhainen päivittäin tai usein 

 

 55% of VYY members feel stressed daily or 

often, which affects their studies negatively. 

Motivation to study is also low daily or often 

with nearly a fourth of VYY members. 

 

If you'd like to have tips for well-being of the 
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50 % vyyläisistä kokee tarvitsevansa apua 

stressinhallinnassa 

 

Vyyläisistä jopa 55% kokee stressiä tai 

uupumusta päivittäin tai usein, minkä usea 

hyvinvointikyselyyn vastanneista kokee 

vaikuttavan selvästi negatiivisesti opintoihin. 

Opiskelumotivaation kokeekin olevan 

alhainen lähes neljännes vyyläisistä. 

 

Hyvinvointiviikon ohjelmaan kuuluu 

esimerkiksi torstaina luentoja, joissa 

annetaan vinkkejä ja tukea omaan 

jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin. Käy 

kurkkaamassa      

bit.ly/hyvinvointiviikko2019 

(VYY 29.10.2019) 

mind, you should check out the programming 

of our Week of Well-being. You can find it 

here      bit.ly/weekofwellbeing2019 

Englanninkielinen versio on kaikissa suppeampi kuin suomenkielinen, vaikka julkaisujen 

informaatio koskee yhtä lailla kansainvälisiä ja suomenkielisiä opiskelijoita. Kyseisen 

julkaisusarjan julkaisuissa on huomionarvoista se, että suomenkielisen tekstin kolme 

ensimmäistä virkettä on upotettu julkaisun kuvaan, jolloin varsinaisessa saatetekstikentässä 

peräkkäin olevat suomenkielinen ja englanninkielinen teksti vastaavat toisiaan. Aineistossa on 

kuitenkin vastaavia julkaisuja, joissa asia on ratkaistu esimerkiksi sisällyttämällä 

englanninkieliseen tekstiin myös kuvassa näkyvän tekstin käännös. Näin ollen ei pitäisi olla 

estettä kaiken informaation kääntämiselle, joten syy tällaiseen ratkaisuun lienee muualla. 

Myös muissa kategorioissa julkaisujen suomenkielinen versio on pääsääntöisesti laajempi ja 

englanninkielinen suppeampi. Edellä käsiteltyjen esimerkkien tapaan englanninkielinen versio 

saattaa olla tiivistetympi tai siitä on jätetty pois yksityiskohtia tai muuta informaatiota. Sellaiset 

julkaisut, joissa englanninkielinen versio on suomenkielistä laajempi, ovat harvassa: niitä on 

kaikista 72 osittain kaksikielisestä julkaisusta vain seitsemän. Julkaisut myös poikkeavat 

toisistaan varsin paljon. Esimerkiksi TYYllä on kaksi samantyyppistä ulkomaisista vieraista 

kertovaa julkaisua, joissa englanniksi on saatavilla enemmän yksityiskohtia: 

(53) Tänään meillä on riikalaisia vieraita 

paikallisesta ylioppilaskunnasta! 

 

 

 

(TYY 28.8.2019) 

 Today we have guests from the Student 

Union of Riga Stradinš University. We've 

been changing ideas and visiting many 

places such as TYS and Well-being Services 

of University of Turku. 

Esimerkin 54 englanninkielisessä tekstissä taas kerrotaan lisätietoa kokouksista ja kehotetaan 

erikseen kansainvälisiäkin opiskelijoita osallistumaan, mikä viittaisi kohderyhmäajatteluun: 



 

72 

 

(54) Eilen polkaistiin käyntiin Kuopion 

edunvalvontajaoston toiminta tälle vuodelle! 

      Ensimmäisessä kokouksessa tutustuimme 

toisiimme, vaihdettiin kuulumisia ja 

suunniteltiin toimintaa tälle vuodelle. Tästä 

se lähtee!           
 

 

 

 

 

(ISYY 21.2.2020) 

 Yesterday we had our first meeting with the 

section for advocacy in Kuopio campus. In 

the first meeting we got to know each other 

better, changed our ideas and made plans for 

this year. 

 

Our meetings are open for everyone who are 

interested in issues related to student well-

being. The meetings will be held in English. 

All international students are also welcome 

to join the meetings!       

Esimerkin 55 selventävä lisäys siitä, ettei keskusteluja johdeta virallisesti, voisi esimerkin 54 

tapaan kertoa kohderyhmän huomioinnista: 

(55) Kesäkaveri Telegramista! 

 

Epämuodolliset, perinteiset kesäryhmät on 

luotu Telegramiin!       Ryhmien tarkoitus on 

toimia kanavana kesätekemiselle lappeen 

Rannoilla sekä Lahdessa kesän viettäville. 

Muistakaa pitää tekemiset koronarajoitusten 

mukaisina! Ryhmät ovat avoimia kaikille 

LUT ja LAB-opiskelijoille, ja linkit löydät 

tutusti biosta! 

 

(LTKY 6.5.2020) 

 Informal, traditional summergroups has been 

created on Telegram!       The purpose of the 

groups is to function as a channel for 

activities in lappeen Ranta and Lahti for us 

spending the summer here. Remember to 

comply with the Corona restrictions! The 

groups are open for all LUT & LAB students 

and you can find the links in our bio! 

 

Do note that these are not official LTKY / 

KOE - led chats. 

Jo aiemmin käsitellyistä julkaisuista kaksi havainnollistavat tilannetta, jossa englanninkielinen 

teksti on suomenkielistä laajempi: esimerkissä 45 itsenäisyyspäivästä ja soihtukulkueesta on 

kerrottu lisätietoja ja esimerkin 50 hakukuulutus on julkaistu kokonaisuudessaan kummallakin 

kielellä ja englanniksi on lisäksi ilmaistu kielitaitovaatimus. 

HYYn julkaisu (esimerkki 56) on varsin poikkeuksellinen: siinä hallituksen jäsenen esittelyn 

englanninkielisessä versiossa on kokonainen kappale, joka puuttuu suomenkielisestä.  

(56) [– –] Suurin osa työajasta menee Ylvaan 

liittyvien hallintohäkkyröiden parissa, 

esimerkiksi Hallintoneuvostoa 

puheenjohtaessa tai erinäisissä työryhmissä 

kokoustaessa. Suurin kokonaisuus on 

kuitenkin syyspuolella kunnon päivitykseen 

pääsevä Ylvan omistajastrategia, joka linjaa 

ylioppilaskunnan liiketoiminnan 

periaatteista. Toisella sektorillani pääsen 

tukemaan HYYn Kehitysyhteistyö-

valiokuntaa näiden pyörittäessä hanketta 

Mosambikissa, sekä päivittämään HYYn 

kestävän kehityksen suunnitelmaa. 
 

 

 

  [– –] Most of my time at work is spent with 

administrative contraptions related to Ylva – 

chairing the Supervisory Board and attending 

various working group meetings, for 

instance. The most important theme, 

however, is Ylva’s Ownership Strategy. The 

strategy, which outlines the Student Union’s 

business principles, will undergo a proper 

update during the autumn term. In my other 

sector, I get to support HYY’s Development 

Cooperation Committee as it runs a project in 

Mozambique and to update HYY’s 

sustainable development plan. 

 

The best thing about HYY is definitely the 
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community, which is, as a whole, unique! It 

is comforting to see the many different ways 

in which our community has, through the 

inventiveness of its members, managed to 

show how full of life it is even in the middle 

of the current crisis. 

Muut vastaavat esittelyt noudattavat samaa toistavan kaksikielisyyden mallia, jossa kieliversiot 

vastaavat toisiaan täysin. Herääkin kysymys, onko kyseessä voinut olla jonkinlainen 

viestintäprosessiin liittyvä inhimillinen erehdys, jossa osa tekstistä on esimerkiksi jäänyt 

kopioitumatta Instagramiin siirrettäessä – asian todellista laitaa ei toki pelkästä tekstistä voi 

tulkita. 

Osittain kaksikielisten julkaisujen analyysi osoittaa, että suomenkieliset kieliversiot ovat 

tyypillisesti englanninkielisiä kattavampia (65/72), ja vähemmistössä ovat tapaukset, joissa 

englanninkielinen teksti sisältää enemmän informaatiota (7/72). Ensimmäisen joukon kohdalla 

kieliversioiden väliset erot ilmenevät siten, että englanninkielistä tekstiä on joko tiivistetty 

ilmaisultaan tai siitä puuttuu viestin välittymisen kannalta enemmän tai vähemmän 

merkityksettömiä yksityiskohtia (32/65) tai sitten olennaista informaatiota on jätetty pois 

(33/65). Kumpikin menettelytapa on yhtä yleinen. Jälkimmäisen joukon kohdalla ei ole selkeää 

kaavaa sen suhteen, minkä tyyppistä informaatiota englanninkielisiin versioihin on lisätty: 

kolmessa (3/7) tekstiin on lisätty yksityiskohtia (vrt. tiivistäminen) ja neljässä (4/7) 

jonkinlainen kohderyhmäajatteluun viittaava lisätieto, tarkennus tai selitys. 

