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1. Johdanto 

Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan suomalaisia verkkouutisia, joihin on sisällytetty 

englanninkielisen Twitter-julkaisun tai vähintään sen osan käännös. Twitterissä julkaistavien 

lyhyiden viestien eli tviittien tai twiittien (engl. tweet) liittämisestä osaksi verkkouutisia on 

tullut varsin yleistä, mutta ilmiö on varsin tuore, minkä vuoksi siihen keskittyvää tutkimusta ei 

ole vielä juurikaan tehty. Ilmiön taustalla voidaan katsoa olevan ainakin sosiaalisen median 

merkittävyyden kasvu. Twitterissä viestivät niin julkishallinnon toimielimet kuin 

yksityishenkilötkin, ja muun muassa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julkaisi 

presidenttikaudellaan viestejä hyvin aktiivisesti. Esimerkiksi Trumpin tai jonkin muun 

vaikutusvaltaisen toimijan tviittien voidaan katsoa olevan usein yhteiskunnallisesti merkittäviä 

ja lukijoita kiinnostavia, mikä selittää myös niiden uutisarvon. Kuitenkin suurelle yleisölle 

tuntemattoman yksityishenkilönkin tviitti voi alkaa levitä kulovalkean tavoin ja muodostua 

ilmiöksi, joka saa laajalti huomiota. Tällaisessa tilanteessa kenen tahansa Twitter-käyttäjän 

kirjoitus saattaa päätyä uutisen osaksi tai peräti aiheeksi (ks. esim. Nuutinen 2021). 

Mielenkiintoisen tästä ilmiöstä tekee kuitenkin käännöstieteen näkökulmasta nimenomaan se, 

vieraskielisistä, usein englanninkielisistä tviiteistä, joihin verkkouutisissa viitataan, on usein 

tehty uutiseen myös suomennos. Olen pannut merkille, että näissä suomennoksissa esiintyy 

toistuvasti kieltä, joka vaikuttaa suomen kielen normien vastaiselta tai muuten 

eriskummalliselta. Tarkemmalla tarkastelulla olen huomannut, että erikoiset ratkaisut ovat 

usein tuntuneet johtuvan lähtötekstin eli tviitin ilmausten tai rakenteiden vaikutuksesta. Jokin 

piirre tviiteissä on siis hiipinyt käännökseen tavalla, joka on tehnyt sen kielestä negatiivisella 

tavalla epätavallista, ainakin omasta mielestäni. Tutkielmassani käytän tästä ilmiöstä nimitystä 

negatiivinen siirtovaikutus. Käsitteellä viitataan käännöstieteessä tilanteisiin, joissa 

lähtötekstin vaikutus näkyy käännöksessä kohdekielelle epätyypillisinä sanoina tai rakenteina 

(Toury 2012 [1995]: 311). Käsittelen ilmiötä ja siihen liittyvää termistöä tarkemmin alaluvussa 

2.1. 

Käyn tämän johdannon alaluvussa 1.1. läpi työn tarkoituksen, tutkimuskysymykset, joihin etsin 

vastauksia, sekä analyysissa käytetyn menetelmän. Lopuksi esittelen alaluvussa 1.2. työn 

aineiston, annan taustatietoa verkkouutisista Suomessa ja esittelen yleisiä käsityksiä 

verkkouutisten kielestä.  
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1.1. Työn tarkoitus, tutkimuskysymykset ja menetelmä 

Tviittejä sisältävistä verkkouutisista tekemäni havainnot saivat minut kiinnostumaan niissä 

esiintyvien suomennosten tutkimisesta. Tässä tutkielmassa tarkastelen, millaista lähtötekstin 

vaikutuksesta johtuvaa norminvastaisuutta näissä englanninkielisten tviittien suomennoksissa 

voi katsoa esiintyvän ja millä perustein tämän norminvastaisuuden voi nähdä aiheutuvan 

lähtötekstin vaikutuksesta. Tutkielman tavoitteena on tviittikäännösten tarkastelun avulla lisätä 

tietoutta negatiivisesta siirtovaikutuksesta kääntämiseen liittyvänä haasteena, jotta sitä 

osattaisiin paremmin välttää myös verkkouutisten kirjoittamisprosessin yhteydessä 

tapahtuvassa kääntämisessä.  

Koska pyrin selvittämään, millaista lähtötekstin vaikutuksesta aiheutuvaa norminvastaisuutta 

verkkouutisten tviittisuomennoksissa esiintyy, käytän tutkielman analyysiosuudessa luvussa 4 

laadullista menetelmää. Negatiivisen siirtovaikutuksen esiintymisen osoittaminen ei ole kovin 

suoraviivaista, koska suomen kielen normit eivät ole yksiselitteisiä, ja käännösprosessia 

tuntematta voi olla vaikea sanoa, johtuuko jonkin normin rikkominen suomennoksessa todella 

lähtötekstin vaikutuksesta. Kutakin suomennosta ja sen lähtötekstiä täytyy tästä syystä 

analysoida erikseen, jotta voi osoittaa, millä perusteella suomennoksessa vaikuttaa olevan 

norminvastaista kielenkäyttöä ja miksi sen voi nähdä johtuvan lähtötekstin vaikutuksesta. 

Kuvaan menetelmää tarkemmin luvussa 3.3. 

1.2. Verkkouutiset Suomessa: taustatietoa aineistosta ja yleisiä käsityksiä verkkouutisten 

kielestä 

Tutkielman aineisto koostuu Ilta-Sanomien ja Yle Uutisten verkkouutisista, jotka sisältävät 

tviittikäännöksiä ja ovat julkisesti saatavilla. Keskityn nimenomaan englanninkielisiä tviittejä 

ja niiden suomennoksia sisältäviin verkkouutisiin, sillä pääaineeni on kandidaatintutkinnossani 

ollut englannin kääntäminen ja maisterintutkinnossani kieliparini on suomi–englanti. 

Nimenomaan englanninkielisiä tviittejä käännetään verkkouutisiin todennäköisesti useammin 

tai vähintään yhtä usein kuin muunkielisiä tviittejä, joten kielipari sopii aiheen tutkimiseen 

hyvin. Aineistoa, sen keräämistä ja rajaamista sekä aineistoon liittyviä eettisiä ja oikeudellisia 

näkökohtia käsittelen tarkemmin luvuissa 3.1. ja 3.2. 

Reuters-instituutin Digital News Report -kyselytutkimuksesta käy ilmi, että 54 prosenttia suo-

malaisista käytti vuonna 2020 internetiä pääasiallisena uutislähteenään. Ainoastaan 
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verkkomedian uutisia seurasi tuolloin 22 prosenttia suomalaisista. (Reunanen 2020: 10.) Ei siis 

liene yhdentekevää, millaista kieltä verkkouutisissa esiintyy. Verkkouutisilla tarkoitan tässä 

yhteydessä siis uutisartikkeleita, jotka on julkaistu verkossa, mutta määrittelen käsitteen 

verkkouutinen tarkemmin alaluvussa 2.3. Koska verkkouutisia lukevat lähes kaikki ja 

kaikenlaiset suomalaiset, niitä voi verrata teksteinä esimerkiksi ruututekstityksiin. Jääskeläinen 

(2007: 120) toteaa, että koska ruututekstitykset ovat niin merkittävä osa suomalaisten 

arkilukemista, on tärkeää, että niiden kieli on selkeää, helppolukuista ja muutenkin laadukasta. 

Samaa voisi sanoa myös verkkouutisista ja niissä esiintyvistä käännöksistä.  

Verkkouutisten kieli on puhuttanut Suomessa varsin laajasti, ja niin kielioppi- kuin asiavirhei-

den on katsottu olevan yleisiä (Eloranta 2013b; Vehkoo 2011: 53, 212). Eritoten vieraskielisistä 

lähteistä käännettyjen uutisten huonolaatuinen suomen kieli on Vainion (2020) mukaan 

kiinnittänyt myös kääntämisen tutkijoiden huomion. Uutiskäännöksissä esiintyvä interferenssi 

on puolestaan herättänyt keskustelua kääntäjien ja käännöstieteeseen perehtyneiden 

keskuudessa, muun muassa Facebookin Käännöstiede-ryhmässä tammikuussa 2020. 

Interferenssi-käsitteellä kuvataan tilanteita, joissa jokin lähtötekstin piirre siirtyy 

käännösprosessissa kohdetekstiin (Newmark 1991: 78). Esittelen interferenssiä käsitteenä 

tarkemmin alaluvussa 2.1.  

Uutisten käännöskukkaset ovat perinteisesti herättäneet suomalaisten keskuudessa huomiota – 

Helsingin Sanomissa käännettiin jo 1970-luvulla ruotsinkielinen sana simbassäng (uima-allas) 

simpanssisängyksi (Vasantola 2019), kun taas 2010-luvulla lukijoita hauskuutti esimerkiksi 

MTV:n verkkouutisessa esiintynyt kömmähdys, jossa natseja vastaan taisteleminen (engl. 

fighting the Nazis) oli kääntynyt Nazisin taisteluksi (Valta 2012). Näin selkeät käännösvirheet 

jäävät harvoin huomaamatta, mutta hienovaraisempiin kieliongelmiin ei välttämättä kiinnitetä 

samalla tavalla huomiota. Näin ollen on mielenkiintoista selvittää, kuinka paljon uutisten 

tviittikäännöksissä esiintyy lähtötekstin vaikutuksesta aiheutuvia ongelmakohtia ja millaisia ne 

ovat. Selkeät asiavirheet lienevät ongelmista vakavimpia, mutta jo suomen kielen normien 

vastaiset rakenteet tai ilmaukset voivat johtaa lukijaa harhaan tai vaikeuttaa ymmärtämistä. 

On varmasti moniakin syitä sille, miksi erityisesti verkkouutisissa tuntuu olevan paljon vir-

heitä. Yksi näistä liittyy nopeaan tahtiin, jolla verkkouutisia tuotetaan: lehdet tarvitsevat ver-

kossa paljon klikkauksia, joten on kannattavaa tuottaa nopeasti suuri määrä uutisia (Fenton 

2010; Vehkoo 2011: 213). Vaikka aikapaine ei koske yksin verkkouutisten tuotantoa, kirjoite-

taan verkossa julkaistavia juttuja nopeammalla tahdilla kuin painettuun lehteen päätyviä juttuja 
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(Kuutti 2015: 84; Eloranta 2013b). Nopea kirjoitus- ja julkaisutahti taas ymmärrettävästi johtaa 

helposti virheisiin ja epäilemättä myös käännösratkaisuihin, joissa voi nähdä parantamisen 

varaa. Suomalaisten toimittajien tekemästä kääntämisestä kirjoittanut Vainio (2020) toteaakin, 

että ”kiireinen työtahti ja kääntäminen sujuvaksi suomeksi on usein vaikea yhdistää”.  

Olen jakanut tämän tutkielman viiteen päälukuun. Toisessa luvussa käsittelen tutkittavaa 

ilmiötä, eli negatiivista siirtovaikutusta, ja tutkittavaa aineistoa, eli verkkouutisia, tviittejä ja 

uutiskäännöksiä, koskevaa aiempaa tutkimusta. Työn kolmannessa luvussa esittelen työn 

aineiston ja käyn läpi, miten aineisto on kerätty ja millaisia oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä 

aineistoon liittyy. Kolmannessa luvussa käyn läpi myös käyttämäni menetelmän, ja neljännessä 

luvussa analysoin työn aineistoa laadullisesta näkökulmasta. Viimeinen, viides luku sisältää 

yhteenvedon työn tuloksista ja päätelmistä sekä niiden myötä heränneitä ajatuksia 

mahdollisesta jatkotutkimuksesta. 

2. Tutkittavaan ilmiöön ja aineistoon liittyvä keskeinen tutkimus 

Tässä luvussa käyn läpi aiempaa tutkimusta, joka on oman tutkielmani kannalta oleellista. 

Pureudun ensin alaluvussa 2.1. interferenssi-käsitteeseen esitelläkseni sen laaja-alaisuutta ja 

tarkentaakseni, miten sovellan käsitettä tässä tutkielmassa. Tämän jälkeen selvennän 

alaluvussa 2.2., mitä voidaan tarkoittaa sillä norminvastaisuudella, jota interferenssin usein 

väitetään käännöksiin tuovan. Jotta tutkimusaineistoni luonne tulisi mahdollisimman selkeäksi, 

käsittelen alaluvussa 2.3. verkkouutisten ominaispiirteitä ja alaluvussa 2.4. sekä Twitteriä 

sosiaalisen median palveluna että syitä sille, miksi tviitit ovat yleistyneet osana verkkouutisia. 

Koska tutkimusaineistoani ovat uutisissa esiintyvät käännökset, perehdyn alaluvussa 2.5. 

journalismin ja kääntämisen yhteyttä käsittelevään tutkimukseen. 

2.1. Interferenssi sekä negatiivinen ja positiivinen siirtovaikutus 

Tarkastelen tässä tutkielmassa käännöksiä, joissa lähtötekstin vaikutus on tuonut kohdetekstiin 

negatiivisena pidettäviä piirteitä. Näitä piirteitä voivat olla esimerkiksi lähtötekstin 

sanajärjestyksen tai rakenteen siirtyminen kohdetekstiin tavalla, joka tekee kohdetekstistä 

suomen kielen normien vastaisen tai muuttaa tekstin merkitystä. Tätä ilmiötä tutkittu 

käännöstieteessä varsin paljon. Yksi keskeisimmistä sen tarkasteluun soveltuvista käsitteistä 

on interferenssi, jota käsittelen tässä alaluvussa. 
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Käännöstieteessä interferenssillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa jokin lähtötekstin piirre siirtyy 

käännösprosessissa kohdekieliseen tekstiin eli käännökseen. Tällainen piirre voi olla niin lau-

serakenne, sanajärjestys, idiomi kuin pilkutus tai virkepituuskin. Interferenssi viittaa laajassa 

merkityksessään kaikkiin tapauksiin, joissa lähtötekstin kieli vaikuttaa kohdetekstin kieleen, 

positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. Näin ollen interferenssin voidaan ajatella olevan ta-

valla tai toisella läsnä kaikessa kääntämisessä, ja sitä on pidetty yhtenä kääntämisen ”laeista”. 

(Newmark 1991: 78; Toury 2012 [1995]: 311–315; kääntämisen universaaleista ja laeista 

tarkemmin ks. esim. Chesterman 2010.)  

Käännöstieteen ohella interferenssiä on tutkittu monilla muillakin tieteenaloilla. Interferenssiä 

käsitteenä tutkineiden Paulaston, Kolehmaisen, Kumpulaisen, Meriläisen ja Riionheimon 

(2014: 408) mukaan ”interferenssi liittyy läheisesti kaikkeen sellaiseen tutkimukseen, jossa 

tarkastellaan kahden tai useamman kielen puhujien välisiä kohtaamisia, kaksi- tai monikielisiä 

puhujia ja kielten välisiä kontakteja”. Interferenssiä onkin tutkittu esimerkiksi 

kontaktilingvistiikassa ja toisen kielen omaksumisen tutkimuksessa (Paulasto ym. 2014). 

