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Tiivistelmä: 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan katsojien suhtautumista kotoutettuihin 

ruututeksteihin. Tarkoituksena on selvittää, millaisia argumentteja katsojilla on 

kotouttamista vastaan ja sen puolesta. Hypoteesi on, että suurin osa katsojista 

hyväksyy kotouttamisen, koska sen voidaan nähdä helpottavan tekstitysten lukemista 

ja sisäistämistä. Vastustajiakin kuitenkin varmasti löytyy, sillä koko kerätyn aineiston 

lähtökohtana on se, että kotoutettuja tekstityksiä on syystä tai toisesta kritisoitu. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin julkisesta Facebook-ryhmästä, jonka jäsenet ovat 

pääasiassa henkilöitä, jotka eivät itse ole av-kääntäjiä. Ryhmästä seuloutui 

analysoitavaksi 9 keskustelua, joissa oli yhteensä 1 011 kommenttia. Kommentit 

kategorisoitiin vielä erikseen viiteen kategoriaan sisältönsä perusteella, ja 

lopullisessa analysoitavassa aineistossa oli 295 kommenttia. 

Analyysissä ilmeni, että suurin osa kommentoijista, jotka tässä tutkimuksessa 

edustavat katsojia, suhtautui kotouttamiseen myönteisesti. Kotouttamista vastaan 

nousi kolme pääasiallista argumenttia samoin kuin kotouttamisen puolesta. Tärkeäksi 

käsitteeksi paljastui immersio, johon kotouttamisella oli sekä negatiivinen että 

positiivinen vaikutus kontekstista riippuen. Muita huomionarvoisia seikkoja olivat 

käännöksen yksiselitteisyys, semanttisen merkityksen välittäminen sekä 

keskivertokatsojan palveleminen. 

Tulosten perusteella ei voida tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä, sillä jokainen 

keskustelua herättänyt argumentti oli subjektiivinen ja näin ollen myös 

kotouttamiseen suhtautuminen on subjektiivista. Oli kuitenkin huojentavaa huomata, 

että suurin osa kommenttien kirjoittajista vaikutti ymmärtävän kääntäjän haastavan 

tehtävän ja sen, ettei kaikkia pysty samanaikaisesti miellyttää. 
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1. Introduction 

In this day and age, one of the most common forms of entertainment is television, whether it 

be television programmes or films. In Finland, a lot of what is broadcasted is in a foreign 

language, mainly English. Due to this, Finnish viewers are used to reading subtitles, since the 

majority of foreign programmes and films are subtitled – with the exception of children’s 

television shows, which tend to be dubbed, since very young children more often than not 

cannot yet read. In fact, subtitling foreign television has been the norm for more than fifty 

years in Finland, and it is not too far-fetched to claim that nowadays subtitles form a big 

portion of what Finnish people consume as texts (see Salmi 2010). 

According to Vertanen (2007), around 80 per cent of foreign programmes on Yleisradio’s 

(YLE) channels are subtitled, and on the commercial channels MTV3 and Nelonen the 

percentage is even higher. In YLE’s case, this has equalled to around five million subtitles 

broadcasted in a year, which in turn equals to roughly 150 novels of 600 pages. These figures 

are already outdated of course, and due to the increasingly prevalent nature of audiovisual 

entertainment as well as the popularity of streaming services accessible online, the number of 

subtitles consumed has presumably increased quite rapidly over the years and will most likely 

continue to do so. 

Because of their prevalence, subtitles generate a lot of discussion among the viewers and 

more often than not, the discussion is critical in nature. This is especially the case when the 

viewer understands the original language, still present in the subtitled audiovisual text. This 

often leads to the claim that the viewer does not require subtitles at all and could have come 

up with a better translation than the translator. Indeed, it is quite often so that the feedback is 

negative rather than positive. Audiovisual translations attract attention only if there is a 

mistake to point out, and viewers rarely give positive feedback (Tuominen 2007: 294). 

Taking into account the role of social media today, it is easy for people to openly discuss their 

opinions online, whether it be on e.g. discussion forums, blogs, or even in video format on 

platforms such as YouTube. In regard to subtitles and their criticism, social media has been 

previously used as a source of material in a study conducted by e.g. Kukko (2015), although 

the main focus was not on the criticism itself. 
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This easy accessibility has led to the creation of a public Facebook group called 

Käännöskukkasia (https://www.facebook.com/groups/kaannoskukkasia) in which people post 

what they perceive as faulty translations. The main idea of the group is to share subtitles that 

are in one way or another funny due to a translation error that usually tends to be a word in 

the target language used in the wrong context. However, sometimes the subtitles that have 

been posted in the group are not necessarily ’faulty’ per se, but even these cases generate very 

opinionated discussions with some discussion chains gaining more than 200 comments in 

total. 

The topic that generates a notable amount of discussion in the aforementioned Facebook 

group is domestication. The posts that gain the most comments are usually ones where the 

original writer of the post criticises the translator’s choice of having used domestication as a 

translation strategy. The comments then revolve around the matter – is domestication 

acceptable and if so, to what extent? 

The purpose of this research is to study the reception of domestication in subtitles on the 

premise that different domesticated subtitles have been critiqued in the Facebook group and 

will have generated discussions around the matter. In many cases people criticising 

domestication deem subtitles as ‘bad’ solely because they themselves don’t like 

domestication, even if the subtitles conform to the guidelines in the field. Despite this 

subjectivity, it will be interesting to see what kind of points have been made in order to take 

note of them for future use in the field of audiovisual translation. The questions, then, that the 

present study strives to answer are as follows: How does the common viewer receive 

domesticated subtitles and what kind of arguments have been presented against and in favour 

of domestication? 

This topic has hardly been studied from this particular point of view, as reception studies of 

audiovisual translation in general are quite scarce, although even these studies have started to 

gain more ground in recent years, possibly because viewers are more vocal and expressing 

their opinions more openly thanks to social media. A very similar research was conducted by 

Vuonokari (2008), who also used discussions on the internet (among other sources) to study 

viewers’ critique of subtitles in general. Dissertations focusing on viewers’ perception and 

knowledge of the field have been written by e.g. Katajamäki (2009), who studied their 

knowledge of subtitling conventions, and Lindström (2017), whose aim was to find out what 

viewers think of subtitlers. Tuominen (2013) has written an entire doctoral dissertation on 
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viewers’ perception of subtitles in general and the viewing of subtitled films. She took three 

groups of people to watch a film, after which the groups discussed their viewing experience. 

The reason why I find the topic of the current study particularly interesting and worthy of 

research is that, as a translator myself, I end up discussing translations and subtitles in 

particular with non-translators in everyday life. The comments regarding subtitles are usually 

critical if not outright negative, with people commenting on how they could probably produce 

better subtitles themselves. This same phenomenon can be seen in the Facebook group from 

which I have collected the material for my analysis. My objective is to find out why people 

tend to have a negative attitude towards subtitles, in order to find out what could then be done 

better to help with a more positive reception. 

The hypothesis is that most commenters (representing viewers) will accept domestication, 

since it can be seen as a translation strategy that brings the viewer closer to the otherwise 

foreign, aiding in the comprehension of subtitles while taking into account their limitations 

and requirement for easy readability. However, it can be assumed that other factors also play a 

role in the reception of domestication, hence the expected outcome is that domestication will 

have its fair share of supporters as well as opposers. 

In the second chapter of this paper I will define audiovisual translation and shed a light on its 

intricacies, such as multimodality, that set it apart from other forms of translation. The third 

chapter focuses on the concepts of domestication and foreignization as well as domesticating 

and foreignizing translation strategies, with a categorisation provided by Pedersen (2011). 

The key concepts of the contract of illusion and immersion will also be defined. In the fourth 

chapter I will present the material, which will be analysed in chapter five. Chapter six is a 

summary of the whole study with concluding remarks. 
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2. Audiovisual translation 

It is first and foremost relevant to explicate what exactly is meant by audiovisual translation, 

which will later be referred to as AVT, in this thesis. The term audiovisual in itself refers to 

anything including both auditive and visual elements. When it comes to media and 

entertainment, this includes e.g. stage plays, operas, and in some cases even art exhibitions, 

but these examples are not relevant to the present study. 

The audiovisual texts focussed on in this paper are television programmes and films. 

Therefore, the term AVT will be used in regard to the translation of these two forms of 

audiovisual texts. AVT is the process of rendering the source text message into the target 

language, and subtitles are the product thereof. It is worth mentioning that the interest in this 

study lies in interlingual translation as opposed to intralingual translation, and therefore 

subtitles for the deaf and hard of hearing are not taken into account in the material under 

scrutiny. 

The comments that are analysed have highlighted not only subtitles broadcasted on television, 

but also subtitles of TV programmes and films available on television channels’ streaming 

services (e.g. Areena, mtv), physical recordings (e.g. DVD, Blu-ray) and independent 

streaming sites (e.g. Netflix, HBO). Even though this is the case and different guidelines and 

subtitling practices and situations may apply depending on where the subtitles have aired, it is 

not relevant to the study to take these into account, nor is the purpose to scrutinise the 

frequency of translation errors on a particular platform or compare these frequencies, or 

examine the causes that might have led to the errors – the effect of AV translators’ working 

conditions on the quality of subtitles, for example, has been studied by Kurvi (2013). The 

inclusion of multiple different platforms is solely due to the fact that subtitles from all of these 

different platforms are discussed in the Facebook group, and it would not be fruitful to limit 

the material to only a specific one. 

Now that the definition of AVT has been established with the present study in mind, the 

intricacies of AVT can be examined. Naturally, probably the most drastic difference of AVT 

when compared to other more traditional forms of translation is the multimodality of 

audiovisual texts. Therefore, this will be examined in the next section of this chapter. 

However, it is also necessary to go through some of the constraints and technicalities of AVT, 

so this will be done briefly in sections 2.2 and 2.3. 
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2.1 The multimodality of audiovisual texts 

Translation in the traditional sense is understood as conveying the meaning of source 

language (SL) words into the target language (TL), as is the case with translating novels for 

example. Even such texts are not always monomodal, since they may include pictures, graphs 

and charts as well as other extralinguistic elements, but in principle these texts are translated 

at word level. In the case of audiovisual texts, however, the meaning is conveyed through a 

multitude of modes; even if words are still the focal point of translation when it comes to 

audiovisual texts, all the other modes present in the text have an influence on the translation 

choices made. (Taylor 2013: 99–100.) 

The same is formulated by Pedersen (2011) in different words. He calls audiovisual texts 

polysemiotic texts, and polysemiotic is the term I prefer to use in the current thesis over 

multimodal, since I find the division of the different polysemiotic channels used by Pedersen 

present in audiovisual texts rather suitable for the purpose of this study. 

If a text is ‘polysemiotic’, it means that multiple different channels of discourse are used to 

convey the meaning of the text. In the case of audiovisual texts, a division into four different 

semiotic channels can be made: that of verbal audio (spoken dialogue), non-verbal audio 

(music and sound effects), verbal visual (displays and captions) and non-verbal visual 

(composition and montage). Subtitles, as well as all the other aforementioned semiotic 

channels, are in themselves monosemiotic, but together they form a polysemiotic text. 

(Pedersen 2011: 10.) 

It is this polysemiotic nature of audiovisual texts that differentiates subtitles from other forms 

of translation. Due to the verbal audio channel, the source text is always present alongside the 

target text, which is what makes subtitles especially susceptible to critique as long as the 

viewer is at least somewhat knowledgeable of the SL – or, in some cases, even if he or she is 

not. In the case of Finnish viewers, who for the most part know English relatively well, it is a 

common occurrence that viewers notice – as well as point out – when the subtitles differ from 

the source text, or rather, when formal equivalence is not achieved (which, in the case of 

interlingual subtitles, is rarely even preferable). When it comes to translated novels, for 

example, this is not a problem since the TL reader hasn’t necessarily read the source text and 

even if they have, they quite rarely read the target text alongside the source text. 
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Another point brought about by this polysemiotic nature is the fact that all of the semiotic 

channels have an effect on the choices made by the translator and hence the subtitles as well. 

Naturally this is more the case with the non-verbal visual channel, as this is what comprises 

the action on the screen. For example, subtitles can’t contradict what can be seen on screen – 

unless it is purposeful and prompted by the source text. The visual channel is also a useful 

tool for the translator, since due to the constraints of subtitling – which I’ll come back to later 

in this chapter –, the space that can be used is limited. If something can be seen, it can be 

referred to in a more compact form in the subtitles. Not only that; by not spelling everything 

out when it is also visible, unnecessary redundance can be avoided. 

 

2.2 The constraints of subtitling 

AVT has often been referred to as constrained translation, especially during the 1980s and 

1990s (Díaz Cintas & Remael 2007: 11). This is due to the fact that, when translating an 

audiovisual text, “one is up against the same situation as translating any other written form of 

communication plus the additional constraint of having to synchronise the words of the 

translation with the picture (and, presumably, the original sound effects).” (Zabalbeascoa 

2008: 23.) This is indeed true, as has been established in section 2.1. However, as anyone 

even vaguely familiar in the field of AVT knows, translators are constrained not only by 

polysemiotics, but technicalities as well – those of spatial and temporal constraints. 

First of all, it is worth mentioning that these constraints have changed over time and will 

continue to do so as technology advances, and in different countries slightly different rules 

apply, since languages are different. However, in Finland, new guidelines for subtitling 

written collectively by various representatives of translators, translation agencies, television 

channels, streaming service providers as well as the Institute for the Languages of Finland 

(Kotus) were published in January 2020. These are the guidelines referred to in this paper. 

Subtitles usually consist of either one line or two lines. Each line can include only a certain 

number of characters, and in this case, what is meant by characters are both letters as well as 

any other symbols, such as commas, dashes and even blank spaces. The number of characters 

that can be used in a line varies, since stylised text (italics) and wider letters (capitals and 

letters such as m and w) take up more space. (Pedersen 2011: 19.) According to Pedersen, the 

maximum number of characters in a line in Scandinavian countries tends to be around 36, 
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making two-liners 72 characters long. The reason why I am using Pedersen’s figures here is 

the fact that the Finnish guidelines do not include the recommended maximum amount of 

characters, possibly due to the fact that this is susceptible to variation depending on e.g. the 

client and the platform on which the subtitles are broadcast. Quite rarely does one see full 

subtitles anyway, but for the understanding of reading speeds, giving some kind of a reference 

point is necessary. 

2.2.1 Readability 

Unlike most other texts, the reader – or in this case the viewer – can’t re-read subtitles, since 

they will disappear from the screen after a short while. In the case of recordings and streaming 

services, this is not a problem per se, since one can always rewind the programme or the film, 

but naturally this is not ideal when considering a pleasant viewing experience and immersion. 

This is why subtitles should read easily and be easily understandable, so that the viewer does 

not have to read them more than once. 

One of the most important factors affecting readability is subtitles’ division into lines. It has 

already been established previously that subtitles consist of either one or two lines. Not only 

should a single subtitle, should it consist of two lines, be divided sensibly; the translator also 

needs to take into account the subtitles preceding and following it. This division is influenced 

by how long the subtitle can linger on screen, what its purpose is, whether or not the theme is 

already familiar to the viewer, the interaction between the characters, as well as the imagery, 

especially cuts (Av-kääntäjät 2020: 3). 

When a subtitle consists of two lines, words belonging together (e.g. noun phrases) should fit 

into the same line. If that is not possible, the phrase should be divided into logical units – for 

example, a name consisting of both a title and a proper name could be divided so that the title 

and the name appear on different lines. (Av-kääntäjät 2020: 4.) Dividing a single word is not 

recommended, other than in the cases of especially long compound words, as long as the 

meaning of the word due to the division doesn’t get confusing (Av-kääntäjät 2020: 4). If a 

sentence occupies more than one subtitle, each subtitle should still be comprehensible in 

itself. However, words belonging together need to appear in the same subtitle, and if this is 

not possible, the phrase should be reformulated. (Av-kääntäjät 2020: 5.) 
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2.2.2 Spotting, subtitle duration and text reduction 

The spotting of subtitles is influenced by five different rhythms: the rhythm of the TL, the 

reading speed of the viewer, the rhythm of the SL speech (or song), imagery (especially cuts) 

and the non-verbal audio channel. Spotting should conform to the SL speech so that a subtitle 

appears on screen when speaking starts and disappears once it ends, or not later than a second 

after. (Av-kääntäjät 2020: 6.) 

The minimum duration of a single subtitle is 1.8 seconds and the maximum duration is 7 

seconds. The recommended maximum reading speed is 12–14 characters per second (CPS). 

Because viewers need to be able to pay attention to the image as well, it is better that the 

duration of subtitles is a little too long rather than too short. It is also noteworthy that when 

subtitles contain a lot of language presumably not that familiar to the common viewer, such as 

jargon, or when the image contains a lot of information, subtitles should stay on screen a little 

longer than normally. (Av-kääntäjät 2020: 7.) 

All of this binds together in the form of text reduction. Because of the limited time and space, 

translators need to reduce the oral ST message; hence subtitles are rarely a complete rendering 

of the ST. But, as has been mentioned previously in section 2.1, thanks to polysemiotics and 

the presence of multiple semiotic channels through which information is conveyed, it isn’t 

even necessary that everything that is said is included in the subtitles. (Díaz Cintas & Remael 

2007: 145.) 

There are two types of text reduction: partial and total reduction (Díaz Cintas & Remael 2007: 

146). Partial text reduction can manifest itself in different ways and as different translation 

strategies, and I will come to these later in section 3.3. Total reduction, as the name already 

suggests, means omission of lexical items. The reason why text reduction is of importance to 

this study is because of the different translation strategies it leads to – and the translations as 

their result.  

2.2.3 Cohesion 

In this section 2.2 I have very briefly touched on the very basics of AVT constraints, which 

are a bit of a ‘necessary evil’ when it comes to talking about subtitles and subtitling. 

However, a far more interesting point in regard to this study mentioned in the Finnish 

subtitling guidelines is that of cohesion. A subtitled audiovisual text should in its entirety be 
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coherent and consistent, and this can be achieved on two levels: within the subtitles 

themselves and with respect to the image and audio (Av-kääntäjät 2020: 15). 

Cohesion can be achieved with coherence, which refers to the consistency of the audiovisual 

text as a whole. Naturally, it is important that the subtitles are coherent through for example 

the terminology and phrases used. However, subtitles should also serve to convey the 

message of the ST in a way which best suits the purpose of the original audiovisual text. This 

means that it is not always purposeful to translate in the most straightforward way, if, for 

example, it is significant to the story to convey a character in a specific way. 

Why this is relevant to the study at hand is the fact that when reading feedback – or in this 

case, critique – from the viewers regarding errors in subtitles, it should be taken into account 

that they don’t necessarily have cohesion in mind. A translation, albeit not exactly a word-for-

word one (which sometimes seems to be the preferred translation by some viewers) or even a 

sense-for-sense translation, might indeed be suitable when taking into account cohesion and 

the message of the audiovisual text that the translator is trying to convey to the TL viewer.  
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3. Domestication as a translation strategy 

The focus of this paper is to study the reception of domesticated subtitles, so it naturally 

follows that domestication and different domesticating translation strategies are in the centre 

of this paper’s theoretical framework. In this chapter, I will define domestication and its 

counterpart foreignization, and offer a more specific approach to domesticating and 

foreignizing translation strategies through the translation of ECRs, as defined by Pedersen 

(2011). 

 

3.1 Domestication and foreignization 

The two translation strategies known today as domestication and foreignization, the terms 

familiarised by Lawrence Venuti, are based on the ideas of the German theologian and 

philosopher Friedrich Schleiermacher in the early 1800s. He proposed that when translating a 

text, translators have two options: they can either choose to leave the reader in peace and 

move the author towards him, or leave the author in peace and move the reader towards him. 

(Venuti 1995: 20.) In other words, the translator can elect to ease the job of the reader, 

replacing source culture elements so that reading the translation is as effortless as possible, or 

choose faithfulness to the source text, retaining source culture elements in the translation and 

thus familiarising the reader with the unfamiliar; “to choose between a domesticating method, 

an ethnocentric reduction of the foreign text to target-language cultural values, bringing the 

author back home, and a foreignizing method, an ethnodeviant pressure on those values to 

register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader abroad.” 

(Venuti 1995: 20) 

Venuti himself was an avid adversary of domestication, and even today there are people for 

and against it, both within translation scholars as well as translation receivers, as can be seen 

from the material of this study. However, surely it can be argued that neither strategy in itself 

is better than the other, since one must always take into account the translation situation and 

the skopos of the translation.  

Another point is that domestication and foreignization don’t exist in a vacuum separate from 

one another, and both strategies can be used even within the same translation. In the case of 

AVT, I would especially argue this to be the case, and my claim will be supported later in this 

chapter, as I present the categorisation of ECR translation strategies in section 3.2. As a 



14 
 

preliminary example, though, a translator could want to use a domesticating strategy in some 

instances in order to save space, but prefer a foreignizing strategy where it is supported by 

other semiotic channels. 

 

3.2 Translating Extralinguistic Cultural References 

Pedersen defines Extralinguistic Cultural References as follows: 

Extralinguistic Cultural Reference (ECR) is defined as reference that is 

attempted by means of any cultural linguistic expression, which refers to an 

extralinguistic entity or process. The referent of the said expression may 

prototypically be assumed to be identifiable to a relevant audience as this 

referent is within the encyclopaedic knowledge of this audience. (Pedersen 

2011: 43) 

To put this in layman’s terms, an ECR refers to phenomena outside of language, regardless of 

whether they exist in the real world or a fictional one, that are familiar to a specific audience, 

which in the case of AVT and the present study could in most cases be considered as the SL 

viewers. 

Even though domestication isn’t used solely to translate ECRs, these references are 

translation problems that may persuade the translator to use a domesticating translation 

strategy. This is supported by the fact that in the Facebook group from which the material for 

this study has been gathered, the majority if not all of the discussions regarding domestication 

are related to ECRs and their renderings. Even though the main focus is on the reception of 

domesticated subtitles, it is fruitful to take a look behind the scenes so as to shed a light on the 

translation problems that urge translators to use domestication. 

The categorisation of different translation strategies used to translate ECRs, likewise provided 

by Pedersen (2011), will also help in understanding the downsides of translations prompted 

by these strategies, which in turn will help in the analysis of the material under scrutiny: all of 

the discussions included in this study have been extracted on the premise that the person who 

started the discussion has a negative attitude towards domestication. Hence it can be assumed 

that he or she will explain – if not in their opening statement, at least later in the discussion – 

why the translation, in their mind, is ‘bad’. This can then be reflected on the different 

translation strategies defined in this section, and it will also give some kind of an idea as to 

which strategies are deemed ‘too domesticating’. 
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3.2.1 Foreignizing ECR translation strategies 

The taxonomy that Pedersen (2011: 75) created for rendering ECRs – render is the word he 

has used instead of translation, but for the sake of simplicity I will refer to the process as 

translation – has two main categories, which are unsurprisingly foreignizing (source-oriented) 

and domesticating (target-oriented). The whole taxonomy, borrowed from Pedersen and 

recreated here by the author of this paper with the slight modification of calling the different 

strategies ECR translation strategies instead of ECR transfer strategies, can be seen in Figure 

1 below. 

Figure 1. Taxonomy of ECR translation strategies (Pedersen 2011) 

 

Since the focus of this study is on domestication and domesticating strategies, I will only go 

through the foreignizing ECR translation strategies very briefly. 