 

6 Lopuksi 

 

Tutkielmani lopuksi kokoan tutkimustulokset yhteen. Alaluvussa 6.1 esitän yhteenvedon 

tutkimustuloksista, peilaan tuloksia ylioppilaskuntien toimintaa ohjaavien asiakirjojen 

muodostamaan taustakehykseen, sivuan viestinnän saavutettavuutta kansainvälisten 

opiskelijoiden näkökulmasta sekä pohdin tuloksia laajemmassa kontekstissa. Alaluvussa 6.2 

tarkastelen kriittisesti tutkimusprosessia sekä pohdin tutkielman validiteettia ja reliabiliteettia, 

ja lopuksi esitän ajatuksiani jatkotutkimuksesta alaluvussa 6.3. 
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6.1 Tulokset ja päätelmät 

Tutkielmani tarkoituksena oli tutkia kuuden suomalaisen ylioppilaskunnan käännöskäytäntöjä 

Instagram-viestinnässä ja tarkastella, mitä sisältöjä tarjotaan englanniksi ja suomeksi ja mitä 

julkaistaan vain yhdellä kielellä sekä miten kattavasti käännettyjen sisältöjen kieliversiot 

vastaavat toisiaan. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten ylioppilaskuntien kieltä ja 

kääntämistä koskevat linjaukset toteutuvat käytännössä. Alaluvun 2.2 katsaus ylioppilaskuntien 

toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin osoitti, että ylioppilaskunnilla on selkeä pyrkimys huolehtia 

toimintansa ja viestintänsä yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta, mikä ilmenee 

linjauksina lähtökohtaisesti tai tarpeen tai mahdollisuuksien mukaan kaksikielisestä 

viestinnästä ja toimintaedellytysten kehittämisestä sellaisiksi, että kieli ei muodosta estettä 

osallistumiselle. On kuitenkin muistettava, että strategiset linjaukset ja tavoitteet eivät aina 

toteudu käytännössä ihanteellisella tavalla esimerkiksi resurssien puutteesta tai muista syistä 

johtuen. Sama pätee myös ylioppilaskuntien Instagram-julkaisuihin: kaikkea ei välttämättä ole 

aina ehditty tai katsottu tarpeelliseksi kääntää huolellisesti tai kattavasti – tai ollenkaan. Tämän 

pohjalta nousi myös tutkielman tutkimuskysymysten mielenkiintoisuus: Mistä karsitaan, kun 

resurssit ovat rajalliset? Minkälaisia sisältöjä tarjotaan vain yhdellä kielellä? Miten kattavasti 

sisältöjä käännetään? Muun muassa näihin seikkoihin pyrin pureutumaan aineiston analyysissä, 

jonka tuloksia seuraavaksi kokoan yhteen. 

Analyysini osoittaa, että merkittävä enemmistö ylioppilaskuntien Instagram-julkaisuista on 

kaksikielisiä: 755 eli 89 % koko aineiston 850 julkaisusta koostuu sekä suomen- että 

englanninkielisestä tekstiosasta. Parhaiten kaksikielisyys toteutuu korona-aiheisissa 

julkaisuissa, sillä niistä jokainen (24/24) sisältää sekä suomen- että englanninkielisen 

tekstiosan. Toisaalta kategorian pienestä koosta johtuen myös puhtaalla sattumalla voi olla 

vaikutusta, eikä vedenpitäviä johtopäätöksiä voi tehdä. Myös edunvalvonta ja 

vaikuttaminen -kategoria korostuu kaksikielisyyden näkökulmasta, sillä 74/76 (97 %) siihen 

kuuluvista julkaisuista on käännetty. Kyseessä on aineiston kolmanneksi suurin kategoria, joten 

otosta voi jo pitää melko edustavana. Myös muiden kategorioiden osalta kaksikieliset julkaisut 

kuuluvat selkeään enemmistöön: tapahtuma- ja hakukuulutuskategorioita lukuun ottamatta 

kaikissa aihekategorioissa kaksikielisten julkaisujen suhteellinen osuus kaikista julkaisuista on 

vaihtelevasti 90 %–94 %. 

Vähiten käännettyjä julkaisuja on hakukuulutuskategoriassa. Kaikista kyseisen kategorian 

julkaisuista vain 47/70 (67 %) on kaksikielisiä. Samalla kategoria on pelkästään 
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suomenkielisistä julkaisuista selkeästi suurin: 21/70 (30 %) sen julkaisuista on suomenkielisiä, 

kun vastaavan osuuden keskiarvo kaikissa aihekategorioissa on 8 %. Toiseksi matalin 

kaksikielisten julkaisujen suhteellinen osuus on tapahtumakategoriassa, jonka julkaisuista 

166/199 (83 %) on käännetty. Kyseisen kategorian suomenkielisten julkaisujen suhteellinen 

16/199 (8 %) osuus vastaa keskiarvoa, mutta pelkästään englanninkielisten osalta kategoria 

korostuu – siinä osuus julkaisuista on 17/199 eli liki 9 %, kun muissa kategorioissa osuus 

vaihtelee nollasta kolmeen prosenttiin.  

Pelkästään suomenkielisiä julkaisuja on aineistossa 72. Kuten edellä on jo käynyt ilmi, 

enemmistö niistä kuuluu hakukuulutuskategoriaan (21/72). Myös tapahtuma-aiheisia julkaisuja 

on runsaasti (16/72). Kolmanneksi eniten julkaisuja kuuluu ylioppilaskunnan arki -kategoriaan 

(7/72). Myös VYYn 6 kampanja/julkaisusarjakategoriaan kuuluvaa julkaisua nousevat esille 

määriä tarkastellessa, vaikka kategorialle tyypillisesti kyseessä onkin yksi kampanja. Muissa 

kategorioissa suomenkielisten julkaisujen määrä vaihtelee nollasta kolmeen, ja niiden 

jakautuminen sekä ylioppilaskuntien että kategorioiden välille vaikuttaa sattumanvaraiselta. 

Suomenkielisten julkaisujen osalta aihekategorioiden sisältä ei juurikaan löydy yhdistäviä 

tekijöitä hakukuulutuskategoriaa lukuun ottamatta. Tulkintani ja kategorian julkaisujen 

kielivalintojen perusteella vaikuttaa siltä, että haettavien tehtävien kielitaitovaatimukset ovat 

ainakin osittain perusteena julkaisujen kääntämättömyydelle. Tätä tulkintaa puoltaa myös se, 

että aineiston samaa tehtävää koskevat julkaisut noudattavat pääsääntöisesti samaa 

kielivalintaa. Tapahtumakategoriassa puolestaan valtaosa (10/16) suomenkielisistä julkaisuista 

liittyy tiettyyn tapahtumaan, josta kertovia julkaisuja on aineistossa muulloin käännetty. Tällöin 

yksittäisten julkaisujen kääntämättä jättäminen ei ole johdonmukainen ratkaisu, ja syytä voinee 

hakea pikemminkin resursseista tai muista olosuhteista kuin julkaisusta ja sen sisällöstä 

itsestään. Tapahtumajulkaisujen osalta syy voi löytyä myös tapahtumien kohderyhmistä, 

joskaan kohderyhmän mahdollinen rajaus suomenkielisiin osallistujiin ei tule aineistosta 

eksplisiittisesti esiin. 

Muut vain suomenkieliset julkaisut (35/72) vaikuttavat yksittäistapauksilta, jotka on jostakin 

syystä jäänyt tai jätetty kääntämättä. Joukossa on sekä julkaisuja, jotka ovat hyvin lyhyitä, 

informaatioarvoltaan vähäisiä ja sisältävät reaaliaikaisuuden vaikutelman, että julkaisuja, 

joiden sisältämä informaatio on olennaista kaikille opiskelijoille kielitaustasta riippumatta ja 

jotka näin ollen olisi perusteltua tarjota myös englanniksi. Näin ollen kääntämättömyyden 

taustalla ei vaikuttaisi olevan kohderyhmäajattelua, joka taas hakukuulutuksissa ja osin 
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tapahtuma-aiheisissa julkaisuissa tulee esille. Osa julkaisuista sisältää kulttuurisidonnaisia 

viitteitä, joiden kääntämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa osaltaan kielivalintaan – 

vaikkakin aineistossa on myös runsaasti julkaisuja, joissa kulttuurisidonnaiset elementit on 

käännetty. Suomenkielisten julkaisujen osalta voidaankin todeta, että syyt kääntämättä 

jättämiseen eivät juurikaan ole ilmeisiä, eikä niitä voi varmasti selvittää pelkkiä tekstejä 

tarkastelemalla. 