Koska tutkimuskohteenani ovat käännökset, käsittelen kuitenkin tässä alaluvussa interferenssiä 

nimenomaan käännöstieteen näkökulmasta. 

Toury (2012 [1995]: 311) tuo esille, että interferenssi voi näyttäytyä käännöksissä niin 

negatiivisena kuin positiivisenakin siirtovaikutuksena (engl. transfer). Negatiivinen 

siirtovaikutus tarkoittaa lähtötekstin vaikutuksesta aiheutuvia poikkeamia kohdekielen 

kodifioiduista konventioista, kun taas positiivinen siirtovaikutus kohdekielessä tavanomaisesti 

esiintyvien piirteiden lisääntymistä kohdetekstissä (mp.). Käytännössä positiivisella 

siirtovaikutuksella siis tarkoitetaan, että käännökseen päätyy ratkaisuja, jotka ottavat 

vaikutteita lähtötekstistä, mutta sopivat myös kohdekielen konventioihin eivätkä ole 

kohdekielen sääntöjen vastaisia. Esimerkiksi Mauranen (2004: 67) on kiinnittänyt huomiota 

positiivisen siirtovaikutuksen käsitteen erikoisuuteen: koska Toury hänen mukaansa toteaa, 

että positiivinen siirtovaikutus ei ole käytännössä erotettavissa normaalista kohdekielestä, on 

kyseenalaista edes puhua siirtovaikutuksesta. Mauranen (mp.) kysyykin oikeutetusti, mikä 

estää viittaamasta positiiviseen siirtovaikutukseen vain onnistuneena kääntämisenä.  

Se, että jokin lähtötekstin vaikutuksesta syntynyt käännösratkaisu ei ole täysin tavanomaista 

kielenkäyttöä, ei siis joka tapauksessa ole vielä osoitus negatiivisesta siirtovaikutuksesta. Kui-

tenkin Newmarkin (1991: 78) mukaan sellainen kohdekielen normeista poikkeaminen, joka 

vääristää lähtötekstin merkitystä tai jolle ei ole mitään erityistä syytä, aiheuttaa ns. käännös-
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kieltä (engl. translationese). Vaikka esimerkiksi Newmark näkee näin ollen käännöskielen ni-

menomaan negatiivisena asiana, asiaan on toisenlaisiakin näkökulmia. Esimerkiksi Eskola 

(2002: 264) tuo esille, että käännöskielen mahdollisia erityispiirteitä voidaan tarkastella myös 

suhteellisen neutraalista näkökulmasta. Koska jotkut käännöskielen piirteet vaikuttavat tutki-

muksen valossa jokseenkin universaaleilta lähtökielestä riippumatta, tällaisia piirteitä voi olla 

turha pitää varsinaisina virheinä (mp.). Tällaiset piirteet voivat aiheutua jostain lainalaisuudesta 

käännösprosessissa ja ovat tämän vuoksi deskriptiivisestä näkökulmasta yksinkertaisesti 

käännöskielelle tyypillisiä (mp.). 

Paloposken (2005: 25) mukaan käännöskieleen tai käännössuomeen liitetään usein esimerkiksi 

ajatus siitä, että se olisi yksinkertaisempaa tai köyhempää kuin alun perin samalla kielellä 

tuotettu kieli. Tästä, ja muista käännössuomen mahdollisista eroista ns. supisuomeen nähden, 

on kirjoitettu paljon, muun muassa Maurasen ja Jantusen toimittamassa Käännössuomeksi-

teoksessa (2005). Eroja voidaan tutkia laajoja tekstikorpuksia vertailemalla, mutta koska kään-

nössuomi ja supisuomi ovat molemmat niin laajoja entiteettejä, on absoluuttisia eroavaisuuksia 

näkemykseni mukaan hyvin haastavaa löytää. Tästä syystä, ja koska oma aineistoni on varsin 

rajallinen, en aio ottaa erityisemmin kantaa siihen, missä määrin negatiivista siirtovaikutusta 

sisältävät tviittikäännökset edustavat käännöskieltä, käännössuomea tai niille kummallekaan 

tyypillisiä piirteitä. Tutkimani tapaukset ovat yksittäisiä käännöksiä, joista voi löytää 

kritisoitavaa, mutta vaikka ne ovat käännöskieltä ja käännössuomea siinä mielessä, että ne ovat 

suomeksi käännettyä kieltä, eivät ne toimi osoituksena siitä, että esimerkiksi negatiivinen 

siirtovaikutus olisi välttämättä yleisesti käännössuomelle tyypillinen ilmiö. 

Toury (2012 [1995]: 312) toteaa, että mitä enemmän kääntäjä tarkastelee lähtötekstiä sen 

kielellisen muodon kautta kiinnittämällä huomiota esimerkiksi tekstin rakenteeseen ja 

yksittäisten sanojen tai lausekkeiden merkitykseen tekstin kokonaismerkityksen sijaan, sitä 

todennäköisemmin käännöksessä esiintyy myös interferenssiä. Toisin sanoen käännösstrategia, 

joka keskittyy lähtötekstin kielellisen muodon jäljittelemiseen, johtaa todennäköisemmin 

negatiiviseen tai positiiviseen siirtovaikutukseen käännöksessä kuin strategia, joka keskittyy 

lähtötekstin merkitykselliseen ytimeen ja koherentin käännöksen tuottamiseen sen pohjalta. 

Käännösstrategialla viitataan yleiseen periaatteeseen, jota kääntämisessä noudatetaan 

(Munday 2012 [2001]: 22). Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on etsiä aineistosta nimenomaan 

negatiivista siirtovaikutusta, ja vaikka kiinnostuksen kohteena eivät sinänsä ole aineiston 

käännöksissä käytetyt käännösstrategiat, tulen kuitenkin analyysissa sivuamaan sitä, onko 
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negatiivista siirtovaikutusta mahdollisesti sisältävissä käännöksissä pyritty erityisesti 

seuraamaan lähtötekstin kielellistä muotoa, esimerkiksi sanajärjestystä tai lauserakennetta. 

Käännöstieteessä interferenssillä on usein viitattu arvottavasti nimenomaan negatiiviseen siir-

tovaikututukseen, vaikka toisenlaisiakin näkökulmia aiheeseen on (Paulasto ym. 2014: 422). 

Asian on tuonut esille esimerkiksi Mauranen (2004: 67), jonka mukaan interferenssin käsite on 

muuttunut käännöstieteessä hieman epämääräiseksi: sillä tunnutaan toisinaan tarkoitettavan 

kaikkea siirtovaikutusta, mutta toisinaan nimenomaan negatiivista siirtovaikutusta. Virsikään-

nöksiä tutkinut Helin (2012: 3) esimerkiksi toteaa, että interferenssi on ”kieleen ja kielenkäyt-

töön negatiivisesti vaikuttava ilmiö, joka rikkoo kohdekielen normeja”. Selkeyden vuoksi pu-

hun tässä tutkielmassa interferenssistä tai siirtovaikutuksesta silloin, kun viittaan yleisesti 

kaikkeen lähtötekstin vaikutukseen kohdetekstissä, ja negatiivisesta siirtovaikutuksesta silloin, 

kun tämä vaikutus saa kohdetekstissä aikaan norminvastaisia piirteitä. 

Maurasen (2004: 67) mukaan interferenssiä esiintyy kaikilla tekstin tasoilla – niin sanan, lau-

seen kuin esimerkiksi sanajärjestyksenkin tasoilla, vaikka yleinen käsitys onkin, että 

interferenssi on tavallisinta nimenomaan syntaksin eli sanajärjestyksen, lauseen ja lausekkeen 

tasolla. Leksikon eli sanaston tasolla tavallisia interferenssitapauksia ovat esimerkiksi 

lainasanat ja käännöslainat (Helin 2012: 6). Lainasanalla tarkoitetaan sanaa, jonka muoto ja 

merkitys on lainattu toisesta kielestä, mutta joka on mukautettu lainaavan kielen fonologiseen 

järjestelmään (Crystal 2008 [1980]: 286). Lainasana on esimerkiksi brändi, joka on mukautettu 

englannin sanasta brand (Vilkamaa-Viitala 2005). Käännöslaina puolestaan on sana tai ilmaus, 

joka on käännetty lähtötekstin yksiköstä morfeemi morfeemilta kohdekielelle (Crystal 2008 

[1980]: 286). Esimerkki käännöslainasta on vaikkapa kotisivu, joka juontaa juurensa englannin 

sanasta home page (Vilkamaa-Viitala 2005). 

Kuten edellä mainituista lainasanoista ja käännöslainoista huomataan, interferenssi voi toisi-

naan myös johtaa kohdekieleen vakiintuviin ilmaisuihin, sanoihin tai rakenteisiin, vaikka in-

terferenssillä sinänsä viitataankin vain yksittäisissä teksteissä nähtävään lähtötekstin vaikutuk-

seen (Paulasto ym. 2014: 422). Ilmiötä, jossa käännöksiin lähtötekstin vaikutuksesta jääneet 

norminvastaiset piirteet jäävät vakiintuneeksi osaksi kielenkäyttöä, kutsutaan transferenssiksi. 

Siinä missä interferenssiä tapahtuu satunnaisesti kielikontaktissa, transferenssi on pitkän ajan 

kuluessa syntyvä, vähitellen normittuva ilmiö. (Helin 2012: 3.) Transferenssin osoittaminen on 

kuitenkin monimutkainen tehtävä: koska kieleen vaikuttavat monenlaiset muutkin 
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kielikontaktit kuin kääntäminen, on hyvin hankalaa todistaa, että tietyn ilmaisun tai rakenteen 

vakiintuminen kieleen olisi johtunut nimenomaan käännöksistä (Paulasto ym. 2014: 422).  

Negatiivisen siirtovaikutuksen osoittaminen käännöksestä on yhtä lailla haastavaa. Tämä 

johtuu muun muassa siitä, että osa kieliyhteisöstä, siis esimerkiksi suomen puhujista, voi pitää 

jotain negatiiviselta siirtovaikutukselta vaikuttavaa ilmausta tai rakennetta jo täysin 

vakiintuneena tai muusta syystä hyväksyttävänä. Esimerkki tällaisesta ilmauksesta on 

esimerkiksi englannin fraasista in the long run käännetty pitkässä juoksussa, jota osa suomen 

kieliyhteisöstä on pitänyt pitkään aivan käyttökelpoisena ja osa puolestaan vierastanut 

voimakkaasti (Länsimäki 2008). Interferenssin osoittaminen negatiiviseksi siirtovaikutukseksi 

edellyttää joka tapauksessa, että kielenkäyttö on sen vuoksi tietyssä tilanteessa jollakin tavalla 

norminvastaista. Seuraavassa alaluvussa käyn läpi, millä perustein kielenkäyttöä voidaan 

yleisesti pitää norminvastaisena. 

2.2. Kielenkäytön normit ja yleiskielen ohjeet 

Tarkastelen tämän tutkielman analyysiosassa luvussa 4 käännöksiä, joissa vaikuttaa negatii-

visen siirtovaikutuksen vuoksi esiintyvän norminvastaista kielenkäyttöä. Mitä tämä 

norminvastaisuus voi käytännössä tarkoittaa? Pyrkimyksenäni ei ole osoittaa, että käännösten 

kieli olisi huonoa, sillä se, millainen kieli on hyvää tai huonoa, on subjektiivista. Myös 

kielenkäytön normit elävät jatkuvasti, joten on hankala tehdä rajanvetoa sen suhteen, mikä on 

norminmukaista tai norminvastaista kielenkäyttöä. On kuitenkin olemassa virallisia suosituksia 

siitä, miten kieltä tulisi tietyissä yhteyksissä käyttää. Näistä suosituksista vastaa Suomessa 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) ja sen kielitoimisto, joille on Laissa Kotimaisten kielten 

keskuksesta (2011) määritelty tehtäväksi suomen virallinen kielenhuolto. 

Kotuksen (2020a) mukaan kielenhuollolla pyritään edistämään ja ylläpitämään ”suhteellisen 

ymmärrettävää ja yhdenmukaista yleiskieltä”. Tässä avainsanana on yleiskieli, josta esimer-

kiksi uutisten kieli on yksi tyyppiesimerkki, niin Kotuksen kuin esimerkiksi Suomen 

Tietotoimistonkin mukaan (Kotus 2021; STT 2021a). Kotuksen mukaan yleiskieli on 

neutraalin asiatyylistä kieltä, jota käytetään sille luotujen sääntöjen mukaisesti (Kotus 2021). 

Kielenhuollolla pyritään nimenomaan ohjailemaan yleiskieltä, ”jotta se säilyy toimivana 

välineenä yhteisessä käytössä” (mp.). Kielessä on luonnollisesti variaatiota, ja erityyppisissä 

teksteissä käytetään erilaisia tyylejä (Hiidenmaa 2003: 271; Kotus 2021). Vaikka yleiskieli on 

kielimuotona hyvin yhtenäinen, siinäkin on variaatiota, eikä se kaikilta osin ole täysin 



  

9 

 

normitettavissa (Korhonen ym. 2017 [2015]: 27, 32). Tästä huolimatta on paljon sellaisia 

normeja, joista poiketessaan yleiskielinen teksti, kuten verkkouutinen, voi käydä epäselväksi. 

Käännöksissä esiintyvät poikkeamat yleiskielen normeista voivat myös saada lukijan 

epäilemään, voiko käännökseen luottaa (Jänis 2004: 67). Tämä ei varmasti ole toivottavaa 

etenkään uutistekstien kohdalla. 

Käännöksissä esiintyvän norminvastaisuuden osoittaminen on kuitenkin haasteellista, koska 

kieli elää ja on jatkuvassa muutoksessa. Kielenkäytön normit eivät ole tänä päivänä samoja 

kuin ne olivat 10 tai 20 vuotta sitten, joten myös esimerkiksi Kotus päivittää suosituksiaan 

toisinaan. (Korhonen 2018.) Kielenkäytön norminmukaisuutta arvioitaessa on siis mahdollista 

törmätä tilanteisiin, joissa osa kieliyhteisöä voi pitää tiettyä kielellistä ratkaisua täysin hyväk-

syttävänä ja norminmukaisena, mutta joka ei esimerkiksi Kotuksen ohjeiden mukaan ole suo-

siteltava. Esimerkiksi tietyn ilmauksen sopivuudesta asiatyyliin voi Korhosen (mp.) mukaan 

syntyä kiistaa, vaikka tyyliasiat eivät olekaan tavallisesti kovin normitettuja. Koska muutoksia 

Kotuksen suosituksiin joka tapauksessa tehdään aika ajoin, kielenhuoltokaan ei ole välttämättä 

aina täysin ajan tasalla siitä, mikä on suositeltavaa yleiskieltä. Toisinaan yleiskieleen 

esimerkiksi hyväksytään tietyn normin rinnalle toinen ilmaisutyyppi, ja vaikka se onkin 

yleiskielen normien puitteissa tämän jälkeen hyväksyttävä ratkaisu, se voi yhä hämmentää 

joitakin kielenkäyttäjiä (mp.).  