The first strategy is Retention, which can be split further into Complete Retention or TL-

Adjusted Retention. Retention is the most foreignizing strategy out of all the strategies 

presented in the taxonomy since as the name suggests, the SC element is retained, possibly 

only slightly altered to meet the target language requirements (TL-Adjusted Retention). 
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Complete Retention doesn’t alter the SC element in the translation at all, but when using this 

strategy the translator has the choice of marking off the SC ECR from the rest of the target 

text with quotation marks or italics (Marked) or leaving it completely untouched (Unmarked). 

(Pedersen 2011: 77.) 

Specification is another foreignizing strategy, and it can be carried out in two different ways: 

either by Addition or Completion. Like Retention, Specification retains the SC element in its 

untranslated form, but also adds something to it to explicate the meaning to the TC receiver. 

Addition adds information that is part of the SC ECR in its sense or connotations, not as part 

of its name. (Pedersen 2011: 80.) An example of Addition would be translating ‘Fingerpori’ 

as the comic strip Fingerpori instead of just Fingerpori, since the former explicates what 

‘Fingerpori’ is, even though the comic strip isn’t part of its name – in either ST or TT. 

Completion, on the other hand, adds information that is latent in the SC ECR’s name. This 

could mean spelling out acronyms or completing an official name, for example (Pedersen 

2011: 79). 

The last of the foreignizing strategies – although marked with a dashed line, the reasoning of 

which I won’t get into as it isn’t really relevant in this study – is Direct Translation. This 

strategy is quite transparent, as it does literally refer to translating word for word (Pedersen 

2011: 83). Direct Translation has been divided into two subcategories: Calque and Shifted. 

Whether a Calque or Shifted Direct Translation has been used is not always apparent because 

both strategies’ end-result could look the same, hence I will not get more in depth into the 

differences of the two. 

3.2.2 Domesticating ECR translation strategies 

As already mentioned in the previous section, since the focus of this study is on domestication 

and domesticated subtitles, I will provide more in-depth definitions of the target-oriented i.e. 

domesticating ECR translation strategies. Although Pedersen (2011) has left Official 

Equivalent out of the twofold division as its own category as can be seen in Figure 1, I will 

include it here under domesticating strategies. 

3.2.2.1 Generalization 

Generalization is a strategy that replaces a very specific ECR with something more general. 

This strategy can be carried out in two different ways. If the translator were to take advantage 

of hyponymy or meronymy and use a more general term such as ‘car’ instead of ‘Supra’ 
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(hyponymy) or ‘hand’ instead of ‘finger’ (meronymy), the strategy used would be 

Generalization with Superordinate Term. If the ST ECR is removed but its sense or relevant 

connotations are kept in the phrase replacing it in the TT, the generalising strategy is more 

specifically that of Paraphrase. (Pedersen 2011: 85–88.) I could see Paraphrase mostly getting 

used when translating idioms with no counterpart in the TL, but of course there are other 

instances as well. A quite common example would be Fourth of July, by which Americans 

tend to refer to their Independence Day. So, a Paraphrase in Finnish subtitles could be 

‘Yhdysvaltain itsenäisyyspäivä’ (or just ‘itsenäisyyspäivä’ depending on the context of the 

utterance and how clear it is that what is being referred to is the Independence Day of USA 

specifically).  

In my experience, Generalization with Superordinate Term is one of the most common ways 

to translate ECRs, especially those that are indeed very specific, such as placenames. This is 

not only due to the fact that using a more general term explicates what the ECR is, but it is 

also quite a compact way to do so, which in the case of subtitles is in many cases preferable 

due to the time and space constraints. Indeed, even Pedersen points out (2011: 89) that 

Generalization can be used to aid the viewer to understand the meaning of the ECR or in 

order to adhere to the constraints of the medium. 

3.2.2.2 Substitution 

The second domesticating ECR translation strategy is Substitution. Substitution is arguably 

the most common way of translating ECRs when using a domesticating translation strategy, 

and this claim is backed up by the material of this study, since most of the translations 

provided in the discussions are the product of Substitution – albeit on the basis of my own 

judgment. 

Substitution replaces culture with culture, so a ST ECR is substituted by another ECR, either 

a Transcultural one or a Target Culture ECR. ‘Transcultural’ means that the ECR is familiar 

to both the ST and TT audience and is in that sense shared by the two. So, a Transcultural 

ECR could be taken from a third culture which is neither the SC or the TC, or it could be a SC 

ECR more widely known in the TC. Cultural Substitution by TC ECR is the most 

domesticating of all the ECR translation strategies, since it removes a SC element altogether 

and replaces it with a domestic element (Pedersen 2011: 91–92). 

The third case of Substitution is that of Situational Substitution, which removes every sense 

of the ST ECR and replaces it with something that fits the situation. Hence, Situational 
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Substitution is not cultural, and when this strategy is used, it is very likely that the translation 

is not an ECR. Since the connection between the ST ECR and the TT item is non-existent, 

Situational Substitution allows the translator to work his or her magic quite freely, as long as 

the translation still works given the context. (Pedersen 2011: 95–96.) 

3.2.2.3 Omission 

Omission is the simplest of the strategies to explain: the ST ECR is omitted and replaced with 

nothing. Omission is a valid translation strategy; however, it can be hard to tell whether it has 

been used responsibly or not. Sometimes it may get used simply due to laziness, since using 

the strategy doesn’t really require any work and allows the translator to dodge any bullets, 

since a translation problem can just be ignored by leaving it out in the translation. (Pedersen 

2011: 96.) Still, Omission has its time and place just like any other strategy, and times when 

its usage can be argued for are those where the other semiotic channels convey the message 

that has been omitted. 

3.2.2.4 Official Equivalent 

As mentioned previously, Official Equivalent is not considered a target-oriented ECR 

translation strategy by Pedersen, but rather a category of its own, neither foreignizing or 

domesticating. This is because using an Official Equivalent is a choice made on an 

administrative rather than a linguistic basis, since Official Equivalents are the product of 

decision making by people in authority (Pedersen 2011: 97). However, for simplicity’s sake – 

and due to the fact that there is only one clear case of an Official Equivalent within the 

material that has been critiqued because it was deemed domesticating – I will include Official 

Equivalent as a domesticating strategy in this paper. 

The most typical example of an Official Equivalent in the material is the conversion of units. 

Since Finland uses the metric system, it is customary to convert other units to the metric 

system, such as inches mostly used in the U.S. and British pounds. Currencies tend to get 

conversed as well, but they provide a problem of their own, since exchange rates constantly 

fluctuate. 

Another example of an Official Equivalent are media products that have a localised name 

designated by e.g. the distribution company in charge of the product’s distribution in the 

country in question. Films, television series and video games would be examples of media 

that tend to have their names localised, if nothing else; e.g. the official Finnish name of the 
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film trilogy The Lord of the Rings is Taru sormusten herrasta, hence it’s the Official 

Equivalent. 

When an Official Equivalent exists, the ST rarely provides the translator with a translation 

problem – naturally on the prerequisite that the translator is familiar with the Official 

Equivalent in the TL. Indeed, if an Official Equivalence exists, TT viewers expect it, and 

anything other than the OE will most likely go unrecognised and cause confusion (Pedersen 

2011: 98). 

 

3.3 The contract of illusion and immersion 

It was already in 1817 that the poet and philosopher, Samuel Taylor Coleridge, wrote that 

poems should "transfer from our inward nature a human interest and a semblance of truth 

sufficient to procure for these shadows of imagination that willing suspension of disbelief for 

the moment, which constitutes poetic faith" (Coleridge 2009: 269–270). To enjoy any form of 

art, a person willingly, albeit subconsciously, disregards some aspects of a piece that would 

make it unrealistic and hence would negatively affect the experience of enjoying it. This 

suspension of disbelief goes for television programmes and films as well. To enjoy a TV 

show or a film, a viewer disregards the fact that the actor and his or her character are not the 

same, and momentarily believes that they are (Pedersen 2011: 22). Naturally, there are many 

other aspects that get disregarded as well. 

3.3.1 The contract of illusion 

Pedersen (2011) has extended the idea further to apply to subtitles and calls this the contract 

of illusion. There is a silent agreement between the viewer and the translator that the subtitles 

are the actual dialogue, even though in reality this is not the case, as there are many 

differences between the actual dialogue and the subtitles. The verbal material is in written 

form, the language is cleaned up and subtitles are condensated, which means that what is 

written in the subtitles includes quite a bit less material than the speech. And in the case of 

interlingual subtitles, the language altogether is different, which is the most dramatic change. 

So to sign the contract of illusion, a good deal of suspension of disbelief on the viewer’s part 

is required. 

A contract requires two parties, so to accommodate to the viewers' suspension of disbelief, 

translators try to make the subtitles as unobtrusive as possible, and it is very often said that 
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good subtitles are those that go unnoticed (Pedersen 2011: 22). Subtitles shouldn't attract 

attention to themselves and they should read fluently – it should almost feel like there would 

be no subtitles at all. In this sense, a domesticating strategy could be seen as a factor that 

could help with the unobtrusiveness of subtitles. 

3.3.2 Immersion 

An important part of enjoying a television programme or a film is immersion. Wissmath and 

Weibel (2012) differentiate between three concepts of psychological immersion in mediated 

environments: presence, transportation and flow. Presence means that the world displayed by 

a TV show or a film is perceived as real and the viewer immerses himself or herself into this 

world, almost as if they would have left the real world and would now be present in the 

fictional one. Transportation refers to “the experience of cognitive, affective and imagery 

involvement in a narrative”, implying that the viewer plunges in the world of a narrative by 

suspending real-world facts. Flow differs from the other two in that its emphasis is on the 

immersion in a particular action and achieving flow results in intense feelings of involvement. 

(Wissmath & Weibel 2012: 280–283.) 

So far little is known of the effects of subtitling on psychological immersion. It could be 

argued that subtitling could affect the presence aspect of immersion negatively, since subtitles 

partially cover the screen and attention gets shifted away from the visual scenery – what little 

research has been conducted on the matter would indeed indicate that interlingual subtitles 

diminish immersion in all three aspects of it; presence, transportation and flow. (Wissmath & 

Weibel 2012: 287–288.) 

Immersion stood out as a key concept in the discussions, as will be seen in the analysis of this 

study. When subtitles are accepted as the actual dialogue thanks to the contract of illusion and 

their physical presence is ignored as a negative effect on immersion, the analysis can be 

focussed on what in subtitles’ content might negatively affect immersion. In this study, the 

focus is on domesticated subtitles.  
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4. Facebook discussions revolving around domesticated subtitles 

In this chapter, I will go through the material and method of this study. This study is 

qualitative in nature, and the focus is on finding out what people have to say about 

domestication as a translation strategy. This has been carried out by collecting relevant 

discussions on the matter and analysing peoples’ comments. Hence, despite the aim of 

collecting a sufficient amount of data to grasp some kind of an idea of the types of arguments 

people have against or in favour of domestication, no universal conclusions can be drawn 

from the data. In the following section, I will briefly introduce the source of material, after 

which I will present the selected posts, in other words discussion starters, around which the 

discussions have revolved. 

 

4.1 The Facebook group Käännöskukkasia 

The material for this study was collected from the Finnish Facebook group Käännöskukkasia, 

which is open to the public even without a Facebook account, although joining the discussion 

does require one as well as being a member of the group itself. The creator of the group is 

Jouni Paakkinen, who has also created his own website and published three books on the 

same subject as the Facebook group. 

The idea of the group is for people to share humorous expressions spotted in subtitles, and 

these are referred to as ‘käännöskukkaset’. There is no official equivalent for 

‘käännöskukkanen’ in English, but a proposition has been made that it could be translated as 

‘translation blossom’, which is derived from ‘crash blossom’, “a sentence, often a news 

headline, that is subject to incorrect interpretation due to syntactic and/or lexical ambiguity” 

(Wiktionary). These, in their purest form, are caused by minor misunderstandings, for 

example, due to a similar pronunciation between two words, which then leads to translation 

errors. An example of a traditional ‘translation blossom’ would be one from Paakkinen’s 

website (Jounipaakkinen.fi), where the source text “Abs, watch out, fin!” has been subtitled as 

“Varo, suomalainen” (as opposed to “Varo, hainevä”), since the pronunciation of ‘fin’ and 

‘Finn’ is the same. However, not only do people sometimes post material from other sources 

than subtitles, most of the time the material that gets posted in the group nowadays isn’t 

related to the original idea, but are rather actual translation errors – or what people perceive as 

such. These errors give rise to heated debates at times since they are not always ‘errors’ per 

se, other than subjectively so at most. 
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The group was created in 2008 and since its creation, it has accumulated more than 10,000 

members (exactly 10,701 at the time of writing this – the number fluctuates almost daily). 

From the group’s activity section, it can be seen that 2 posts have been made on a single day 

(March 8th, 2021) and 44 in the last month. It is due to this large number of members and 

activity as well as the aforementioned easy accessibility that this particular group was chosen 

as the source of material for this study. 

Analysing posts published on a discussion forum does raise some ethical questions because 

with a few simple search queries, the highlighted comments can be found and connected to 

the people who have written them. However, different measures have been taken to enforce 

the anonymity of the commenters, such as only including translations of the comments in the 

analysis. Only the most relevant comments have been enclosed in the appendix which further 

hinders finding the exact comments, but this has been partially done because some of the 

comments and subdiscussions have been deemed too inappropriate to be included. 

Furthermore, it is not the people themselves that are being studied, but rather what is being 

discussed, and hence the analysis is in no way personal or attempting to condemn or critique 

the commenters. 

 

4.2 Discussions on domesticated subtitles 

The intent of this research is to study the reception of domesticated subtitles by viewers who 

themselves are not audiovisual translators, and hence not familiar with all the intricacies of 

subtitling. It can be argued, however, that especially the most active members in the Facebook 

group might have a bit of a better understanding of AVT and subtitling conventions because 

they have gained knowledge about them through the discussions in which actual audiovisual 

translators have taken part. In spite of this, even these people are considered laymen in this 

study. 

According to The Finnish Association of Translators and Interpreters (SKTL), there are 

almost 300 members in SKTL’s section III, which consists of AVT professionals (SKTL 

2021). This number does not include audiovisual translators who are not registered members 

of SKTL, but based on the number of members in a private Facebook group for Finnish 

audiovisual translators (Av-kääntäjien kahvihuone), which as of March 8th 2021 was 393, it 

could be approximated that there are not much more than 400 translators working in the field 
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of AVT in Finland. This means that even if all of the Finnish AVT professionals were 

members of the Facebook group Käännöskukkasia, AV translators would constitute only 

about 3.7% of the group (with the aforementioned numbers of 10,701 total members and 400 

translators). In light of this, it can be assumed that the majority of posts are not made by AV 

translators, and this is the assumption that has been made unless it has been explicated by the 

person themselves that they are a translator. 

The selected discussions can be found within the group using the search function and typing 

in ‘kotouttaminen’ (domestication) and ‘lokalisointi’ (localisation), which also tends to be 

used quite a bit in the group when referring to domestication. Not all discussions concerning 

domestication can be found this way, but considering the activity of the group as well as the 

fact that most of the posts do not necessarily have anything to do with domestication, using 

this method allows for an easy filtering of relevant discussions. Furthermore, the discussions 

have been chosen to be analysed on the basis of the amount of comments that they have 

gathered. Most of the posts in the group do not get many replies, which is most likely due to 

the fact that the majority of them tend to highlight obvious errors, such as verbatim 

translations that do not work in the context in question. A minimum amount of comments that 

a discussion needed to have for it to be included in this study was not established. However, 

discussions with only a few comments (less than 10) were not considered, due to the fact that 

they were less likely to include actual arguments either against or for domestication, or 

opinions from multiple people. 

Using the method previously explained, a total of nine discussions were chosen to be 

analysed. The oldest discussion is from April 2013 (discussion 1) and the newest is from 

January 2019 (discussion 2). Some of the discussions have the same original poster (OP), but 

since the translations highlighted in the posts that have been chosen differ in nature, and the 

focus is more on the different types of discussions, this has not been considered problematic 

in the scope of this study. The distribution of comments in the discussions under scrutiny can 

be seen in Table 1 below. 
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Table 1. Comments categorised into different categories on the basis of their content. 

 
Agree 

with OP 

Disagree 

with OP 

OP’s 

comments 

Translators’ 

contributions Irrelevant Total 

D1 2 4 1 2 19 28 

D2 4 5 0 2 15 26 

D3 4 5 2 3 29 43 

D4 1,5 21,5 7 1 66 97 

D5 8 12 21 5 54 100 

D6 17 36 1 5 122 181 

D7 5 15 17 5 87 129 

D8 5 29 16 2 178 230 

D9 1 14 10 6 146 177 

Total 47,5 141,5 75 31 716 1,011 

 

The discussions can be found listed in a random order on the far-left column (D1–D9). The 

comments are categorised into five different categories depending on their content: 1) agree 

with OP, 2) disagree with OP, 3) OP’s comments, 4) translators’ contributions and 5) 

irrelevant. The most prominent category is naturally number 5, since considering the nature of 

social media, people very often tend to drift from one topic to another and debates between 

the same participants usually revolve around the same arguments. Categorising a comment as 

‘irrelevant’ has not always been clear-cut, however, since in some cases the point that has 

been made might remotely have something to do with the original post, but is still not clearly 

in favour of or against the opinion of the OP, i.e. suitable for categories 1 and 2. 

Translators’ contributions have been granted their own category, since despite the rather 

unsignificant amount of comments made by audiovisual translators, the purpose of this study 

is to find out what kind of opinions viewers have on domesticated subtitles. Hence, including 

AV translators’ comments in categories 1 and 2 would distort the numbers. Not only that, 

these comments more often than not do not take a particular stance either in favour of or 

against domestication, but rather strive to explain why domestication is in some cases justified 

and in others not. Because of this, placing them among other irrelevant comments would not 

do them justice either, and that is why they have a separate category. 
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As can be seen in Table 1, the nine discussions provide 1,011 comments in total, of which 716 

were considered irrelevant for the purpose of this study. This equals to 70.8% of all the 

comments and leaves 295 comments to be analysed. Because of this, it is reasonable that the 

295 relevant comments be considered the total amount of comments under scrutiny. The 

percentage of relevant comments (categorised) out of the total of 295 is visualised in Figure 2 

below. 

Figure 2. The percentage of each comment category. 

 

 

4.3 “There once was a man from Nantucket” 

In this section, I will present the discussion starters, or in other words the nine domesticated 

subtitles that have been posted in the group by the different OPs. I will only provide an 

English translation of the original posts, translated by me, with details of the publishing date 

of the post as well as the date on which the discussion has been read. The sole aim of the 

translations is to convey the meaning and tone of the original post to the reader, and that is 

why the translations are quite verbatim. 

Discussion 1 was posted in the group on April 5th, 2013 and it was read on March 9th, 2021. 

By this time, it had accumulated 9 likes and 28 comments. 

Agree with OP
16.1%

Disagree with OP
48%

OP's comments
25.4%

Translators' 
contributions

10.5%

% out of 100% (295)
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In the film For Your Eyes Only, James Bond says: “Pohjanmaan kautta,” and 

chugs down a drink with his lady companion. There’s nothing wrong with the 

translation per se, but I don’t think that James is familiar with Ostrobothnian 

drinking culture. 

The OP has not provided the ST utterance, but it can be assumed, as has been done by one 

commenter, that Bond says: “bottoms up”. This was actually confirmed by myself by 

searching for the scene on YouTube. The TT utterance is prevalently used everywhere in 

Finland in the given context, and it is an established idiom in Finnish. Indeed, the Finnish 

idiom’s meaning is exactly the same as the ST idiom’s (to chug down a drink), and arguably 

no other expression could have been used if the translator wants to use an idiom in the TT, 

although other translation solutions naturally do exist. Even though the Finnish expression 

does include the culture-specific referent ‘Pohjanmaa’, it is likely that the idiom is just based 

on a wordplay since ‘Pohjanmaa’ and ‘pohja’ (bottom) are similar words (Kielikello 2005), so 

it doesn’t really have anything to do with ‘Ostrobothnian drinking culture’ specifically. 

However, whatever the case may be, the translation is clearly a product of Cultural 

Substitution by TC ECR. 

Discussion 2 was posted on January 14th, 2019 and it was read on March 9th, 2021. It had 

accumulated 36 likes and 26 comments. 

The Cool Kids (Fox) 

The translator has used localisation multiple times. 

All I got is this Grenier Zenum (a television). 

Minulla on Salora. [I have a Salora. Salora was a Finnish television 

manufacturer.] 

I could use high-def Bradley Cooper in my life. 

Minäkin tarvitsen Peter Franzénia HD:nä. [I also need a HD Peter Franzén. 

Peter Franzén is a Finnish actor.] 

I haven't seen him this upset since he found out the RadioShack went out of 

business. 

En ole nähnyt häntä näin allapäin sitten Makuunin konkurssin. [I haven’t seen 

him in such low spirits since the bankruptcy of Makuuni. Makuuni was a 

Finnish video rental shop.] 

As can be seen, the OP has pointed out multiple different subtitles where the translator has 

used domestication. In this case, American ECRs have been replaced with Finnish ECRs, 

which means that the translator has used Cultural Substitution by TC ECR. Grenier Zenum 

might not be an American ECR, but a fictional one since no television or electronics 

manufacturer could be found with that name. There is a Zenum Organum portable media 

player, but that does not match the OP’s explication of the Grenier Zenum being a television. 
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It is also possible that the OP might have simply misspelled the name, but the case still 

remains that Cultural Substitution has been used in the translation. 

Discussion 3 was posted on March 17th, 2013 and it was read on March 9th, 2021, by which 

time it had accumulated 15 likes and 47 comments. However, after going through all the 

comments, it seems that some of the comments have been deleted, leaving the total number of 

comments at 43. 

The expression “Ei mennyt niin kuin Strömsössa” had been used in the subtitles 

of Mythbusters, as if the American hosts of the programme would be familiar 

with the Finland-Swedish television programme Strömsö and would use such an 

expression specific to Finnish slang. 

In this case, the OP has once again not provided the ST utterance, but it could have been 

something as simple as “didn’t go as planned” or the like. However, no matter what the 

original, it is an undeniable fact that the translator has used an expression that has the status of 

a near idiom in Finland (Kielikello 2011). The translation strategy then again falls into the 

category of Cultural Substitution by TC ECR – even if the ST utterance itself hasn’t been an 

ECR, per se. 

Discussion 4 was posted on July 4th, 2016 and it was read on March 10th, 2021. By this time 

the discussion had 14 likes and 98 comments, but again after going through the comments it 

could be seen that one comment had been deleted, hence there were 97 comments in total. 

A while ago there was a joke in The Simpsons where Homer said: “There once 

was a man from Nantucket,” and the subtitle read ‘Kalle-Kustaa Korkki’. This is 

an example of so-called localisation, which I avoid like the plague. If the source 

text includes a joke that is part of English-speaking culture, it’s just blatant lying 

to claim that it would be equivalent to a joke that is part of Finnish culture. 

English and Finnish are two different languages. The Simpsons is an American 

television programme in English, so even its Finnish subtitles shouldn’t include 

Finnish jokes such as “Kalle-Kustaa Korkki muniansa sorkki”, because the 

English source text didn’t mention anything of the like. 