Pelkästään englanninkielisiä julkaisuja aineistossa on vähän, vain 23/850 eli noin 3 % koko 

aineistosta. Tapahtumakategoriassa englanninkielisiä julkaisuja on eniten, 17/23 eli liki 74 % 

kaikista englanninkielisistä julkaisuista. Kategorian hallitsevuutta selittää osaltaan se, että 

kyseessä on koko aineiston suurin kategoria (yhteensä 199 julkaisua), ja osaltaan se, että osa 

tapahtumista on suunnattu eksplisiittisesti tai implisiittisesti tietylle kohderyhmälle, jolloin 

niistä on viestitty vain yhdellä kielellä. Lisäksi tapahtumakategorian julkaisuille on ominaista 

se, että useampi julkaisu koskee samaa tapahtumaa, jolloin yksikin tapahtuma saattaa erottua 

joukosta. Aineistossa tällainen on OYY:n ensisijaisesti kansainvälisille opiskelijoille suunnattu 

työelämätapahtuma, jota käsitteleviä julkaisuja on jopa 10 – jokainen on julkaistu tapahtuman 

kohderyhmän mukaisesti vain englanniksi. Muissa kategorioissa julkaisuja on yhteensä vain 6, 

ja ne jakautuvat varsin satunnaisesti eri kategorioiden ja ylioppilaskuntien välille. 

Englanninkielisistä julkaisuista on havaittavissa aineistossa selkeimmin toistuvat 

menettelytavat. Suurin osa vain englanninkielisistä julkaisuista (20/23) on suunnattu 

nimenomaan kansainvälisille opiskelijoille tai muuten käsittelee heitä tai 

kansainvälisyysasioita. Kohderyhmä ilmenee joko eksplisiittisesti, kuten vain kansainvälisille 

opiskelijoille suunnattujen tapahtumien tapauksessa (esim. edellä mainittu OYY:n 

työelämätapahtuma), tai implisiittisesti, kuten esimerkiksi hakukuulutuksissa, joissa 

kannustetaan nimenomaan kansainvälisiä opiskelijoita hakemaan. Nämä yhteiset tekijät eivät 

rajoitu tiettyihin kategorioihin, vaan ovat läsnä lähes kaikissa julkaisuissa kategoriaan ja 

ylioppilaskuntaan katsomatta. Vain kolmessa julkaisussa (3/23) kohderyhmä tai sisällön 

relevanssi ei ole rajattu, ja näissä tapauksissa kielivalinta näyttäytyy poikkeuksellisena ja 

sattumanvaraisena. Jokainen näistä on hyvin lyhyt, reaaliajassa julkaistu (tai siltä vaikuttava) ja 

informaatioarvoltaan melko vähäinen. Kenties kielivalinnan taustalla on ollut ajatus siitä, että 

kaikki suomenkieliset osaavat sen verran englantia, että ymmärtävät sisällön, jolloin englantia 

on käytetty ikään kuin lingua francana. 
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Tarkastelin analyysissä myös sitä, miten julkaisujen kieliversioiden sisältö vastaa toisiaan, eli 

onko kyseessä toistava kaksikielisyys (eri kieliversiot vastaavat sisällöllisesti toisiaan täysin tai 

lähes täysin), osittainen kaksikielisyys (toinen kieliversioista kattavampi kuin toinen), 

limittäinen kaksikielisyys (osa sisällöstä yhteistä kummassakin kieliversiossa, lisäksi 

kieliversiokohtaista lisäinformaatiota) vai täydentävä kaksikielisyys (kieliversiot välittävät eri 

informaation). Analyysi osoittaa, että selkeä enemmistö, 663/755 eli lähes 88 % käännetyistä 

julkaisuista, on toistavasti kaksikielisiä. Osittaisen kaksikielisyyden luokkaan kuuluu 72/755 

julkaisua (8 %), limittäisen kaksikielisyyden luokkaan 18/755 (2 %) ja täydentävän 

kaksikielisyyden luokkaan vain 2/755 eli alle puoli prosenttia. Jakaumasta voinee päätellä, että 

(tiedostettuna tai tiedostamattomana) lähtökohtana ylioppilaskuntien Instagram-julkaisujen 

kääntämisessä on toistava kaksikielisyys: pyrkimyksenä on, että kieliversiot vastaisivat toisiaan 

sisällöllisesti mahdollisimman hyvin. Tämä mukailee luokittelumallin kehittäneen Rehin 

(2004: 8) näkemystä siitä, että toistavaa monikielisyyttä hyödynnetään etenkin silloin, jos 

yhteisössä on henkilöitä, jotka eivät ymmärrä yhtä viestinnässä käytettyä kieltä (eli tässä 

tapauksessa suomea). Kieliversioiden mahdollisimman hyvä keskinäinen vastaavuus on 

samalla myös yksi institutionaalisen kääntämisen peruspiirteistä (esim. Koskinen 2011: 58; 

Schäffner 2018: 206). 

Osittain ja limittäin kaksikielisissä julkaisuissa korostuu kaksi teemaa: toisaalta viestin 

räätälöinti kohderyhmän mukaan ja toisaalta informaation jättäminen pois. Osittain 

kaksikielisiä julkaisuja on koko aineistosta 72/850 (8 %) ja kaikista käännetyistä julkaisuista 

72/755 (10 %). Niitä yhdistää se, että suomenkieliset tekstiosat ovat pääsääntöisesti laajempia 

kuin englanninkieliset (65/72). Englanninkielisistä versioista puuttuva sisältö vaihtelee: 

joissakin julkaisuissa ilmaisua on tiivistetty tai niistä on jätetty pois yksityiskohtia, jotka eivät 

sinällään vaikuta olennaisen informaation välittymiseen (32/72), kun taas joistakin puuttuu 

tärkeääkin tietoa (33/72). Tapaukset, joissa englanninkielinen teksti sisältää enemmän 

informaatiota, ovat vähemmistössä (7/72). Niidenkään osalta ei ole havaittavissa selkeää 

kaavaa siitä, minkälaista informaatiota englanninkielisiin versioihin on lisätty. Puoleen on 

lisätty tarkentavaa tietoa, joka suomenkielisille lienee ennalta tuttua, ja puolessa ilmaisu on 

yksityiskohtaisempaa, mutta muilta osin yhtäläisyyksiä ei ole havaittavissa. Tällaiset selittävät 

käännökset viittaisivat siihen, että viestiä on haluttu räätälöidä kullekin kohderyhmälle 

sopivaksi. Selvää on kuitenkin se, että tällaisen selittävän tai tarkentavan informaation 

puuttuminen suomenkielisistä versioista ei heikennä olennaisen tiedon välittymistä, toisin kuin 

monessa päinvastaisessa tapauksessa. 
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Limittäin kaksikielisiä julkaisuja on 18, joka vastaa sekä koko aineistosta (18/850) että 

käännetyistä julkaisuista (18/755) noin kahta prosenttia. Niitä yhdistävä tekijä on se, että 

yhteisen osan lisäksi suomenkielinen versio on sisällöltään kattavampi ja englanninkielinen 

sisältää jonkinlaisen suomen kieleen liittyvän maininnan: näin on kahdessa kolmasosassa 

luokan julkaisuja (12/18). Esimerkiksi hakukuulutuksissa toistuu säännönmukaisesti maininta 

siitä, että haettavassa tehtävässä edellytetään suomen kieltä. Muissa kategorioissa kyse on 

esimerkiksi lisätietojen tarjoamisesta vain suomeksi. Tällaiset maininnat viittaisivat siihen, että 

julkaisuissa on haluttu huomioida eri kohderyhmät: esimerkiksi hakukuulutuksista selviää 

yhteisen osan perusteella, mistä julkaisussa on kyse, mutta samalla kaikkien yksityiskohtien 

kääntämiseltä on vältytty. Kolmasosassa julkaisuja (6/18) kieliversiokohtainen lisäinformaatio 

vaikuttaa valikoituneen sattumanvaraisesti, eikä viestin kohderyhmäkohtainen räätälöinti tunnu 

selittävän eroavaisuuksia. Kohderyhmien ja niiden ennakkotietojen ajattelu on kuitenkin 

saattanut vaikuttaa valintojen taustalla, mutta siitä, miten ja miksi tiettyihin valintoihin on 

päädytty, ei pelkkiä tekstejä tarkastelemalla saa selvyyttä. 

Täydentävän kaksikielisyyden luokkaan kuuluu kaksi julkaisua, joilla ei ole yhdistäviä piirteitä 

– eikä sellaisten etsiminen vain kahdesta julkaisusta olisi muutenkaan mielekästä. Tulkintani 

mukaan tällaisten julkaisujen pieni määrä johtuu siitä, että Instagram-julkaisut on tarkoitettu 

luettavaksi vain yhdellä kielellä sen sijaan, että ne toimisivat kahdesta toisiaan täydentävästä ja 

erikielisestä osasta koostuvana kokonaisuutena.  