Norminvastaisuuden arviointiin liittyy siis haasteita, mutta käytän tässä tutkielmassa analyysini 

tukena joka tapauksessa ensisijaisesti Kotuksen ja sen Kielitoimiston antamia suosituksia ja 

ohjeita. Koska Kotuksella on lain mukaan vastuu virallisesta suomen kielenhuollosta (Laki 

Kotimaisten kielten keskuksesta 2011: 3. §), koen sen sopivan hyvin myös auktoriteetiksi, johon 

vedota, kun pyritään mahdollisimman objektiivisesti kartoittamaan sitä, mikä on 

norminmukaista tai norminvastaista kielenkäyttöä. Kielenkäytön normeista voidaan aina 

kiistellä kielenkäyttäjien kesken, mutta katson Kotuksen ohjeiden edustavan parasta yleistä 

käsitystä yleiskielen normeista. Kun siis viittaan tässä tutkielmassa ja erityisesti luvun 4 

analyysissa norminmukaiseen tai norminvastaiseen kielenkäyttöön, tarkoitan ainoastaan sitä, 

onko kielenkäyttö Kotuksen ohjeiden mukaista vai vastaista. En käy tässä yhteydessä läpi niitä 

Kotuksen suosituksia, joita hyödynnän analyysissani, sillä analyysin lähteet määräytyvät 

aineistossa esiintyvien piirteiden perusteella.  

Juuri uutisissa esiintyvän kielenkäytön arviointiin Kotuksen ohjeiden valossa löytyy useita 

perusteita. Helsingin Sanomien kielenhuoltajana toiminut Eloranta (2013a: 4) toteaa Helsingin 
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Sanomien kielenhuoltokäytänteitä käsittelevässä pro gradu -tutkielmassaan, että yksi 

toimituksen tärkeimmistä kielenhuollon apuvälineistä on sähköinen Kielitoimiston sanakirja ja 

että Eloranta (2013a: 4–5) on itse toisinaan yhteydessä Kotukseen, jos kohtaa erityisen vaikeita 

kielikysymyksiä. Tästäkin näkökulmasta Kotuksen ohjeisiin tukeutuminen vaikuttaa sopivalta 

ratkaisulta. Vaikka HS:n uutiset eivät kuulu tämän tutkielman aineistoon, HS:n tukeutuminen 

Kotuksen ohjeisiin kertoo nähdäkseni myös yleisesti Kotuksen auktoriteetista 

kielenhuoltoasioissa.  

Myös Suomen Tietotoimisto (STT) toteaa niin journalisteille kuin yleisöllekin suunnatun 

Tyylikirjan Tyylistä-osiossa, että sen uutisten tulisi olla arkista yleiskieltä ja tyyliltään lukijan 

ymmärrystä tukevaa (STT 2021a). Tyylikirjan Kielenhuollosta-osiossa puolestaan suositellaan 

toimittajille useita Kotuksen palveluita, kuten Kielitoimiston puhelinneuvontaa sekä 

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta ja sen sähköistä versiota Kielitoimiston ohjepankkia (STT 

2021b). STT toimittaa uutisia suomalaisille medioille, esimerkiksi Ylelle (Lehmusjoki 2017) 

ja sen toimittajien kirjoittamia ovat myös jotkut tämän tutkielman aineistoon sisältyvistä Yle 

Uutisten ja Ilta-Sanomien uutisista. Myös Suhola, Turunen ja Varis (2005: 139) ovat käsitelleet 

hyvää lehtikieltä ja korostavat kielenhuollon suositusten seuraamisen tärkeyttä uutisten 

kirjoitustyössä. Kaiken kaikkiaan siis vaikuttaa siltä, että uutismedioissa tai uutisia koskevassa 

tutkimuksessa pidetään kielenhuoltoa varsin tärkeänä asiana. Tämä tuo lisäpontta myös omalle 

tutkimukselleni – jos uutismedioissa kerran pyritään tuottamaan laadukasta ja ohjeistusten 

mukaista yleiskieltä, tulisi myös oman aineistoni verkkouutisten sisältää sitä. 

Aineistossani esiintyy kuitenkin myös tapauksia, joissa on nähtävissä negatiivista 

siirtovaikutusta, mutta joiden suomen kielessä ei ole mitään yleiskielen ohjeiden vastaista. 

Näiden tapausten kohdalla Kotuksen ohjeista ei siis ole apua. Ongelmat liittyvät näissä 

tapauksissa suomennoksen merkityksen poikkeamiseen lähtötekstissä tarkoitetusta 

merkityksestä. Merkityksen muuttuminen voi näissä tapauksissa hämmentää lukijaa tai johtaa 

häntä harhaan, mikä ei varmastikaan ole uutistekstien kohdalla toivottavaa. Myös tällaisten 

tapausten voidaan katsoa edustavan negatiivista siirtovaikutusta, sillä niiden ongelmallisuuden 

voidaan osoittaa johtuvan lähtötekstin vaikutuksesta (Newmark 1991: 78). 

Esimerkkejä yllä mainitsemistani tapauksista ovat muun muassa sanasanaisesti käännetyt 

idiomit tai idiomaattiset ilmaukset. Idiomilla tarkoitetaan ilmausta, jonka merkitystä ei voi 

tulkita sanoista, joita ilmaus sisältää (Ayto 2010 [1999]: VII). Idiomit ovat esimerkiksi 

englannissa hyvin yleisiä, ja yhtenä esimerkkinä voi käyttää vaikkapa huudahdusta ”Look 
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out!”. Vaikka kyseisen ilmauksen voisi veikata sen sisältämien sanojen merkityksen 

perusteella tarkoittavan kirjaimellisesti ’katso ulos’, on ilmaisulla myös toinen merkitys: ’varo’ 

(Lujanen ym. 2014 [2005]: 319). Tätä merkitystä ei voi tulkita ilmauksen kirjaimellisen 

merkityksen perusteella, vaan se pitää yksinkertaisesti tietää. Jos esimerkiksi tätä idiomaattista 

ilmausta olisi käytetty jossain englanninkielisessä tekstissä merkityksessä ’varo’, mutta se 

käännettäisiin suomennoksessa muotoon ”Katso ulos!”, voisi käännöksessä nähdä olevan 

negatiivista siirtovaikutusta, vaikka siinä ei olisikaan kielellisesti mitään norminvastaista.  

2.3. Verkkouutisen määrittelyä  

Tutkimusaineistona käyttämäni käännökset esiintyvät suomalaisten sanomalehtien 

verkkouutisissa. Yksinkertaisimmillaan verkkouutisen voi nähdä uutisena, joka on julkaistu 

verkossa, mutta onko sille mahdollista löytää tarkempaa määritelmää? Ovatko verkkouutiset 

vain uutisia siinä missä fyysisessä sanomalehdessä julkaistut uutiset, vai voiko niillä katsoa 

olevan omia selkeitä erityispiirteitään?  

Yksi keino määritellä verkkouutista on pohtia sitä tekstilajin näkökulmasta. Shoren ja 

Mäntysen (2006: 13) mukaan tekstilajin eli genren käsite on peräisin antiikin ajoilta, 

Aristoteleen Runousopista, ja Aristoteles käytti käsitettä kuvaamaan esimerkiksi runouden eri 

lajeja. Käytännössä tiettyyn tekstilajiin voidaan luokitella tekstejä, jotka voidaan riittävän 

samankaltaisten piirteiden perusteella määritellä kuuluviksi samaan ryhmään (mts. 9, 11). Siinä 

missä uutinen nähdään usein selkeästi tekstilajina, ei käsitykseni mukaan ole kovinkaan selvää, 

voiko verkkouutisen katsoa omaksi tekstilajikseen vai pelkästään uutisen verkossa esiintyväksi 

alalajiksi. 

Jotta voi koettaa määritellä verkkouutista tekstilajina, on siis syytä ensin määritellä uutinen 

tekstilajina. Perinteistä uutista tekstilajina on esitellyt esimerkiksi Mäntynen (2006), jonka 

mukaan uutisen alkuun sijoitetaan tavallisesti kaikista tärkein tieto, ja mitä pidemmälle uutinen 

etenee, sitä vähemmän sisällöllä on uutisarvoa. Tärkeimmät, uutisen alkuun sijoitetut asiat 

vastaavat tyypillisesti kysymyksiin mitä, missä ja milloin. Tämän jälkeen esitetään vastauksia 

esimerkiksi kysymyksiin miksi, miten, kuka ja millä seurauksella. (Mäntynen 2006: 59; 

Huovila 2001: 20.)  

Siitä, miten verkkouutinen tekstilajina mahdollisesti eroaa perinteisistä painetuista uutisista, ei 

ole kirjoitettu kovinkaan paljon. Kuitenkin esimerkiksi verkkouutista tekstilajina pro 
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gradu -tutkielmassaan tarkastellut Front (2013: 71) toteaa aineistonsa perusteella, että ns. nopea 

verkkouutinen vastaa rakenteeltaan perinteistä uutismallia. Alasillan (2002: 294) mukaan 

verkkouutisille tyypillistä on esimerkiksi lyhyys, jutun taustoittaminen aiemmilla aihetta 

käsittelevillä jutuilla ja hypertekstimuotoinen rakenne. Koskimaan (2012: 512) mukaan 

hypertekstin käsitteen on luonut Theodor H. Nelson 1960-luvun alussa. Hän toteaa Nelsonin 

määritelleen hypertekstin linkeillä yhdistetyksi tekstien joukoksi, jossa lukija voi navigoida 

useilla vaihtoehtoisilla tavoilla (Nelson 1993 [1981]: 2 Koskimaan [mp.] mukaan). 

Verkkouutisissa hypertekstimuotoisuus näkyy esimerkiksi linkkeinä lehden aiempiin juttuihin 

tai uutisessa käytettyihin lähteisiin. Alasilta (2002: 294) toteaa, että esimerkiksi lyhyydellä ja 

hypertekstimuotoisuudella tähdätään siihen, että uutista olisi mahdollisimman luontevaa lukea 

tietokoneen näytöltä. Lisäksi painettujen ja verkossa julkaistujen uutisten otsikkoja pro gradu 

-tutkielmassaan vertaillut Vasenius (2020: 63) havaitsi, että aineistona olleiden Helsingin 

Sanomien verkkouutisten otsikot ovat muun muassa painettujen uutisten otsikoita pidempiä ja 

sisältävät enemmän lukijan puhuttelua. Mikään tutkimuksessa ei kuitenkaan tunnu viittaavan 

siihen, että verkkouutiset eivät edustaisi yleiskieltä siinä missä perinteisetkin uutiset. Tämä on 

tutkielmani kannalta keskeisintä, sillä arvioin käännösten kieltä Kotuksen yleiskieltä koskevien 

suositusten perusteella. 

Voi hyvin olla, että internetin verrattain lyhyellä aikakaudella verkkouutinen ei ole ehtinyt ottaa 

omaa, selkeää muotoaan, vaikka joitain erityispiirteitä on tutkimuksessa havaittukin. Toisaalta 

verkkouutinen on tekstilajina voinut muuttua paljon vain tämän vuosituhannen aikana 

esimerkiksi teknologian kehityksen myötä. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi ainakin, onko 

mobiililaitteiden yleistyminen muokannut verkkouutista tekstilajina. Tämän tutkielman 

kontekstissa ei lopulta ole kuitenkaan kovin merkittävää, kuinka paljon verkkouutiset eroavat 

perinteisistä painetuista uutisista tekstinsisäisiltä piirteiltään. Huomionarvoista silti on, että 

niiden julkaisualusta, verkko, luo niille joitakin erityispiirteitä.  

Verkkouutinen voidaan katsoa digitaaliseksi genreksi. Helasvuon, Johanssonin ja Tanskasen 

(2014: 16) mukaan digitaaliset tekstit ”ovat multilineaariseen lukemiseen perustuvia 

hypertekstejä, joissa lukija voi linkkien avulla vaihtaa tekstistä toiseen ja näin katkaista 

lineaarisen lukemisen”. Näin on ehdottomasti tutkimieni verkkouutisten kohdalla, sillä uutisiin 

liitetyt tviitit sisältävät pääsääntöisesti linkin, josta verkkouutisen lukija voi halutessaan siirtyä 

Twitter-palveluun tarkastelemaan tviittiä alkuperäisessä yhteydessään. Digitaalisia genrejä 

leimaa myös vuorovaikutteisuus (Helasvuo ym. 2014: 16). Tämä tulee verkkouutisten kohdalla 



  

13 

 

esille esimerkiksi niiden oheen liitetyistä kommenttikentistä, joissa lukijalla on mahdollisuus 

kommentoida uutista ja käydä keskusteluja muiden lukijoiden kanssa. Verkkouutiset ovat 

hypertekstimuotoisuutensa vuoksi vuorovaikutuksessa muiden verkkotekstien ja -sivujen 

kanssa. Analyysini kohteena olevat verkkouutiset asettuvat vuorovaikutukseen erityisesti 

kaiken tviiteistä niin Twitterissä kuin muuallakin verkossa käytävän keskustelun kanssa.  

Verkkouutinen on lopulta tekstilajina varsin uusi, minkä vuoksi tutkimusta sen erityispiirteistä 

on varsin vähän. On kuitenkin oleellista ymmärtää, että verkkouutinen on usein tuotettu 

nimenomaan verkkoa varten samoin kuin esimerkiksi televisiouutiset on tuotettu televisiota 

varten (Deuze 2008: 201). Verkkouutisten alusta, verkko, siis määrittää niitä paljon. Verkon 

tarjoamat teknologiset mahdollisuudet antavat toimittajille tilaisuuden hyödyntää uutisissaan 

useita erilaisia formaatteja tekstistä kuviin ja videoihin sekä luoda vuorovaikutteisuutta niin 

uutisen ja sen lukijoiden kuin uutissivuston ja muiden verkkosivustojen välille (Deuze 2008: 

201). Seuraavassa alaluvussa perehdyn vuorovaikutukseen uutismedioiden ja Twitterin välillä 

sekä tarkastelen Twitteriä ja sen käyttöä. 