’There once was a man from Nantucket’ is an example of an opening line of a limerick which 

is a form of verse in poetry. Limericks are humorous in nature. The first line usually ends 

with a place name (as in the case of the example) and the whole poem tends to be somewhat 

rude and indecent (Tieteen termipankki). The Finnish ‘Kalle-Kustaa Korkki muniansa sorkki’ 

is a start to a Finnish poem similar in its nature as the ST, hence the translator has aimed for 

the same effect. This, then, falls into the category of Cultural Substitution by TC ECR. 
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Discussion 5 was posted on April 15th, 2014 and it was read on March 11th, 2021. The 

discussion had accumulated 13 likes and 100 comments. 

On Sunday, I watched two episodes of The Simpsons, and they both included 

some very peculiar translations. Marge was talking about a magazine called 

’Red Grocer’ and its review of a steakhouse. In the subtitles the magazine was 

called ‘Punainen kuluttaja’, even though ‘Red Grocer’ naturally refers to the 

term greengrocer, and red in this case means red meat, i.e. beef and pork. A 

Finnish viewer, who doesn’t know any English, couldn’t have realised that 

‘Punainen kuluttaja’ is a meat course magazine. Besides, grocer isn’t the same 

thing as ’kuluttaja’ [consumer], it means ‘kauppias’. 

The OP included the second translation in a comment, and, this was the actual centre of 

attention in the discussion instead of the actual discussion starter: 

Homer was refuelling his car at a petrol station called ‘Gassy Knoll’. This had 

been translated as ‘Mainilan tankkaukset’. I think that translators should not take 

this kind of liberties. Wordplays in an American television show should not be 

placed into a Finnish cultural context. The name ‘Gassy Knoll’ refers to the 

place where Kennedy was assassinated [the grassy knoll at Dealey Plaza]. A 

joke dealing with American history should not be translated into a joke dealing 

with Finnish history. 

The first translation could be considered a Direct Translation, even if grocer has been 

translated incorrectly, or as the product of a combination of multiple strategies, Direct 

Translation and in a sense Cultural Substitution by TC ECR, since Kuluttaja is an actual 

magazine in Finland, and so the translator might have wanted to awaken this connotation in 

the viewer. In the second translation, the translator has substituted the American wordplay 

ECR referring to the assassination of John F. Kennedy with a Finnish wordplay ECR referring 

to the shelling of Mainila, which could possibly have a similar resonance in feeling in a 

Finnish viewer as the ST ECR has in an American viewer. The strategy used has once again 

been Cultural Substitution by TC ECR. 

Discussion 6 has been posted on December 27th, 2014 and it was read on March 12th, 2021. It 

has 51 likes and 183 comments, but 2 comments seem to have been deleted, so the total 

amount of comments was 181. 

Regarding translation in general: Why is it that professionals translating for 

television have a habit of converting units and even currencies to SI units and 

euros? Hello! Culture-bound elements should absolutely not be touched! If 

somebody doesn’t know how long a mile is, that just shows their own lack of 

common knowledge. What’s the exchange rate according to which dollars are 

converted to euros? Or rubles? It might be due to my profession that I am used 

to converting units back and forth when I am working with foreign customers. 
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And in regard to that I want to point out that our airplanes’ altitudes are still 

announced in feet! Do not underestimate the viewers. An inch is an inch and a 

pint is a pint! 

This discussion starter does not point out a specific translation, but the general custom of 

converting units. Hence, this is a clear case of using an Official Equivalent. 

Discussion 7 was posted on January 8th, 2018 and it was read on March 15th, 2021. By this 

time the discussion had gained 4 likes and 131 comments, but again two of the comments had 

been deleted, leaving the total at 129. 

This isn’t exactly a ‘translation blossom’ but more an example of creative 

translation. Yesterday, a documentary about the Great Lakes aired on television. 

The host compared the size of one of them to that of South Carolina. The 

translation: “The size of Lapland…” (I have to say that I am annoyed by 

translations such as this, but apparently there’s a school among professional 

translators that endorses this kind of ‘localisation’.) 

The translator has decided that the size of South Carolina, a state in south-eastern United 

States, is not familiar enough to most Finnish viewers, so it has been substituted with 

Lapland, which is more likely familiar to Finns. This is a case of Cultural Substitution by TC 

ECR. 

Discussion 8 was posted on September 5th, 2016 and it was read on March 15th, 2021. The 

post had 61 likes and 231 comments, 230 after closer inspection, making this translation the 

one that had generated the most discussion out of the nine. 

Some channel was airing the film The Jewel of the Nile just now and I watched 

it for a couple of minutes around the midpoint. In the scene that I saw, Danny 

DeVito says: 

“Holy shit and something in it!” 

The subtitle was: 

“Pyhä Sylvi ja pari muutakin kylän akkaa!” 

Why does the translator make up phrases not present in the original speech? 

‘Pyhä Sylvi ja pari muutakin kylän akkaa’ is a longer version of the Finnish expression ’(voi) 

pyhä Sylvi’, and this seems to be a common expression which takes on slightly different 

forms in different parts of Finland, however, the basic idea of the saying is always the same. 

Although there are multiple variants of the same ‘pyhä Sylvi’ utterance, it is a staple saying in 

Finnish and hence a TC specific ECR, so the strategy used has been Cultural Substitution by 

TC ECR. 
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The last of the discussions in the material, discussion 9, was posted on June 16th, 2014 and it 

was read on March 15th, 2021, by which time it had 2 likes and 177 comments. 

The other day D-Tox starring Sylvester Stallone aired on TV. The phrase 

‘Jerkwater, Wyoming’ had been subtitled as ‘Takahikiä’. 

The subtitles of American films should not include phrases such as ‘Takahikiä’, 

since it is a similar Finnish phrase as ‘Pihtiputaan mummo’. 

In this case the ST placename ‘Jerkwater’ naturally does literally mean jerkwater instead of an 

actual town named Jerkwater. This was confirmed in the discussion, since no town by the 

name of Jerkwater exists in Wyoming – the only Jerkwater in USA can be found in 

Pennsylvania. The word has been capitalised because of the context in which it has been used: 

the capitalisation highlights the town’s ‘jerkwaterness’ (it is so rural it doesn’t deserve to be 

called by its actual name, possibly no one would even know it anyway) and conforms to the 

typical way of marking town names and the such when followed by a specification of a larger 

area that they are a part of, in this case Wyoming. The Finnish subtitle has replaced the ST 

with ‘Takahikiä’ which has also been capitalised, possibly to simulate the effect of the ST. 

The meaning of the Finnish word is periphery, backwater, so it captures the essence of 

‘jerkwater’. Takahikiä is a commonly used expression for small, rural areas and in that sense 

not specific to Finnish culture but to Finnish language, so it doesn’t really fall into any of the 

ECR translation categories; but the closest strategy would be that of Cultural Substitution by 

TC ECR especially when taking into account some of the critique in the discussion. The 

strategy used could also partially be considered to have been Generalisation, as ‘Wyoming’ 

has been left out, making the translation a bit less specific than the source text. 
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5. Analysis 

In this chapter, I will analyse the different discussions that have been had about 

domestication. In my analysis, I will present comments (translated into English; original 

Finnish comments can be found in the appendix) that have provided interesting points either 

in favour of or against domestication, or otherwise contributed in some significant way to the 

conversation, even if their stance on domestication itself is neutral. 

Despite the amount of relevant comments being slightly less than a third of the whole 

material, bringing forth and analysing 295 comments individually is not fruitful since there is 

a lot of repetition. Furthermore, all comments in category 3) OP’s comments, for example, 

were considered to be relevant to separate the comments from the other categories, but they 

don’t always contribute anything new (if anything at all) to the conversations. This is why 

more comments (in Finnish) can be found in the appendix, and only the most notable 

comments are being scrutinised in this chapter. 

As could be seen in Table 1 in section 5.2, the majority of commenters (141,5 out of 295) 

have disagreed with the OPs, meaning that they do not consider domestication to be 

undesirable, at least in the given contexts. The most prominent disagreement can be seen in 

discussion 4 (‘There once was a man from Nantucket’) followed by discussion 8 (‘Holy shit 

and something in it’). Naturally, the OPs haven’t been left without support and the discussions 

with the most supporters are discussions 6 (conversion of units) and 5 (‘Red Grocer’ and 

‘Gassy Knoll’), the latter being the discussion where the distribution of those who agree and 

disagree is closest to fifty-fifty. 

 

5.1 Arguments against domestication 

Since the discussions have been collected on the premise that somebody has critiqued 

domestication, I will first go through the arguments that have been made against domesticated 

subtitles. Not only that, most commenters deemed domestication a valid and even favourable 

strategy, so I feel it more suited to leave comments in favour of domestication to be analysed 

after the criticism has been scrutinised. 

It is no surprise that all of the translations introduced in the discussion starters – except for 

discussion 6, which isn’t even related to a specific translation, but rather a general 
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phenomenon – are examples of Cultural Substitution by TC ECR, since it is the most 

domesticating strategy out of all the ones presented in the categorisation. Not all of the OPs 

provided an explanation for why they had considered the subtitles that they had posted 

‘faulty’, and not all of them expressed the point of domestication as the problem themselves, 

although in some cases the outright loathing (to quote one of the OPs) of ‘localisation’ was 

articulated by the OP. The arguments against domestication revolved around the same few 

topics in all the discussions. 

5.1.1 Negative effect on immersion 

The most prominent argument against domestication is demonstrated in the comment below: 

It doesn’t make a difference what the country or language in question is. If a 

narrative is set in a specific culture, it must be translated coherently and no 

references from another culture are to be mixed in. If somebody doesn’t 

understand a reference, it is his or her job to find out what it means. Besides, 

very often the meaning of the original references can’t be conveyed through 

any kind of localisation. [A comment in discussion 2, my translation] 

This is a comment written by someone who is obviously against domestication altogether, 

however, the point that has been made, although slightly implicitly, is that if a story is set in a 

specific cultural context, cultural references not part of that culture should not be used in the 

subtitles. This point was highlighted more specifically in discussion 5 concerning the 

domestication of ‘Gassy Knoll’ (a point that was already made by the OP as well): 

I would not have translated it at all. I think it’s wrong to use a joke related to 

the Winter War in the subtitles of a TV show that’s set in the USA, but the 

original wordplay cannot be translated. It could have been omitted altogether. [A 

comment in discussion 5, my translation] 

It can’t be helped that some wordplays are untranslatable. But now because of 

this ‘creative’ solution of the translator of The Simpsons, its viewers have been 

left to wonder how it’s possible there’s a gas station in America that’s been 

named after a wordplay based on the Winter War. [A comment in discussion 

5, my translation] 

Naturally it is true that an AV translator should not put words that are too 

related to Finnish culture in an Americans mouth, like has been done here 

with this history-related reference. Regardless I must say that it is a very clever 

joke. Made me laugh at least. [A comment in discussion 5, my translation] 

Lastly, this argument was summarised quite explicitly in discussion 3: 

I would not put ‘Strömsö’ in an American TV hosts mouth, exactly because of 

the reason mentioned by the OP. Either the viewer will wonder how an 

American could know of ‘Strömsö’ or he or she will become aware of 

reading a translation. … [A comment in discussion 3, my translation] 
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In a nutshell, all these commenters articulate that a subtitle should not include expressions 

that do not fit the setting of the television programme or the film, such as an idiom that is too 

Finnish to be voiced by an American character. This leads to the viewing experience 

suffering, as “the viewer has been left to wonder how it’s possible there’s a gas station in 

America that’s been named after a wordplay based on the Winter War” or “he or she has 

become aware of reading a translation” instead of being able to fully immerse himself or 

herself in the story. These comments exemplify that domestication is deemed obtrusive and 

unfavourable when it affects immersion negatively. 

5.1.2 Inaccurate and ambiguous translation 

The second argument was presented in discussion 7 (‘The size of South Carolina’), which was 

the only discussion where this particular point had been made. Naturally, some of the 

commenters did point out that Lapland is once again a cultural reference that an American 

would not use: 

…But what is more relevant is that it’s very distracting that the translator makes 

someone use comparisons or other expressions that a non-Finn (in this case 

one could even say non-Nordic) would with 99.9% certainty not use or even 

understand. [OP’s comment in discussion 7, my translation] 

However, the main argument around which the discussion revolved had to do with the 

accuracy of the translation in comparison to the ST. First of all, ’the size of Lapland’, which 

had been used in the subtitles, isn’t unambiguous, as was remarked in the following comment:  

This does involve that nuance that South Carolina’s borders are unambiguous 

and have remained the same for maybe a couple hundred years, whereas the 

border of Lapland has been moved to the south even quite radically at different 

points in time. Hence, the surface area used for comparison is unambiguous 

in the first case but not in the second. [A comment in discussion 7, my 

translation] 

Not only that, even if it was considered that what was meant with Lapland was an area that 

could accurately be pointed out, consisting only of Finnish Lapland and not including 

Swedish Lapland, some thought that the comparison is not accurate enough. 

I do agree on the fact that ‘Lapland’ is not the best comparison in this context 

due to its ambiguity. Furthermore, according to the information that I’ve found, 

Finnish Lapland (which I suppose was referred to here) is approximately 

20,000 square kilometres larger than South Carolina. [A comment in 

discussion 7, my translation] 

I assume that they were talking about the largest of the Great Lakes, Lake 

Superior, which has a surface area of approximately 82,100 km2. It is quite close 
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to the surface area of South Carolina, which is 82,965 km2. The author of the 

source text has chosen the U.S. state with the surface area that is closest. … 

This kind of a comparison is categorised under ’definitely untranslatable’. 

If something must be written in the subtitles, it’d be most sensible to 

mention the surface area with adequate accuracy, here it would probably 

be 80,000 km2. … [A comment in discussion 7, my translation] 

Even though Lapland was considered by some to be too culture-specific, this opinion was not 

shared by most in the discussion, and the main reason why people did not like the translation 

was due to its ambiguity and inaccuracy. In this sense, it could be said that domestication 

itself was not the problem, even if the translation strategy had been domesticating to give a 

Finnish viewer a more familiar comparison, but the fact that the TT was incorrect, and a more 

accurate translation solution could have been made. A suggestion had been made to simply 

refer to the area in square kilometres, rounded to the closest ten thousand. 

5.1.3 Translators think that viewers are ‘too dumb’ 

The final argument against domestication that had been made by some commenters in 

different discussions, was that using a domesticating strategy creates a feeling that the 

translator would think that viewers are too dumb to get references that have not been 

domesticated. 

I’ve been wondering the same. It makes me feel like the translator thinks we 

are so dumb that we don’t know how big the region in question is. [A 

comment in discussion 7, my translation] 

My thoughts exactly! There’s no reason why units should be converted. We are 

not that inept that we couldn’t convert units ourselves, if need be. [A 

comment in discussion 6, my translation] 

The following comment in discussion 5 is related to the argument, although the commenter 

does not bring forth that they’d think the translator would have underestimated the viewers: 

‘Gassy’ doesn’t mean grass, obviously, but the pun refers to ‘Grassy Knoll’, 

that’s the way I see it. To me the assassination of JFK was a shocking event at 

the time, I was 22 years old back then, so I remember it well and I’ve been at the 

site. … That’s why I immediately associated that pun with Dallas. The pun just 

doesn’t work in Finnish, that’s why I would have left the ‘Gassy Knoll’ joke 

to be enjoyed by the few who get it. [A comment in discussion 5, my 

translation] 

Here the person does not comment on the translation (‘Mainilan tankkaukset’), he or she just 

makes the point that the original pun does not work in a Finnish cultural context. However, 

the reason why I included the comment in this section is the very last point of leaving “the 

joke to be enjoyed by the few who get it”; whether or not most viewers will understand it is 
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less important than conveying the meaning of the ST. In essence, this could be applied to all 

foreign elements in a source text, and most people who had made the argument that 

domesticating SC elements was underestimating the viewers, did make the same point: that 

those who don’t get the SC reference or expression are just lacking in their own knowledge, 

and it’s their loss. 

All of the critique above is at least partially subjective – least in the case of the comments 

presented in section 5.1.2, as the arguments were mostly regarding the accuracy of the 

comparison used in the subtitles, which is admittedly a bit off – because what is viewed as 

‘too culture-specific’ or not within the viewer’s knowledge, varies from person to person. In 

the case of ‘ei mennyt niin kuin Strömsössä’, for example, many didn’t consider the idiom to 

be ‘too Finnish’, since it is an established idiom and, in that sense, just part of Finnish 

language. Same goes for ‘Pohjanmaan kautta’, as some argued that they didn’t associate the 

expression with ‘Pohjanmaa’ specifically. 

Regarding the original post, I think that ‘ei mennyt kuin Strömsössä’ is a set 

phrase in Finnish, so the translation fits perfectly. [A comment in discussion 3, 

my translation] 

I have never associated the phrase ‘pohjanmaan kautta’ with Pohjanmaa, 

but with the idea of chugging down a drink. I also think that ‘bottoms up’ 

differs from ‘kippis’. I would translate ‘cheers’ as ‘kippis’ and ‘bottoms up’ 

would be the aforementioned ‘pohjanmaan kautta’. My two cents. [A comment 

in discussion 1, my translation] 

In regard to leading the viewers too much by the hand and underestimating them or leaving 

the viewer feeling like they are considered too dumb, this point came up enough times to be 

included in this analysis, but many commenters did not share the opinion. In fact, many 

emphasised the fact that what the translator needs to consider is what he or she evaluates to be 

known by the majority of viewers, not just a niche group. The OP in discussion 6 stated that 

units and currencies should not be converted and that they themselves are familiar with 

conversions due to their profession, but they got a lot of backlash since most thought that U.S. 

customary units are not known to most Finns by heart. So, unsurprisingly, no conclusions as 

to what viewers would universally consider ‘too domesticating’ can be made, since all 

arguments had their supporters as well as opposers, even though ‘negative effect on 

immersion’ because of an uncharacteristic expression could be highlighted as the most 

notable and supported argument. 
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5.2 Arguments in favour of domestication 

In this section, I will present the main arguments that were made in favour of domestication in 

subtitles. Only a few different arguments were presented in the discussions, and these were 

backed up by almost everyone who did not consider domestication a ‘bad’ translation strategy 

and even thought it necessary at times. The points are presented based on their prevalence, 

with the most common argument scrutinised first. 

5.2.1 Jokes cannot be translated word for word 

The most prevalent argument which had been presented in multiple discussions, was that if 

there is a joke in the source text, it is more important that the expression’s humorous nature be 

carried over to the translation than the joke being translated word for word. A verbatim 

translation would risk losing the humorous effect, which would not serve the viewer. 

How would that need to be translated if the humorous effect was to be 

preserved? I doubt that “There once was a man from Nantucket” would mean 

anything to most Finns. [A comment in discussion 4, my translation] 

I agree. If the source text contains a joke, it should be translated as such, even if 

it results in a different joke than the original joke. [A comment in discussion 

4, my translation] 

In my opinion it is more important that the audience realises it is a joke than 

it is to conform to the source text. That’s why localisation gets a thumbs up 

from me. [A comment in discussion 4, my translation] 

If a joke doesn’t work or it’s not natural when translated word-for-word, it 

should be localised so that it makes sense. Verbatim translations are rarely 

desirable. [A comment in discussion 4, my translation] 

Lastly, still within the same realm as the previous comments, but adding to the mix the point 

of genre, the following comment had been posted in discussion 4: 

In a more serious context, I’d understand the fuss but regarding a sitcom – not at 

all. The dialogue is mostly insignificant to the plot and a viewer who just 

wants to relax will probably not appreciate it if most of the show and the 

humour goes over their head. Humour that cannot be understood isn’t humour 

at all. [A comment in discussion 4, my translation] 

The discussion starter of discussion 4 had been a subtitle in The Simpsons, where “There once 

was a man from Nantucket” had been replaced with “Kalle-Kustaa Korkki (muniansa 

sorkki)”. Many commenters agreed on the fact that they weren’t familiar with the English 

phrase, and would not have been able to enjoy the joke had it not been domesticated. But 

what has been highlighted in this particular comment is the fact that The Simpsons is a sitcom, 
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and despite a point made by only one person, it can be assumed that most viewers would 

agree that when watching sitcoms and light entertainment in general, it is not so important 

that the subtitles convey exactly what has been said as it is that they are entertaining. 

Here it can be concluded that viewers are in favour of domestication when it is more 

important to convey the semantic meaning of the ST (in this case the underlying humour) than 

it is to reiterate exactly what has been said, even if the translation is very different from the 

original. The point of genre is important, since documentaries and any other programmes of a 

more serious nature, where factual accuracy is important, naturally don’t allow for that many 

liberties. Of course, it’s the translator’s job to deduce case-specifically what kind of a 

translation strategy is suitable depending on the text as a whole as well as its multimodality. 

Furthermore, there is some overlap with positive and negative reception even when using 

domestication in a light-hearted context such as a sitcom, as can be seen from the second 

translation posted in discussion 5, the reactions of which have been scrutinised in section 

5.1.1. Here, the subtitle “Mainilan tankkaukset” is also from The Simpsons, and the aim has 

been to awaken a similar resonance in feeling in a Finnish viewer as the ST ECR has in an 

American viewer, since many Finns at least today will probably not be as familiar with the 

assassination site of John F. Kennedy. However, many thought that the Finnish translation 

was too culture-specific. Not only that; it was later revealed in the discussion that the ST 

phrase ‘Gassy Knoll’ was not even part of the dialogue, but text on a sign, and had no impact 

on the plot whatsoever, so it could have been omitted altogether. This just demonstrates the 

above-mentioned point that each translation problem needs to be approached case-

specifically. 

5.2.2 Positive effect on immersion 

The second argument that had been made in favour of domestication was related to 

immersion: just as some thought that domestication affected immersion negatively, others 

thought it a strategy that will aid in immersion. This opinion could already be seen in the 

comments presented in the previous section, as not being able to understand a joke and being 

left a bit perplexed due to missing out on some of the dialogue will have a negative effect on 

immersion. However, since the main argument had to do with conveying the humour in the 

ST, the comments analysed in section 5.2.1 will not be further scrutinised here; it is just worth 

mentioning that even they support the view that domestication has a positive effect on 

immersion. 
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The point of immersion was most prevalent in discussion 6 regarding the conversion of units, 

probably because the discussion starter did not include any actual translation which could 

possibly have shifted the commenters’ focus elsewhere. Many did not mention immersion 

explicitly, but the clear consensus among those who had commented in favour of 

domestication was that without unit conversions, the viewing experience suffers. 

Everyone can speak for themselves. I am not inept either, but I don’t feel like 

doing mental arithmetics or digging out a pocket calculator while watching 

some television programme. Is it really that hard to watch Brits and Americans 

talking about centimetres and kilometres? [A comment in discussion 6, my 

translation] 

It is easier to watch e.g. The Biggest Loser when the participants’ weight loss is 

mentioned in kilograms in the subtitles. It would be hard to grasp otherwise and 

I’m not bothered to watch some TV show with a pocket calculator in hand. 

[A comment in discussion 6, my translation] 

The general purpose of subtitles is to aid the viewer in watching the television 

programme or film without interrupting the conveying of its message. Having 

to convert units while watching will make it harder to follow the plot. … [A 

comment in discussion 6, my translation] 

These comments concerned the preference of SI units only, and not currencies, because of 

what has already been briefly mentioned in section 3.2.2.4: exchange rates constantly 

fluctuate, so many things need to be considered when transferring currencies. If the television 

programme or film is fictional, it is most likely not that important whether or not currencies 

are converted according to the current exchange rate, and converting them in general will 

probably not make that big of a difference. However, once again the text as a whole needs to 

be considered; if the programme or film is set in the past, for example, it might not be 

advisable to convert currencies at all. Or, there could be banknotes of another currency visible 

in the picture, in which case multimodality needs to be considered. 