Ylioppilaskuntien välillä on julkaisujen kaksikielisyyden asteen osalta pieniä eroja. HYYn 

käännetyistä julkaisuista 86/94 eli lähes 92 % on toistavasti kaksikielisiä, ISYYllä (153/171) ja 

OYY:llä (141/158) noin 89 %. Vähiten puolestaan on TYYllä, 65/78 (83 %). Osittain 

kaksikielisten julkaisujen osuus vaihtelee 5 ja 15 prosentin välillä. Eniten luokkaan kuuluvia 

julkaisuja on TYYllä (12/78 eli 15 %), VYYllä (17/120 eli 14 %), muilla osuus on 10 % tai 

alle. Limittäin kaksikielisiä julkaisuja on ylipäänsäkin vähän, vain 18, ja niiden kohdalla on 

myös suurempaa ylioppilaskuntakohtaista vaihtelua. ISYYllä on eniten limittäin kaksikielisiä 

julkaisuja (8/171 eli 5 %), kun taas muiden ylioppilaskuntien osuudet vaihtelevat alle yhdestä 

prosentista 3 prosenttiin. Täydentävästi kaksikielisiä julkaisuja on ISYYllä ja LTKY:llä 

kummallakin 1, joka vastaa alle prosenttia ylioppilaskuntien kaikista käännetyistä julkaisuista. 

Tarkastelu osoittaa, että vaikka jakaumissa on pientä vaihtelua, kaikkien ylioppilaskuntien 

julkaisut jakautuvat yleisyyden mukaan järjestyksessä toistavasta täydentävään 

kaksikielisyyteen. 
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Analyysin tulokset osoittavat, että ylioppilaskuntien käännöstoiminta noudattaa Instagram-

julkaisujen osalta niiden alaluvussa 2.2 esiteltyjä toimintaa ohjaavien asiakirjojen linjauksia: 

selkeä enemmistö julkaisuista on käännetty vähintään osittain ja vain pieni osa on saatavilla 

vain yhdellä kielellä, ja niidenkin osalta on tapauksia, joissa yksikielisyyden voi tulkita 

perustelluksi ratkaisuksi. Selvimmin asiakirjoissa kantansa ilmaisevat HYY, LTKY ja OYY, 

jotka kaikki pitävät kaksikielistä viestintää lähtökohtana (HYY 2018: 5; LTKY 2020a 17–18; 

OYY 2019a: 18). Näistä korkein käännettyjen julkaisujen osuus kaikista julkaisuista oli 

LTKY:llä (134/146 eli 92 %) ja OYY:llä (158/172 eli 92 %), kun HYYn osuus (94/107) jäi 88 

prosenttiin, joka on toki korkea sekin. ISYYn ilmaisemat tavoitteet ovat mahdollisimman 

kattava tiedotus myös englanniksi sekä kohderyhmälähtöisyys viestinnässä (2018: 5–6). ISYY 

korostuukin ylioppilaskuntien joukosta positiivisesti, sillä sen julkaisuista 171/178 eli jopa 

96 % on käännetty, ja kuten analyysissä on tullut esille, etenkin ylioppilaskunnan limittäin 

kaksikielisissä julkaisuissa on havaittavissa myös kohderyhmälähtöisyyttä – vaikka sitä onkin 

toteutettu vaihtelevilla tavoilla. Tarkasteltujen ylioppilaskuntien joukosta vähiten käännettyjä 

julkaisuja on TYYllä (78/97) ja VYYllä (120/150), noin 80 % niiden kaikista julkaisuista. 

Toisaalta kumpikaan niistä ei tuo kääntämistä ja kaksikielisyyttä yhtä selkeästi esiin 

asiakirjoissaan kuin muut ylioppilaskunnat. TYY muotoilee asian niin, että sen viestintä on 

saavutettavaa ja siinä on huomioitava ei-suomenkieliset (2018: 1, 3), ja VYY, jonka linjaukset 

olivat kaikista suppeimmat, on asettanut tavoitteeksi vain sen, että viestintä tavoittaa kaikki 

(VYY 2020: 1), mikä ei eksplisiittisesti ota kantaa kieliasiaan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ylioppilaskunnat noudattavat linjauksiaan käytännössä 

hyvin. On toki huomioitava, etteivät nämä linjaukset ole absoluuttisesti sitovia eivätkä niiden 

muotoilussa käytetyt ilmaisut kuten ”lähtökohtaisesti” ja ”tarpeen mukaan” sido 

ylioppilaskuntia mihinkään tiettyyn kaksikielisyyden tasoon, mikä antaa liikkumavaraa 

käytännön viestintä- ja käännöstoiminnassa. Käännettyjen julkaisujen osuudet kaikista 

julkaisuista (ja toistavasti kaksikielisten osuudet käännetyistä) kuitenkin havainnollistavat, että 

ylioppilaskuntien Instagram-viestintä on pääosin hyvin kattavasti kaksikielistä ja näin ollen 

sisältöjen saavutettavuutta kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta voi etenkin HYYn, 

ISYYn, LTKY:n ja OYY:n tapauksessa pitää yleisesti ottaen kiitettävänä. Parantamisen varaa 

toki aina on, ja etenkin hakukuulutusten kääntämisessä kansainväliset opiskelijat voisi 

huomioida vielä laajemmin – tosin se saattaisi edellyttää rakennetason muutoksia 

ylioppilaskuntien ja yliopistojenkin toiminnassa. 
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Tutkielman tuloksista nousi esille seikkoja, joita on kiinnostavaa pohtia laajemminkin. Yksi 

tällainen seikka on se, mitä ylioppilaskuntien Instagram-viestintä kertoo niistä 

toimintaympäristöinä. Etenkin hakukuulutusten mutta myös muiden julkaisujen kielivalinnat 

kertovat jotakin siitä, miten kansainvälisten opiskelijoiden toimintaedellytykset todellisuudessa 

otetaan huomioon ylioppilaskunnissa. Ylioppilaskuntien toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa 

todetaan, että kansainväliset opiskelijat halutaan osaksi yliopistoyhteisöä ja heidän 

osallistumistaan halutaan edistää (ks. esim. HYY 2018: 7; LTKY 2020a: 17–18; OYY 2019a: 

21; TYY 2020: 12.). Miten avoimia ylioppilaskunnat kuitenkin todellisuudessa ovat 

kansainvälisille opiskelijoille? Onko heillä käytännössä yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua 

esimerkiksi ylioppilaskunnan hallitustoimintaan, vaikka strategiassa niin ilmaistaisiin? Pelkistä 

Instagram-julkaisuista ei tietenkään voi tehdä yleistyksiä tai suoria johtopäätöksiä kaiken 

viestinnän osalta, mutta sen voi todeta, että jos hakukuulutuksia ja tehtäväesittelyjä ei käännetä 

englanniksi, ovat osallistumishalukkaat kansainväliset opiskelijat tämän yhden 

viestintäkanavan suhteen eriarvoisessa asemassa suomenkielisiin nähden. Toki kansainväliset 

opiskelijat vastaavat lopulta vain noin kymmenesosaa koko opiskelijamäärästä ja heistäkin 

tutkinto-opiskelijoita on vain osa, mutta ylioppilaskuntien edistämän yhdenvertaisuuden 

nimissä myös vähemmistöille olisi syytä tarjota yhtäläiset osallistumismahdollisuudet ja viestiä 

niistä samoissa kanavissa kuin muillekin. Kuten Tesseur (2017: 632) toteaa, käännösten 

syntykonteksti muokkaa käännöksiä ja käännökset puolestaan syntykontekstiaan. 

Hakukuulutusten osalta käännöksen syntymättömyys vaikuttanee siihen, minkälaisia henkilöitä 

tehtävään hakeutuu – voisiko niiden kääntäminen puolestaan houkutella tehtävään 

kansainvälisiä hakijoita ja näin näkyä muutoksena toimintaympäristössä? Riippuu toki siitä, 

mitä ylioppilaskunta itse toivoo tai edellyttää toimijoiltaan, mutta mikäli kansainvälisten 

opiskelijoiden osallistumista halutaan edistää myös päätöksenteossa ja toimeenpanevissa 

elimissä, sen olisi syytä näkyä myös viestinnässä. Tosin hakukuulutuksissa mainostetuista 

paikoista osa sijoittuu myös yliopistojen toimielimiin ja käytäntöjen piiriin, joiden muuttaminen 

tai uudistaminen ei ole ylioppilaskuntien käsissä. 