2.4. Twitter ja uutismediat 

On osaltaan itsestään selvää, miksi tviittejä käytetään osana verkkouutisia. Esimerkiksi juuri 

Donald Trumpin tviittien voidaan nähdä olevan yhteiskunnallisesti merkittäviä, ja ne varmasti 

kiinnostavat monia verkkouutisten lukijoita. Asiaan voi kuitenkin hakea selvennystä myös 

aiemmasta tutkimuksesta, ja tässä alaluvussa esittelenkin tviitteihin, niiden yhteiskunnalliseen 

merkitykseen ja tviittien ja verkkouutisten suhteeseen liittyvää tutkimusta. Aivan ensin käyn 

läpi, millainen palvelu Twitter on ja millaisia tviitit ovat. 

Isotaluksen, Jussilan ja Matikaisen mukaan Twitter on ”vuonna 2006 julkaistu yhteisö- ja mik-

roblogipalvelu, joka perustuu lyhyiden viestien jakamiseen” (2018: 9). Twitter luetaan yleisesti 

kuuluvaksi sosiaaliseen mediaan. Termillä viitataan Lietsalan ja Sirkkusen (2008: 13) mukaan 

internetin palveluihin, joissa suurin osa sisällöstä on joko käyttäjien itsensä tuottamaa tai 

käyttäjien eri verkkosivuilta palveluun jakamaa. Palvelut perustuvat sosiaalisiin verkostoihin, 

joihin kuuluvat käyttäjät voivat itse tuottaa sisältöä tai seurata muiden tuottamaa sisältöä (mp.). 

Vaikka sosiaalinen media on käsitteenä laaja ja jatkuvasti kehittyvä (Laaksonen, Matikainen 

& Tikka 2013), Lietsala ja Virkkunen ovat listanneet viisi piirrettä, jotka kuvaavat yleisimpiä 

sosiaalisen median palveluita: 
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1.  Käyttäjät voivat jakaa sisältöä. 

2.  Käyttäjät luovat, jakavat tai arvioivat kaiken sisällön tai suurimman osan siitä itse. 

3.  Toiminta perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

4.  Kaikella sisällöllä on URL-osoite, jonka avulla sisältöä voidaan linkittää muille sivuille. 

5.  Aktiivisilla käyttäjillä on oma profiilisivunsa, jonka voi linkittää muille käyttäjille, luotuun sisältöön, itse 

palvelualustaan ja mahdollisiin sovelluksiin. (Lietsala & Sirkkunen 2008: 24, käännös: A.S.) 

Sosiaalisen median palveluiden jaottelussa Twitter voidaan lukea mikroblogien kategoriaan 

(Laaksonen ym. 2013: 15). Blogin ominaisuuksia ovat esimerkiksi, että siinä julkaistujen kir-

joitusten julkaisuaika on merkitty tarkasti ja ne asettuvat blogisivustolle uutuusjärjestykseen 

kronologisesti, jolloin kaikkein vanhimmatkin kirjoitukset säilyvät luettavissa (Gill 2004). Li-

säksi blogikirjoitukset sisältävät tavallisesti linkkejä muille verkkosivuille ja toisiin blogeihin 

(mp.). Harcupin (2014) mukaan termillä mikroblogi viitataan blogikirjoittamisen muotoon, 

jossa käyttäjä voi tietyssä sosiaalisen median palvelussa julkaista lyhyitä kirjoituksia muiden 

palvelun käyttäjien luettavaksi. Twitter on varsin selkeä esimerkki mikroblogista, sillä tviitit 

ovat poikkeuksetta lyhyitä. Niiden merkkimäärä on rajoitettu enimmillään 280 merkkiin.  

Tviiteistä tekstilajina tai tviiteissä yleisesti käytettävästä rekisteristä ei ole toistaiseksi tehty 

juurikaan tutkimusta. Tviiteissä käytettävän kielen sävy saattaa kokemukseni mukaan 

kuitenkin vaihdella sen mukaan, kuka tviitin on kirjoittanut ja minkälaiset kirjoittajan 

tarkoitusperät ovat. Analyysissani luvussa 4 kiinnitän kuitenkin tarvittaessa huomiota tviittien 

rekisteriin, erityisesti jos niissä vaikuttaa olevan selkeästi puhekielisiä piirteitä. Kotuksen 

kielisuositukset koskevat nimenomaan yleiskieltä, joten erilaiset yleiskieltä vapaammat kielen 

muodot jäävät suositusten ulkopuolelle. Jos lähtöteksti on tavalla tai toisella sävyltään 

puhekielinen, voidaan monissa tapauksissa varmaankin pitää hyväksyttävänä, että myös 

käännöksessä säilytetään puhekielisiä piirteitä. Tämän voi katsoa pitävän paikkansa myös 

verkkouutisten kohdalla, vaikka verkkouutinen normaalisti olisikin yleiskieltä. Uutisten 

sitaatteja tutkinut Haapanen (2017: 34) kuitenkin toteaa, että puhekieliset sitaatit muokataan 

uutisiin tavallisesti yleiskielisiksi ja että puhekielisiä elementtejä säilytetään sitaateissa lähinnä 

tapauksissa, joissa toimittaja pyrkii korostamaan esimerkiksi sitaatin antajan persoonallista 

puhetapaa. Poikkeamat yleiskielisyydestä jäävät kuitenkin Haapasen mukaan yleensä 

yksittäisen sanan tai ilmauksen tasolle (mp.). Aineiston tviittejä tviittejä tarkastellaan joka 

tapauksessa tapauskohtaisesti ja arvioidaan, missä määrin ne ja niiden suomennokset ovat 

puhe- tai yleiskielisiä ja voiko suomennoksissa olevia käännösratkaisuja tämän huomioiden 

pitää yleiskielen ohjeiden vastaisina. 



  

15 

 

Isotaluksen, Jussilan ja Matikaisen (2018: 9) mukaan Twitter voidaan nähdä muita sosiaalisen 

median palveluita avoimempana, sillä kuka tahansa Twitterin käyttäjä voi seurata ketä tahansa 

toista käyttäjää, toisin kuin monissa muissa palveluissa. Olen pitkälti samaa mieltä palvelun 

avoimuudesta, mutta olen itse havainnut, että Twitter-käyttäjä voi halutessaan kuitenkin rajata 

omien julkaisujensa katseluoikeuden vain niille käyttäjille, jotka seuraavat häntä. Suhteellisen 

julkisuutensa ansiosta Twitteristä on joka tapauksessa tullut suosittu yhteiskunnallisen 

keskustelun kanava, ja se on esimerkiksi poliitikkojen suosiossa (mp.). Osaltaan tästä syystä 

Twitter on myös journalistien ja uutismedian aktiivisessa käytössä (mp.), mikä voi selittää 

tviittien yleistymistä verkkouutisten osana. 

Syitä tviittien esiintymiseen verkkouutisissa voidaan löytää myös journalismin ja uutismedioi-

den noin kahden viime vuosikymmenen aikana kokemista muutoksista. Uutismedioiden koh-

taamia haasteita ovat Suomessa jo 1900-luvun lopulla olleet esimerkiksi lisääntynyt tehokkuu-

den vaatimus ja koventunut kilpailu asiakkaista (Huovila 2003: 203), ja samanlainen kehitys 

on jatkunut tälläkin vuosituhannella (Vehkoo 2011). Eritoten uutisyleisön siirtyminen verk-

koon on aiheuttanut lehdistölle ongelmia, sillä internetissä lehdet joutuvat kilpailemaan luki-

joista ilmaisilla sisällöillä (Seppänen & Väliverronen 2014: 144–145). Uutisten tarjoaminen 

ilmaiseksi verkossa on puolestaan vähentänyt painettujen lehtien tilausmääriä (mts. 145). On 

siis ymmärrettävää, jos lehtien taloustilanne on internetin suosion kasvun myötä tiukentunut. 

Fentonin (2010: 8) mukaan monissa maissa on tehokkuusvaatimusten lisäännyttyä päädytty 

tilanteeseen, jossa toimittajat poistuvat yhä harvemmin työpisteiltään etsiäkseen juttuaiheita ja 

haastateltavia ja tämän sijaan tekevät jutut alusta loppuun tietokoneellaan. Jos yleistys pitää 

paikkansa, on loogista, että myös tviitit päätyvät uutisiin aiheiksi tai niiden lähteiksi.  

Toisaalta tviittien esiintyminen verkkouutisissa kertoo digitalisoitumisen aiheuttamasta medi-

oiden konvergenssista, joka tässä yhteydessä tarkoittaa erilaisten mediasisältöjen pakkaamista 

samalle alustalle (Seppänen & Väliverronen 2014: 26). Tämän seurauksena myös erilaiset 

sosiaalisen median sisällöt ovat sekoittuneet perinteisen median kanssa ja esiintyvät 

esimerkiksi juuri verkkouutisissa (mts. 70). Käännöstieteen näkökulmasta mielenkiintoisen 

tästä verkkouutisten ja Twitterin rajapinnasta tekee se, että tviiteistä päädytään usein tekemään 

käännöksiä verkkouutisiin. Seuraavassa alaluvussa käyn läpi, miksi verkkouutisten 

tviittikäännökset ovat erityisesti uutiskääntämisen tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavaa 

aineistoa. 
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2.5. Uutiset ja kääntäminen 

Uutisten ja muiden journalististen tekstien kääntämistä on tutkittu varsin vähän, suurelta osin 

vasta 2000-luvulta alkaen (Valdeón 2015: 634). Tutkimuksessa on törmätty käsitteellisiin ja 

terminologisiin haasteisiin. Uutistekstien kirjoitusprosessin on todettu usein sisältävän 

kääntämistä ainakin jossain määrin, mutta ei ole päästy yksimielisyyteen siitä, voiko tätä 

prosessiin sisältyvää toimintaa todella kutsua kääntämiseksi. Koska prosessiin sisältyy myös 

toimitustyötä, kääntäminen voi olla terminä liian suppea tai harhaanjohtava, lähtötekstin sisältö 

kun saattaa olla uutiseen päädyttyään muokkautunut hyvinkin paljon. (Valdeón 2014: 51.) On 

mahdollista, että esimerkiksi uutisen lähteenä käytettyä haastattelua muokataan jo sen 

lähtökielellä, tämän jälkeen käännetään, muokataan uudestaan vastaamaan esimerkiksi tietyn 

lehden tyyliä, ja lopuksi vielä lyhennetään merkittävästi, jotta teksti mahtuu tarvittavaan tilaan 

(Bassnett & Schäffner 2010: 9). Muun muassa tästä syystä tälle uutisprosessissa esiintyvälle 

kieltenväliselle toiminnalle on kääntämisen sijaan ehdotettu toisia nimityksiä, yhtenä 

merkittävistä transeditointi. Käsitteen on Valdeónin mukaan luonut Karen Stetting vuonna 

1989, ja sillä viitataan uutisten tekoprosessille ominaiseen kääntämisen ja toimitustyön 

yhdistelmään (Stetting 1989 Valdeónin [2014: 51] mukaan).  

Kääntäminen on joka tapauksessa tavalla tai toisella mukana uutisten tuotannossa, sillä 

erityisesti ulkomaanuutiset muokataan usein pääasiassa englanninkielisistä lähtöteksteistä, 

joita kansainväliset uutistoimistot, kuten Reuters, tarjoavat (Holland 2013: 338–339). Bassnett 

ja Schäffner (2010: 7) tuovat esille, että kun uutisissa on selkeästi havaittavissa käännettyjä 

elementtejä, on usein vaikeaa päätellä, kuinka suorasta käännöksestä on kyse. Esimerkiksi tästä 

he antavat uutisissa olevat sitaatit, jotka on käännetty niiden alkuperäisestä kielestä uutisen 

kielelle. Lukijalla ei useinkaan ole mahdollisuutta lukea tai kuunnella alkuperäistä 

puhekatkelmaa, josta uutiseen päätynyt sitaatti on käännetty, joten ei ole myöskään mahdollista 

tietää, kuinka paljon alkuperäisestä katkelmasta on jätetty pois tai onko esimerkiksi 

sanajärjestystä tai lauserakennetta jotenkin muokattu. Lukijalle ei myöskään yleensä tuoda 

ilmi, että sitaatti on käännös tai mahdollisesti tulkin puhetta, jolloin käännösprosessissa 

tapahtuneet mahdolliset muutokset tai esimerkiksi tietyn sanan tai ilmauksen painoarvoa 

muuttavat tulkinnat jäävät pimentoon. (Mp.)  

Uutisissa esiintyvän kääntämisen tutkimus onkin osoittanut, että kääntäminen on uutisteks-

teissä pitkälti piilotettua (Bassnett & Schäffner 2010: 9). Valitsemaani aineistoa voi pitää tut-

kimuksellisessa mielessä hedelmällisenä, sillä se tarjoaa esimerkkejä journalistisista käännök-
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sistä, joiden voidaan todella osoittaa olevan käännöksiä. Yleensä uutisissa esiintyvien kään-

nösten lähtötekstiä ei ole saatavissa, mutta useissa tviittikäännöksiä sisältävissä uutisissa 

lähtöteksti, eli tviitti, on liitetty käännöksen yhteyteen osaksi uutista tai on vähintäänkin lukijan 

nähtävissä alkuperäisessä kontekstissaan Twitterissä. Kääntäminen ei siis ole näissä 

tapauksissa lainkaan piilossa, vaan uutisteksteille poikkeuksellisen näkyvää.  

Journalistisen kääntämisen tutkimus on tähän mennessä tapahtunut lähinnä käännöstutkimuk-

sen puolella, eikä asiaan ole kiinnitetty juurikaan huomiota journalismin tutkimuksessa. Toi-

mittajat eivät myöskään Bassnettin ja Schäffnerin (2010: 9) mukaan pääsääntöisesti tiedosta 

kääntämisen roolia omassa työssään, vaan viittaavat itseensä ainoastaan toimittajina. 

Suomalaissa uutistoimituksissa ei Vainion (2020) mukaan pääasiassa testata toimittajien 

käännöstaitoja tai anneta käännöskoulutusta, vaikka kääntäminen on tavalla tai toisella osa 

hyvin monen toimittajan työtä. Kääntämisen näkymättömyys niin journalismin tutkimuksessa, 

toimittajien koulutuksessa kuin toimittajien ammatti-identiteetissä näyttäytyykin yhtenä 

luontevana selityksenä käännösten mahdollisille kieliongelmille. Aineistoni käännöksiä ovat 

hyvin mahdollisesti tehneet toimittajat, joilla ei ole kääntämiseen liittyvää koulutusta ja jotka 

tämän vuoksi eivät osaa huomioida kaikkia kääntämiseen liittyviä haasteita tai tunne 

esimerkiksi interferenssin tai negatiivisen siirtovaikutuksen käsitteitä. 

On kuitenkin huomionarvoista, että ei ole varmaa tietoa siitä, millainen tutkimieni käännösten 

käännösprosessi on ollut. Uutiset kirjoittaneet toimittajat on yleensä ilmoitettu uutisen alussa, 

mutta on mahdollista, että kirjoitusprosessissa on ollut mukana muitakin toimijoita, ehkä jopa 

ammattikääntäjä. Tämä ei kuitenkaan lopulta ole tutkimukseni kannalta oleellista, sillä 

tavoitteena ei ole tehdä johtopäätöksiä siitä, miten tutkimiini käännöksiin on päädytty, vaan 

ainoastaan kommentoida niiden kieltä ja sisällöllistä tarkkuutta.  