Even though the point of domestication having a positive effect on immersion was addressed 

most prominently in discussion 6, the same point was articulated more or less explicitly in 

many of the discussions, and in a way, this is no surprise. One of the hypotheses of this study 

was that domestication would be well-received, as it could be seen as a translation strategy 

that will bring the viewer closer to the otherwise foreign, aiding the comprehension of 

subtitles, which in turn will make for a more pleasant viewing experience. If the viewer does 

not have to pay extra attention to the subtitles due to foreign SC elements, it will be easier to 

immerse oneself in the story. However, as was seen in section 5.1.1, domestication can also 

be perceived as something that affects immersion negatively, so once again this debate is not 
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something that is black and white, and the translator will have to decide whether or not 

domestication (especially ‘radical’ domestication) is suitable in the given context. 

5.2.3 Subtitles need to serve the average viewer 

The last argument that was made in favour of domestication was that of the target audience, 

and what is within the knowledge of the average viewer. First of all, in regard to 

entertainment programmes, the following comment had been posted: 

…The target audience isn’t particularly homogenous. Viewers vary from people 

in their 20s to pensioners, they are both men and women, and their professions 

vary greatly as well. … [A comment in discussion 3, my translation] 

Although pointing out the assumed viewership of MythBusters, which consists of people from 

all walks of life, it is true that no matter what the genre, the target audience is rarely 

homogenous. Taking all aspects into account, such as the aforementioned age, gender, and 

profession, people will have varying levels of knowledge on different subjects. Even if it can 

be assumed that the viewers of a television programme or a film would be a somewhat 

homogenous group due to a shared interest, such as in the case of war documentaries, for 

example, it can’t be expected that they share all the same knowledge of the world. 

In this sense interpreting is different from translating and it is ‘easier’. The 

speaker has a target audience and the speech is adapted accordingly. 

Texts on the other hand are written for ‘everyone’ (naturally TV shows for 

example do have their target audience as well) and the translator must go to 

great lengths to get the message across to everyone; different people have 

different frames of reference… [A comment in discussion 3, my translation] 

When translating, the translator should consider the target audience or in this 

case the target viewership. It can’t be assumed that the average viewer would 

know everything that the translator does. [A comment in discussion 6, my 

translation] 

In many cases where somebody had critiqued domestication, their stance seemed to be that if 

they know something, everyone else should know it as well – and if they don’t, they are 

ignorant. Of course, these comments need to be taken with a grain of salt, as comments on the 

internet are sometimes intentionally provocative in nature. Despite these remarks by the 

minority, however, the majority was understanding, and underlined that what translators need 

to consider is what they think is familiar to most viewers of the TV show or film in question. 

They also raised the point that it is impossible for the translator to serve all viewers so that 

everyone would be satisfied, and compromises must be made. 
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Is it even possible to serve all viewers? [A comment in discussion 9, my 

translation] 

Yeah, serving all viewers is practically impossible and it wouldn’t even cross 

my mind that a regular Finnish word such as ‘takahikiä’ would rub someone the 

wrong way. [A comment in discussion 9, my translation] 

How could the translator know that ‘takahikiä’ might not be accepted by 

everyone, for example? I and apparently many others think that ’takahikiä’ 

doesn’t have to be located in Finland, and it can be used to refer to any 

periphery in the world. … [A comment in discussion 9, my translation] 

Indeed, what can be concluded of the discussions as a whole, is that there is no one right way 

to translate that would satisfy everyone’s needs. Whether it be domestication or any other 

translation strategy, as long as there are other ways to go about a translation problem, 

translations will receive their fair share of critique. It is positive to discover, however, that 

although only ‘faulty’ translations tend to generate discussions, many viewers are aware of 

translators’ hardships, and accept that perfection cannot be striven for. 
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6. Conclusions 

The aim of this study was to find out how viewers perceive domesticated subtitles. The 

premise was that like all other translations posted in Käännöskukkasia, a public Facebook 

group for humorous translation errors, domestication will have received its fair share of 

critique. However, since viewers must be able to read and comprehend subtitles easily, 

domestication could also be seen as a tool that will aid subtitles’ easy readability. This is why 

the hypothesis was that most viewers will accept domestication, even if some opposition does 

also exist. 

The results were unsurprising: almost half of the relevant comments in all the discussions 

(48%) were in favour of domestication, and only 16.1% were against it. All arguments on 

both sides revolved around the same few points, and a key concept that rose above all else 

was that of immersion. Domestication could be seen as something that affects immersion 

negatively if the subtitles don’t fit the setting or the character, but on the other hand it was 

considered a translation strategy that makes subtitles easier to read, leading to a more pleasant 

viewing experience and hence having a positive effect on immersion. 

Other arguments against domestication were that the translation was ‘inaccurate and 

ambiguous’, and that domestication might make viewers feel as if translators would 

underestimate their knowledge. The first point was made only in discussion 7 where ‘South 

Carolina’ had been replaced with ‘Lapland’, which undoubtedly is domestication; however, 

domestication itself wasn’t the problem, but the ambiguity of ‘Lapland’. The latter argument 

of translators underestimating the viewers was an opinion shared by few and as could be seen 

later in the analysis of comments in favour of domestication, most viewers understood that 

subtitles need to serve the average viewer. Hence, domestication is sometimes favourable and 

even necessary. 

This study was carried out by collecting material from a public Facebook group and hence 

some pitfalls need to be pointed out. First, before reading through the discussions, there was 

no way of knowing how many of the comments in a discussion would be relevant to the 

study. As a result, only 295 comments out of 1,011 were considered relevant, which is a little 

less than a third of the whole material. This is unfortunate, as even though the whole scope of 

1,011 comments would have been too small to draw any universal conclusions, the amount is 

now even smaller. Furthermore, since the comments have been collected from spontaneous 
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discussions that have had no real end goal, commenters might not have voiced their opinion 

clearly or made substantial arguments. This is why a questionnaire would possibly have led to 

better results, as participants’ focus could have been drawn to the area of interest. However, 

due to the comments’ spontaneous nature, they are more likely unbiased. 

Another point needs to be made in regard to the accuracy of the categorisation of comments in 

section 4.2. Since there were 1,011 comments in total with some discussions consisting of 

almost or even more than 200 comments, it was not sensible in the scope of this study to take 

note of all comments written by the same person. Some discussions included subdiscussions 

between the same few people, and in these clear cases, these recurring comments were sorted 

into the irrelevant category (minus the first comment, had it been relevant). Other than that, it 

is possible that the stance of the same commenter has been included multiple times, so there is 

a slight margin of error in the statistics. 

Another margin of error has to do with AV translators’ contributions. The aim was to study 

viewers’ perception of domesticated subtitles, so translators have been granted their own 

category to separate their comments from the rest. However, this separation has been done on 

the basis that a commenter has either explicated that he or she is a translator, or it has been 

otherwise visible, e.g. in their profile. In most cases, it was clear whether or not a comment 

had been written by a translator, and either way translators’ comments were most often 

neutral. Despite this, it is possible that some comments written by translators may have ended 

in categories 1 and 2 (agree with OP and disagree with OP, respectively), slightly distorting 

the numbers. Then again, this study was qualitative and not quantitative in nature, and the 

figures have been presented solely to give some kind of an idea of the distribution of 

comments, so this margin of error is rather inconsequential. 

This study was interesting because as has been mentioned, subtitles tend to attract attention 

only when there is a mistake to point out. Studying translations’ reception in general is an 

interesting subject, and research on what kind of errors evoke a reaction in TT receivers (see 

Pakonen 2011)  – or what may be perceived as an error even if it is not – could help 

translators in their job of ensuring translations that will be well-received. Domesticated 

subtitles are not faulty per se, but domestication is discussed quite often in the Facebook 

group with OPs having a negative attitude towards it. This is why I wanted to see what kind 

of arguments are presented against domestication and what the discussions on domestication 

revolve around in general. 
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The findings were not ground-breaking, as practically every argument – be it against or in 

favour of domestication – had commenters supporting and opposing it. Some of those who 

were against domestication would probably not accept domestication no matter what the 

context, and in some cases domestication had gone too far – but even this was only subjective, 

since whether or not a TC expression was considered too culture-specific, and hence too 

domesticating, varied from person to person. 

However, what was pleasant to find out from the perspective of an audiovisual translator 

myself, was that the majority of viewers understood that subtitles need to serve the average 

viewer, and hence there will always be those who have something negative to say about them. 

Not only that, among those who were in favour of domestication, many expressed their 

gratitude to translators who go to great lengths to come up with translations that convey the 

subtleties of the source text. 
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Appendix 

Only part of the total material is included. The decision of inclusion has been made on the 

basis of the comments’ content. Although the comments have been numbered, the number 

does not indicate their location within the original discussions, however the order of the 

comments does coincide with their publication date in relation to the OP, from oldest to 

newest. All discussions and comments have been collected from the Facebook group 

Käännöskukkasia referenced earlier. 

Discussion 1. 

OP James Bond Erittäin salainen -leffassa toteaa käännöksessä "Pohjanmaan kautta" ja 

kippaa juoman kurkkuunsa kauniin naisensa kanssa. Käännöksessä ei sinänsä mitään 

vikaa, mutta James on tuskin tietoinen pohjalaisista juomatavoista. 

1. - mites se sit ois pitänyt kääntää? "p##seet olalle"? Toi on ihan hyvä käännös. 

2. Kippis? 

3. Kippis on hiukan eri asia. (oletan siis, että alkuperäinen on "bottoms up"). 

Pohjanmaan kautta tarkoittaa tässä juuri samaa, eli pohjat ylös, lasi tyhjäksi. Sitä 

kippis ei tarkoita. 

... och samma på svenska om "skål" 

4. Tää kotouttaminen on jännä asia. Periaatteessa voi kääntää vaikka brittisarjassa 

Benny Hillin Spedeksi, jotta suomalaisyleisölle tulisi nimestä sama mielleyhtymä 

kuin brittiyleisölle (pöhkö koomikko), mutta tosiasiassa yleisö alkaakin ihmetellä, 

miten britit tuntevat Speden ja miksi he puhuvat hänestä. 

"Pohjanmaan kautta" on toki aika rajoilla, onko se kotouttamista tai ei. Omasta 

mielestäni on, koska sanonta ymmärtääkseni viittaa Suomessa sijaitsevaan alueeseen, 

Pohjanmaahan. Tilalle laittaisin ehkä "kippis" tai "lasi tyhjäksi" (tai jopa "kippis ja 

kulaus" tms.) sen mukaan, kumpaa bottoms up siinä yhteydessä tarkoittaisi. Tässä 

yhteydessä minusta ei ole tarpeen kääntää kirjaimellisesti, koska lausahduksen 

merkitys on vain "kippis". 
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En myöskään laittaisi tv-tekstitykseen vaikkapa heittoa "menox, sanoi Annie 

Lennox", vaikka siinä ei puhutakaan suoraan suomalaisesta asiasta tai ilmiöstä. Olisi 

vain outoa, jos toisessa kulttuurissa elävä henkilö tuntisi suomalaista sketsihuumoria. 

Jaaha, taas kirjoittelen tänne tällaisia väitöskirjoja... Kotouttaminen on kiinnostava 

aihe ja minulla on siitä vahvat mielipiteet!      

5. Tämä on hiukan sama kuin se, että eräässä keskiaikaelokuvassa (en valitettavasti 

muista missä) joku asia oli "huitsin nevadassa". 

6. Itse en ole koskaan yhdistänyt sanontaa "pohjanmaan kautta" Pohjanmaahan, vaan 

ajatukseen tuosta lasin kumoamisesta pohjiaan myöten. Mielestäni "bottoms up" on 

myös eri asia kuin "kippis". "Cheers"in kääntäisin "kippis" ja "bottoms up" olisi tuo 

"pohjanmaan kautta". My two cents      

 

Discussion 2. 

OP The Cool Kids (Fox) 

Kääntäjä lokalisoi käännöksessä useamman kerran. 

All I Got is this Grenier Zenum (televisio). 

Minulla on Salora. 

I could use Hi Def Bradley Cooper in my life. 

Minäkin tarvitsen Peter Frantzenia HD:nä. 

I haven't seen him this upset since he found out the Radio Shack went out of business. 

En ole nähnyt häntä näin allapäin sitten Makuunin konkurssin. 

1. Bra jobbat! Well done! 

2. Ei oo kukkasia nämä. 

3. Mitä vikaa lokalisoinnissa? Saattaa kertoa enemmän kuin alkuperäinen 



49 
 

4. Alkuperäiset eivät olisi minulle sanoneet mitään. En varmaan olisi kiinnittänyt niihin 

mitään huomiota, mutta tarina jäänyt latteammaksi samalla. Mutta toisaalta ihan 

hyvin olisi mennyt näinkin: 

"Minulla on vain tämä Grenier Zenum". 

"En ole nähnyt häntä näin allapäin sitten Radio Shackin konkurssin." 

5. Ei ole olemassa sellaista tapausta, jossa fiktion lokalisointi tuolla tavoin olisi 

perusteltua ja oikeutettua. 

6. Ei muutu mielipide maan tai kielen mukaan tässä. Kun tarina kerran sijoittuu tiettyyn 

kulttuuriin, se pitää myös kääntää koherentisti eikä sekoittaa mukaan täysin toisen 

kulttuurin viittauksia. On lukijan/kuulijan vastuulla ottaa selvää, jos ei ymmärrä 

viittausta. Sitä paitsi hyvin usein ne alkuperäiset viittaukset kertovat tarinan 

viitekehyksestä paljon sellaista, mitä MIKÄÄN lokalisointi ei pysty kertomaan. 

7. Tämähän on ikuisuuskysymys, jota esim. Goethe ja Schleiermacher käsittelivät aika 

ansiokkaasti. Kieltämättä lokalisointi voi olla häiritsevää rikkoessaan katsojan 

illuusion, vaikka toisaalta se voi olla hyvä muistutus tuosta illuusiosta ja 

parhaimmillaan hauska. 

Tosin itsekin muistan aikoinaan sanoneeni, että vaikkapa ranskalaista dekkaria 

käännettäessä "Gauloises'n tulee haista" eli itsekin olin kai siihen suuntaan kallellaan, 

mutta tosiaankin asia on tapauskohtainen eikä sentään niin ehdoton kuin henkilö 

esittää. 

8. Meillä sentään tekstitetään eikä dubata, eli halutessaan voi bongata sieltä sekä 

alkuperäiset, että selitetyt vähällä vaivalla. On hyvä, että teksti selittää meille 

laiskemmille näitä juttuja lokalisoinnin avulla ja puristit voivat sitten kuunnella 

alkuperäistä ja sitä kautta uppoutua täysin sinne alkuperäkulttuuriin. Mielestäni 

lokalisointi ei ole keneltäkään pois. Ja jos ei edes puhu kieltä, ettei ymmärtäisi, niin 

niitä viitteitä ymmärtää vielä harvemmin. 

9. Jos näillä henkilöillä ja paikalla on jokin suhde tässä, niin aivan turhaa lokalisoida 

mitään! 
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Discussion 3. 

OP Mythbusters-ohjelman tekstityksessä käytettiin ilmaisua "Ei mennyt niin kuin 

Strömsössa" ikään kuin ko. ohjelman amerikkalaiset juontajat tietäisivät 

suomenruotsalaisen Strömsö-nimisen tv-ohjelman ja käyttäisivät tuollaista 

suomalaiseen trendislangiin kuuluvaa ilmaisua. 

1. Amerikkalainen slangi voidaan kääntää suomalaisella slangilla ilman että luullaan 

amerikkalaisten juontajien osaavan suomea. 

2. Ei sanontoja voi kääntää suoraan. 

3. Olen aloittajan kanssa samaa mieltä siitä, että slangi pitäisi mieluiten kääntää suoraan. 

Ikävä kyllä kaikki suomalaiset eivät kuitenkaan osaa amerikkalaista slangia niin 

hyvin, että ymmärtäisivät suorat käännökset. 

4. Kotouttaminen on kyllä kaksipiippuinen juttu. Itse en laittaisi Strömsötä 

amerikkalaisjuontajan suuhun, juurikin ketjun aloittajan mainitsemasta syystä. 

Katsoja joko ihmettelee, miten amerikkalainen voi tietää Strömsön, tai sitten hän 

yhtäkkiä tiedostaa lukevansa käännöstä, kun muuten teksti soljuu sisään ja luo 

illuusion siitä että katsoja ymmärtää englanninkielistä puhetta. Strömsön voi toki 

hahmottaa rajatapaukseksi, koska viittauksesta suomenruotsalaiseen tv-sarjaan on 

tullut vakiintunut sanonta, mutta siitä ei pääse mihinkään, että alkuperäinen puhuja 

tuskin tietää Strömsöstä mitään. Vastaavasti Spedestä on tullut 

pellen/pelleilijän/nolon tyypin synonyymi, mutta en laittaisi sitäkään tv-käännökseen, 

edes pienellä alkukirjaimella. Alkuperäiseen yhteyteen voi laittaa vaikka "ei mennyt 

ihan putkeen", mikä sekin on elävää kieltä ja sopisi kohtaan tyyliltään. 

5. Kääntäjät Ruotsissa toimivat samoin. Kun amerikkalaisessa ohjelmassa mainitaan 

joku puhelinyhtiö niin kääntäjä puhuu Teliasta. Minustakin se on kummallista! Eikö 

voisi vain neutraalisti sanoa "puhelinlaitos" tai jotain.. 

6. Alkuperäiseen postaukseen viitaten, mielestäni 'ei mennyt kuin Strömsössä' on 

vakiintunut sanonta, joten käännös osuu nappiin. 



51 
 

7. Riippuu siitä onko kyseessä uuden vai vanhan koulukunnan kääntäjä. Vanha 

koulukunta yrittää kääntää kaiken mahdollisimman "kohdemaahan soveltuvaksi," 

uusi koulukunta yrittää kääntää kaiken alkuperäisasuunsa. Kummassakin on omat 

hyvät ja huonot puolensa        

8. Tässä mielessä tulkkaus eroaa käännöstyöstä ja on "helpompaa". Puhujalla on 

edessään kohdeyleisö ja puhe sovelletaan yleisönsä mukaan. 

Teksti taas on kirjoitettu "kaikille" (toki esim.tv-sarjat on kohdennettu myös tietylle 

ryhmälle) ja kääntäjä joutuu tekemään suuren työn saadakseen sanoman perille 

kaikille, eri ihmisryhmillä kun on eri viitekehykset... 

9. Mutta saippuasarjoja katsovat vaikka minkäikäiset tai minkälaiset ihmiset. 

Kohderyhmää ei ole      

10. On noille saippuasarjoille kohderyhmät. Niitä kartoitetaan jatkuvasti. 

11. Tiedän toki, että on, mutta kohderyhmä ei ole kovinkaan homogeninen. Ikärakenne 

on parikymppisistä eläkeläisiin, naisia ja miehiä, samoin esim ammattien kirjo 

valtava. Olen nähnyt tuommoisen kartoituksen oman sarjani kohdalta. 

 

Discussion 4. 

OP Simpsoneissa oli joku aika sitten sellainen läppä, että Homer sanoi "There once was a 

man from Nantucket" ja tekstityksessä luki "Kalle-Kustaa Korkki". Tämä oli ns. 

lokalisointia, jota inhoan kuin ruttoa. Jos alkutekstissä on joku englanninkieliseen 

kulttuuriin kuuluva vitsi, on silkkaa valehtelua, että se olisi jotenkin sama asia kuin 

joku suomenkieliseen kulttuuriin kuuluva vitsi. Englanti ja suomi ovat kaksi eri 

kieltä. Simpsonit on amerikkalainen, englanninkielinen tv-sarja, joten edes sen 

suomenkielisessä tekstityksessä ei pitäisi olla suomenkieliseen kulttuuriin kuuluvia 

vitsejä, kuten "Kalle-Kustaa Korkki muniansa sorkki", koska englanninkielisessä 

alkutekstissä ei ollut mitään sen tapaistakaan juttua. 
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1. Miten tuo sitten pitäisi kääntää että siinä myös hauskuus säilyisi? Tuskin "Olipa 

kerran mies Nantucketista" tarkoittaisi mitään hauskaa kovin monelle suomalaiselle. 

2. Vaikka se suora käännös ei kuulostaisi hauskalta, on silti ihan suoranaista valehtelua 

väittää, että joku amerikkalinen henkilöhahmo olisi käyttänyt jotain sellaista 

suomalaista ilmaisua kuin "Kalle-Kustaa Korkki muniansa sorkki". 

3. Käännöstekstien tarkoitus ei ole tarkoituskaan edustaa sanasta sanaan sitä, mitä 

hahmo sanoo, vaan tukea katsojan ymmärrystä. Eikö olisi valehtelua myös väittää, 

että jos amerikkalaisessa sarjassa hahmo sanoo "My name is John", ja tekstityksessä 

lukee "Nimeni on John", että se hahmo sanoisi sen suomeksi? 

4. Älä nyt kerro kenellekään, mutta alunperin SIMPSONIT EIVÄT PUHU SUOMEA! 

Simpsonit on alunperin amerikkalainen, englanninkielinen sarja, joten on silkkaa 

valehtelua ruututekstien kautta antaa sellainen mielikuva, että hahmot puhuisivat 

suomea. Autenttisimman katselukokemuksen saisi, jos suomalaisessa lähetyksessä ei 

olisi lainkaan ruudulla tekstitystä. Näin suomalaiset katsojat parhaiten ymmärtäisivät 

alkuperäisen kulttuurin ja sen viittaukset kuuntelemalla alkuperäistä dialogia. 

5. Olen samaa mieltä kuin [aikaisempi]. Jos alkutekstissä on vitsi, suomennettakoon se 

vitsiksi, vaikka lopputuloksena olisi eri vitsi kuin alkuperäisessä. 

6. Mielestäni se, että yleisö ymmärtää että kyseessä on vitsi, on tärkeämpää kuin 

alkuperäistekstissä pysyminen. Siksi lokalisoinnille peukku. 

7. Limerick käännettiin suomalaiseksi suunnilleen yhtä härskiksi loruksi. Eiks se oo just 

hyvä? Käännöstähän ei tehdä meille jotka tajutaan englanninkielinen alkuteksti ehkä 

jopa paremmin kuin käännös, koska se... no, on käännös. 

8. Musta on ihan loistavaa, kun esim. Aku Ankassa on hienosti joskus suomalaisiin 

julkkiksiin viittaavia nimiä, mielestäni osoittaa kääntäjältä ymmärrystä, luovuutta ja 

kekseliäisyyttä tuoda vitsit julki käännöstekstissä. Ja alkuperäiset ovat myös 

saatavilla, ken tahtoo nähdä alkuperäiset. Kun olen alkanut oikeasti kuunnella, mitä 

esim. englanninkielisissä sarjoissa puhutaan ja vertaan sitä käännöksiin, joskus ei voi 

kuin ihailla, miten jokin asia on käännetty suomeen sopivaksi (joskus toki myös 
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kauhistuttaa). Asian toinen puoli on, että ehkä oppisi jotain enemmän Nantuckin 

miehestä, jos se olisi sellaiseksi käännetty, mutta itseäni toistaen, minusta kääntäjä on 

silloin tehnyt tehtävänsä, kun oikeasti miettii, mitä kääntää eikä vain käännä sanoja. 

9. En olisi tiennyt sitäkään, mikä on limerick, ja Nantucket olisi jäänyt ymmärtämättä. 

Onneksi kääntäjät miettivät, mitkä kulttuurisidonnaiset vitsit aukeavat sellaisenaan 

enemmistölle ja mitkä eivät. 