Toisaalta hakukuulutusten kääntämättä jättäminen tehtävän edellyttäessä suomen kieltä 

noudattelee teoriaosuudessa käsiteltyjä institutionaalisen kääntämisen piirteitä. Mossopin 

(1990: 345) mukaan kääntämistä ja viestin muokkaamista kohderyhmille sopivaksi rajoittaa 

instituution tarkoitus. Tämän voi tulkita niin, että hakukuulutuksia ei käännetä, jos se ei ole 

instituution tarkoituksen mukaista, eli jos instituutiossa tai kulloinkin kyseessä olevassa 

tehtävässä ei ole mahdollista toimia ilman suomen kieltä – esimerkiksi TYY ottaa tähän suoraan 
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kantaa toteamalla toimintasuunnitelmassaan, että rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan 

englanniksi sen ollessa tarkoituksenmukaista (TYY 2019: 15). Osittain ja limittäin käännetyt 

hakukuulutukset tarjoavat toisen näkökulman samaan aiheeseen: niissä on päädytty 

muokkaamaan viestiä kohderyhmälle sopivaksi sen sijaan, että käännös olisi jätetty kokonaan 

tekemättä. Vaikka englanninkielinen versio saattaakin koostua vain tiedosta, että haettavassa 

tehtävässä vaaditaan suomea, ainakaan julkaisun sisältö ei jää arvailujen varaan. Sitäkin voi 

toki pohtia, että mikäli tietty informaatio on tietylle kohderyhmälle epäolennaista, onko 

kyseessä viestinnän saavutettavuus- tai yhdenvertaisuusongelma, jos tätä informaatiota ei 

kyseiselle kohderyhmälle viestitä. Asiaa voinee argumentoida sekä puolesta että vastaan. On 

kuitenkin syytä huomioida se, että jos ei tiedä, mitä teksti sisältää, on mahdotonta arvioida, 

olisiko se mahdollisesti olennaista. Jättämällä viestintäsisältöjä kääntämättä niitä tuottavalla 

taholla on valta tehdä viestin vastaanottajan puolesta päätös siitä, onko informaatio relevanttia. 

Kuten teoriaosuudessa tuli esille, institutionaalisessa kääntämisessä käännösten 

kommunikatiivinen funktio vastaa tyypillisesti alkutekstin funktiota siten, että se välittää 

mahdollisille eri (ala)kohderyhmille saman viestin (Koskinen 2011: 58). Tämän ajatuksen 

mukaan institutionaalisen kääntämisen käännöstuotteet ovat tyyliltään ja sisällöltään 

yhdenmukaisia ja standardisoituja, ja keskiössä on niiden välinen ekvivalenssi (mp.). 

Ylioppilaskuntien Instagram-viestintää kokonaisuutena tarkastellessa nämä seikat eivät vaikuta 

olevan ehdottoman tärkeitä, sillä aineiston julkaisuissa esiintyy vaihtelua niin kieliversioiden 

saatavuuden, laajuuden kuin sisällönkin osalta, vaikka toistavan kaksikielisyyden yleisyys 

käännetyssä aineistossa muuten mukaileekin näitä institutionaalisen kääntämisen piirteitä. Sen 

sijaan ylioppilaskuntien kaksikieliseen viestintään liittyy institutionaalisellekin kääntämiselle 

tyypillisiä uudelleensuuntaamisia, näkökulmanvaihdoksia ja muokkauksia (Kolehmainen ym. 

2015: 6), jotka ilmenevät kieliversioiden välisinä eroavaisuuksina ja viestin suuntaamisena 

oletetulle kohderyhmälle. Analyysi havainnollistaa myös Koskisen (2008: 21) huomiota siitä, 

että institutionaalisessakin kääntämisessä institutionaalisuuden taso ja muoto vaihtelevat, 

eivätkä kaikki ratkaisut ole aina kääntäjän tietoisesti tekemiä. Aineistossa tällaisina 

ilmentyminä voi pitää esimerkiksi yleisestä linjasta poikkeavia menettelytapoja, 

yksittäistapauksia ja sattumanvaraisilta vaikuttavia ratkaisuja esimerkiksi limittäin 

kaksikielisten julkaisujen kieliversiokohtaisen informaation kohdalla. 

Kolehmainen ym. (2015: 377) esittävät, että viestin välittämisen lisäksi myös käännöksen 

symbolisella merkityksellä kielipolitiikan ja yhdenvertaisuuden toteuttamisessa voi olla 

vaikutusta instituution käännöskäytäntöihin ja -ratkaisuihin. Käännöksen symbolinen rooli voi 
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mahdollisesti olla osatekijänä myös ylioppilaskuntien kieli- ja käännösvalintojen taustalla. 

Kuten luvun 2.2 katsauksesta ylioppilaskuntien toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin käy ilmi, 

yhdenvertaisuus ja viestinnän saavutettavuus kaksikielisyyden keinoin koetaan tärkeiksi 

asioiksi. Aineiston analyysistä puolestaan selviää, että kaksikielisyydessä vallitsee epäsuhta 

erikielisten kohderyhmien huomioinnissa: vain tai erityisesti kansainvälisille opiskelijoille 

suunnattuja julkaisuja ei lähes yhdeksässä tapauksessa kymmenestä ole saatavilla suomeksi, 

mutta suomenkielisille suunnatut julkaisut on usein käännetty kokonaan tai osittain, vaikka 

niiden sisältö ei suoranaisesti koskisi kansainvälisiä opiskelijoita. Voidaankin pohtia, onko 

englanniksi kääntämisen taustalla tällaisissa tilanteissa vaikutusta käännöksen symbolisella 

merkityksellä. Kansainvälisille opiskelijoille suunnattujen englanninkielisten sisältöjen 

tapauksessa tämä ei tule esille: siinä missä vähemmistön eli kansainvälisten opiskelijoiden 

tapauksessa kaksikielisen viestinnän tarjoaminen on itsessään merkki heidän 

huomioimisestaan, suomenkieliset opiskelijat ovat enemmistö eikä heidän symboliselle 

huomioinnilleen ole tarvetta. Toisaalta myös suomalaisten keskimäärin hyvin vankka englannin 

kielen osaaminen voi olla yhtenä tekijänä – kenties heidän on ajateltu joka tapauksessa saavan 

julkaisujen informaation, vaikka se olisi saatavilla vain englanniksi. Tämä jää tosin vain 

spekulaatioksi, sillä vastausta kysymykseen ei saa kuulematta ylioppilaskuntia. 

 

6.2 Tutkimusprosessin tarkastelu sekä validiteetin ja reliabiliteetin arviointi 

Tutkimuksen validiteetin perusajatuksena on se, kuinka hyvin tutkimus onnistuu vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin ja näin kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä (Saldanha & O’Brien 2013: 28). 

Tässä tutkielmassa on ollut kaksi tutkimuskysymystä: 1) mitä sisältöjä tarkasteltavien 

ylioppilaskuntien Instagram-viestinnässä julkaistaan sekä englanniksi että suomeksi ja mitä 

vain yhdellä kielellä ja 2) miten kattavasti kaksikielisten julkaisujen kieliversiot vastaavat 

sisällöltään toisiaan. Koen saaneeni kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin yhdistelmän 

avulla tutkimuskohteesta kokonaisvaltaisen kuvan, jossa eri analyysiosat täydentävät toisiaan 

ja paikkaavat toistensa puutteita, ja näin ollen tutkimukseni on onnistunut vastaamaan 

asettamiini tutkimuskysymyksiin. 

Koska ylioppilaskunnat ovat toisistaan erillisiä organisaatioita ja kullakin on omat 

viestintäkäytäntönsä, tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koskemaan 

kaikkien ylioppilaskuntien käytäntöjä. Yleistyksiin ylioppilaskuntien sisäisestikin on 

suhtauduttava varauksella, sillä toimijoiden vaihtuvuuden vuoksi myös viestintä- ja 
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käännöskäytännöt muuttuvat ajan mittaan. Heikko yleistettävyys ei kuitenkaan tarkoita, että 

tutkimuksen validiteetti välttämättä kärsisi (mts. 36). Tarkoituksenani oli saada 

tapaustutkimuksenomainen, perusteellinen kuva tarkastelemieni ylioppilaskuntien käytännöistä 

tarkastelujakson ajalta, ja mielestäni tutkielmani onnistuu tässä. 

Yhtenä haasteena validiteetille ovat perusteet, joilla tutkimukseen sisällytetyt ylioppilaskunnat 

on valittu ja miten aineisto on luokiteltu. Ylioppilaskuntien valinnassa pääpaino oli 

ylioppilaskuntakohtaisella julkaisujen määrällä ja kieliversioiden yhteismitallisuudella. 

Otannan olisi voinut valita myös toisin, mikä varmasti heijastuisi myös tutkimustuloksiin. 