3. Aineisto ja menetelmä 

Kuvaan tässä luvussa tutkielmani aineistoa ja käyttämiäni tutkimusmenetelmiä. Alaluvussa 

3.1. esittelen aineistoa yleisesti ja käyn läpi, miten ja millä perustein aineisto on kerätty. 

Alaluvussa 3.2. käyn puolestaan läpi joitakin aineistoon liittyviä eettisiä näkökohtia. 

Viimeisessä alaluvussa 3.3. käsittelen valitsemiani tutkimusmenetelmiä ja perustelen niiden 

valintaa tutkimuksen tavoitteiden näkökulmasta. 
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3.1. Aineiston valinta ja keruu  

Olen valinnut tutkielman aineistoksi Ilta-Sanomien ja Yle Uutisten verkkouutisista ne, joissa 

esiintyy käännös Donald Trumpin yhdestä tai useammasta tviitistä. Trump oli aineiston 

keruuhetkellä Yhdysvaltojen istuva presidentti. Valitsin aineistoksi nimenomaan Ilta-

Sanomien ja Yle Uutisten verkkouutiset niiden suosion ja saatavuuden vuoksi. 

Verkkomedioiden suosiota on selvitetty Reuters-instituutin vuosien 2019 ja 2020 Uutismedia 

verkossa -maaraporteissa. Taulukosta 1 käyvät ilmi molempien vuosien suosituimmat 

verkkomediat. Prosenttiluvut kertovat, kuinka moni vastaajista oli käyttänyt mediaa 

seuratakseen uutisia internetissä edellisen viikon aikana.  

2019  2020  

Ilta-Sanomat verkossa 56 % Ilta-Sanomat verkossa 59 % 

Iltalehti verkossa 54 % Iltalehti verkossa 56 % 

Yle Uutiset verkossa (mukaan 

lukien uutiset Areenasta) 

35 % Yle Uutiset verkossa (mukaan 

lukien uutiset Areenasta) 

39 % 

Helsingin Sanomat verkossa 27 % Helsingin Sanomat verkossa 31 % 

MTV-uutiset verkossa (mukaan 

lukien uutiset Katsomosta) 

23 % MTV-uutiset verkossa (mukaan 

lukien uutiset Katsomosta) 

24 % 

Taulukko 1: Suosituimmat verkkomediat 2019 ja 2020 Reunasen (2019: 12, 2020: 14, taulukko A.S.) mukaan. 

Kärkiviisikon jälkeen suosituimpia verkkomedioita ovat molempina vuosina olleet 

maakunnallisten sanomalehtien verkkoversiot kahdeksan prosenttiyksikön erolla viidentenä 

olleeseen MTV:hen (Reunanen 2019: 12, 2020: 14). Aineiston kerääminen juuri taulukossa 1 

nähtävistä viidestä suosituimmasta verkkomediasta on mielestäni perusteltua, koska niitä 

voidaan pitää kaikkien suomalaisten kannalta merkittävimpinä. Esimerkiksi maakunnallisten 

sanomalehtien verkkouutisia lukevat todennäköisesti eniten tietyn alueen asukkaat siinä missä 

kansallisten verkkomedioiden voisi olettaa olevan suomalaisten keskuudessa laajemmin 

suosittuja.  

Iltalehden, Helsingin Sanomien ja MTV:n verkkosivuihin liittyy kuitenkin seikkoja, joiden 

vuoksi päätin rajata aineiston etsimisen vain Ilta-Sanomien ja Yle Uutisten verkkosivuihin. 

Tutkimuksen luotettavuuden ja avoimuuden kannalta pidän toivottavana, että aineisto on 

julkisesti saatavilla, jotta kuka tahansa voi käydä itse katsomassa aineistoja internetissä. 

Iltalehden ja MTV:n kohdalla ongelmana on, että verkkouutiset eivät säily verkossa muutamaa 

kuukautta pitempää. Yle Uutisten ja Ilta-Sanomien verkkouutiset sen sijaan vaikuttavat 

pysyvän verkossa vuosia ja ovat helposti kenen tahansa löydettävissä vielä tutkielman 
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valmistumisen jälkeenkin. Huomionarvoista on, että edellä mainitut mediat eivät tarjoa tietoa 

siitä, kuinka kauan ne säilyttävät verkkouutisia sivuillaan, joten olen selvittänyt asiaa 

verkkosivujen hakutoimintojen avulla ja saanut näin suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka kauan 

uutiset pysyvät verkossa esillä. Helsingin Sanomat puolestaan käyttää verkkosivuillaan 

maksumuuria, joka tekee HS:n verkkosisällöstä pääosin maksullista (Autio 2017). Tämän 

vuoksi näen tutkielman avoimuuden sekä aineiston saatavuuden kannalta parhaana 

vaihtoehtona jättää myös HS:n verkkouutiset pois aineistosta. 

Aineistoon kuuluvat kaikki 1.8.2019–30.9.2020 Yle Uutisten ja Ilta-Sanomien verkkosivuilla 

julkaistut uutiset, jotka sisältävät vähintään yhden käännöksen jostain Donald Trumpin 

@realDonaldTrump-tilillä julkaistusta tviitistä. Keräsin uutiset käyttämällä Yle Uutisten ja Ilta-

Sanomien sivuilta löytyvää hakutoimintoa. Tein haun molemmilla sivuilla hakusanoin ”Trump 

Twitter”, minkä jälkeen kävin läpi kaikki hakutulokset halutulta aikaväliltä ja tallensin kaikki 

uutiset, jotka sisälsivät käännöksiä Trumpin tviiteistä. Käytin juuri näitä hakusanoja, sillä on 

kohtuullista olettaa, että lähes kaikki kriteereihini soveltuvat uutiset sisältävät sanat Trump ja 

Twitter, esimerkiksi muodossa ”Trump kirjoitti Twitterissä – –”. Lisäksi hakutoiminto löysi 

aineistoa kerätessäni sekä Yle Uutisten että Ilta-Sanomien sivuilta näillä hakusanoilla uutiset, 

joihin on upotettu jokin Trumpin tviitti, vaikka uutisessa ei olisi mainittu sanaa Twitter missään 

muodossa. Tästä huolimatta on mahdollista, että hakutuloksissa ei ole näkynyt aivan kaikkia 

kriteereihin sopivia uutisia, koska ei ole varmuutta siitä, esiintyvätkö hakusanat kaikissa 

tällaisissa uutisissa, eikä kaikkiin tällaisiin uutisiin ole upotettu alkuperäisiä tviittejä. En siis 

voi väittää, että mukana olisivat varmasti aivan kaikki suoria käännöksiä Trumpin tviiteistä 

sisältävät Yle Uutisten ja Ilta-Sanomien verkkouutiset 14 aineistonkeruukuukauden ajalta.  

Tavoitteeni oli kerätä uutisia sen verran, että otoksen voisi nähdä edustavan tviittikäännöksiä 

sisältäviä verkkouutisia yleisesti. Alkuperäinen suunnitelmani oli kerätä uutisia vuoden ajan, 

mutta päätin keruuajan loppupuolella jatkaa aineiston keräämistä 14 kuukauteen saakka, koska 

kriteereihini soveltuvia uutisia osoittautui olevan suhteessa varsin vähän, eritoten Yle Uutisten 

verkkouutisissa Ilta-Sanomiin verrattuna. Vaikka otos on mielestäni kohtalaisen kattava, 

edustaa se kuitenkin vain runsaan vuoden kestänyttä ajanjaksoa. Selkeästi pitempi tai toiselta 

aikaväliltä kerätty otos voisi antaa toisenlaisia tuloksia. 

Kokonaisuudessaan aineisto koostuu 172 verkkouutisesta, joista 136 on Ilta-Sanomien ja 36 

Yle Uutisten julkaisemia. Olen karsinut identtiset kaksoiskappaleet – sekä Yle Uutisten että Ilta-

Sanomien muutamissa uutisissa oli nimittäin ”kierrätetty” aikaisempaa käännöstä tietystä 
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tviitistä. Näin ollen tietty yksittäinen käännös on mukana aineistossa vain kerran. Kuitenkin jos 

Ilta-Sanomien ja Yle Uutisten verkkouutisissa on käännetty sama tviitti identtisesti, olen ottanut 

identtiset tapaukset mukaan aineistoon, koska ne esiintyvät eri medioissa. Yhtä lailla aineistoon 

on otettu mukaan tapaukset, joissa sama tviitti on käännetty kahteen uutiseen hieman eri tavalla 

riippumatta siitä, esiintyvätkö lähes samanlaiset käännökset Ilta-Sanomien ja Yle Uutisten tai 

vain jommankumman uutisissa. Yhdessä uutisessa on myös joissain tapauksessa käännöksiä 

useammasta tviitistä, ja vaikka yksi tai useampi näistä käännöksistä olisi jo mukana jossain 

aineiston uutisessa, on uutinen otettu mukaan aineistoon, kunhan siinä on vähintään yksi 

käännös, jota ei sellaisenaan esiinny muissa aineiston uutisissa. Kokonaisuudessaan 172 

verkkouutisessa on mukana 226 yksittäistä, vain kerran esiintyvää tviittikäännöstä, joista 184 

esiintyy Ilta-Sanomien uutisissa ja 42 Yle Uutisten uutisissa. Lukemat on saatu laskemalla 

jokainen uutisissa erillisenä sitaattinaan esiintyvä käännös yhdeksi käännökseksi, vaikka 

samasta tviitistä tehdyt käännökset olisivat useassa osassa.  

On huomionarvoista, että tarkoitan tämän tutkielman kontekstissa käännöksellä vain 

sitaattimuotoisina uutisissa esitettyjä käännöksiä. Halusin rajata aineistosta pois tapaukset, 

joissa jotain tviittiä on referoitu vapaamuotoisesti muun uutistekstin seassa, jolloin tviittiä on 

käytetty kuin mitä tahansa muuta lähdettä uutisen kirjoittamisen apuna. Päätin jättää tällaiset 

tapaukset pois aineistosta, jotta välttyisin epäselvyydeltä sen suhteen, voiko tekstejä todella 

pitää käännöksinä. Kaikki aineistoon kerätyt käännökset esiintyvät käytännössä uutisissa 

kahdella eri tavalla: joko lainausmerkein muusta tekstistä erotettuna (esimerkki 1, ks. myös 

esimerkki 20b) tai omana tekstikappaleenaan, joka on aloitettu vuorosanaviivalla (esimerkki 2, 

ks. myös esimerkki 21b): 

(1) 

(Pärssinen 2019.)  
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(2) 

  

(STT-AFP 2019b.)  

Havainnollistaakseni tekemääni rajanvetoa sitaattimuotoisten käännösten ja tviittejä 

lähteenomaisesti käyttävien tekstikatkelmien välillä olen liittänyt alle esimerkin jälkimmäisen 

tyyppisistä käännöksistä, joita en ole ottanut mukaan aineistoon: 

(3) 

  

(Mäkelä 2020.)  

Onko yllä oleva katkelma käännös? Myös tällaiseen vapaaseen kirjoittamiseen lähtötekstiä 

lähteenä käyttäen voidaan mahdollisesti viitata kääntämisenä. Esimerkiksi John Dryden, yksi 

varhaisista käännösteoreetikoista, jakoi kääntämisen kolmeen ryhmään: metafraasi, parafraasi 

ja imitaatio (Dryden 1997 [1680]: 172). Näistä kaksi viimeistä viittaavat tavalla tai toisella 

vapaisiin kääntämisen tapoihin – parafraasissa kääntäjällä on Drydenin mukaan mahdollisuus 

poiketa lähtötekstin sanoista ja rakenteista, kuitenkin niin, että alkuperäinen merkitys säilyy. 

Imitaatiossa kääntäjä voi tarpeen mukaan poiketa myös alkuperäisestä merkityksestä ja 

säilyttää mukana vain niitä elementtejä, jotka kokee tarpeellisiksi. (Mp.) Esimerkin 3 

tekstikatkelman voisi mahdollisesti katsoa edustavan jompaakumpaa näistä kääntämisen 

tavoista, mutta uutistekstien kontekstissa englanninkielisten lähteiden käyttämiseen 

suomenkielisen tekstin aikaansaamiseksi voisi kuitenkin olla osuvampaa viitata esimerkiksi 

transeditointina Stettingin (1989 Valdeónin [2014: 51] mukaan) termiä käyttääkseni (ks. 

alaluku 2.5.). Esimerkin 3 katkelmassa on nähtävissä elementtejä, jotka on käännetty 

lähtötekstistä, mutta onko katkelma käännös vai vain osa moninaisten työvaiheiden kautta 

syntynyttä täysin itsenäistä tekstiä?  
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Teoreettisesta näkökulmasta lienee löydettävissä perusteluja puolesta ja vastaan. Selkeyden 

vuoksi halusin kuitenkin erotella sitaattimuotoiset käännökset imitaation, parafraasin tai 

transeditoinnin välimaastossa liikkuvista tekstikatkelmista. Kun aineistossa ovat vain 

sitaattimuodossa esiintyvät käännökset, ei jää epäselvyyttä siitä, ovatko kaikki aineistoon 

valitut katkelmat todella varsinaisia käännöksiä. Tämän rajanvedon tarkoituksena ei ole pyrkiä 

keinotekoisesti lisäämään negatiivista siirtovaikutusta sisältävien käännösten osuutta 

aineistossa – vaikka aineiston käännökset ovat selkeästi käännöksiä, ei ole mitään syytä, miksi 

niiden tulisi olla esimerkiksi erityisen sanasanaisia tai seurata lähtötekstin kielellisiä ratkaisuja 

yleiskielen ohjeiden vastaisesti. Tarkoitukseni ei myöskään ole rajoittaa yleistä käsitystä siitä, 

mitä kääntäminen voi tai ei voi olla – tekemäni rajanveto pätee vain tämän työn kohdalla, eikä 

sitä ei ole tarpeen nähdä yleisenä totuutena kääntämisen moninaisuudesta. 

Valitsin useasta syystä aineistoksi nimenomaan verkkouutiset, jotka sisältävät käännöksiä 

Trumpin tviiteistä. Tällaisia uutisia on ollut Trumpin presidenttikauden ajan varsin paljon 

saatavilla, mikä tekee niistä itsessään hedelmällisen tutkimuskohteen. Koska tviittejä ja niiden 

käännöksiä on sisällytetty uutisiin paljon, voidaan niillä nähdä olevan jonkinlaista 

yhteiskunnallista merkitystä, ja todennäköisesti nämä uutiset ovat myös kiinnostaneet monia 

lukijoita. Näin ollen ei mielestäni ole yhdentekevää, millaista suomen kieltä käännöksissä on. 