10. Minusta lokalisointi on parhaimmillaan oikein hauska tapa kääntää, ja joskus 

tarpeellinenkin. 

11. Olen täysin eri mieltä. Esim. Simpsoneissa oli joskus huolto-asema, jonka nimi oli 

Gassy Knoll, ja se oli suomennoksessa nimeltään Mainilan tankkaukset. Minun 

mielestäni on ihan silkkaa valehtelua väittää, että amerikkalaisessa tv-sarjassa esitetty 

Kennedyn murhaan liittyvä vitsi olisi muka Suomen talvisotaan liittyvä vitsi. 

12. Jos vitsi ei toimi tai ole luonteva suoraan käännettynä, se pitää lokalisoida niin, että se 

on järkevä. Sanasta sanaan kääntäminen on harvemmin tarkoituksenmukaista. 

13. Jos Suomessa dubattaisiin ohjelmia, voisin jollain tasolla ymmärtää aloittajan kannan. 

Kun on kyse tekstityksestä, eikö ole melko selvää, että se osa katsojista, joka 

ymmärtää alkuperäiskieltä kyllin hyvin, kuuntelee puhetta ja bongaa nämä hauskat 

vitsit sieltä englanniksi. 

14. Ihmeellistä on se, ettei AP tajua yhtään lokalisoinnin ideaa, vaan "inhoaa sitä kuin 

ruttoa". Tottahan siinäkin voidaan välillä mennä metsään, mutta sen inhoaminen 

yleisesti kertoo vain siitä, ettei tajua kääntämisestä mitään. 

15. Sitä paitsi ihan kaikki kääntäminen on samalla myös lokalisointia, enemmän tai 

vähemmän. 

16. Jossain vakavammassa kontekstissa ymmärtäisin kohkaamisen, mutta sitcomin 

kohdalla en sitten yhtään. Niissä dialogista erittäin suuri osa on juonen kannalta 

täysin yhdentekevää eikä aivot lepovaihteelle kääntäneestä katsojasta liene kivaa, jos 

sisältö menee täysin yli hilseen, puhumattakaan siitä, että se huvittaisi. Huumori, jota 

ei ymmärrä, ei ole huumoria ollenkaan. 
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17. Onko kääntäjän teoriassakaan mahdollista huomata kaikkia piilovitsejä ja 

kaksoismerkityksiä, ja keksiä niille vastinetta? Jättää aika suuren vastuun, jos vain 

kääntäjän tajuamat vitsit välittyvät katsojalle.      

Välillä on hauskoja hetkiä lukiessa jotakin käännettyä tekstiä, huomata joku paikkaan 

sopimaton ilmaisu ja miettiä miten se sanottaisiin englanniksi (tai yleensä 

alkukielellä). Todellista pun:ien aarteenetsintää        

18. Tärkeintä on uskollisuus teokselle, sen merkitykselle ja sisällölle kokonaisuudessaan. 

Pelkkä tekstin suora kääntäminen välittämättä nyansseista, tekstin dynamiikasta, 

maailman rakenteesta ja henkilöhahmojen kehityksestä tai luonteesta on mielestäni 

varsin huonoa kääntämistä, vaikka näennäisesti pysyttäisiinkin uskollisena tekstille - 

teksti kun ei ole koko teos. On ihan ok kääntää oreot dominoiksi, kuten eräässä 

Kalmassa oli tehty. (Enää ei tosin välttis tarvitse.) 

On kurjaa, kun kääntäjilä ei ole aikaa tehdä työtään kunnolla. Tasapainottelu 

varsinaisen sisällön ja paljaan tekstin merkityksen välillä on aikaavievää puuhaa. 

19. "Tärkeintä on uskollisuus teokselle, sen merkitykselle ja sisällölle 

kokonaisuudessaan". Eihän tämä pidä paikkaansa alkuunkaan. Se mikä on tärkeintä 

tai edes tärkeää, riippuu täysin valitusta strategiasta, kohdeyleisöstä, julkaisupaikasta 

ja monesta muusta tekijästä. Ja mikä tärkeämpää teksityypistä ja tekstilajista. Suora 

kääntäminen voi sekin olla validi strategia. 

20. Huomaa, että käytin ilmaisua "teos", en teksti. Teokset käyttää mun nähdäkseni 

luonnollista kieltä (eli kirjoitettua tekstiä) metana, potenssiin kaksi. Ja jos suora 

kääntäminen palvelee teosta kokonaisuudessaan, niin silloin se on se strategia, joka 

on syytä valita. 

21. Minua kotouttaminen ei haittaa, vaan päinvastoin. Esim. juuri nuo Karhuveljeni 

Koda-elokuvan turkulaiset hirvet. Paljon enemmän minua nauratti heidän Turun 

murteensa, kuin jos olisin katsonut elokuvan englanniksi. Olisin ymmärtänyt, että 

siinä jokin vitsi oli, kenties osan sisällöstä ymmärtänytkin, mutta usein huomaan 

kyllä, ettei kielitaitoni ole riittävä katsoakseni elokuvia ilman tekstitystä tai 
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dubbausta. Ainakin minulle siitä ymmärretystä vitsistä on paljon enemmän iloa, kuin 

siitä, että ymmärrän kyseessä olleen vitsin, mutten ymmärrä sen sisältöä.      

 

Discussion 5. 

OP Katsoin sunnuntaina Simpsoneista kaksi jaksoa, joista molemmissa oli muutamia 

hyvin omituisia käännösratkaisuja. Marge puhui lehdestä nimeltä Red Grocer, jossa 

oli arvostelu pihviravintolasta. Lehden nimi oli tekstityksessä Punainen kuluttaja, 

vaikka Red Grocer tietysti viittaa käsitteeseen greengrocer eli vihanneskauppias, ja 

red tarkoittaa tässä punaista lihaa eli naudan- ja sianlihaa. Englantia osaamaton 

suomalainen katsoja ei olisi voinut tajuta nimestä Punainen kuluttaja, että kyseessä 

oli liharuokalehti. Sitäpaitsi grocer ei ole kuluttaja vaan kauppias. 

OP2 Homer tankkasi huoltoasemalla, jonka nimi oli Gassy Knoll. Tämä oli 

suomennoksessa Mainilan tankkaukset. Mielestäni kääntäjän ei pitäisi ottaa tällaisia 

vapauksia. Amerikkalaisessa tv-sarjassa esiintyviä sanaleikkejä ei pitäisi sijoittaa 

suomalaiseen kulttuurikontekstiin. Nimi Gassy Knoll tietysti viittaa Kennedyn 

murhapaikkaan. Amerikan historiaan liittyvää vitsiä ei pitäisi suomentaa Suomen 

historiaan liittyvällä vitsillä. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Dealey_Plaza#Grassy_knoll) 

1. "Amerikan historiaan liittyvää vitsiä ei pitäisi suomentaa Suomen historiaan 

liittyvällä vitsillä." 

Tästä olen itse kyllä eri mieltä. Jos kerran käännetään kieli, niin yhtä hyvin voi (ja 

joskus tarviikin) kääntää myös vitsit. Ei siitä muuten tule aina yhtään mitään. 

Tästä hyvä esimerkki on esim. Tenavissa esiintyvä keltainen lintu Kaustinen (engl. 

Woodstock). 

2. Ekassa esimerkissäsi moitit sitä, että englantia osaamaton ei ymmärrä. Nyt toisessa 

esimerkissä ei kuitenkaan saa "suomentaa" suomalaisille tuntematonta asiaa. Miten 

sinä olisit hoitanut tuon bensisjutun? 
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3. En olisi kääntänyt sitä lainkaan. Minusta on väärin laittaa USA:ssa tapahtuvan tv-

sarjan tekstitykseen Suomen talvisotaan liittyvä vitsi, mutta alkuperäistä sanaleikkiä 

ei voi kääntää. Sen olisi voinut jättää kokonaan tekstittämättä. 

4. Jos sitä ei olisi käännetty millään lailla, miten käännös olisi palvellut katsojaa? Pois 

jättäminen on kyllä helpoin ratkaisu, jos tulee vaikea asia eteen.      Kyllä pitää osata 

esittää joku oma ratkaisu, jos ei kääntäjän ratkaisu kelpaa. Poisjättäminen ei ole 

ratkaisu. 

5. Sille ei voi mitään, että joitakin sanaleikkejä ei voi kääntää. 

Nyt kuitenkin tämän Simpsonien suomentajan "luovan" ratkaisun vuoksi katsojat 

ihmettelivät, miten Amerikassa voisi olla huoltoasema, jonka nimi on Suomen 

talvisotaan liittyvä sanaleikki. 

6. Jos pitää katsojaa niin tyhmänä, ettei "se" ymmärtäisi edes tuollaista, niin silloinhan 

ei voisi kääntää mitään? Kun "gas station" käännetään "bensa-asema", niin samalla 

logiikallahan se "typerä katsoja" ihmettelisi, että miksi jenkkilässä on nimet 

suomeksi. Kyllä nyt tavallinen ihminen sen verran tajuaa, että erottaa käännöksen ja 

alkuperäisen asian, vaikkei kieltä osaisikaan. 

7. Niin, kyse on vissiin siitä käännetäänkö vai lokalisoidaanko? Jos lokalisoidaan, vitsit 

pitää myös sovittaa kohdeyleisölle. Vitsejähän on usein liki mahdotonta "kääntää" 

niin, että ne ovat a) hauskoja edelleen ja b) niiden viesti välittyy kohdekieliselle 

kuulijalle. Itse olen usein todennut, että hyviä kielitaidon mittareita ovat keskustelu 

puhelimessa (ei muita apuvälineitä kuin puhuttu kieli) ja vitsit, niiden kertominen 

niin, että natiivikin nauraa oikeassa kohdassa ja ymmärtäminen niin, että itse nauraa 

oikeassa kohdassa...       

8. Pics or didn't happen. Ketä muuta kuin sua itseäsi se ärsytti? 

Jos vitsejä ja sananlaskuja ei saa lokalisoida, niin ainoat vaihtoehdot on joko jättää 

alkukielelle, kääntää sanasta sanaan tai jättää kokonaan pois. Hmm...minkäköhän 

vaihtoehto nyt kuitenkin on paras näistä kaikista? 
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9. Komppaan aloittajaa. Mainilan laukaukset Simpsoneissa...        Huh, kyllä tulee taas 

Luhtasen Sarin suomennoksia ikävä. Noihin löytyy kyllä aina jokin ratkaisu, joka 

säilyttää ohjelman maailman ehjänä. 

10. JFK:n murhaan liittyvä Dallasin Dealey Plazan kohta on Grassy Knoll, 

"ruohokukkula", ei Gassy Knoll. Kennedyn murhaa ei kyllä voi mitenkään 

olosuhteiltaan verrata Mainilan laukauksiin. Se huoltoaseman nimi olisi mielestäni 

pitänyt kääntää vain ruohokukkulaksi ja jättää sen assosioiminen niiden aniharvojen 

iloksi, jotka vielä muistavat John F. Kennedyn murhan. Siitähän on jo 50 vuotta, 

mikä nykyihmisen tiedoilla vie sen jonnekin esihistoriaan, dinosaurusten aikaan. 

11. Kyl ois katsoja ihmeissään, jos huoltoaseman nimenä olis tekstityksessä 

ruohokukkula.      

12. Ruohokukkulaanhan siinä haluttiin luoda assosiaatio. "Gassy" ei toki tarkoita 

ruohoa, mutta sanaleikki viittaa "Grassy Knolliin", niin ainakin minä se ymmärrän. 

Minulle JFK:n murha oli todella järkyttävä tapahtuma aikanaan, olin silloin 22-

vuotias, joten muistan sen hyvin, ja olen myös käynyt ko. paikalla. Kirjahyllyssäni 

on noin metrin verran JFK:n murhaa käsitteleviä kirjoja. Siksi minä tietenkin 

assosioin tuon sanaleikin oitis Dallasiin liittyväksi. Se sanaleikki nyt ei vain oikein 

toimi suomen kieleen siirrettynä, joten itse olisin jättänyt "ruohokukkulan" 

oivaltamisen harvojen huviksi. 

13. "itse olisin jättänyt "ruohokukkulan" oivaltamisen harvojen huviksi." Sitten ei 

tekstitys oikein palvele tarkoitustaan. 

14. Olen kanssa sitä mieltä, että jos käännetään, niin myös lokalisoidaan. Jos 

lokalisointia ei salli, niin miksi pitäisi kääntää? 

Ainahan se on parempi, kun alkuperäisellä kielellä on, mutta kaikki eivät kaikkia 

kieliä osaa, niin silloin pitää kääntää. Ja jos käännöksen tarkoitus on saada 

kohdehenkilö ymmärtämään asian, niin silloin siihen mielestäni kuuluu myös 

lokalisointi. 
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15. Samaa on minulle kääntäjänkoulutuslaitoksella opetettu kuin edelliselle, 

mieluummin yläkäsitteellä tai kiertäen kuin kohdekulttuuriin sidonnaisella 

erisnimellä, mutta tietysti kaikki kääntäminen on aina tapauskohtaista. Minäkin 

vierastan tuollaisia Mainilan laukauksia jenkkiympäristöön istutettuina. Toisaalta 

toisessa ääripäässä ovat loistavat Akkarit, joissa kulttuurisidonnaisuuksien 

kääntämisen perussääntöä on raiskattu menestyksellä kautta aikojen. Mutta 

Ankkalinna ei olekaan todellinen paikka vaan satumaa, jossa Mainila voi sijaita 

Roopen holvin takana. Simponit ovat tavallaan siltä väliltä, ja muutenkin taatusti 

haastava sarja kääntää, mikä vaikeuttaa rajanvetoa. Itse olisin varmaan yrittänyt 

saada tuohon jotain bensaan tai bensiksiin liittyvää pikkuvitsikästä, jos nimi tuodaan 

esiin niin voimakkaasti, että se on pakko kääntää, siis ellei murhapaikka-

mielleyhtymä ole oleellinen tarinan kannalta. Itse en Simpsoneita katso, ja meillä se 

on muuten lasten seuraama sarja. Millaisena te näette Simpsonien kohderyhmän? 

Sekin ohjaa käännösstrategioita. 

16. Se on tietenkin totta, että av-kääntäjän ei pitäisi panna amerikkalaisen suuhun liian 

suomalaisia asioita, kuten tässä tuo historiaviittaus. Siitäkin huolimatta on pakko 

sanoa, että onhan tuo nyt mahdottoman hauska oivallus. Minua ainakin nauratti.      

17. Oliko se huoltoaseman nimi ihan 'pakko' kääntää, tarkoitan esiintyikö puheessa, vai 

oliko esim kyltti kuvassa, jonka kääntäjä oli sen vitsikkyyden vuoksi halunnut 

suomentaa? 

18. Nimi oli vain kyltissä eikä sitä mainittu repliikissä eikä nimellä ollut mitään 

merkitystä juonen kannalta. 

19. Eli tässä tapauksessa sen olisi siis voinut jopa jättää huomiotta? 

20. No eihän The Times- lehteä käänetä suomeksi "Ajat", vaan sanoja käsitellään 

tavallaan yksilönä. Tästä syystä mielestäni nimen/nimikkeen kääntäminen on väärin. 

Saisi antaa nimien olla niminä ilman väkisin väännettyjä käännöksiä, kuten 

ministerimme Vapaavuori käännettynä englanniksi Free Mountain (oli 

kansainvälisessä julkaisussa jokin aika sitten ...) 
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21. Tuo "tee itse paremmin tai ole hiljaa" on aina niin nolon helppo heitto, jolla voi 

tyrehdyttää kaiken järkevän kritiikin ja asiallisen keskustelun. Et ehkä malttanut 

huomata, että vaikka en aiokaan ryhtyä tarjoamaan valmiita käännösratkaisuja, kun 

ei siinä ole ohjelmaa näkemättä mieltä, en ole "vain haukkunut jonkun työtä", vaan 

yrittänyt tuoda keskusteluun asiallista käännöspohdiskelua. Minusta 

käännösperiaatteista keskusteleminen on paljon antoisampaa kuin heittää sokkona 

ehdotuksia, jotka voivat mennä aivan metsään. Meillehän esimerkiksi kerrottiin vasta 

nyt, että kyse olikin nimikyltistä, ei dialogista. Sen tiedon perusteella viisaimmalta 

tuntuisi jättää kokonaan kääntämättä, mutta sekin riippuu toki siitä, onko kyltti 

kuvan keskiössä yksinään ilman dialogia vai jossain sivummalla. 

22. Nimien kääntämisessä voi ehkä ajatella, että olemassa olevien ihmisten, asioiden tai 

paikkojen nimiä ei pidä kääntää, mutta fiktiiviset nimet voi kääntää. Jan Vapaavuori 

on siis pidettävä Jan Vapaavuorena ja The Times The Timesinä, mutta Supermanin 

voi kääntää Teräsmieheksi ja Red Grocerin (oletan sen olevan fiktiivinen lehti) 

Punaiseksi kuluttajaksi. Jos sitten taas arvioidaan, onko Punainen kuluttaja hyvä 

käännös, niin ei se ehkä oivaltavin käännös ole. Marmaduken kohdalla taas en ehkä 

lähtisi vaihtamaan sarjakuvahahmoa toiseksi, vaikka siinä mielessä kääntäjä on ihan 

jäljillä, että Karvinen on varmaan suomalaisille huomattavasti tunnetumpi hahmo. 

23. En kannata Marmaduken kääntämistä Karviseksi - sehän on jo tuttu hahmo! Red 

Grocer onkin sitte jo vaikeampi juttu... Jos greengrocer on vihanneskauppias, niin 

redgrocer olis sitte lihakauppias, vaiko eikö? 

24. Kiinnostava keskustelu. En tee AV-käännöksiä mutta minusta lokalisointi on ok. Red 

Grocer voisi olla vaikka Lihanneskauppias. mutta eihän sanaleikki aina aukene 

kaikille (tai kiireisessä työssä väähdä mieleen sillä sekunnilla). Marmaduke tai 

Karvinen, aivan sama. Kokonaisuus ratkaisee. 

25. Siis jos vitsin käännöstä arvioi akselilla hauska<-->asiallinen, ja toisaalta 

mahdollinen<-->outo (siis esim. Mainila yhdysvaltalaisessa miljöössä on outo), niin 

ideaalitilanne olisi hauska+mahdollinen. Mutta siihen ei aina pääse ja ilmeisestikin 

toiseksi paras vaihtoehto on asiallinen+mahdollinen. Hauska+outo on vaarallinen 

yhdistelmä, koska silloin kääntäjän oma ääni alkaa kuulua ja tv-ohjelmissa se 
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harvoin on ok. Jossain absurdeissa ohjelmissa, Monty Pythonissa esim. ehkä 

sallitaan sellainenkin? 

26. Jos olisikin kyse 15 vuotta suomennetusta jaksosta, tuskin edes puhuisimme siitä 

täällä. Simpsoneita silloin kääntäneelle Sari Luhtaselle maksettiin työstä järkevä 

korvaus, joten hän pystyi tekemään järkeviä ja pohdittuja käännösratkaisuja. 

Puolitoista vuotta sitten MTV Median pomot tekivät suuressa viisaudessaan 

päätöksen ulkoistaa kääntäjänsä Broadcast Text -nimiseen av-käännöstoimistoon, 

jossa kääntäjien tulot olisivat romahtaneet kolmasosaan aiemmasta. Lähes kaikki yli 

sadasta kääntäjästä kieltäytyivät työskentelemästä yritykselle. Tämän kaiken 

seurauksena MTV3 menetti käytännössä ilmaisen oikeutensa käyttää vanhojen 

kääntäjiensä käännöksiä uusinnoissa. Ulkoistamisen seurauksena uusintaoikeuksista 

olisi pitänyt maksaa pieni summa joka esityskerrasta. Tämä ei talolle sopinut, joten 

nyt se käännättää kaiken uudestaan - hyvin halvalla ja hyvin nopeasti. Niin halvalla 

ja nopeasti, että taitavakaan kääntäjä ei pysty yhtä sanaleikkiä kovin monta sekuntia 

pohtimaan. Siksi ruodimme täällä 15 vuotta vanhoja jaksoja. 

 

Discussion 6. 

OP Kääntämisestä noin yleensä: Miksi televisioon kääntävät ammattilaiset ovat ottaneet 

tavakseen muuttaa mittayksiköt ja jopa valuutat SI- Ja euro-järjestelmään?????? 

HAloo! Kyse on kulttuurisidonnaisesta asiasta, johon ei minun mielestäni saisi 

missään tapauksessa puuttua! Jos tv-katsoja ei tiedä kuinka pitkä on maili, niin se on 

merkki yleissivistyksen puutteesta. Minkä kurssin mukaan taala muuttuu euroksi? 

Entä rupla? Johtuu ehkä ammatistani, että olen tottunut muuttamaan mittayksiköitä 

edestakaisin palvellessani ulkomaalaisia asiakkaita. Siihen liittyen haluaisin vielä 

korostaa, että koneemme lentokorkeudet ilmoitetaan edelleen kaikkialla maailmassa 

jalkoina! (Vain ja ainoastaan) Älkää aliarvioiko katsojia. Tuuma on tuuma ja pintti on 

pintti! 

1. Komppaan. 
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2. Hei haloo, tekstityksien tarkoitus on saada katsoja ymmärtämään. Ja kyllä 

lentokoneissa matkustaville lentokorkeus kerrotaan myös metreissä. 

3. Lisäksi usein mittayksikön vaihtuessa merkitsevien numeroiden määrä kummasti 

lisääntyy. Suunnilleen sinnepäin arvioidusta 40 mailista tulee hämmentävän tarkka 64 

km. 

4. Niin, koska oot työksesi tottunut muuntamaan, niin se joka ei ole, on sivistymätön. 

Samalla periaatteella mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi osata kaavoittaa ja 

valmistaa esim. tekninen pilkkihaalari tai vaikkapa istuva urheiluvaatetus. Ettekö 

osaa? Ettekö tiedä miten mitat muunnetaan kolmiulotteiseksi kaavaksi? Te 

sivistymättömät! Sitä minä vaan, että voihan ne jättää alkuperäiseen muotoonsa ja 

meille sivistymättömille laittaa vaikka sulkeisiin noin-arvo. 

5. On kyllä helpompi seurata esim suurin pudottaja ohjelmaa kun painonpudotus 

ilmoitetaan teksteissä kiloissa. Olisi aika vaikeaa muuten mieltää enkä jaksa seurata 

jotain ohjelmaa taskulaskimen kanssa. 

6. Ketjun aloittajalle: Kuinkas sitten tieteelliset ohjelmat, joissa mittayksiköitä saattaa 

tulla useita peräkkäin? Jos ei ole haka päässälaskussa, niin ohjelman seuraamisen 

kannalta on ehdottomasti parempi kirjoittaa ne SI-järjestelmän mukaisesti, eikä silloin 

menetetä mielestäni mitään. Näin äkkiseltään tulee mieleen esimerkiksi 

Myytinmurtajat tai Top Gear, vaikka varsinkaan jälkimmäinen ei nyt mikään 

tiedeohjelma olekaan. 

7. Kyllä itseäni häiritsisi vaikkapa Suurin pudottaja -sarjaa seuratessa jos ilmoitettaisiin 

että montako tuumaa on lähtenyt vyötäröltä ja kuinka monta pounds (paunaa?) on 

lähtenyt painoa. Korkeuksiakin on hankala ynnäillä jaloissa      Minua saa aliarvioida 

katsojana, koska en jaksaisi pitää koko ajan unit converteria esillä ymmärtääkseni, 

onko se pullukka nyt laihtunut paljon vai vähän. 