Halusin kuitenkin rajata mukaan vain Instagramia aktiivisimmin käyttävät ylioppilaskunnat, 

sillä mitä suunnitelmallisempaa ja harkitumpaa viestintä on, sitä hedelmällisempi sitä on tutkia, 

kun mukana on myös kieli- ja käännöspoliittinen näkökulma. Analysoitavan aineiston 

luokittelussa olen väistämättä joutunut käyttämään harkintaa ja omaa tulkintaa, sillä kategoriat 

eivät ole täysin selvärajaisia eivätkä kaikki julkaisut kuulu selkeästi yhteen tiettyyn kategoriaan. 

Otannan valintaan sekä aineistoon rajaukseen ja luokitteluun liittyviä haasteita ja niiden 

huomiointia olen tarkemmin avannut aineiston kuvauksessa luvussa 4 ja analyysissä luvussa 5. 

Tulkinnan subjektiivisuus on ollut haasteena aineiston keruun ja luokittelun lisäksi myös 

varsinaisessa analyysissä. Kvalitatiivisessa analyysissä täydellisen objektiivisuuden 

saavuttaminen on mahdotonta (Saldanha & O’Brien 2013: 28), sillä tekstejä voi tulkita eri 

tavoin ja tulkintaan vaikuttaa tulkitsijan oma tausta. Pyrin minimoimaan mahdollista 

validiteettihaittaa tuomalla analyysissä esiin tulkinnanvaraiset kohdat ja korostamalla, että 

täydelliseen objektiivisuuteen ei voida päästä. Kvantitatiivisessa analyysissä puolestaan 

haasteena olivat paikoin hyvinkin pienet esiintymämäärät, joista ei voi suoraan tehdä päätelmiä, 

mikä perinteisesti on kvantitatiivisen analyysin tavoitteena. Tätä olisi voinut pyrkiä välttämään 

esimerkiksi isommalla aineistolla tai väljempien aihekategorioiden muotoilulla, mutta ensin 

mainitun käsittely valitsemillani menetelmillä olisi käynyt liian työlääksi, ja jälkimmäinen 

puolestaan olisi lisännyt kategorioiden heterogeenisyyttä ja siten heikentänyt julkaisujen 

kategoriakohtaista vertailtavuutta. En kuitenkaan koe, että tämä olisi vaikuttanut negatiivisesti 

tutkielmani tuloksiin kokonaisuutena katsottuna, sillä kvalitatiivinen analyysiosa kompensoi 

osaltaan kvantitatiivisen analyysin rajoitteita. 

Tutkimuksen reliabiliteettia ja toistettavuutta edistää se, että olen perustellut valintani sekä 

kuvannut ja dokumentoinut aineiston valinnan ja keruun sekä aineiston analyysissä käyttämäni 

luokittelut ja menetelmät ja mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvästi. Lisäksi runsas 
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esimerkkien käyttö antaa luotettavan pohjan tulkinnoilleni. Myös teoreettisen viitekehyksen 

kuvaus ja siten tutkielman sijoittaminen kontekstiin auttaa reliabiliteettia, vaikka tulkinnan 

osittaisen subjektiivisuuden vuoksi täydellinen reliabiliteetti lienee kvalitatiivista analyysiä 

hyödyntävässä tutkimuksessa mahdotonta. 

Tutkimusprosessiani tarkastellessa haasteina nousevat esiin juuri edellä mainitsemani 

aineistoon ja menetelmiin liittyvät seikat. Vaikka kategorioiden muodostaminen ja aineiston 

luokittelu niihin oli aineistolähtöistä, se pohjautui myös omaan harkintaani: samaa aineistoa 

voisi luultavasti analysoida myös toisenlaisella luokittelurungolla ja -perusteilla. Tämä tosin ei 

välttämättä heikennä tutkimustuloksia, sillä samat asiat olisivat luultavasti nousseet analyysissä 

esille erilaisesta kategorisoinnista huolimatta. Lisäksi kvalitatiivinen tarkastelu kvantitatiivisen 

rinnalla avaa yksikielisten julkaisujen piirteitä sekä niiden välisiä yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia tarkemmin kuin pelkkä julkaisumäärien luokittelu ja numeerinen tarkastelu, 

joten tutkimuskohteesta saatu kuva on laaja. Jos olisin hyödyntänyt vain kvantitatiivista 

menetelmää, virheet kategorioissa ja luokittelussa olisivat saattaneet luoda tutkimuskohteesta 

erilaisen kuvan, mutta tätä riskiä pienensi kvalitatiivinen analyysi. Pelkän kvalitatiivisen 

analyysin käyttö puolestaan olisi tarkoittanut aineiston merkittävää pienentämistä, mikä taas 

olisi saattanut ylikorostaa yksittäistapauksien merkitystä.  

Käyttämäni yhdistelmälähestymistapa ei kuitenkaan ole aukoton. Analyysimenetelmien avulla 

pystyin tarkastelemaan vain tekstien piirteitä, eikä syitä valintojen ja ratkaisujen taustalla ollut 

mahdollista selvittää. Näin ollen pohdintani esimerkiksi kääntämättä jättämisten taustalla 

mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä pohjautuvat omiin tulkintoihini tekstien piirteistä ja voivat 

joko pitää paikkansa tai olla pitämättä. Tämän olen myös pyrkinyt tuomaan selvästi esiin. 

Vaikka pohdintani ovatkin spekulatiivisia, koen, että taustatekijöiden pohtiminen ei ole täysin 

turhaa – vaikka ne eivät tuo konkreettisia tutkimustuloksia, niiden pohjalta voi kenties 

muotoilla hypoteeseja vastaaviin tutkimuksiin.  

Haastetta prosessiin toi myös aineiston laajuus. Kvantitatiivisessa analyysissä suuri aineisto on 

perusedellytys, mutta kvalitatiivisen analyysin osalta se tuotti hankaluuksia pohtiessani sitä, 

kuinka suuren määrän julkaisuja pystyn analysoimaan tarpeeksi suurella tarkkuudella. 

Yksikielisten julkaisujen piirteiden tarkastelu oli melko suoraviivaista, samoin kuin pienempien 

kaksikielisyyden asteluokkien. Haasteeksi osoittautuikin toistavasti kaksikielisten julkaisujen 

käsittely, sillä aineiston enemmistönä luokka oli hyvin runsaslukuinen (663), ja kaikkien 

julkaisujen yksityiskohtainen läpikäyminen olisi ollut mahdotonta. Ratkaisin ongelman 
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katsomalla kyseisen luokan ns. perusjoukoksi, josta muut ovat poikkeuksia, mikä mahdollisti 

kvalitatiivisen analyysiluvun johdannossa kuvaamani valikoivan analyysin. Koska 

tarkoituksena oli selvittää, mikä yksikielisiä julkaisuja mahdollisesti yhdistää ja kuinka laajasti 

kaksikieliset julkaisut on käännetty, en koe, että tämä olisi heikentänyt tutkimustuloksia – 

päinvastoin, näin oli mahdollista jäsentää kaksikielisten julkaisujen analyysiä niin sanottujen 

poikkeustapausten näkökulmasta tietyn kategorian tai ylioppilaskunnan kohdalla ja löytää 

julkaisujen joukosta ne, jotka olivat analyysin kannalta merkityksellisiä. 

 

6.3 Tulevaisuudennäkymiä tutkimukselle 

Tutkielmani on keskittynyt Instagram-viestintään, joka edustaa vain pientä osaa 

ylioppilaskuntien toteuttamasta viestinnästä. Jatkossa voisi olla mielenkiintoista tutkia 

ylioppilaskuntien viestintää tai muiden tahojen toteuttamaa opiskelijaviestintää kokonaisuutena 

ottamalla tarkasteluun useampia viestintäkanavia. Tällöin esille voi nousta eroja 

kääntämiskäytännöissä eri kanavien välillä. Myös ylioppilaskuntien käännöskulttuuria eli 

esimerkiksi resursseja ja käännöstoiminnan käytännön järjestelyjä voisi olla mielekästä 

tarkastella esimerkiksi haastatteluiden, havainnoinnin ja/tai kyselyiden keinoin, sillä pelkkien 

tekstien ja käännöstuotteiden analysoinnista ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä niiden tuotannon 

taustalla vaikuttaviin olosuhteisiin ja valintoihin. Laajemmalla tapaustutkimuksella, joka 

huomioisi sekä käännöstuotteet että instituutiossa vallitsevan käännöskulttuurin, voisikin saada 

hedelmällisiä tuloksia. 

Kuten olen tuonut johdannossa esille, opiskelijaviestintää on tutkittu verrattain vähän, ja 

monikielisyyden ja kääntämisen näkökulma on huomioitu vain kourallisessa tutkimuksia ja 

opinnäytteitä. Kansainvälistyvä yliopisto- ja korkeakouluyhteisö kuten moni muukin instituutio 

varmasti hyötyisi viestinnän monikielisyyden ja saavutettavuuden tutkimuksesta muutenkin. 