Analysoitavien käännösten rajaaminen Trumpin tviittien suomennoksiin on myös 

tutkimuseettisestä näkökulmasta suhteellisen turvallinen valinta. Tällä oli aineiston valinnassa 

melko suuri painoarvo, sillä Twitter-aineiston käyttämiseen tutkimuksessa liittyy esimerkiksi 

yksityisyydensuojaa koskevia kysymyksiä, joita avaan seuraavassa alaluvussa.  

3.2. Aineiston käyttöön liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset 

Valitsemaani tutkimusaineistoon liittyy mielenkiintoisia tutkimuseettisiä ja oikeudellisia näkö-

kantoja. Huomionarvoiset seikat liittyvät tekijänoikeuksiin, yksityisyyden suojaan ja Twitterin 

käyttöehtoihin. Näitä asioita on syytä hieman avata, jotta ei syntyisi epäselvyyttä tutkielman 

eettisyydestä.  

Tutkimusaineistonani ovat verkkouutiset ja eritoten niissä olevat käännökset, mutta epäsuorasti 

myös käännösten lähtötekstit eli tviitit. Ensisijaisena kiinnostuksenkohteenani ovat 

käännökset, ja tarkastelen lähtötekstejä vain tapauksissa, joissa niillä voi nähdä olevan 

vaikutusta esimerkiksi käännöksissä esiintyvään yleiskielen ohjeiden vastaiseen 

kielenkäyttöön. Vaikka tviitit näin ollen ovat aineistona toissijaista itse käännöksiin verrattuna, 
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minun täytyy kuitenkin hyödyntää ja lainata niitä tutkielman analyysiosassa. Valitsemani 

verkkouutiset ovat avoimesti saatavilla olevaa aineistoa, joten niitä saa käyttää tutkimuksessa 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019: 16). Vaikka myös tviitit ovat olleet aineiston 

keruuhetkellä samoin julkisesti saatavilla, Twitter-viestien käyttöön tutkimuksessa liittyy 

erityispiirteitä, joiden vuoksi niitä ei voi täysin ongelmitta hyödyntää tutkimusaineistona vain 

sen varjolla, että ne esiintyvät osana julkisesti saatavilla olevia verkkouutisia.  

Keräämäni aineisto on lisäksi kokenut kesken tutkimuksen teon muutoksia, jotka mutkistavat 

tilannetta entisestään – Twitter sulki Donald Trumpin @realDonaldTrump-tilin pysyvästi 

8.1.2021 (Twitter, Inc. 2021a), minkä vuoksi tviitit poistuivat nähtäviltä Twitterissä. Näin ollen 

myös aikaisemmin verkkouutisiin linkitetyt Trumpin tviitit poistuivat näkyvistä Ilta-Sanomien 

ja Yle Uutisten sivuilta. Tähän poikkeuksena ovat jotkin tapaukset, joissa uutiseen oli alun perin 

sisällytetty kuvakaappaus tietystä tviitistä sen linkittämisen sijaan – näissä tapauksessa 

alkuperäinen tviitti on edelleen nähtävillä verkkouutisissa käännöksen yhteydessä. Selvennän 

tässä alaluvussa, millaisia mahdollisia haasteita valitsemani tyyppisen aineiston käyttämiseen 

voi liittyä, ja käyn läpi, mitkä tekijät mahdollistavat keräämäni aineiston käyttämisen 

tutkimuseettisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta. 

Sosiaalisen median aineistojen käytöstä kirjoittaneen Ahteensuun (2019) mukaan tviittien kat-

sotaan olevan tekijänoikeudella suojattuja teoksia. Tällaisia teoksia saa käyttää tutkimuksessa, 

mutta sosiaalisen median palveluiden sisällön käyttämiseen tulisi pääsääntöisesti olla tekijän-

oikeuden haltijan, eli tässä tapauksessa tviitin kirjoittajan lupa. Koska yksityishenkilöiden tvii-

tit sisältävät henkilötietoja, ne ovat tietosuojasääntelyn alaisia. Näin ollen tviitit tulisi tutki-

muksessa anonymisoida, mutta jos julkaisut ovat julkisia, kuka tahansa voi hakukonetta tai 

Twitteriä käyttäen löytää alkuperäisen julkaisun joka tapauksessa. (Mp.) 

Tviittien julkisuus on kuitenkin seikka, jolla voi perustella niiden käyttöä tutkimuksen aineis-

tona. Tviitit ovat lähtökohtaisesti julkisia, minkä perusteella niitä voisi käyttää vapaasti myös 

tutkimuksen aineistona. Eettisestä näkökulmasta asia ei ole aivan niin yksinkertainen, sillä 

Twitter-käyttäjät eivät välttämättä aina ymmärrä, että julkaisut näkyvät avoimesti kenelle ta-

hansa, vaikka käyttäjät eivät olisi tarkoittaneet niitä kaikkien nähtäväksi (Ahteensuu 2019; 

Laaksonen 2018). Jos julkaisu on päätynyt osaksi verkkouutista, on julkaisulle toki jo tuotu 

runsaasti julkisuutta riippumatta siitä, onko tekijä sitä toivonut tai ei. Tuoko tämä vielä 

kuitenkaan tutkimuksen tekijälle automaattista oikeutta käyttää julkaisua aineistonaan? 

Eettisestä näkökulmasta ei välttämättä. Ongelmaksi voi muodostua myös se, että 
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Twitter-käyttäjä voi poistaa tietyn tviitin tai Twitter-tilinsä sen jälkeen, kun tviittiä on jo 

käytetty tutkimuksessa (Ahteensuu 2019). Tällöin tviitti ei enää olekaan julkisesti saatavilla, 

eikä sen kirjoittaja todennäköisesti toivo sen olevan kenenkään nähtävissä.  

Tviittien käyttäminen tutkimusaineistona voi siis lähtökohtaisesti olla ongelmallista. Verkko-

uutisiin liitetään kuitenkin usein sellaisia tviittejä, joiden voi olettaa kohtuullisella varmuudella 

olevan tarkoitettu julkisiksi. Esimerkkejä tällaisista tviiteistä ovat esimerkiksi valtiollisten 

toimijoiden tai vaikkapa Donald Trumpin tviitit, joita Yhdysvaltojen oikeusministeriö on pitä-

nyt Yhdysvaltojen presidentin virallisina lausuntoina (D.D.C. 2017: 4). Tämäntyyppisten ta-

hojen tviittejä sisältävien uutisten katson siis itse sopivan myös tutkimukseen, sillä niiden 

käyttäminen aineistona ei loukkaa tviitin julkaisseen käyttäjän yksityisyyttä.  

Juuri yksityisyydensuojan kysymysten vuoksi aineiston rajaaminen nimenomaan Trumpin 

tviiteistä tehtyjä käännöksiä sisältäviin verkkouutisiin selkeytti aineiston keräämistä 

merkittävästi. Jos olisin esimerkiksi päättänyt kerätä tietyltä aikaväliltä kaikki verkkouutiset, 

joissa on minkä tahansa englanninkielisten tviittien käännöksiä, minun olisi pitänyt miettiä 

yksityisyydensuojaa erikseen jokaisen löytämäni tviittikäännöksen kohdalla ja karsia 

aineistosta kaikki tapaukset, joissa olisi nähtävissä pienikin riski yksityisyydensuojan 

loukkaamiseen. Sama ongelma tulisi eteen myös vaikkapa brexitiä, koronavirusta tai vastaavaa 

yleistä aihetta käsittelevien uutisten kohdalla. Trumpin tviiteistä tehtyjen käännösten 

valitseminen tutkimuskohteeksi poistaa tarpeen tälle erilliselle pohdinnalle – tviitit on selkeästi 

tarkoitettu julkisiksi, joten niiden käyttäminen aineistona ei missään tilanteessa oman tulkintani 

mukaan loukkaa Twitter-käyttäjän yksityisyydensuojaa, ei edes tapauksissa, joissa Trump tai 

Twitter poistaisi tietyn aineistoon lukeutuvan tviitin Twitteristä.  

Toisaalta on hyvä huomioida, että aineiston rajoittaminen nimenomaan Trumpin tviitteihin 

tekee tutkimusasetelmasta lähtökohtaisesti hieman yksipuolisen. On mahdollista, että 

tietynlaiset piirteet ovat yliedustettuja nimenomaan Trumpin tviittien suomennoksissa 

verrattuna verkkouutisten tviittikäännöksiin yleisesti. Tähän syynä voisi olla esimerkiksi, että 

Trumpin kielenkäytössä tai kirjoitustyylissä olisi jotain, joka ohjaa käännöksiä tietynlaisiksi. 

Tästä ei kuitenkaan ole näyttöä, ja asian tutkiminen vaatisi erillisen vertailevan tutkimuksen. 

Aineiston rajoitteista on kuitenkin hyvä olla tietoinen tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa. 

Tviittien poistaminen Twitteristä 8.1.2021 muutti aineiston käyttöä oikeudellisesta 

näkökulmasta kesken tutkimukseni. Twitterin käyttöehtojen (Twitter, Inc. 2020) kohdan III.B. 
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mukaan kaikki Twitteristä poistettu tai alkuperäisen julkaisun jälkeen muokattu sisältö pitäisi 

poistaa tutkimusaineistosta, johon poistettu tai muokattu sisältö on kerätty. Tiukimman 

mahdollisen tulkinnan mukaan tämä asettaa kaiken Twitter-sisältöä hyödyntävän tutkimuksen 

kyseenalaiseen valoon – tutkijahan ei voi koskaan aineistoa kerätessään tietää, milloin jokin 

tviitti poistuu Twitteristä, jolloin tviittejä aineistona hyödyntävän tutkimuksen luvallisuus 

Twitterin näkökulmasta jää varsin sattumanvaraiseksi. Jos mikä tahansa Twitter-sisältöä 

hyödyntävä tutkimus voi muuttua sattuman kaupalla luvattomaksi hetkenä minä hyvänsä, eikö 

turvallisinta olisi jättää kaikki tällainen tutkimus kokonaan tekemättä? Käytännössä 

esimerkiksi Twitter ei ainakaan tunnu käytännössä katsovan asiaa näin jyrkästi, sillä se tarjoaa 

Twitteriä tutkimukseen käyttäville tutkijoille esimerkiksi oman virallisen API-työkalun 

Twitter-datan keräämistä varten (Twitter, Inc. 2021b). 

Kuten Laaksonen (2018) huomauttaa, sosiaalisen median aineistojen tutkimus voi näyttäytyä 

mahdottomana, jos esimerkiksi niitä koskevia lakitekstejä tulkitsee mahdollisimman tiukasti. 

Laaksonen (mp.) toteaa, että ”sosiaalinen media heijastelee lukuisia yhteiskunnallisesti 

merkittäviä teemoja”, minkä vuoksi olisikin hänen mukaansa sääli, jos sosiaalista mediaa 

koskevat tutkimukset jouduttaisiin jättämään toteuttamatta vain epäselvien tai puuttuvien 

ohjeiden vuoksi. Olen Laaksosen kanssa samaa mieltä, ja mielestäni myös Twitteristä 

poistettua aineistoa on oltava tietyissä tapauksissa mahdollista käyttää tutkimuksessa. 

Tällaisesta tapauksesta hyvä esimerkki ovat juuri presidentti Donald Trumpin tviitit.  

Perustelen itse aineistoni käyttöä tekijänoikeuslain pykälässä 22 mainitulla sitaattioikeudella 

(Tekijänoikeuslaki 1961). Pykälän mukaan ”julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan 

mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa” (mp.). Vaikka 

ensisijaisena aineistonani ovat verkkouutisissa esiintyvät käännökset, ei niitä ole tässä 

tutkielmassa hyödyllistä tarkastella esittelemättä myös lähtötekstejä eli tviittejä. Tutkielman 

tarkoituksena on etsiä käännöksistä piirteitä, jotka ovat lähtötekstin vaikutusta, eikä näitä 

piirteitä voi luonnollisesti havaita vertaamatta käännöstä lähtötekstiin. Siteeraan tviittejä 

tutkielman analyysiosassa vain tapauksissa, joissa se on käännösten analyysin kannalta 

tarkoituksenmukaista, ja vain siinä laajuudessa, joka on analyysiin kannalta aiheellista. 

Aineistoon lukeutuu myös paljon käännöksiä, joita ei tarkastella tutkielman analyysiosassa, 

joten näitä käännöksiä tai niiden lähtötekstejä ei ole tarpeen esitellä. 

En myöskään tekijänoikeuslainsäädännön vuoksi jaa aineistoa eteenpäin siinä muodossa, jossa 

olen tallentanut sen omaan käyttööni. Olen tallentanut omaan tutkimuskäyttööni kopiot 
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aineistoon valituista tviiteistä ja verkkouutisista tekijänoikeuslain pykälän 12 sallimissa 

rajoissa, mutta tutkimusaineiston jakaminen eteenpäin olisi saman pykälän rikkomista 

(Tekijänoikeuslaki 1961). Kaikki aineiston verkkouutiset ovat kuitenkin löydettävissä, jos 

käyttää samoja hakusanoja ja tarkasteluväliä, joita olen itse käyttänyt kerätessäni aineistoa. 

Tutkielmassa siteeratut verkkouutiset ovat lisäksi listattuna lähdeluettelossa. 

Eettisestä näkökulmasta on huomionarvoista, että myös kaikki Trumpin tviitit ovat saatavilla 

useassakin epävirallisessa internet-arkistossa (esim. Factbase 2021, ProPublica 2021, Trump 

Twitter Archive 2021). Myös Yhdysvaltojen kansallisarkisto aikoo arkistoida ja julkistaa 

@realDonaldTrump-tilin poistetut tviitit, sillä niiden katsotaan lukeutuvan ns. presidentin 

virallisiin asiakirjoihin (engl. presidential records) (National Archives 2021). Twitterin 

käyttöehtojen näkökulmasta tviittien saatavilla oleminen epävirallisissa tai virallisissa 

arkistoissa ei muuta oikeutta niiden käyttöön tutkimuksessa, mutta tutkimuseettisestä 

näkökulmasta aineiston käytön voi mielestäni nähdä entistäkin hyväksyttävämpänä, jos 

tviittiaineisto on tulossa avoimesti saataville myös virallisen tahon julkaisemana. 

3.3. Menetelmän valinta ja esittely 

Tämän tutkielman tutkimusmenetelmän valintaa on ohjannut ennen kaikkea tutkimuksen 

kohteena oleva ilmiö, negatiivinen siirtovaikutus. Tässä alaluvussa käyn läpi, millä perusteella 

olen valinnut aineiston analyysiin käyttämäni menetelmän, ja avaan tutkimusaineistoon ja 

tutkittavaan ilmiöön ottamaani näkökulmaa.  