8. Minä käsitän paljon paremmin si-järjestelmän määreet ja sitä paitsi jenkkien 

farehnheitit on maailmassa vähemmistöasemassa, joten minusta ne sietääkin kääntää. 

Kotiuttava kääntäminen kotiuttaa myös määreet. 
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9. Mun mielestä tämä riippuu täysin ohjelman tyypistä, ja niitähän riittää; ei ole yhtä 

ainutta totuutta tässäkään asiassa. 

10. Valuuttojen muuttamisesta olen samaa mieltä, mutta mittayksiköiden muuttaminen 

eurooppalaisiksi on yleinen ja järkevä käytäntö. Jos vaikka jostakusta henkilöstä 

sanotaan, että "he's five foot ten", niin pitääkö tämä muka suomentaa "hän on viisi 

jalkaa ja kymmenen tuumaa pitkä"? Se vie tuhottomasti tilaa ja panee katsojan 

käyttämään turhaa energiaa jalkojen ja tuumien muuttamiseen senttimetreiksi, kun 

taas "hänellä on pituutta on 178 cm" on nopeasti luettavissa ja välittömästi 

ymmärrettävissä. En näe tällaista kulttuurisidonnaisuuden häivyttämistä kovin 

merkittävänä menetyksenä. 

11. Ottamatta sen enempää kantaa itse sisällöllisen asiaan, niin muistakaa, että tv-

ohjelmien tekstitys ulkoistettiin alihinnoitetuille firmoille, jotka eivät pysty noilla 

hinnoilla mitenkään käyttämään ammattitaitoisia kääntäjiä. Pätevät kääntäjät 

irtisanottiin ainakin näillä kaupallisilla kanavilla... 

12. En ole ihan vakuuttunut ajatuksesta. Joskus katsojat tarvitsevat apua outojen 

mittayksikköjen tajuamisessa. 

Toinen äärimmäisyys olisi luottaa katsojien sivistyneisyyteen ja lopettaa kääntämisen 

kokonaan. 

Kielitaidottomuushan on myös yleissivistyksen puutetta!      

13. Nuo kupit on kans mainio esimerkki: ensin pitää tietää vaikkapa, onko US-kuppeja 

vai brittikuppeja... Ja eikös ausseillakin ole oma kuppikokonsa? Mää oon oppinut, 

että meillä kuppi on 1,5 dl. 

14. Rahayksiköitä ei kuitenkaan pidä siinä tapauksessa kääntää jos salaisella agentilla on 

piilossa viisi passia ja neljän eri maan valuuttaa. Mutta muutoin käännös auttaa, koska 

katsoja joutuisi joka tapauksessa kääntämään yksiköt paikalliseen muotoon. 

15. Kun kerran käännetään niin käännetään. Myös mittayksiköt, sillä farenheitit, mailit ja 

tuumat, saati sitten painoyksiköt vievät sitä näppituntumaa oleellisesti siitä missä 

mennään. 
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Kannatan lämpimästi kääntämistä loppuun saakka, ei jätetä kesken. 

16. Tekstityksen yleisenä tarkoituksena on auttaa katsojaa seuraamaan ohjelmaa ilman, 

että viestintä katkeaa. Mittayksiköiden räknaaminen kesken ohjelman vaikeuttaa 

ohjelmasisällön ja juonen seuraamista. Ulkomaiset mittayksiköt eivät ole välttämättä 

kaikille tuttuja, jos ei joudu niiden kanssa jatkuvasti tekemisiin. Ohjelmat sen sijaan 

on suunnattu pääasiassa suurelle yleisölle. Poikkeuksia tästäkin toki on lähinnä 

muista viestinnällisistä syistä, esimerkiksi jos mittayksiköllä on läheinen 

kulttuurisidonnainen yhteys ohjelmasisältöön. Yleistä mustavalkoista vastausta tähän 

ei kuitenkaan ole, vaan viestintätilanne on aina ratkaiseva. Myös suuntaa-antavat 

mitta-arviot tulisi teksityksessä pyöristää, jollei tarkkaan ilmaisuun liity jotakin muuta 

viestintäyhteydestä juontuvaa, esim. kohdekielen syytä. 

17. Niin, kääntäessä pitäisi ottaa kohderyhmä tai tässä tapauksessa kohdekatsojaryhmä 

huomioon. Ei voi olettaa, että keskivertokatsoja tietää kaikki samat asiat, jotka 

kääntäjä tietää. 

18. Joo kyl lentokorkeudet ilmoitetaan jalkoina, niille jotka työskentelevät niiden kanssa 

jolloin se vaikuttaa suoraan turvallisuuteen. Kyl meille tyhmille junteille on paljon 

helpompaa ja ihan okei operoida metreillä. 

19. Samaa olen miettinyt! Turhan takia muuntavat yksiköt. Ei me nyt niin avuttomia olla, 

ettei tarvittaessa itekin osattais muuntaa, jos siihen on tarvetta. 

20. Jokainen puhukoon omasta puolestaan. En minäkään ole avuton, ei vain huvita ryhtyä 

tekemään päässälaskuja tai kaivamaan taskulaskinta esiin jotain tv-ohjelmaa 

katsoessa. Onko se, että britit tai amerikkalaiset puhuvat teksityksessä senteistä ja 

kilometreistä, tosiaan niin kamalaa katseltavaa? 

21. Teknisissä teksteissä niitä EI saa kääntää - enkä suosittelis muuallakaan. Miksi 

turhaan tuoda desimaaleja peliin, jos alkuperäinen on kokonaisluku? Ei se selvennä 

kenellekään yhtään sen enempää. Hieman viitseliäisyyttä sitä pitää löytyä 

katsojaltakin. Siinähän oppii uusia asioita. 
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22. Selvästi likimääräisen mitan muuntaminen tarkasti on kääntäjältä (alkeellinen) virhe, 

mutta se on eri asia kuin mittayksiköiden muuntaminen sinänsä. Kyllä sellaiselle 

katsojalle, joka on tottunut metreihin ja sentteihin, niiden käyttäminen jalkojen ja 

tuumien sijaan nimenomaan selventää. 

23. Teknisten tekstien kohderyhmänä ovat asiantuntijat, jotka varmaan osaavat tehdä 

yksikkömuunnokset sujuvasti. Tv-ohjelmia taas katsovat "kaikki". Aika harva jaksaa 

opetella anglosaksien kryptisiä mittayksikköjärjestelmiä. Mielestäni pitää kuitenkin 

miettiä, mikä on tekstin funktio. Kaunokirjallisuudessa, kuten runoissa tai 

historiallisissa romaaneissa, erikoiset mittayksiköt luovat tunnelmaa ja paikallisväriä, 

mutta asiatekstissä mielestäni tärkeintä on se, että kohderyhmä ymmärtää. 

24. Eivät likimainkaan kaikki suomalaiset tiedä omaa pituuttaan jaloissa mitattuna 

(minäkään en tiennyt, ennen kuin tämän ketjun yhteydessä tulin sattumalta 

selvittäneeksi). Kääntäjä ei voi noin vain lähteä siitä, että "kun minä tämän tiedän, 

niin kaikki muutkin tietävät, ja jos eivät tiedä, niin sittenpä ovat yleissivistymättömiä 

moukkia!" Olennainen osa kääntäjän ammattitaitoa on kohderyhmän tietämyksen 

arviointi ja sen perusseikan pitäminen mielessä, että käännöksen *ensisijainen* 

tarkoitus on avustaa katsojia/lukijoita eikä opettaa heitä. Kääntäjä, joka eri 

vaihtoehtoja punnitessaan pitää ensiarvoisen tärkeänä, että "oppivatpa nyt sitten 

typerykset jotain jaloista ja tuumista, hah hah", ei ymmärrä kääntämisen merkitystä. 

25. Se, että tietää, milloin mittayksiköt on syytä kääntää ja millä tarkkuudella, on osa 

kääntäjän ammattitaitoa. On yhtä typerää väittää että mittayksiköt pitäisi aina jättää 

kääntämättä kuin että ne pitäisi aina kääntää. 

26. Mua ei henk koht haittaa puoleen tai toiseen koska osaan yleisimmät mittayksikot 

kääntää päässäni, mutta ymmärrän kyllä jos joku ei osaa niin haittaahan se 

kohtuuttoman paljon joko koko ajan räplätä converteria tai tippua kärryiltä koska ei 

ymmärrä mistä määrästä puhutaan.      

27. Minua taas ovat ärsyttäneet sellaiset vertauskuvalliset mitat, kuten usein kuultu 

"equals the size of x footballfields" tms. Olen varmaan tosi sivistymätön kun en 

hahmota viittä ja puolta amerikkalaista jalkapallokenttää, vaan haluaisin mitat 

metreissä/neliömetreissä tai edes niissä jaloissa. 
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28. Olen täysin eri mieltä. Kääntäjän homma ei ole oarvostella käännöksen kuluttajia 

yleissivistymättömäksi. Elän metrijärjestelmässä. sopii siis palvella minua. 

29. Mielenkiintoinen aihe. Valuuttojen osalta tuli vielä mieleen että kääntäminen euroiksi 

on kyllä siinä mielessä ongelmallista, että silloin summaan toki vaikuttaa ohjelman 

tekohetki. Vaikkapa dollarin kurssi tänään, kaksi vuotta sitten tai pari vuosikymmentä 

sitten on toki vaihdellut paljonkin, ja vielä pitäisi päättää käännetäänkö tekohetken 

kurssiin vai nykypäivän arvoon. Oma lukunsa on vielä valuuttauudistusten 

muutokset, jolloin tyypillisesti valuuttojen summista on pudoteltu nollia pois - joskus 

suuriakin määriä. Voisiko tässä pitää nyrkkisääntönä, mitä kauemmas nykyhetkestä 

taaksepäin mennään sitä vähemmän valuuttojen kääntämiselle on painetta? Toki 

tekstin kontekstikin vaikuttaa aina      

30. Kyllä suomenkielisen tekstityksen soisi palvelevan suomeksi lukevia jne.      Se, 

tarvitsenko minä niitä tekstejä tai luenko edes niitä, riippuu täysin ohjelman 

alkuperäiskielestä ja sisällöistä. 

31. Avoin ja oppimishaluinen on aina hyvä olla, mutta en tiedä huvittaako minua 

sunnuntaiaamulla opiskella mittayksiköitä, mieluummin viihdytän itseäni sillä 

dokkarilla kuin istun sängyssä laskimen ja muistiinpanovälineiden kanssa.        

32. Televisiota katsotaan varmasti hyvin pitkälti viihteen vuoksi. Ei voi olettaa, että 

jokainen ohjelma olisi lähtökohtaisesti kaikille oppimisen lähde tai koulussa 

läpikäytyjen asioiden kertausta. Jos ylipäätään miettii kaikkea koulussa tai elämässä 

kertyneen tiedon määrää, ei ole edes mahdollista hallita sitä kaikkea aktiivisesti. 

33. Hyvä kääntäjä helpottaa ohjelman seuraamista ja ehkä jopa opettaa jotain samalla. Ei 

hän ylenkatso minun älyäni vaan käyttää omaansa muiden hyödyksi ja iloksi. 

34. Ja hyvä on olla johdonmukainen käännöksissään. Ettei esim saman kuninkaan nimi 

ole kolmessa eri kirjoitusasussa samassa ohjelmassa.      

35. Itse ehdottomasti haluan mailit käännettynä kilometreiksi aina silloin, kun se on 

johdonmukaista. Tärkeintä on ymmärrettävyys! Poikkeuksia voivat olla esimerkiksi 

erityisalojen käytännöt, tai tapaukset, joissa tehdään huumoria tilanteista, jotka 
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liittyvät SI-järjestelmän ja muiden mittajärjestelmien eroihin, kuten komedia, jossa 

kilometrit tienviitoissa hämmentävät jenkkituristia. 

36. Minusta on surullista lähteä siitä ajatuksesta, että kaikki, jotka eivät omaa samoja 

tietoja kuin itse, ovat sivistymättömiä moukkia. En pysty itse suhtautumaan näin 

vähättelevästi kanssaihmisiä kohtaan. Vaikken itse tarvitsisi lainkaan käännöksiä 

englannista tai ruotsista suomeen, tarvitsee sellaisia esimerkiksi 11-vuotias tyttäreni 

tai naapurin yli 90-vuotias Reino. Molemmat heistä ovat vallan kelpo ihmisiä omalla 

tavallaan ja ansaitsevat hyvät, omalle kulttuuritaustalle aukeavat käännökset. 

Mikäli oma tietotaso antaa aiheutta ylpeyteen, mitäpä, jos näistä asioista riemuittaisiin 

vain ihan hiljaa oman pään sisällä tai vaikkapa vain oman perheen kesken. 

37. En jaksanut kaikkia kommentteja lukea, joten sori jos tulee toistoa. Eivät nuo mittojen 

muutokset SI-järjestelmän mukaisiksi minua häiritse, paitsi jos kyseessä on jokin 

vanhaan aikaan sijoittuva ohjelma. Siis esim. Sherlock Holmes ei saa missään 

tapauksessa ruveta puhumaan metreistä tai kilogrammoista. Mutta jos alkaa tulla 

ohjelmaa, jossa on oleellista ymmärtää mitat, niin kyllä se muunnos on ihan järkevää 

kääntämistä. (Niitä anglosaksisia painoja ei kyllä tajua pirukaan - tai ainakaan minä.) 

Vähänkin vanhemmissa ohjelmissa valuuttojen muuttaminen on täysin älytöntä. 

Uutislähetyksissä (tai jossain vastaavassa?) olen muistaakseni nähnyt joskus 

alkuperäisen rahasumman perässä arvon euroissa, mutta sulkuihin merkittynä. 

38. Välillä tuntuu että toiset puhuvat aidasta ja toiset aidan seipäästä... Katsojan 

mielipiteenä voin sanoa että muutaman muun jo aiemmin esittämä perusohje 

"valuuttoihin ei kosketa mutta muut yksiköt muutetaan SI-järjestelmän mukaisiksi" 

on toimiva kun kerran puhutaan suomalaisille suunnatusta ohjelmasta. Uutisissa 

tottakai valuuttamuunnoskin suositeltavaa koska silloin puhutaan selvästi sen 

hetkisten kurssien pohjalta. Merimailit ja lentopinnat yms. ovat sitten erikseen koska 

ne ovat virallisessa maailmanlaajuisessa käytössä. 

Itse kannatan esim. moottorin iskutilavuuden ilmoittamista 365cid (6.0L) tyylillä 

koska silloin puristit tykkää ja valtaosa muustakin väestöstä silti ymmärtää mistä on 

kyse. Kyllä se on häviävän pieni osa peruskatsojista jotka jaksaisivat kaivaa 

muuntokertoimen jos sitä ei ole tehty vaikka asia jopa hieman kiinnostaisi vaan 
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tuumaavat ennemmin että miksei tuota ollut käännetty ja vaihtavat ehkä jopa kanavaa 

kun heitä alkaa harmittamaan. Se ei meinaan nykyään ole enää kovinkaan mahdoton 

ajatus koska ihmisten kyllästymispiste on laskenut huomattavasti. 

Poikkeuksia johtuen esim. ohjelman laadusta tai siitä että yksikköä on käytetty vaikka 

sanaleikin osana tottakai tulee aina eteen, joten mitään ei voi sanoa ehdottomaksi 

ohjeeksi       

39. Mut se on juurikin se et ne on tarkoitettu merenkulkijoille varoitukseksi. Eli 

verrannollisesti, jos ilmailuliikeenteelle annettais tiedotteita, ne annettaisiin jaloissa 

koska ne on tarkoitettu ammattilaisille ja ne on turvallisuussyistä vakiintunut yhteinen 

kieli ympäri maailman. Tässä menee ny hiukan puurot ja vellit sekasin. Jos puhutaan 

ammatti-ihmisille suunnatusta infosta on turvallisinta käyttää vallitsevaa järjestelmää 

(lentoliikenteessä on tunnettuja tapauksia muunnoksista jotka on aiheuttanut 

onnettomuuksia) mut jos kyse on jostain tv-ohjelmasta joka esitetään täysin 

maalikolle niin silloin on erittäin perusteltua että asiat esitetään mahdollisimman 

yksinkertaisesti muunneltuna. 

40. Mistähän takakylästä olenkaan kotoisin: minä toivon, että mailit jne. käännetään 

suomeksi.En toivo vain siksi, että mitat ovat erilaisia van koska haluan katsoa 

ohjelmia siten, ettei tarvitse mielessään alkaa vaihella mittoja. PS en ole mökin 

mummo. 

 

Discussion 7. 

OP Tämä ei ole oikeastaan niinkään "kukkanen" kuin luovaa kääntämistä.  Eilen tuli 

dokumentti Pohjois-Amerikan suurista järvistä ja erään niistä juontaja sanoi olevan 

samankokoinen kuin South Carolina.  Käännös: "Lapin kokoinen..."  (Minun on 

sanottava, että itseäni tällaiset ärsyttävät mutta ilmeisesti ammattikääntäjien parissa 

on koulukunta, joka nimenomaan kannattaa tällaisia "lokalisointeja".) 

1. Enemmän minua olisi ärsyttänyt, jos kääntäjä olisi käyttänyt nimeä South Carolina - 

kielitoimiston mukaan se on suomeksi Etelä-Carolina... Ja (olettaen että ko. osavaltio 
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on samankokoinen kuin Lappi), eiköhän tuo valittu käännös kerro yhdeksälle 

kymmenestä suomalaisesta enemmän kuin alkuperäinen vertaus ... 

2. Hmm. Määrittele "Lappi"? 

3. Eiköhän sillä suomalaiset yleensä tarkoita Suomen Lappi-nimistä maakuntaa tai 

vanhaa Lapin lääniä ... 

4. Kaksi kertaa "eiköhän"... Eli de facto myönnät vertauksen erittäin epätarkaksi. 

Alkuperäinen olisi ollut tarkempi ja jokaisen asiasta kiinnostuneen helposti 

selvitettävissä. 

Mutta olennaisempaa on se, että kalskahtaa pahasti silmään/korvaan, että kääntäjä 

panee jonkun suuhun vertauksia tai muita ilmaisuja, joita ei-suomalainen (tai tässä 

tapauksessa voisi sanoa jopa ei-pohjoismaalainen) 99,9% varmuudella ei ikinä 

käyttäisi eikä edes ymmärtäisi. 

5. Tämä ohjelma oli käännetty suomalaisille, jotka kyllä ymmärtävät vertauksen. Sitä 

paitsi tuskinpa ko. järvi on tarkalleen kerrotun kokoinen, eli alkuperäisessäkin on 

kyseessä pyöristys. Dokumenteissa on etusijalla informatiivisuus. Fiktiiviset ohjelmat 

ovat täysin eri asia, ja niissä on syytäkin pyrkiä noudattamaan alkuperäisen dialogin 

rekisteriä. 

6. Tuskinpa kovin monet "ei-suomalaiset" seuraavat ohjelmaa suomennettuna. 

7. Etelä-Carolina ei sano mulle mittakaavana yhtään mitään, Lappi sentään jotain -> 

Lappi on toivottava käännös. 

8. Lappi ei sano mulle mittakaavana yhtään mitään, Etelä-Carolina sentään jotain -> 

Etelä-Carolina on toivottava käännös. 

Kumman random internet-hörhön mielipiteen mukaan toi pitäs siis mennä? 

9. Perusperiaatteena alkutekstin informatiivisuuden säilyttäminen on minusta aivan 

oikea. Minulle Etelä-Carolinan koko ei kerro juuri mitään, "Lappi" edes jotain, eikä 

ole minusta mielekästä, että sen enempää alkukielisen kuin käännetynkään ohjelman 

katsojan pitäisi kesken ohjelman katselun ruveta googlailemaan pysyäkseen kärryillä. 
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10. Kyllä jokaisella suomalaisella on parempi käsitys siitä, minkä kokoinen on Lappi 

kuin minkä kokoinen on joku Etelä-Carolina! 

11. Palaan vielä hetkeksi tähän. Katson jo todistetuksi, ettei "Lapin kokoinen" ole järin 

tarkka vertailu. Jäljelle jää alkuperäinen kysymys, onko käännöksen "lokalisointi" 

järkevää. Minä pidän sitä vastenmielisenä käytäntönä, koska se tekee käännöksestä 

epärehellisen ja epäluotettavan oloista. 

En tiedä, onko vika ammattikääntäjien koulutuksessa vai heidän asenteissaan, kun 

eivät ymmärrä, että heidän roolinsa on olla vain inhimillinen käännöskone, ei mikään 

luova tekstintuottaja. 

12. Täsmällinen käännös ei ole sama kuin sanatarkka käännös. Kaikkea ei voi kääntää 

täsmällisesti. Kääntäjän kuuluu ensisijaisesti tuottaa kieltä joka on ymmärrettävää, 

varsinkin AV-käännöksissä jossa katsojan täytyy sisäistää ruututeksti nopeasti, ennen 

kuin teksti häviää ruudulta. 

13. Minä taas ASIAKKAANA, eli tekstin käyttäjänä edellytän, että kääntäjä ei toimi 

käännöskoneena, vaan välittää merkityksiä. 

Jos ohjelmassa todettaisiin lähdekielellä jonkin maantieteellisen kohteen olevan "Hà 

Tĩnhin maakunnan kokoinen", ja tekstityksessä samoin, en tulisi hullua 

hurskaammaksi, vaan pitäisin kääntäjää ammattitaidottomana senttarina. 

Minua ASIAKKAANA nimittäin kiinnostaa saada riittävän tarkka mielikuva asiasta. 

14. Olisi mielekästä myös miettiä sitä, miksi tuota järven kokoa ylipäätään verrattiin 

minkään osavaltion kokoon. 

No siksi, että sen alkuperäisellä kohdeyleisöllä on jonkinlainen käsitys kyseisen 

osavaltion koosta, vähintään suhteessa omaan osavaltioonsa tai muihin osavaltioihin. 

Täten kyseessä on havainnollistus, ja koska AV-teksteissä ei ole tilaa eikä aikaa 

alaviitteille, on käännettävä ilmaisun takana oleva merkitys, ei raakasisältöä. Se, että 

englanninkielisiä ohjelmia katsovat yleensä osaavat englantia niin hyvin, että 
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kykenevät vertaamaan lähdetekstiä käännökseen, aiheuttaa sitten tällaista hassua 

interferenssiä, mutta en näe ongelman olevan kääntäjän valitsemassa strategiassa. 

15. Eihän se alkukielinen kommenttikaan ollut tarkka vertailu, vaan siinä kerrottiin minkä 

kokoluokan alueesta on kyse. Jos vaadit tarkkaa tietoa, olisi alue pitänyt ilmoittaa 

neliömetreissä (tai jos sallit vähän suurpiirteisemmän tiedon, neliökilometreissä), vai 

mitä imperial-mittayksikköä Jenkeissä tässä tilanteessa käytettäisiinkään. Väitän, että 

meillä kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä, minkä kokoluokan alue Lappi on, aika 

harva tietää minkä kokoinen alue Etelä-Carolina on. Käännöksen tehtävä on 

mielestäni kuitenkin välittää tietoa ja merkitystä. 