Lisäksi yhdenvertaisuuden ollessa keskeinen arvo niin ylioppilaskuntien ja yliopistojen 

toiminnassa kuin yhteiskunnassa yleisemminkin on syytä tarkastella kriittisesti sitä, miten eri 

tahojen viestintäkäytännöt ilmentävät yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta ja mitä 

kehityskohteita näiden teemojen osalta on havaittavissa.  
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Lähteet2 

 

Tutkimusaineisto 

867 Instagram-julkaisua ajalta 1.8.2019–31.5.2020 kerättynä seuraavasti: 

- HYY = Helsingin yliopiston ylioppilaskunta: 113 julkaisua, joista varsinaisessa 

analyysissä mukana 107 julkaisua. Poimittu 18.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/hyy_hus. 

- ISYY = Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta: 182 julkaisua, joista varsinaisessa 

analyysissä mukana 178 julkaisua. Poimittu 18.–19.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/isyyuef. 

- LTKY = Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta: 146 julkaisua, jotka 

kaikki mukana varsinaisessa analyysissä. Poimittu 19.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/ltky_insta. 

- OYY = Oulun yliopiston ylioppilaskunta: 172 julkaisua, joista varsinaisessa 

analyysissä mukana 172 julkaisua. Poimittu 20.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/oyystudentunion. 

- TYY = Turun yliopiston ylioppilaskunta: 104 julkaisua, joista varsinaisessa 

analyysissä mukana 97 julkaisua. Poimittu 21.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/studentuniontyy. 

- VYY = Vaasan yliopiston ylioppilaskunta: 150 julkaisua, joista varsinaisessa 

analyysissä mukana 150 julkaisua. Poimittu 21.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/ylioppilaskunta. 

 

Varsinaisen analyysin ulkopuolelle jätetty muiden ylioppilaskuntien Instagram-materiaali, 

joista laskettu julkaisumäärät: 

- AYY = Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Laskettu 5.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/ayy_fi. 

- JYY = Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Laskettu 5.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/jyyinstaa. 

- LYY = Lapin yliopiston ylioppilaskunta. Laskettu 5.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/lyygram. 

- TaiYo = Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Laskettu 5.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/taiyoartsu. 

- TREY = Turun yliopiston ylioppilaskunta. Laskettu 5.1.2021 osoitteesta 

https://www.instagram.com/treytampere. 

 

2 Verkkosivulähteiden viitteissä julkaisuvuoden osalta mainitaan viittausvuosi, mikäli täsmällistä julkaisu- tai 

muokkausajankohtaa ei ole tiedossa. 

https://www.instagram.com/hyy_hus
https://www.instagram.com/isyyuef
https://www.instagram.com/ltky_insta
https://www.instagram.com/oyystudentunion
https://www.instagram.com/studentuniontyy
https://www.instagram.com/ylioppilaskunta%2021.1.2021
https://www.instagram.com/ayy_fi
https://www.instagram.com/isyyuef
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Introduction 

The aim of my Master’s Thesis is to find out what kind of content is translated from Finnish 

into English in six Finnish student unions’ Instagram posts and how extensively, and how well 

the student unions’ objectives concerning language and translation are being implemented in 

practice. I have included the student unions of the universities of Helsinki (HYY), Eastern 

Finland (ISYY), Turku (TYY), Oulu (OYY), Vaasa (VYY) and the Lappeenranta University 

of Technology (LTKY) in my study. My attempt is to find answers to the following questions:  

1) what kind of content is published in both Finnish and English and what in only one 

language in the selected student unions’ communication on Instagram; and 

2) to what extent are the different language versions of the translated posts equivalent to each 

other. 

Student communications (i.e. communication aimed at students) remains a little-researched 

area, especially in Translation Studies and from a multilingual viewpoint. As of now, only a 

few theses and studies have been written on the subject (see e.g. Myöhänen 2016; Kauppinen 

2018; Parviainen 2020; Solin & Pienimäki 2020). Thus, my study partly aims to fill that gap in 

previous research. 

Another motivation for my study is the growing attention to equality, accessibility and diversity 

regarding language needs as well as other matters in the student unions and the society in 

general. Because of that, I find it both important and interesting to examine how accessible the 
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student unions’ communication is to international students in terms of the availability and 

extensiveness of the English language versions of the translated content. 

My study also includes a comparative aspect. The reason of comparing the six student unions 

is to find out whether there are clear tendencies in the ways posts with a similar topic are dealt 

with translation-wise, or whether the different solutions appear to be arbitrary. 

This English Summary consists of five sections that reflect the structure of my thesis. First, I 

will briefly introduce the role and activities of the student unions. Next, I’ll present the 

theoretical framework of my study. Next, I’ll introduce my research methods and materials, 

after which I move on to the findings of the analysis. In the final section, I’ll draw conclusions 

based on the results, consider the merits and shortcomings of my thesis, and finally present my 

thoughts on possible future research. 

 

Student Unions 

Student unions have a statutory position in Finland, which means that it is their legal duty to 

e.g. nominate student representatives to administrative bodies of the universities and other 

instances, promote students’ social and societal aspirations, and promote students’ interests 

related to studies (Universities Act 558/2009, section 46). On top of these duties, the student 

unions organise other activities and events to enrich the students’ social life. 

To form an overview of the language practices of the six student unions included in my study, 

I examine the documents guiding their operations that are available on their websites. These 

documents include strategies, language or communication strategies, action plans, policy 

papers, and the equivalent. Based on the documents, the objective of the student unions’ 

communications is to provide information in both Finnish and English when possible, or at least 

when appropriate. This is stated explicitly in HYY, ISYY, LTKY, and OYY’s documents, and 

can be read between the lines from those of TYY and VYY (HYY 2018: 5; ISYY 2018: 5–6; 

LTKY 2020a: 17–18; OYY 2019a: 18; TYY 2018: 1, 3; VYY 2020: 1). 

Besides bilingualism, another relevant aspect for my study is the language requirements for 

student representatives in some of the universities’ administrative bodies as well as some of the 

student unions’ own positions, such as board and staff members and various volunteer roles. In 

some of these positions good command of Finnish is either explicitly or implicitly required 

(Halloped.fi), which places international students willing to participate in the decision-making 
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processes and other activities in an unequal position compared to Finnish-speaking students. 

The integration of international students into the university community in general is something 

that the student unions are willing to improve, and one solution to this indicated in the 

documents is to embrace bi/multilingualism. (HYY 2018: 7; LTKY 2020a: 17–18; OYY 

2019a: 21; TYY 2020: 12.) 

Based on this survey, it is clear that the student unions recognise the growing need for English 

content and take action to address that need in their communications. Also, the notion of 

accessibility in both communications and operations when it comes to language is considered 

important. These notions work as the basis of my analysis, as I will be examining the unions’ 

translation practices in light of these statements and objectives to find out how they are 

implemented in practice. 

 

Theoretical Framework 

The theoretical framework of my thesis is divided into four complementary lines of research: 

institutional translation, multilingualism, language and translation policy, and translation 

culture. 

Research into institutional translation acts as an overarching theme, which, as the student unions 

can be regarded as institutions, provides the context for my study. Institutional translation is 

concerned with the characteristics of translation products and the organisation of translation 

activities in institutional settings (e.g. Mossop 1990; Koskinen 2011). Typical for institutional 

translation is e.g. anonymity, standardisation, the use of glossaries and style guides, and 

equivalence between the different language versions of the same text (Koskinen 2011: 58; 

Schäffner 2018: 206). 

Multilingual communication is another wide area of research, and ties in closely with 

institutional translation, especially in inter- or multinational institutions (Meylaerts 2010). In 

multilingualism, different language versions function as equals to the source text rather than 

translations of it (ibid.). Reh (2004) classifies strategies of multilingualism into four classes 

based on the way information is provided in different languages: duplicating (all information 

available in all languages), fragmentary (all information in one language, parts available in 

other(s)), overlapping (parts of information provided in all languages with some language-

specific additions), and complementary (all information is language-specific) multilingualism. 
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I will apply a slightly modified version of this model when analysing the degree of 

multilingualism (or rather bilingualism) in the student unions’ translated Instagram posts. 

Language and translation policy as well as translation culture in turn provide a more pragmatic 

angle to the research subject, since they focus on i.e. values, practices, and guidelines, and the 

way these are employed when planning and implementing translation activities and 

multilingualism in institutional contexts (Meylaerts 2011a; Kujamäki 2013; Koskinen 2013a; 

González Nuñez 2016). The student unions’ official documents referred to in the previous 

section are in this sense comparable to language and translation policies, thus further defining 

the context of the study and laying groundwork for the analysis.  