Kaikkein oleellisin tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttanut tekijä on, että negatiivisen 

siirtovaikutuksen esiintymistä on mielestäni käytännössä mahdotonta osoittaa aukottomasti 

mistään käännöksestä, jos käännösprosessista ei ole tietoa. Vaikka jokin kielellinen piirre 

vaikuttaisi siirtyneen lähtötekstistä käännökseen, ei voida tietää, onko tietty kielellinen piirre 

löytänyt tiensä kohdetekstiin lähtötekstin vaikutuksesta, vahingossa tai tarkoituksellisesti, vai 

sattuuko kyseinen lähtötekstiä muistuttava kielellinen piirre esiintymään käännöksessä muuten 

vain. Jos käännöksessä esimerkiksi esiintyy yleiskielen ohjeiden vastaisesti pilkku paikassa, 

jossa se esiintyy myös lähtötekstissä, ei voida olla varmoja, johtuuko pilkun esiintyminen 

käännöksessä siirtovaikutuksesta vai vaikkapa vain siitä, että käännöksen tekijän mielestä 

pilkku kuuluu kyseiseen paikkaan riippumatta siitä, millainen lähtötekstin pilkutus on. Koska 

verkkouutisten tviittikäännösten tekoprosessista ei ole tietoa, ei voida myöskään tietää, onko 

käännöksiä esimerkiksi muokannut useampi kuin yksi ihminen useammassa eri vaiheessa. 
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Toisaalta, vaikka pohjaan analyysini virallisiin yleiskielen ohjeisiin, eivät nekään tarjoaa 

yksiselitteisiä vastauksia kaikkiin käännöksistä esille nouseviin kysymyksiin. Näin ollen 

joissain tilanteissa voi olla mahdotonta todeta objektiivisesti, onko siirtovaikutukselta 

vaikuttava piirre käännöksessä yleiskielen ohjeiden vastaista kielenkäyttöä ja onko 

siirtovaikutus näin ollen negatiivista siirtovaikutusta. Tästä syystä aineiston käännöksiin 

sisältyy tapauksia, joiden norminmukaisuus tai norminvastaisuus on tulkinnasta kiinni. 

Samalla tavoin tulkinnanvaraista ja vaihtelevaa on se, kuinka selkeästi on osoitettavissa, että 

mahdollinen norminvastaisuus johtuu nimenomaan siirtovaikutuksesta eli että tietyssä 

käännöksessä esiintyy negatiivista siirtovaikutusta. 

Koska katson tutkittavan ilmiön olevan niin moniulotteinen ja tulkinnanvarainen, näen 

parhaaksi analysoida aineistoa laadullisella menetelmällä. Se sopii negatiivisen 

siirtovaikutuksen tutkimiseen, koska laadullinen analyysi tarjoaa mahdollisuuden tarkastella 

aineiston käännöksiä useista eri näkökulmista ja tuoda esille ilmiön moninaisuutta ilman, että 

täytyy ottaa ehdotonta kantaa siihen, esiintyykö käännöksissä negatiivista siirtovaikutusta vai 

ei. Jotta negatiivisesta siirtovaikutuksesta voi luoda todellisuutta vastaavan kuvan, on sitä 

mielestäni tarpeellista tarkastella mahdollisimman avoimesti ilman absoluuttisia väitteitä siitä, 

onko jokin varmasti negatiivista siirtovaikutusta vai ei. Juuri tähän laadullinen menetelmä 

soveltuu erinomaisesti. 

Määrällisen näkökulman lisääminen laadullisen analyysin tueksi voisi tuoda tarkemmin esille 

tutkittavan ilmiön laajuutta. Tällöin lukijalle voisi kuitenkin välittyä turhan mustavalkoinen 

kuva ilmiöstä. Määrällinen analyysin toteuttaminen nimittäin edellyttäisi, että voisin 

aukottomasti väittää tiettyjen käännösten sisältävän joko negatiivista siirtovaikutusta tai 

norminvastaisuutta. Mielestäni tällaista ei kuitenkaan voi uskottavasti esittää, koska aineiston 

käännöksiä on edellä avatuista syistä mahdotonta asettaa objektiivisesti mainitsemiini 

kategorioihin. Tarjoan kuitenkin suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka monessa aineiston 

käännöksistä voi tulkita olevan negatiivista siirtovaikutusta. 

Analyysiprosessi on toteutettu vertaamalla kaikkia aineiston käännöksiä lähtöteksteihinsä ja 

tutkimalla tämän jälkeen, onko käännöksissä esiintyviä norminvastaisia piirteitä mahdollista 

pitää kielenhuoltolähteiden valossa norminvastaisina ja onko norminvastaisille piirteille 

löydettävissä selitys lähtötekstin vaikutuksesta. Analysoin luvussa 4 aineiston kaikki 

käännökset, joissa on mahdollista tulkita esiintyvän negatiivista siirtovaikutusta. Näitä ovat siis 

ne aineiston käännökset, joissa esiintyviä piirteitä voi kielenhuoltolähteiden valossa pitää joko 
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varmasti tai mahdollisesti norminvastaisina ja joissa näiden piirteiden voi perustellusti tulkita 

olevan nimenomaan lähtötekstin vaikutusta. Näihin mahdollisesti negatiivista siirtovaikutusta 

sisältäviin käännöksiin kuuluvat myös tapaukset, joissa lähtötekstin vaikutus näkyy 

käännöksessä lähtötekstistä poikkeavana merkityksenä. Käyn analyysiluvun 4 johdannossa 

läpi tavan, jolla olen luokitellut nämä käännökset eri ryhmiin negatiivisen siirtovaikutuksen 

erilaisten ilmenemismuotojen havainnollistamiseksi. 

Tutkielman analyysiosassa käsittelen siis tarkimmin niitä aineiston käännöksiä, joissa voi 

nähdä esiintyvän negatiivista siirtovaikutusta. Tähän syynä on, että haluan tutkia 

verkkouutisissa olevissa käännöksissä ilmenevää norminvastaista kielenkäyttöä, koska aihe on 

aiheuttanut julkista keskustelua, ja erityisesti se, että olen käännöstiedettä opiskelleena 

kiinnostunut norminvastaisesta kielenkäytöstä, jonka voi jäljittää nimenomaan 

käännösprosessin aiheuttamaksi. Käännöksessä ”sattumanvaraisesti” esiintyvä 

norminvastaisuus ei mielestäni ole käännöstieteellisestä näkökulmasta niin kiinnostava 

tutkimuskohde kuin käännösprosessiin sidoksissa oleva norminvastaisuus. 

Vaikka aineiston käännöksistä voi lisäksi löytää myös muunlaista siirtovaikutusta kuin 

negatiivista siirtovaikutusta, en käsittele sitä analyysissa juurikaan. Syynä on, että 

siirtovaikutus on varsin laaja ja monitulkintainen ilmiö, kuten työn luvusta 2.1. käy ilmi. Koska 

siirtovaikutusta on pidetty universaalina piirteenä kaikille käännöksille (Newmark 1991: 78; 

Toury 2012 [1995]: 311–315), siirtovaikutusta voi katsoa olevan myös kaikissa aineiston 

käännöksissä, jolloin siirtovaikutuksen määrä, taso tai aste vaihtelisi esimerkiksi käytetyn 

käännösstrategian mukaan. Siirtovaikutuksen asteen vaihtelun analysoiminen ei välttämättä 

olisi kuitenkaan kovin relevanttia, koska olen pyrkinyt perehtymään nimenomaan selkeästi 

norminvastaiseen kielenkäyttöön uutiskäännöksissä, ja muuta kuin negatiivista siirtovaikutusta 

sisältävissä käännöksissä ei esiinny lähtötekstin vaikutuksesta aiheutuvaa norminvastaisuutta. 

Toisaalta myös esimerkiksi positiivisen siirtovaikutuksen osoittaminen aineistosta olisi 

haastava tehtävä, koska jo koko käsite on hyvin vaikeasti hahmotettava, kuten Mauranen 

(2004: 67) on huomauttanut. Tutkielman tavoitteen kannalta mielestäni paras ja selkein 

ratkaisu on keskittyä negatiiviseen siirtovaikutukseen ja todeta, että jos siirtovaikutuksen 

katsotaan olevan käännöksille universaali piirre, aineistossa varmasti esiintyy myös muunlaista 

kuin negatiivista siirtovaikutusta, joka ei kuitenkaan aiheuta yleiskielen suositusten vastaisia 

piirteitä kohdeteksteihin. 
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4. Negatiivista siirtovaikutusta mahdollisesti sisältävien tviittikäännösten 

analyysi 

Siinä missä luvussa 2 käsitellään esimerkiksi negatiivista siirtovaikutusta, norminvastaisuutta 

ja uutiskääntämistä teoreettisesta näkökulmasta, päästään tässä luvussa tarkastelemaan, 

millaista negatiivista siirtovaikutusta aineiston tviittikäännöksissä voi käytännössä tulkita 

olevan. Olen ottanut keräämästäni 226 käännöksen aineistosta analysoitavaksi kaikki sellaiset 

tviittikäännökset, joissa voi kielenhuoltolähteiden valossa katsoa mahdollisesti esiintyvän 

negatiivista siirtovaikutusta. Yhteensä tällaisia käännöksiä on aineistossa 24, ja ne käsitellään 

tässä luvussa yksitellen.  

Arvioin jokaisen käännöksen kohdalla erikseen, kuinka mahdollisena voi pitää, että 

käännöksessä todella on negatiivista siirtovaikutusta. Käännöksissä on nähdäkseni tämän 

suhteen paljonkin vaihtelua, vaikka huomionarvoista on, ettei negatiivisen siirtovaikutuksen 

esiintyminen ole täysin varmaa missään näistä 24 käännöksestä. Olen kuitenkin jaotellut 

käännökset eri alalukuihin (4.1–4.5) niitä yhdistävien huomionarvoisten piirteiden perusteella, 

en sen mukaan, kuinka todennäköistä negatiivisen siirtovaikutuksen esiintyminen 

käännöksissä on. Tietyssä alaluvussa käsiteltäviä käännöksiä siis yhdistää se, että mahdollinen 

negatiivinen siirtovaikutus ilmenee niissä samalla tavalla. Tästä poikkeuksena on alaluku 4.6., 

jossa käsittelen jäljelle jäävät tapaukset, jotka eivät sovi muiden alalukujen ryhmittelyihin. 

Ryhmittelyä ei ole tehty minkään keinotekoisen jaottelun avulla vaan aineistolähtöisesti sen 

perusteella, millaisilla tavoilla negatiivinen siirtovaikutus aineiston käännöksissä näkyy. 

Kussakin alaluvussa käsitellään siis kaikki aineistosta löytyvät tapaukset, joissa negatiivinen 

siirtovaikutus vaikuttaa ilmenevän samalla, muista tapauksista eroavalla tavalla. 

Kuten mainitsen edellisessä luvussa, käsittelen analyysin alaluvussa 4.2. esimerkkinä myös 

yhden käännöksen (esimerkki 14b), jossa on selkeästi norminvastaisuutta, mutta ei negatiivista 

siirtovaikutusta. Tämän tarkoituksena on havainnollistaa jatkumoa, jolle kaikki aineiston 226 

käännöstä asettuvat, sekä tuoda esille, että siinä missä voi pitää mahdollisena, että jokin 

käännöksen norminvastainen piirre ilmentää negatiivista siirtovaikutusta, on myös mahdollista 

osoittaa, että jokin käännöksen norminvastainen piirre ei millään nähtävissä olevalla tavalla 

ilmennä negatiivista siirtovaikutusta. 

Analyysissa huomioidaan englanninkielisistä lähtöteksteistä ne piirteet, joiden vaikutuksen voi 

katsoa näkyvän käännöksissä negatiivisena siirtovaikutuksena. En kuitenkaan keskity 
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analyysissa siihen, voiko näitä lähtötekstien piirteitä pitää englannin kielen normien vastaisina 

tai mukaisina, koska en näe tämän olevan relevanttia. Koska verkkouutisten kielen tulisi 

esimerkiksi Kotuksen ja STT:n mukaan olla pääasiassa huoliteltua yleiskieltä (Kotus 2021; 

STT 2021a), lähtökohtani on, että suomennoksissa tulisi olla yleiskielen ohjeiden mukaista 

kielenkäyttöä riippumatta siitä, onko lähtöteksteissä rikottu joitakin englannin normeja.  

Olen toteuttanut kaikkien yksittäisten tapausten analyysin pitkälti samalla tavalla, joten avaan 

periaatetta tässä toiston vähentämiseksi. Esittelen kunkin tapauksen yhteydessä otteen 

lähtötekstistä, eli tietystä Trumpin tviitistä, sekä sen käännöksestä, joka on julkaistu jossakin 

Yle Uutisten tai Ilta-Sanomien verkkouutisessa. En siis esitä tviittejä tai käännöksiä kaikissa 

tapauksissa kokonaan vaan ainoastaan analyysin edellyttämässä laajuudessa. Olen lisäksi 

kursivoinut ja tarpeen mukaan myös lihavoinut otteista sen osuuden, jossa siirtovaikutus 

ilmenee tai joka muusta syystä on analyysin kannalta oleellisin. Esitän myös 

havainnollistamisen helpottamiseksi joistain norminvastaisuutta sisältävistä käännöksistä itse 

muokkaamani versioita, joihin olen korjannut norminvastaisuutta sisältävät kohdat 

norminmukaisiksi. 

4.1. Puuttuva pilkutus ja siirtovaikutus 

Käsittelen tässä alaluvussa tapauksia, joissa negatiivinen siirtovaikutus vaikuttaa ilmenevän 

käännösten pilkutuksessa ja tarkemmin ottaen pilkun puuttumisena. Esittelemissäni 

tapauksissa siis näyttää siltä, että pilkku on laitettu käännöksessä samaan paikkaan, jossa se 

esiintyy lähtötekstissä siitä huolimatta, että se ei kuuluisi suomen pilkkusääntöjen mukaan 

kyseiseen paikkaan. Samalla paikalla tarkoitan sitä, että käännökseen on otettu pitkälti sama 

virkerakenne kuin lähtötekstissä, ja pilkku esiintyy samojen lauseiden, lausekkeiden tai sanojen 

välissä kuin lähtötekstissä. Käsittelen tapaukset ryhmittäin sen perusteella, mitä yleiskielen 

pilkutusohjetta ne rikkovat.  

Ensimmäisenä ovat vuorossa kaksi tapausta (esimerkit 4b sekä 5b), joissa alistuskonjunktiolla 

alkavaa sivulausetta ei ole erotettu päälauseesta pilkulla. Kotuksen ohjeiden mukaan 

alistuskonjunktiolla alkavan sivulauseen ja päälauseen väliin tulisi aina laittaa pilkku 

(Kielitoimiston ohjepankki 2015i). Alistuskonjunktioita ovat muun muassa alla olevissa 

käännöksissä 4b ja 5b esiintyvät jos ja että (mp.). Otteissa esiintyvät alistuskonjunktiolla 

alkavat sivulauseet on kursivoitu, minkä lisäksi olen lihavoinut itse alistuskonjunktiot. 