Ja kun katsoo miten ihmiset on täällä eri mieltä tästä asiasta kanssasi, voi aika 

turvallisesti sanoa että parhaassakin tapauksessa (sinun kannaltasi) tämä asia ei ole 

yksiselitteinen, ja voi mennä suuntaan (tarkka sanasta-sanaan käännös) taikka toiseen 

(käännös joka on relevantti kohdeyleisölle). Jos tämä ärsyttää sinua, suositan että 

menet huutamaan tyynyyn. 

Hassua sinänsä, minulla ei edes ole tästä asiasta voimakasta mielipidettä suuntaan 

taikka toiseen. Ärsyttää vain tuollainen raivoaminen ja ärsyttävä asenne. 

Ja jos nyt olet itkupotkuraivareiltasi rauhoittunut: saat FB:ssä uuden rivin kun pidät 

shift-nappulaa pohjassa painaessasi enteriä. Ole hyvä. 

16. Mielenkiintoista pohdintaa. Minä puolestani ihailen kääntäjiä, jotka eivät vain 

mekaanisesti käännä, vaan "kääntävät" myös ajatuksen. Usein ehdin ajatella, että 

hups, tätäpä ei voi kääntää suomeksi - tai ainakin suora käännös on todella kökkö - ja 

ilahdunkin, kun kääntäjä on nähnyt vaivaa ja suomentanut myös ajatuksen. 

Esimerkiksi Frasier-ohjelmassa oli tällaisia hyviä oivalluksia. Ja samoin on 

Simpsoneissa. 

Minulle Lappi on käsitteenä hyvinkin selkeä, eli se iso alue tuolla pohjoisessa 

Suomessa, joka alkaa Posion ja Kemin tienoilta ja päättyy käsivarressa Enontekiöön 

ja päälaella Utsjoelle. 
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17. Joo, on hölmöä esittää juontajan puhuvan Lapista, josta hän ei ehkä tiedä mitään. 

Mutta käännökseen olisi kuitenkin voinut lisätä suomalaisille paremmin avautuvan 

vertailukohdan. 

18. Tässä on kyllä sellainen nyanssi, että Etelä-Carolinalla on yksiselitteiset rajat, jotka 

lienevät pysyneet samoina parisataa vuotta, kun taas Lapin rajaa on siirretty 

etelämmäs eri vaiheissa paljonkin, hallinnollisten ja kaupallisten tavoitteiden mukaan. 

Täten se pinta-ala, johon verrataan, on toisessa tapauksessa yksikäsitteinen ja toisessa 

jotain jokseenkin hämärää. 

19. Olen samaa mieltä siitä, että ”Lappi” ei epämääräisyytensä takia ole paras 

mahdollinen esimerkki tällaisessa yhteydessä. Lisäksi löytämieni tietojen mukaan 

Suomen Lappi (jota tässä ilmeisesti tarkoitettiin) on n. 20 000 neliökilometriä isompi 

alue kuin Etelä-Carolina. 

20. Se lokalisointi on ihan turhaa. Ei ole mitään syytä valehdella, että amerikkalaisen tv-

ohjelman amerikkalainen juontaja, joka vertasi jonkun järven pinta-alaa Etelä-

Carolinaan, olisi verrannut sitä johonkin muuhun. 

21. Tässä oletettavasti tarkoitetaan Suurista järvistä suurinta, Yläjärveä (Lake Superior), 

jonka pinta-ala on noin 82 100 km². Ala on varsin lähellä Etelä-Carolinan pinta-alaa 

82 965 km². Alkutekstin laatija on valinnut USA:n 50 osavaltiosta sen, jonka ala on 

lähinnä. Tämä voi toimia maassa, jossa ihmisten oletetaan tuntevan oman maan 

maantietoa, osavaltiot mukaan lukien, melko hyvin, ja jossa pinta-aloja yleisesti 

havainnollistetaan tähän tapaan. Aiemmin tällaisia rinnastuksia saatettiin jotenkin 

tolkullisesti kääntää Suomen lääneihin vertaamiseen, joskin repliikin 

suomentamisessa sellainen voi tuntua oudolta. Mutta nyt läänit on lakkautettu, ja 

nykyinen maakuntajako taas hämmentää aika lailla, koska se poikkeaa niin paljon 

historiallisesta maakuntajaosta ja koska harva meistä osaa hahmottaa nykymaakuntien 

koon. Sanoisin siis, että tällainen vertaus kuuluu sarjaan ”ei todellakaan voi kääntää”. 

Jos jotain on pakko näyttää repliikin kohdalla, niin järkevintä voisi olla pinta-alan 

mainitseminen sopivalla tarkkuudella, tässä varmaankin 80 000 km². Se ei ainakaan 

ole väärin eikä johda harhaan, vaikka se ei tietenkään kaikille sano mitään. Luulisin, 

että aika moni on kuitenkin painanut mieleensä Suomen nykyisen pinta-alan edes 
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yhden merkitsevän numeron tarkkuudella (reilut 300 000 km²), ja silloin tuollainen 

suure on aika hyvin hahmotettavissa. 

22. Erittäin hyvin sanottu. Suurelle yleisölle on tässä parasta esittää jokin kansantajuinen 

esimerkki siitä, mistä suuruusluokasta edes suurinpiirtein puhutaan. Ihan turhaa on 

nillittää tarkoista neliökilometreistä tai ampua hevosiakaan. 

23. Nyt kun sain aloittajalta vastauksen siihen, oliko kyseessä selostus- vai 

ruututekstikäännös, asia toki hieman muuttuu. Jos alkukielinen puhuja on ruudussa, 

on oltava erityisen tarkkana vertailukohtia valittaessa. Itse en olisi tuossa tapauksessa 

pannut suoraan "puhujan suuhun" Lappia, mtta jos se olisi mahtunut sulkuihin, olisi e 

h k ä käyttänyt sitä vaihtoehtoa. Nyt kun vielä saisimme tietää, millä kanavalla ja 

mikä ohjelma oli kyseessä, niin minäkin tiedän puranko tapausta kääntäjän kanssa vai 

en. 

24. Olen ihmetellyt samaa. Itselleni tulee tunne, että suomentaja pitää meitä niin tyhminä 

ettemme tiedä kuinka suuri kyseinen alue on. 

 

Discussion 8. 

OP Äskettäin tuli joltain kanavalta elokuva Niilin jalokivi, jota vilkaisin ohimennen parin 

minuutin ajan suunnilleen keskivaiheilta. Näkemässäni kohtauksessa Danny DeVito 

sanoo:  

- Holy shit and something in it!  

Tekstityksessä luki: 

- Pyhä Sylvi ja pari muutakin kylän akkaa! 

Miksi kääntäjä sepittää tekstitykseen sellaisia asioita, joita alkukielisessä repliikissä ei 

ole? 

1. Hauskahan tuo oli. Kaikille vitseille ei löydy käännöstä. Luin kerran artikkelin Monty 

Pythonin kääntämisestä, eikä todellakaan ollut kiitollista hommaa. 

2. Miksi idiomi pitäisi kääntää sanasta sanaan? Holy shit = (idiom) (slang) wow! oh my 

god! I don’t believe it! 
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3. Se, että kaikkea ei voi eikä pidä kääntää sanasta sanaan, ei ole mikään perustelu sille, 

että kääntäjä keksii omasta päästään juttuja, joita alkutekstissä ei ole. 

4. Koska tuota ei käännetä sanasta sanaan, siihen pitää väkisinkin keksiä sellaista mitä 

"alkutekstissä ei ole". 

5. Olenpa kuullut sanottavan "Voi Pyhä Sylvi" montakin kertaa. Tuo "pari muutakin 

akkaa" on minun mielestäni ihan luonteva jatko siihen. 

6. Miten ihmeessä kääntäminen ilman lokalisointia edes olisi mahdollista, kun ihmisten 

havainto maailmasta rakentuu kielen varaan? 

7. Kääntäjä sentään on sepittänyt omasta päästään vain tämän. Entäpä käsikirjoittajat? 

Millä oikeudella on menty keksimään koko tarina? 

8. aivan hyvä käännöshän tuo Pyhä Sylvi, yleisesti käytetty sanonta 

9. Olen myös kuullut käytettävän sanontaa "Pyhä Sylvi ja kaksi muutakin naista". Tuo 

"pari muutakin kylän akkaa" on loistava! 

10. Niinpä, kyseessä on suomen kielen vastaavanlainen ilmaus. Paitsi tietysti, jos tuossa 

kohtauksessa todellakin on kasa pyhää p***aa, esim. jonkun pyhimyksen 

puskassakäynnin jäljiltä ja kyseisessä biomassakasassa sitten on jokin esine.      

11. Minusta tuo on suomennettu erittäin hyvin. Idiomihan tuo alunperin on 

12. Tästä samasta syystäkö elokuvien ja sarjojen nimetkin pitää kääntää suomeksi?Tai 

siis keksiä joku hassunhauska käännös joka ei mitenkään liity alkuperäiseen.Ompa 

kiva sitten etsiä tietoa jostain elokuvasta jonka nimikin on jo käännetty päin helevettiä 

ja siinä sitten arvotaan että mikähän tämä leffa nyt sitten oikeasti on nimeltään. 

13. Nimien "kääntäminen" ei ole kääntämistä ollenkaan. Se on tuotteeen nimeämistä, ja 

sen hoitaa kääntäjän sijaan markkinointi. Tunnetuin tuloksin. 

14. Mahtava käännös! Vaikkei aina lokalisointi istukaan tai menee välillä isosti metsää, 

tässä toimii. Karmeampaa on mielestäni "kääntää" sanasta sanaan ja saada tulokseksi 

jotain, joka ei ole suomea, ei alkuperäiskieltä eikä oikein mitään muutakaan. Yöks. 
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15. Suomennoksessa ei pidä olla tuollaisia huuhaailmaisuja, jotka a) eivät perustu 

alkukieliseen ilmaisuun, b) eivät ole yleisesti käytössä suomen kielessä. 

16. Ks. yllä oleva linkki. Yleisesti käytetty suomalainen sanonta joka sopii käännöksenä 

tilanteeseen. 

17. EIkö tässä mennä nyt hieman hatarille vesille, jos taiteilijan visiota ruvetaan 

mielivaltaisesti kääntämään? Eikö tässä ole vaara siihen että kääntäjä kokee 

tietynlaisen jumaluuskompleksin ja luulee tietävänsä asian alkuperäistä taiteilijaa 

paremmin? 

18. Eihän tässä ole mielivaltaisesti käännetty mitään. 

19. Homman pointti tässä siis on se, että kun tätä lokalisoimista harrastetaan joka pirun 

paikassa, niin lopputulos on vain käsittämätön sekamelska. Jos tutkisin asiaa 

muutaman muunkin maan käännöksistä, löytäisin varmasti vielä enemmän hajontaa. 

Mikä hyöty tällä toiminnalla siis saadaan? Pitäisikö jokaisen henkilön kääntäjät 

poisluettuna siis mielestänne keskittyä vain ja ainoastaan nauttimaan viihteestään 

omalla äidinkielellään? 

20. Kääntämisen idea on tehdä se vieraskielinen teksti luettavaksi kielitaidottomille. 

Vähän on pakko lokalisoida asioita, kuitenkaan itse tarinaa murtamattta 

21. Jälleen kiukuttelen tästä kun TAAS päästiin off topicina aloituksesta (kotoutus) ilman 

tekstiä katsomiseen, eikä siinä mitään, enkä tietenkään tarkoita nyt täällä asiaa 

maininneita, kun en heitä tunne, enkä varsinkaan "kaikkien osaamaa" englantia, mutta 

yleinen tosiasia vaan on että moni luulee ymmärtävänsä kuulemaansa alkukieltä, kun 

se tekstitys on apuna luomassa tällaisen illuusion. Sehän sen tarkoitus on. Itsellä käy 

näin vähemmän osaamieni italian, espanjan ja ranskan kanssa, joita tekstityksen 

avulla innoissani luulen osaavani sitten hyvinkin        mutta odottakaas kun Serranon 

perhettä aikanaan katsoessa tekstit puuttuivat johan tuli hätä      

22. "Kääntäjä on väistämättä teoksen toinen kirjoittaja, jonka hankalana velvollisuutena 

on toisintaa toisen aiemmin kirjoittama teos mahdollisimman toimivasti toisen 

kulttuuripiirin asukkaalle ymmärrettäväksi." 
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Tämä ei perustele sitä, että jotain sellaisia ilmaisuja kuin "Pyhä Sylvi ja pari muutakin 

kylän akkaa!" pitäisi käyttää amerikkalaisen elokuvan suomenkielisessä 

tekstityksessä, koska suomalainen katsoja olisi ihan hyvin ymmärtänyt alkukielisen 

ilmaisun "holy shit", jos se olisi suomennettu esim. muodossa "voi paska". Kääntäjän 

tehtävänä EI, siis EI, siis todellakaan EI, EI, EI ja vielä kerran EI ole sepittää jotain 

omia runollisia ilmaisujaan, jotka eivät MILLÄÄN tavalla perustu alkutekstiin. 

23. Jännää, että aloittaja on näköjään ainoa kaikista ketjuun osallistujista jonka mielestä 

käännös ei ollut hauska, kontekstiin sopiva taikka hahmon luonteen mukainen. 

Kääntäjän ratkaisu käyttää ns. "itse sepittämäänsä runollista ilmaisua" näyttäisi siis 

olleen nimenomaan onnistunut, vaikka yksi henkilö kivenkovaan väittääkin ettei niin 

koskaan saisi tehdä. 

24. Onko alkuperäisen ilmaisun shit siis auttamattomasti tärkeämpi elementit kuin holy, 

kun "paskan" sisältävä ilmaisu on mielestäsi OK, mutta "pyhän" sisältävä ei? 

25. Oikeastaan asiassa mennään syvemmälle. 

Meinaan että jos ajatellaan kääntäjän pyrkimystä ja parhaan mahdollisen määritelmää, 

niin mikä kääntäjän näkemys näistä on ja millä perustein se haastetaan. 

Meinaan kun ensin pitäisi analysoida kyseisen virkkeen merkitys tarinankehityksen, 

rakenteen ja hahmonrakennuksen ja muiden vastaavien näkökulmasta ja todeta se 

niiden kannalta heikoksi. Siinä rinnalla pitäisi arvioda kääntäjän pyrkimyksen ja 

"parhaan mahdollisen" validiteettia ja niiden mahdollista ristiriitaa suhteessa 

kyseiseen virkkeeseen. Vasta tämän jälkeen pitäisi sitten siirtyä vähemmän 

oleelliselle eli tekstin merkityksen tasolla. 

Aika paljon vaivaa yhden paskan takia, mutta sellaista elämä on. 

26. Älkäämme unohtako lauseen loppua "...and something in it", joka ei itsessään ole 

mikään yleinen sanonta englannissa. Jos alkuperäinen lausahdus on jollain tavalla 

erikoinen, harvinainen tai normaalia vulgäärimpi kuten tässä tapauksessa, niin 

käännöksen tulee olla samalla tavalla erikoinen ja humoristinen. "Parin tytön" 

korvaaminen "parilla kylän akalla" mielestäni sopii viestimään nimenomaan sen, että 
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kyseessä on tälle hahmolle ominaisesti tavallista räväkämpi versio perinteisestä 

sadattelusta. 

27. Itsehän päädyn miettimään ilmaisun rytmiä ja siihen sisältyvää riimiä, jonka 

toteuttaminen paska-sanalla olisi hyvin vaikeaa. Pyhä Sylvi kumppaneineen osuu 

imho rytmillisesti yllättävän lähelle, vaikka itse riimi ei sisälly. 

"Voi paska" on käsittääkseni aina negatiivinen ilmaisu. "Holy shit" taas voi 

käsittäkseni ilmaista myös positiivista yllätystä tai ihastusta. Tämä nyanssiero 

saattaisi olla syytä huomioida käännöksessä. 

Toisaalta kaipaan aina sitä, että käytetyt ilmaisut olisivat riittävän tasapainoisia 

kompromisseja "lukijan" maailman ja teoksen maailman välillä (ellei sitten teos 

itsessään vaadi jotain muuta). Minulla on epäilys, että Sylvi (näin yksistään 

katsottuna) keikauttaa vaakaa vähän liikaa "lukijan" todellisuuden suuntaan. 

 

Discussion 9. 

OP Toissapäivänä tv:stä tuli Sylvester Stallonen eloluva D-Tox, jossa ilmaisu "Jerkwater, 

Wyoming" oli tekstityksessä "Takahikiä". 

Amerikkalaisten elokuvien tekstityksissä ei pitäisi mielestäni käyttää sellaisia 

ilmaisuja kuin "Takahikiä", joka on samanlainen suomalainen käsite kuin 

"Pihtiputaan mummo". 

1. Sitäpaitsi "Jerkwater" on sen verran alatyylinen ilmaisu, että "Takahikiä" ei ole edes 

sävyltään samanlainen termi. 

Esimerkiksi "hevonvittu" olisi ollut tyyliltään samaa tasoa kuin "Jerkwater, 

Wyoming". 

2. Kääntäjän on pakko käyttää käsitteitä, jotka ovat tuttuja käännöstekstin 

keskivertolukijalle. "Jerkwater" ei ollut minulle tuttu. 
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3. Minusta Takahikiä ei ole ollenkaan huono ratkaisu. Hevonvittua en missään 

tapauksessa laittaisi tekstitykseen. 

4. Aloittajalla on minusta ihan hyvä pointti: Takahikiä kuulostaa liian suomalaiselta 

istuakseen luontevasti jenkkileffaan. En käyttäisi itse. Hevonvittu on aika rankan 

näköinen kirjoitettuna, mutta onhan noita muitakin vaihtoehtoja. Itse en käytä edes 

sellaisia kuin "suksi suohon", jos ollaan paikassa, missä soista ei olla kuultukaan. 

AIna löytyy vaihtoehto. 

5. Mun mielestä takahikiä sopii ihan minne päin maailmaa tahansa. 

6. "Takahikiä" on minustakin ihan toimiva ratkaisu. Muitakin vaihtoehtoja epäilemättä 

on (Pihtiputaa, Peräkylä jne.), mutta tuskin ne ovat sen vähemmän suomalaisia kuin 

"Takahikiä". 

7. No eivät todellakaan ole, mutta onhan tässä nyt toki muitakin vaiohjtoehoja kuin 

suomalaiset paikannimet. Joku voi olla kotoisin vaikka hevon helvetistä. Riippuu toki 

kontekstista, mutta ei noissa aina tarvitse olla erisnimeä. 

8. "Takahikiä" ei ole minusta edes erisnimi, vaan vähän samantapainen käsite kuin 

"vittulan väki". 

9. A jerkwater town tarkoittaa kaukaista ja mitätöntä kaupunkia ilman minkäänlaista 

alatyylin vivahdetta. Sanat on tulkittava yhtenä kokonaisuutena. Virallista kieltä se ei 

ole tietenkään. Takahikiä toimii mainiosta tai miksei hevonkuusessa oleva paikka. 

Sanakirjan käyttö on taito sekin; on osattava tulkita kokonaisuuksia, ei vain irrallisia 

sanoja. 

10. "Hevon helvetti" on sekin minusta liian alatyylinen ilmaus. "Hevonkuusi" on 

parempi, mutta "takahikiä" on edelleen ehdotetuista paras. En oikein ymmärrä tätä 

kritiikkiä sanan "suomalaisuutta" kohtaan. Siitähän tv-tekstityksessä ja käännöstyössä 

muutenkin on kysymys, että vieraan kielen ilmaukset käännetään luontevalle ja 

ilmeikkäälle suomen kielelle, vai olenko ymmärtänyt jotain ihan väärin? 

11. Takahikiä/perähikiä ei minusta kuulosta paikalta Suomessa vaan paikalta missä vain. 

Takahikiällä voisi jopa asustaa jokunen punaniska.      
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12. Niitä kiistatta parempia muita vaihtoehtoja ei ole vielä oikein kuulunut, tai sitten 

minulta on mennyt jotain ohi. "Hevon helvetin" ja "hevonkuusen" sopivuus riippuu 

siitä, sopiiko kyseiseen kohtaukseen tuollainen lievästi alatyylinen ilmaus, ja 

"huitsinnevada" on (amerikkalaisperäisestä paikannimestä huolimatta) ihan yhtä 

suomalaiskansallinen ilmaus kuin "takahikiäkin". 

13. Ei "takahikiä" ainakaan minun ajatuksiani erityisemmin vie Suomeen. Olen aina 

mieltänyt sen pikemminkin "hiki"-sanan johdannaiseksi kuin viittaukseksi johonkin 

olemassaolevaan paikkaan, vaikka samalla olen ollut epämääräisesti tietoinen siitä, 

että senniminen paikkakuntakin saattaa olla olemassa, vaivautumatta koskaan 

ottamaan sitä selville (nyt se sitten selvisi). Tämä tietysti kertoo vain minun 

kielitajustani (ja maantieteen tuntemattomuudestani), mutta pointtini on se, että jos 

joku voi olla kyseisen sanan alkuperästä niinkin tietämätön kuin minä olin, niin se 

kertoo jo jotain siitä, että sana toimii kielessä pikemminkin yleiskäsitteenä kuin 

viittauksena spesifiin paikkaan. Samasta todistaa se pointti, että "takahikiä" usein 

kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, kun taas vaikkapa "Pihtiputaata" tavallisesti ei. 

14. Takahikiä ei ainakaan minua haittaa. Päin vastoin. Jos kyseessä on ennemminkin 

sanonta kuin varsinaisesti paikan nimeä tarkoittava ilmaisu, vaikka se paikan nimeen 

näennäisesti pohjautuukin. Paras ilmaisu on lähin suomalainen vastine ja takahikiä on 

tuohon tarkoitukseen ehkä suorin mahdollinen. Paikannimeä "Jerkwater" tuskin 

löytyy maailmasta, yhtään enempää kuin vaikkapa nimeä Joe Bloe, jonka tilalle voisi 

ihan hyvin laittaa vaikka Matti Meikäläisen tai vaikka keksiä jonkun oman, mutta 

suomalaisille helposti ymmärrettävän ilmaisun. Tärkeintä on, että käännöksen 

merkitys on ymmärrettävä. 

15. Ei mullekaan tule erityisesti Suomi mieleen sanasta takahikiä. Se vaan on mikä 

tahansa perähikiä. Hevonvitunhumpat sun muut on myös pitkiä sanoja. 

16. Kuten aiemmin on jo todettu, riippuu kontekstista. Jos Wyomingissa on oikeasti 

Jerkwater-niminen paikka ja tilanteessa viitataan konkreettisesti siihen, niin silloin ei 

tietenkään käännetä. Jos taas viittaa vain johonkin kaukaiseen pikkupaikkaan, niin 

Takahikiä tai Tuppukylä tai Hevonkuusi tai Peräkylä tai Huitsinnevada tms. ovat ihan 
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hyviä vaihtoehtoja. Pääasia että mahdollisimman vastaava mielikuva saadaan 

luoduksi suomalaiselle kohdeyleisölle. 

17. Siis tehän kirjoitatte appellatiivit toistuvasti nyt erisnimiksi. "Takahikiä" yms. ovat 

määritteitä, joilla kuvataan asioita yleisellä tasolla, eivät erisnimiä. 

18. Katsoi trailerin (siinä ei tätä esiintynyt) ja mieleeni tuli "tuppukylä". En helvetissä aio 

jättää häntä tänne tuppukylään. Silloin tuo "kaukainen, mitätön paikka" tulee hyvin 

esiin ilman sen kummempia pejoratiivisia lisävivahteita. Kelpaisiko? 