 

Material and Methods 

The research material of my study consists of all of the six student unions’ Instagram posts 

created between 1 August 2019 and 31 May 2020 (n = 850). I selected the six student unions 

based on their activity on Instagram, as I considered that as a sign of planned and systematic 

approach to producing content, which can be fruitfully examined as the implementation of the 

language objectives discussed previously. 

In my study, I employ a combination of quantitative and qualitative analysis methods. I chose 

this combined approach because it allows me to gain as comprehensive a view into the research 

subject as possible, since neither method would have been adequate alone. 

The quantitative analysis takes a statistical point of view into the material. First, I classify the 

Instagram posts into 12 categories according to their topic. Next, I focus on the distribution of 

the three different language versions of the posts (only Finnish, only English, and bilingual), 

and on the degree of bilingualism of the bilingual posts (duplicating, fragmentary, overlapping, 

and complementary) between the 12 categories and the six student unions. The aim is to identify 

deviations and repeating patterns that can be then analysed in detail in the qualitative section. 

The results of the quantitative analysis form the starting point of the qualitative analysis. In this 

section, I examine both the characteristics of the posts written either in Finnish or in English 

and the degree of bilingualism of the translated posts by presenting illustrative examples from 

the material. The aim is to identify possible similarities and differences between posts in 

different categories, and to find out whether these are merely arbitrary occurrences or signs of 

patterns and broader tendencies in certain solutions. 
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Findings 

The analysis shows that the vast majority (89%) of the research material (850 posts) is bilingual. 

Bilingualism is most extensive in Covid-19 themed posts, as each of them is translated – 

although it is worth noting that the category is the smallest one with only 24 posts, so this can 

also be the result of a coincidence. Posts related to the promotion of interests were also mostly 

bilingual (97%). In most of the other categories the percentage of bilingual posts of all posts is 

high as well, as it varies between 90% and 94%. The percentage is lowest in the category of 

calls for a position (student representative, board/staff member etc.) (67%), and second lowest 

in event category with 83%. 

The majority (30%) of the posts available only in Finnish (72) are calls for a position. The 

common factor between these is that the positions advertised in them either explicitly or 

implicitly require Finnish skills, which might (at least partly) account for the language choice. 

The second largest category is events (22% of the Finnish posts), in which half of the posts are 

related to a certain event of which there is also translated content available. Thus, the 

inconsistency in the choice of translating or not translating posts related to a certain event might 

suggest that the reason behind not translating them is related to conditions such as insufficient 

resources, tight schedule etc. rather than in the content itself. Some posts also include culture-

specific elements, and the challenges associated with translating them may also factor in. 

The other Finnish posts seem to be arbitrary instances that, for one reason or another, have not 

been translated. Approximately half of these are very short, have little information value, and 

appear to be posted in real time, while half include information relevant to all students 

regardless of their language background, and of which it would have been justifiable to expect 

translations. The choice of not translating these does not appear to be connected to tailoring the 

message according to target groups, which seemed to be typical for calls and event posts. 

There is only a small number of English posts, merely 23 (3% of all material). 17 of these (74%) 

are related to events, of which 10 are related to one working life event for international students. 

The other six posts seem to be randomly distributed between the student unions and categories. 

The clearest patterns in the entire material can be seen in the English-language posts. 20 of the 

23 posts are targeted specifically at international students, or are otherwise related to them, or 

other international affairs. The target group is either explicit, as in the case of events aimed at 

international students, or implicit, such as in calls for positions encouraging especially 
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international students to apply. These common factors are not limited to specific categories. In 

only three posts the target group or the relevance of the content is not limited, and in these cases 

the choice of language is interesting. Each of the posts is very short, published in real time (or 

appears to be), and of relatively little information value. Perhaps their choice of language 

(partly) originates from the notion that all Finnish speakers know enough English to understand 

the content, in which case English has been used as a lingua franca. Other explanation might 

include insufficient resources or tight schedule. 

The analysis also shows that the vast majority of the material, almost 88% of the translated 

posts (663/755), belongs to the class of duplicating bilingualism, i.e. the content in the Finnish 

and English language versions are (almost) completely equivalent to each other. Less than 10% 

of the posts belong to the category of fragmentary bilingualism (72/755), 2% in overlapping 

bilingualism (18/755), and only two of all 755 bilingual posts in complementary bilingualism. 

Thus, it can be deduced that the aim is for the language versions to correspond to each other as 

extensively as possible in terms of content – which is also characteristic of institutional 

translation (Koskinen 2011: 58; Schäffner 2018: 206). 

Two themes are emphasized in the classes of fragmentary and overlapping bilingualism: on the 

one hand, tailoring the message to suit the target group of each language version, and on the 

other, omitting information. In the class of fragmentary bilingualism, in 90% of the posts the 

Finnish-language texts is more extensive than the English-language one. The content missing 

from the English versions varies: half of the posts have only been condensed, or dispensable 

details have been left out, while half lack important information. In only 10% of the posts the 

English text contains more information than the Finnish. Some of them have been supplemented 

with information that is clear to Finnish speakers from the context or otherwise, and some with 

mentions related to the (use or requirement of) Finnish language, but in other respects no clear 

similarities can be observed. These kinds of explanatory translations indicate an intention to 

tailor the message to suit each target group, and especially international students. 

Approximately 2% of the translated posts belong to the class of overlapping bilingualism. The 

common factor between them is that in addition to the common part, the Finnish version is more 

comprehensive in content, and the English version contains some kind of mention related to the 

Finnish language (e.g. requirement in job advertisement, or details available only in Finnish). 

In some posts, the language-specific content appears completely arbitrary, and target group-

specific customization of the message does not seem to explain the differences. 
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Only two of the 755 bilingual posts belong to the class of complementary bilingualism. This 

implies that the student unions’ Instagram posts are not intended to be consumed as entities 

consisting of two complementary parts written in different languages, but for each recipient to 

read the text available in their preferred language. 

The analysis shows that the student unions’ translation practices on Instagram reflect the 

objectives they have set in their guiding documents: a clear majority of their posts is translated 

at least partly, and only a small percentage is available in only one language. There is some 

variation between the student unions when it comes to the percentage of bilingual posts of all 

content: ISYY has the highest percentage (96%), the second place is shared by LTKY and OYY 

(92%), and HYY comes third (88%). TYY and VYY both have translated 80% of their content, 

but their objectives were most vaguely phrased of the six, while HYY, LTKY, OYY and 

ISYY’s objective was essentially to translate as much of the content as possible. 

 

Conclusion 

The results of my study indicate that the student unions are very considerate towards 

international students, when it comes to language and communication. Their official documents 

show that the objective is to provide bilingual content, and my analysis proves that this is indeed 

the case in practice as well. In terms of linguistic accessibility, all of the student unions and 

especially HYY, ISYY, LTKY and OYY perform quite well, although there is still room for 

improvement in the way international students are taken into consideration, notably in the case 

of calls for positions. It is worth noting, however, that the phrasing in the documents leaves 

some room for interpretation and is not very binding – the student unions do not state that all 

communication must always be bilingual, but only when it is possible or appropriate (from 

which it is possible to deviate from time to time, as the findings show). 

I consider the use of a combined approach a good choice to examine this particular research 

subject. I think that while both methods of analysis have their shortcomings, they complement 

each other in a way that made it possible to gain a comprehensive grasp of the student unions’ 

translation practices on Instagram. I found the combination adequate in providing answers to 

my research questions, which is also the main point of the validity of a study. 

Although my research material is comprehensive as it covers all of the Instagram posts created 

during the chosen time span, instead of a hand-picked, or even a randomly chosen selection, 
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the results are not directly generalizable. This is partly due to the small amount of posts in some 

categories and classes, from which it is not possible to make generalizations, or even draw 

conclusions, because they may be the result of coincidence. Another reason is the high turnover 

rate of the board members and other volunteers who carry out the daily operations in the student 

unions, which means that practices may vary from year to year. Also, every student union has 

their own practices, and although the analysis shows similarities between them, the practices of 

the six student unions do not necessarily coincide with those of the ones not included in my 

study. However, the inadequacy to provide generalizable results doesn’t mean that my study 

isn’t successful in what it sets out to do, as I consider it to answer the research questions. 

My thesis aims to provide a detailed and comprehensive description of how multilingualism is 

put into practice in the selected student unions’ communication on Instagram. In the future, one 

could elaborate on the subject by including a wider selection of communication channels, since 

that could shed some more light on possible variation in translation practices between channels. 

Also, as I’ve noted, it is impossible to find explanations to why some posts are translated, and 

some not, just on the basis of the texts, and including the producers’ input, it could be possible 

to gain an even more comprehensive picture of their translation practices and culture. Thus, it 

might be interesting to employ more invasive research methods, such as interviews, 

questionnaires and/or observation, to find out what the conditions really are like in the student 

unions – or other institutions. 
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