19. Mietin juuri "kyläpahasta", ja mielestäni se on liian vanhahtava. "Syrjäkylä" voisi 

mennä. Pidän kyllä tuosta "tuppukylästä" eniten. 

20. "Tuppukylä" on neutraali syrjäisen paikan vähättelevähkö kuvaus, Stallonenkin 

pureksimaksi murahdukseksi. 

Huvitti mielikuvani hänestä sanomassa "kyläpahanen". Muodollista, sievistelevääkin, 

kun ottaa huomioon, että "jerkwater" voisi kääntyä suomalaisittain paikaksi, joka 

tässä kirjoitttuna olkoon "korvenperä". Ei sekään SS:n sanomaksi alatyylisenä sovi. 

21. Jerkwater oli mulle aivan tuntematon joten rupesin selvittelemään ja törmäsin tuohon 

höyryveturiteemaan. Kuinkahan moni sitä oikeasti tietäisi entuudestaan? Siksi kaikki 

nää tuppukylät ja takahikiät ja kyläpahaset tuntuivat aivan osuvilta käännöksiltä. 

Joskus tuntuu että käännösten kritiikeissä mennään vähän sellaiseen turhaan 

besserwisser briljailuun. 

22. Lienee sanomattakin selvää, että jokainen puhuu täällä omissa nimissään eikä 

"universaalin totuuden" suulla. Ei sitä tarvitse jokaisen erikseen mainita. Universaalin 

totuuden sijasta kääntäjällä voi kuitenkin olla joitakin hyväksi havaittuja käytäntöjä. 

Yksi niistä on "when in doubt, don't" eli jos sanan käyttö yhtään epäilyttää (onkohan 

tämä liian slangia? ymmärretäänköhän tämä koko maassa? onkohan tämä liikaa 

lokalisointia? meneeköhän tämä liian härskiksi kiroiluksi?) ja alkuperäiselle on 

toinenkin vastine - synonyymi tai lähes synonyymi - niin parempi vaihtaa siihen 

toiseen. Tässäkin keskustelussa on jo nähty, että osaa katsojista liika lokalisointi 

ärsyttää ja toisaalta hyviä ja ihan yhtä ilmeikkäitä vaihtoehtoja löytyy kyllä. Miksipä 
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siis valita ehdoin tahdoin juuri se, joka herättää osassa katsojista torjuntaa, kun voisi 

toimia toisin ja palvella kaikkia katsojia? 

23. Mistä kääntäjä voi tietää esimerkiksi sen, että takahikiä saattaa herättää torjuntaa? 

Minusta ja ilmeisen monesta muusta takahikiän ei tarvi olla Suomessa, vaan 

sellaiseksi voi nimittää mitä vaan peräkylää missä päin maailmaa tahansa. Mutta 

kävikö tässä keskustelussa ilmi nyt sitten se, että jerkwater ei ehkä tarkoittaisikaan 

samaa asiaa (lokalisaatiokysymys sikseen)? 

24. Ja onko edes mahdollista palvella kaikkia katsojia? ( 

25. Joo, kaikkien katsojien palveleminen on käytännössä mahdottomuus, eikä minulle 

tulisi mieleenkään, että normaali suomen kielen sana "takahikiä" voi jotakuta ärsyttää. 

26. Kyseisen elokuvan tekstityksessä sana "Takahikiä" kirjoitettiin nimenomaan isolla 

alkukirjaimella ikään kuin se olisi suomalainen paikannimi. Mielestäni olisi ollut 

paljon parempi sanoa esim. "hevonvitussa", koska se olisi ollut sävyltään sama kuin 

ko. hahmon ko. repliikki ko. kohtauksessa. 

27. Tuo arvio 99 prosentista katsojista saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Suurin osa 

katsojista joko ei osaa riittävän hyvin englantia huomatakseen erinäisiä virheitä tai 

yksinkertaisesti ei välitä niistä vaan keskittyy mieluummin itse ohjelmaan. 

28. Summa summarum: missään kohtaa en ottanut kantaa parhaasta tai edes hyvästä 

suomennoksesta. Sanat saavat merkityksensä virkkeestä ja virkkeet koko tekstin 

kokonaisuudesta. Samoin repliikkien tulisi sijoittua kokonaisuuteen. 

 

  



81 
 

SUOMENKIELINEN LYHENNELMÄ 

Helsingin yliopisto 

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma 

Mirjam Lappalainen: Milloin kotouttaminen menee liian pitkälle? Kotoutettujen ruututekstien 

vastaanotto 

Maisterintutkielma, 45 s, 33 liitesivua, suomenkielinen lyhennelmä 6 s 

Toukokuu 2021 

 

Televisio-ohjelmat ja elokuvat ovat nykypäivänä yksi eniten nautituista viihteen muodoista. 

Monet ohjelmat ja elokuvat ovat Suomessa vieraskielisiä, pääosin englanninkielisiä. Sen 

vuoksi suomalaiset katsojat ovat tottuneet ruututeksteihin, sillä Suomessa tekstitykset ovat 

normi, ja dubbausta käytetään vain pienten lasten ohjelmissa. Voidaankin väittää, että 

tekstitykset muodostavat suuren osan teksteistä, joita suomalaiset lukevat. 

Koska tekstitykset ovat arkipäivää, ne synnyttävät paljon hyvin kriittistäkin keskustelua 

katsojien keskuudessa. Näin on etenkin sellaisten ohjelmien ja elokuvien kohdalla, joiden 

lähtökieltä katsoja ymmärtää, sillä se on tekstitysten ohella edelleen kuultavissa. Tällaisissa 

tapauksissa monet sanovatkin, etteivät tarvitse tekstityksiä lainkaan. Ruututekstien saama 

palaute on usein negatiivista, ja audiovisuaaliset käännökset herättävät huomiota vain, jos 

niissä on jokin virhe. 

Kiitos sosiaalisen median, mielipiteiden jakaminen on helpompaa kuin koskaan ennen. 

Tekstitysten kohdalla tämä on johtanut esimerkiksi julkisen Facebook-ryhmän luomiseen, 

jossa jäsenet ruotivat virheellisiä käännöksiä. Käännöskukkasia on alun perin tarkoitettu 

tekstityksissä esiintyvien hauskojen virheiden jakamiseen, mutta aina käännökset eivät ole 

välttämättä virheellisiä – esimerkiksi kotouttaminen on aihe, joka synnyttää ryhmässä paljon 

keskustelua, ja osa viestiketjuista sisältää jopa yli 200 kommenttia. Keskustelujen 

lähtökohtana on, että joku kritisoi kotouttamista, ja keskustelut pyörivät sen ympärillä, onko 

kotouttaminen hyväksyttävää annetussa kontekstissa. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia, miten katsojat vastaanottavat kotoutetut ruututekstit. 

Käännöskukkasia-ryhmää aktiivisesti seuranneena olen huomannut, että usein kotouttamisen 
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saama kritiikki johtuu siitä, ettei kommentoija yksinkertaisesti pidä kotouttamisesta 

ylipäätään. Vaikka kotouttamiseen suhtautuminen onkin siis subjektiivista, halusin nähdä, 

millaisia argumentteja katsojilla on kotouttamista vastaan tai sen puolesta. Nousevatko jotkin 

tietyt asiat yhä uudelleen ja uudelleen esiin? Mikä on katsojien suhtautuminen kotoutettuihin 

tekstityksiin? Hypoteesini on, että suurin osa kommentoijista pitää kotouttamista 

hyväksyttävänä, sillä sen voidaan nähdä helpottavan tekstitysten lukemista ja sisäistämistä. 

Toisaalta vastustajiakin varmasti on – onhan tutkimuksen lähtökohtana se, että keskustelujen 

aloittajat ovat kritisoineet kotoutettuja tekstityksiä. 

Pidän aihetta kiinnostavana, koska keskustelen käännöksistä ja nimenomaan tekstityksistä 

paljon ihmisten kanssa, jotka eivät ole kääntäjiä. Heidän kommenttinsa ovat samankaltaisia 

kuin Facebook-ryhmässä: monet kokevat, että kykenisivät itse tuottamaan parempia 

tekstityksiä kuin ammattikääntäjät. Palaute on siis negatiivista. Siksi onkin näin kääntäjänä 

mielenkiintoista nähdä, minkä takia katsojien suhtautuminen on negatiivinen, koska siitä voi 

mahdollisesti ottaa oppia ja sen perusteella tuottaa katsojia tyydyttävämpiä tekstityksiä. 

Audiovisuaalinen kääntäminen ja multimodaalisuus 

Audiovisuaalisen kääntämisen erottaa muista kääntämisen lajeista erityisesti 

multimodaalisuus. Kääntäminen on perinteisesti ymmärretty siten, että lähtökielen sanojen 

merkitys välitetään kohdekielelle. Tällä tavalla käännettävät tekstitkään eivät toki ole 

monomodaalisia, sillä ne saattavat sisältää kuvia, taulukoita sekä muita ekstralingvistisiä 

elementtejä, mutta käytännössä kääntäminen tapahtuu kuitenkin sanatasolla. 

Audiovisuaalisten tekstien merkitys sen sijaan välittyy aina usean eri moodin kautta, ja vaikka 

sanat ovat yhä kääntämisen keskiössä, muut moodit vaikuttavat siihen, millainen 

käännöksestä tulee. 

Saman voi ilmaista polysemioottisin käsittein. Jos jokin teksti on polysemioottinen, tekstin 

merkitys välittyy usean eri kanavan kautta. Audiovisuaalisissa teksteissä voidaan erottaa neljä 

semioottista kanavaa: verbaalinen ääni (puhuttu dialogi), nonverbaalinen ääni (musiikki ja 

ääniefektit), visuaalis-verbaalinen (tekstitykset) ja visuaalis-nonverbaalinen (kompositio ja 

montaasi). Tekstitykset, kuten kaikki muutkin edellä mainitut semioottiset kanavat ovat 

itsessään monosemioottisia, mutta yhdessä ne muodostavat polysemioottisen tekstin. 

Nimenomaan polysemioottisuuden vuoksi ruututekstit ovat erityisen alttiita kritiikille. 

Verbaalinen äänikanava on myös tekstitetyssä ohjelmassa läsnä ja sisältää lähtötekstin, jota 



83 
 

lähtökieltä osaava katsoja voi verrata käännökseen. Suomessa monet katsojat osaavat 

englantia melko hyvin, joten eroavaisuuksien huomaaminen on helppoa. Näin ei ole 

esimerkiksi käännösromaanien kanssa, koska lukija ei välttämättä ole lukenut alkuperäistä 

teosta ja vaikka olisikin, harva lukee käännöstä lähtöteksti saatavillaan. 

Kotouttaminen ja immersio 

Kotoutetut tekstitykset on helppo huomata, jos ohjelman tai elokuvan lähtökieltä ymmärtää. 

Kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteet ovat nykyään tuttuja Lawrence Venutin 

määritelmin. Kotouttaminen helpottaa lukijan työtä, sillä lähtökulttuurin elementit on korvattu 

kohdekulttuurin elementeillä, jolloin käännöksen lukeminen on vaivatonta. 

Vieraannuttaminen säilyttää lähtökulttuurin elementit, jotka saattavat olla kohdekulttuurin 

lukijalle vieraita. Vaikka kääntäjä voikin valita pääasialliseksi käännösstrategiakseen 

jommankumman, voi molempia strategioita käyttää samassakin tekstissä. 

Jan Pedersen on luonut kategorisoinnin ekstralingvististen kulttuuriviittausten 

käännösstrategioille, joka avaa kotouttavia ja vieraannuttavia käännösstrategioita vielä 

enemmän. Vieraannuttavia strategioita ovat säilyttäminen, tarkentaminen ja suora käännös, 

joista jokaisella on vielä lisäksi alakategorioita. Kotouttavia strategioita ovat yleistäminen, 

korvaaminen ja poisjättäminen. Pedersenin kategorisoinnissa virallinen vastine on oma 

erillinen kategoriansa, mutta tässä tutkielmassa olen sisällyttänyt sen kotouttaviin 

strategioihin. Tämän tutkielman kannalta merkittävin käännösstrategia on kotouttava 

korvaaminen, tarkemmin nimenomaan lähtökulttuurin viittauksen korvaaminen 

kohdekulttuurin viittauksella, sillä sen voidaan katsoa olevan strategioista kaikkein 

kotouttavin. Aineistosta käykin ilmi, että lähes kaikki keskustelujen aloitukset koskevat 

nimenomaan sellaisia käännöksiä, joissa on käytetty kyseistä käännösstrategiaa. 

Pedersen tuo ekstralingvististen kulttuuriviittausten käännösstrategioiden kategorisoinnin 

yhteydessä esille myös ”illuusion sopimuksen”. Katsojan ja kääntäjän välillä on sanaton 

sopimus siitä, että tekstitykset ovat ohjelman tai elokuvan todellinen dialogi, vaikka näin ei 

tietenkään ole. Sopimus kuitenkin mahdollistaa sen, että kohdekulttuurin katsoja voi nauttia 

ohjelmasta samalla tavalla kuin lähtökulttuurin katsoja. 

Ohjelmasta tai elokuvasta nauttimisen kannalta tärkeää on myös immersio, joka tarkoittaa 

käytännössä katsojan uppoutumista ohjelman tai elokuvan maailmaan. Tekstitysten vaikutusta 

immersioon ei ole vielä juurikaan tutkittu, mutta vähäisen tutkimuksen perusteella vaikuttaisi 



84 
 

siltä, että vaikutus on negatiivinen. Tekstitykset peittävät osan ruudusta, mikä siirtää huomion 

pois kuvasta. Immersio nousi tämän tutkielman aineistossa usein esille. 

Aineisto ja analyysi 

Aineisto kerättiin julkisesta Facebook-ryhmästä Käännöskukkasia. Ryhmän idea on, että 

ihmiset jakavat tekstityksissä bongattuja humoristisia ilmauksia, jotka usein johtuvat 

kääntäjän väärinymmärryksestä esimerkiksi kahden eri sanan samankaltaisen lausumisen 

vuoksi. Ryhmän alkuperäinen idea on nykyisin hieman kärsinyt, ja usein ryhmässä julkaistaan 

käännöksiä, jotka vain ovat virheellisiä, eivätkä niinkään käännöskukkasia. Tällaisetkaan 

virheet eivät kuitenkaan ole välttämättä varsinaisia virheitä, vaan pikemminkin virheellisiä 

subjektiivisesti. 

Ryhmä on luotu vuonna 2008 ja siinä oli tutkielman kirjoittamisen aikaan 10 701 jäsentä, 

mutta jäsenmäärä vaihtelee lähes päivittäin. Ryhmän tiedoista on nähtävissä, että ryhmässä 

tehdään myös julkaisuja päivittäin tai joka toinen päivä, ja ryhmä valikoitui aineiston 

lähteeksi juuri jäsenmääränsä ja aktiivisuutensa vuoksi. 

Keskustelupalstalla julkaistujen kommenttien analysoiminen herättää hieman eettisiä 

kysymyksiä, koska keskustelut ovat helposti löydettävissä ryhmästä käyttämällä 

hakutoimintoa. Kommentoijat on kuitenkin pyritty anonymisoimaan sisällyttämällä liitteisiin 

vain kommenttien sisältö, ja analyysissä esiin nostetut kommentit on käännetty englanniksi. 

Liitteissä ei myöskään ole kaikkia kommentteja, vaan ainoastaan tutkimuksen kannalta 

kaikkein oleellisimmat. Huomionarvoista on myös se, ettei tässä tutkimuksessa tutkita 

kommentteja kirjoittaneita henkilöitä vaan heidän kommenttejaan, eikä analyysi siten ole 

henkilökohtaista tai pyri halventamaan tai kritisoimaan kommenttien kirjoittajia. 

Tutkielman aineistoon seuloutui 9 kotouttamista käsittelevää keskustelua, ja kommentteja 

keskusteluissa oli yhteensä 1 011. Jokainen keskustelu käytiin manuaalisesti läpi ja 

kommentit kategorisoitiin niiden sisällön mukaan viiteen kategoriaan: 1) samaa mieltä 

aloittajan kanssa, 2) eri mieltä aloittajan kanssa, 3) aloittajan kommentti, 4) kääntäjän 

kommentti sekä 5) epäolennainen. Kategoria 5 sisältää luonnollisesti eniten kommentteja, 

sillä sosiaalisessa mediassa käytyjen keskustelujen luonteen vuoksi monet kommentit eivät 

suoranaisesti enää liity alkuperäiseen aiheeseen ja lisäksi on tyypillistä, että muutama 

kommentoija ajautuu väittelemään samasta aiheesta keskenään ns. alikeskustelussa 

alkuperäisen keskustelun sisällä. Kommentin kategorisoiminen epäolennaiseksi ei kuitenkaan 
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ole jokaisessa tapauksessa ollut mustavalkoista, sillä sisältö on saattanut etäisesti liittyä 

keskustelun aloitukseen, mutta se ei kuitenkaan ole ollut selkeästi kotouttamisen puolesta tai 

sitä vastaan, joten kommentti ei ole soveltunut kategorioihin 1 ja 2. Aineistossa oli tämän 

tutkimuksen kannalta epäolennaisia kommentteja 716. Määrä on 70,8 % kommenttien 

kokonaismäärästä 1 011 ja analysoitavaksi jäi 295 olennaista kommenttia.  

Kääntäjien kommenteille on oma kategoriansa, koska vaikka kääntäjien kommentteja olikin 

keskusteluissa melko vähän, tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää nimenomaan katsojien 

suhtautuminen kotouttamiseen. Näin ollen kääntäjien kommenttien sisällyttäminen 

kategorioihin 1 ja 2 vääristäisi lukemia. Lisäksi kääntäjät usein perustelivat kotouttamisen 

käyttämistä tai käyttämättä jättämistä sen sijaan, että olisivat olleet selkeästi jommankumman 

näkökulman puolella. 

Kuten jo aiemmin on mainittu, lähes kaikki aineiston keskusteluissa kritiikkiä keränneet 

kotoutetut ruututekstit koskivat sellaista kotouttamista, jossa jokin lähtökulttuurin viittaus oli 

korvattu kohdekulttuurin viittauksella, mikä on käännösstrategioista kaikkein kotouttavin, 

sillä se häivyttää käännöksestä lähtökulttuurin elementtejä. Suuri osa koski myös 

nimenomaan idiomeja tai vitsejä, joita ei voi kääntää sanasta sanaan, jos semanttisen 

merkityksen haluaa säilyttää, ja esimerkiksi vitsin olevan myös kohdekulttuurin katsojalle 

hauska. 

Analyysissä selvisi, että kotouttamisen vastustajilla sekä kotouttamisen puolustajilla oli 

molemmilla kolme pääasiallista argumenttia näkökulmaansa puolustamaan. Vastustajat 

nostivat esiin useimmissa tapauksissa kotouttamisen negatiivisen vaikutuksen immersioon: 

jos ohjelman tai elokuvan henkilöhahmo on amerikkalainen ja tarina sijoittuu Amerikkaan, 

ovat liian suomalaiset ilmaisut häiritseviä sen kannalta, että katsoja jää ihmettelemään, kuinka 

kyseinen hahmo voisi sanoa jotain niin suomalaista. Toisaalta ”liian suomalainen ilmaisu” on 

subjektiivinen ilmiö, sillä yhteisymmärrystä ei ollut esimerkiksi siitä, onko ”ei mennyt niin 

kuin Strömsössä” nykyään vain vakiintunut osa suomea lähes idiomaattisen statuksensa 

vuoksi, eikä siksi oikeastaan kulttuurisidonnainen ilmaus. 

Toinen argumenteista oli oikeastaan tapauskohtainen, eikä niinkään tarttunut itse 

kotouttamiseen, vaikka toki muutama kommentoija esittikin myös edellä mainitun 

argumentin. Erään ohjelman tekstityksissä oli verrattu yhden Suuren järven, Yläjärven, kokoa 

Lappiin, kun lähtötekstissä vertailukohtana oli ollut Etelä-Carolina. Lappia ei pidetty 
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yksiselitteisesti määriteltävissä olevana alueena ja vaikka selkeä määritelmä (Suomen Lappi) 

olisikin, on Lappi hieman erikokoinen kuin Yläjärvi. Käännöksessä häiritsi siis käytetyn 

ilmauksen epämääräisyys ja suoranainen virheellisyys. 

Viimeinen vastustava argumentti oli melko marginaalinen, mutta esiintyi kuitenkin sen verran 

usein, että se on huomionarvoinen. Osa kommentoijista oli sitä mieltä, että kotouttaminen 

aiheuttaa tunteen siitä, että kääntäjä aliarvioi katsojia; ikään kuin katsojat olisivat ilman 

kotouttamista liian tyhmiä ymmärtämään, mistä puhutaan. Tämäkin on tosin suhteellista, ja 

myöhemmin käy ilmi, että kotouttamisen puolustajilta löytyi tähän vasta-argumentti. 

Kotouttamiseen positiivisesti suhtautuvilla kommentoijilla oli niin ikään kolme argumenttia 

kotouttamisen puolesta. Vahvin argumentti koski merkityksen siirtämistä, josta aikaisemmin 

jo mainittiinkin: vitsejä ja idiomeja ei voi kääntää sanasta sanaan, sillä merkitys ei silloin 

välttämättä siirry. Monet pitivät sokeaa uskollisuutta tärkeämpänä sitä, että myös käännetty 

vitsi on hauska, vaikka se olisikin aivan eri vitsi kuin lähtötekstissä. Tällöin katselukokemus 

on myös kohdekulttuurin katsojalle samanlainen kuin lähtökulttuurin katsojalle, koska 

kohtauksen haluttu vaikutus välittyy. 

Toinen puolustava argumentti koski immersiota, jonka myös vastustajat olivat tuoneet esille. 

Jos tekstityksissä on käytetty jotain ilmaisua, joka ei ole katsojalle tuttu, saattaa hän joutua 

harjoittamaan tiedonhakua tai ei ainakaan osittain ymmärrä dialogia, mikä voi aiheuttaa 

hetkellistä hämmennystä. Myös tämä häiritsee ohjelman tai elokuvan maailmaan 

uppoutumista, ja immersio kärsii. 

Puolustajien viimeinen argumentti oli oikeastaan hyvin kiteyttävä: tekstitysten tulee palvella 

keskivertokatsojaa ja siksi kääntäjän tulee käyttää sellaista kieltä ja sellaisia viittauksia, joiden 

arvioi olevan suurimmalle osalle kohdekulttuurin katsojista tuttuja. Kaikkia ei siis voi 

miellyttää, ja tämän moni kommentoijista näytti ymmärtävän. Vaikka itse ajattelisi 

esimerkiksi jonkin ilmauksen olevan liian kädestä pitelyä, saattaa se jollekin toiselle katsojalle 

kuitenkin avata jotakin liian vierasta ilmausta. 

Analyysin tulokset eivät olleet maailmaa mullistavia, sillä lähes jokainen argumentti – oli se 

sitten kotouttamista vastaan tai sen puolesta – kohtasi keskusteluissa vasta-argumenttinsa. 

Kotouttamiseen suhtautuminen on siis subjektiivista ja siihen vaikuttaa monta tekijää. Oli 

kuitenkin kääntäjänä ilahduttavaa nähdä, että suuri osa kommentoijista ymmärtää kääntäjän 
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vaikeaa työtä, ja osa jopa eksplisiittisesti ilmaisi kiitoksensakin kääntäjille, jotka jaksavat 

nähdä suuren vaivan välittääkseen lähtötekstin hienoudet myös kohdekulttuurin katsojalle. 