Kohtaan, josta pilkku puuttuu, on lisätty ∅-merkki. 
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(4a) 

To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if 

you would spare this young man’s life, and not 

execute him. (Trump 3.9.2020.) 

(4b)  

Iranin johtajat, arvostaisin suuresti ∅ jos säästäisitte 

tämän nuoren miehen hengen ettekä teloittaisi häntä! 

(Marttinen 2020a.) 

(5a) 

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must 

come forward. (Trump 3.11.2019.) 

(5b) 

Ilmiantaja ymmärsi kaiken niiiin väärin ∅ että hänen 

täytyy tulla julkisuuteen. (Alenius 2019a.) 

Alla olevia esimerkkejä 4c ja 5c tarkastelemalla voi havaita, että käännökset 4b ja 5b 

muistuttavat toisiaan varsin paljon, sillä niiden molempien rakenne ja sanajärjestys seuraa 

varsin tarkasti lähtötekstejä 4a ja 5a. Käytetyt alistuskonjunktiot jos ja että myös vastaavat 

lähtötekstien if- ja that-konjunktioita, joten lähtötekstit näyttävät selkeästi vaikuttaneen 

alistuskonjunktioiden valintaan käännöksissä. Lähtöteksteissä ei ole käytetty pilkkua 

kummankaan sanan edessä, ja samanlainen ratkaisu on tehty myös molemmissa käännöksissä. 

Niissä käytettyjen rakenteiden samankaltaisuus lähtöteksteihin nähden saa myös pilkkujen 

poisjäämisen vaikuttamaan negatiiviselta siirtovaikutukselta. Huomionarvoista on, ettei 

käännöksessä 4b ole kuitenkaan seurattu lähtötekstin pilkutusmallia täysin – pilkkua ei esiinny 

lähtötekstin and not -ilmausta vastaavan ettekä-konjunktion edessä toisin kuin lähtötekstissä.  

(4c) 

To the leaders of 

Iran, 
I would greatly 

appreciate 
if you would spare this young man’s 

life – – 
Iranin johtajat, arvostaisin suuresti  jos säästäisitte tämän nuoren 

miehen hengen – – 

(5c) 

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must – – 

Ilmiantaja ymmärsi kaiken niiiin väärin että hänen täytyy – – 

 

Alla käännöksissä 6b ja 6c puolestaan esiintyy alistuskonjunktiolla kunnes-alkavat sivulauseet, 

joiden eteen ei ole laitettu pilkkua niin kuin normin mukaisesti pitäisi (Kielitoimiston 

ohjepankki 2015i):  
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(6a) 

– – are locked and loaded depending on verification, 

but are waiting to hear from the Kingdom as to who 

they believe was the cause of this attack – – (Trump 

15.9.2019 kuvana lähteessä Savolainen 2019.) 

(6b) 

Olemme valmiina vastaamaan, mutta odotamme ∅ 
kunnes kuulemme Saudi-Arabialta kenen ∅ he 

uskovat aiheuttaneen tämän hyökkäyksen – – (STT-

AFP 2019a.) 

(6c) 

Olemme valmiina vastaamaan, mutta odotamme ∅ 
kunnes kuulemme Saudi-Arabialta kenen ∅ he 

uskovat tehneen tämän hyökkäyksen – – (Savolainen 

2019.) 

Voiko pilkkujen puuttumisen käännöksissä 6b ja 6c kuitenkaan katsoa olevan siirtovaikutuksen 

tulosta? Esimerkkiä 6d tarkastelemalla voi huomata, ettei lähtötekstissä ole käytetty 

samanlaista konjunktiorakennetta kuin käännöksissä, vaan asia on esitetty partisiipin ja 

infinitiiviverbin yhdistävällä rakenteella waiting to hear (from the Kingdom): 

(6d) 

are waiting to hear from the Kingdom – – 

odotamme  kunnes kuulemme Saudi-Arabialta – – 

Siirtovaikutus ei siis näy rakenteen tasolla samalla tavalla kuin kahdessa edellisessä 

tapauksessa, vaikka lähtötekstissäkään ei ole käytetty pilkkua samoilla kohdin, josta se 

käännöksissä jää puuttumaan. Toisaalta se, että lähtötekstissä ei tässä kohtaa ole pilkkua, on 

voinut vaikuttaa pilkun pois jäämiseen käännöksistä siitä huolimatta, että käännöksissä on 

käytetty erilaista rakennetta kuin lähtötekstissä. Rakenteiden eroavaisuuden vuoksi on joka 

tapauksessa vaikea arvioida, onko pilkun puuttuminen siirtovaikutuksen tulosta. 

Käännöksissä 6b ja 6c vaikuttaa kuitenkin esiintyvän pilkun puuttumisena ilmenevää 

negatiivista siirtovaikutusta toisessa yhteydessä. Molemmissa nimittäin esiintyy epäsuora 

kysymyslause, joka vaatisi eteensä pilkun. Epäsuora kysymyslause on päälauseelle alisteinen 

lause, joka alkaa kysymyssanalla (Kielitoimiston ohjepankki 2015j). Tässä tapauksessa 

kysymyssanana on käytetty molemmissa tapauksissa yllä oleviin esimerkkeihin lihavoitua 

interrogatiivipronominia kenen, jonka aloittamat lauseet on puolestaan kursivoitu. Koska 

epäsuora kysymyslause on alisteinen, se tulisi erottaa päälauseesta pilkulla (mp.), toisin kuin 

käännöksissä 6b ja 6c on tehty. Molemmat lauseet ovat rakenteeltaan hyvin lähellä lähtötekstin 

vastaavaa lausetta who they believe was the cause of this attack, joka alkaa kenen-pronominia 

vastaavalla kysymyssanalla who ja jota ei ole erotettu muusta virkkeestä pilkulla. Tästä syystä 
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pilkun puuttuminen epäsuoran kysymyslauseen edeltä vaikuttaisi olevan molemmissa 

tapauksissa negatiivisen siirtovaikutuksen tulosta. 

Alistuskonjunktiot eivät ole ainoita konjunktioita, jotka vaativat eteensä pilkun. Myös kuten-

konjunktion eteen tarvitaan Kielitoimiston ohjepankin (2015f) mukaan pilkku, jos se esiintyy 

merkityksessä ’esimerkiksi’ ja aloittaa muusta lauseesta erillisen, oman osansa. Juuri 

tällaisessa yhteydessä kuten esiintyy käännöksessä 7b, jossa kuten-konjunktiota on käytetty 

lähtötekstin including-preposition vastineena: 

(7a) 

Talked about numerous subjects including @NATO 

and Trade. (Trump 4.12.2019 kuvana lähteessä 

Kauppinen 2019.) 

(7b) 

Puhuimme useista aiheista ∅ kuten Natosta ja 

kaupasta. (Kauppinen 2019.) 

Vertailemalla lähtötekstiä 7a ja käännöstä 7b esimerkin 7c avulla voi huomata, että niiden 

virkerakenne ja sanajärjestys vastaavat toisiaan hyvin selkeästi, eikä lähtötekstissä ole käytetty 

including-preposition edessä pilkkua: 

(7c) 

Talked  about numerous subjects including @NATO and Trade. 

Puhuimme  useista aiheista kuten Natosta ja kaupasta. 

Lähtötekstin rakenteen seuraaminen niin tarkasti koko käännetyssä virkkeessä vahvistaa 

tulkintaani siitä, että myös pilkun pois jättäminen voi olla lähtötekstin vaikutusta, ja käännös 

näin ollen hyvin mahdollisesti sisältää pilkun puuttumisena ilmenevää negatiivista 

siirtovaikutusta.  

Seuraavissa esimerkeissä 8b ja 8c negatiivista siirtovaikutusta voi tulkita esiintyvän 

relatiivilauseiden yhteydestä puuttuvien pilkkujen kohdalla. Relatiivilauseet ovat joka- tai 

mikä-pronominilla alkavia sivulauseita, joilla viitataan päälauseessa olevaan korrelaattiin 

(Maamies 2011). Korrelaatti voi olla relatiivilausetta edeltävä sana tai kokonainen lause (mp.). 

Kielitoimiston ohjepankissa (2015k) todetaan, että relatiivilauseet erotetaan päälauseesta 

pilkulla. Näin ei kuitenkaan ole tehty esimerkeissä 8b ja 8c. Olen kursivoinut niistä 

relatiivilauseen ja lisäksi lihavoinut lauseen aloittavan relatiivipronominin. 
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(8a) 

I wish Iran best wishes and good luck in determining 

what happened – – (Trump 30.8.2019 kuvana 

lähteessä Heiskanen 2019.) 

(8b) 

Toivon Iranille kaikkea hyvää ja onnea 

selvittämisessä ∅ mitä tapahtui – – (Kotkavirta 

2019.) 

(8c) 

Toivotan Iranille kaikkea hyvää ja onnea sen 

selvittämisessä ∅ mitä tapahtui – – (Heiskanen 

2019.) 

Käännöksissä 8b ja 8c relatiivipronominina toimii mikä-pronominin partitiivimuoto mitä. 

Näkemykseni mukaan käännöksestä 8b jää puuttumaan teonnimen selvittämisessä edeltä 

tarpeellinen sen-demonstratiivipronomini, joka toimii relatiivilauseen korrelaattina 

esimerkissä 8c. Demonstratiivipronomineilla on monia käyttöyhteyksiä, mutta esimerkissä 8c 

sen-prononominin voi katsoa määrittävän selvittämisessä-teonnimeä täsmentäen, että kyseessä 

on tietty, lauseyhteydestä tunnistettava asia (VISK § 569). Virkkeessä toivotetaan onnea siis 

tiettyyn, spesifiin selvittämiseen, jota sen-pronomini auttaa yksilöimään. Sen-pronominin 

puuttumisen käännöksessä 8b voi tulkita olevan negatiivista siirtovaikutusta, mutta tätä asiaa 

käsitellään tarkemmin alaluvussa 4.6. esimerkin 24b yhteydessä. Kummassakin käännöksessä 

esiintyy lisäksi norminvastainen rektio, mitä käsitellään alaluvussa 4.3. esimerkkien 16b ja 16c 

yhteydessä. 

Pilkutuksen puuttumisena näkyvän mahdollisen siirtovaikutuksen voi joka tapauksessa havaita 

tarkastelemalla käännöksiä suhteessa lähtötekstiin. Molempien käännösten rakenne seuraa 

juuri puuttuvan pilkun kohdalla tarkasti Trumpin tviittiä: verbimuotoa (in) determining seuraa 

lähtötekstissä rakenne what happened, kun taas käännöksissä täysin vastaavasti substantiivia 

selvittämisessä seuraa rakenne mitä tapahtui. Juuri tämä rakenteiden samankaltaisuus viittaa 

siihen, että pilkun puuttuminen voi hyvin olla tapauksissa siirtovaikutuksen tulosta. 

Alla esiteltävissä kolmessa esimerkissä (9b, 10b & 10c) esiintyy puolestaan joka-pronominilla 

alkavia alisteisia relatiivilauseita. Huomionarvoista tapauksissa on, että relatiivilauseet 

esiintyvät käännöksissä päälauseen keskellä. Tällaisissa tapauksissa relatiivilause tulisi erottaa 

päälauseesta pilkulla molemmin puolin (Kielitoimiston ohjepankki 2015k).  

(9a) 

But now that it is passed, people that had virtually 

nothing to do with it are taking the praise. (Trump 

8.9.2019.) 

(9b) 

Nyt kun uudistus on valmis, ihmiset ∅ joilla ei ole 

mitään tekemistä sen kanssa, ottavat siitä kunnian 

itselleen. (Juuti 2019.) 
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Käännöksessä 9b relatiivilauseen aloittava joka-pronomini esiintyy monikon adessiivissa: 

joilla. Se viittaa korrelaattiin ihmiset, jota relatiivilause määrittää. Rakenne muistuttaa hyvin 

paljon lähtötekstiä 9a; siinä people-substantiiviin viitataan samaan tapaan that-pronominin 

aloittamalla lauseella. Myös pilkutuksen voi tulkita saaneen lähtötekstistä vaikutteita. Pilkku 

on laitettu norminmukaisesti ihmiset-substantiivin eteen samaan tapaan kuin se esiintyy 

lähtötekstin people-substantiivin edessä, mutta jätetty norminvastaisesti pois pronominin 

edestä samoin kuin lähtötekstissä. Relatiivilause on kuitenkin erotettu lopusta päälauseesta 

kanssa-postposition jälkeen esiintyvällä pilkulla, joten pilkutus ei täysin vastaa lähtötekstin 

mallia. Tästä huolimatta pronominin edestä puuttuva pilkku käännöksessä 9b voi hyvin olla 

negatiivisen siirtovaikutuksen tulosta. 

Lähtötekstissä 10a ei ole puolestaan käytetty ollenkaan pilkkuja, ja sama malli toistuu 

käännöksessä 10b, jossa relatiivilausetta ei ole erotettu päälauseesta pilkuin kummaltakaan 

puolelta:  

 

(10a) 

The only person that can claim a very big victory in 

Iowa last night is “Trump”. (Trump 4.2.2020 kuvana 

lähteessä Haukka ym. 2020.) 

(10b) 

Ainoa henkilö ∅ joka voi ottaa erittäin suuren voiton 

nimiinsä Iowassa ∅ on Trump – – (Kotkavirta 

2020a.) 

(10c) 

Ainoa henkilö, joka voi julistaa saaneensa Iowassa 

eilisiltana suuren voiton ∅ on Trump – – (Haukka 

ym. 2020.) 

Rakenne muistuttaa jälleen paljolti lähtötekstiä niin esimerkissä 10b kuin 10c:ssäkin: 

pronominilla alkava relatiivilause määrittää henkilö-substantiivia samaan tapaan kuin 

lähtötekstissä person-substantiivia. Henkilö-substantiivin sisällyttäminen lauseeseen vaikuttaa 

itsessään siirtovaikutuksen tulokselta, vaikka se ei olekaan kielenhuoltolähteiden perusteella 

norminvastainen ratkaisu, sillä käännös olisi täysin luonteva ilman koko sanaa. Tällöin 

korrelaattina olisi Ainoa-adjektiivi: ”Ainoa ∅, joka – –”. Käännöksessä 10c pilkku on laitettu 

norminmukaisesti joka-pronominin eteen, mutta siinäkään ei ole huomioitu alisteisen 

sivulauseen esiintymistä päälauseen keskellä, ja pilkku on näin ollen jäänyt pois 

relatiivilauseen lopusta. Molemmat käännökset vaikuttavat näin ollen sisältävän pilkun 

puuttumisena ilmenevää negatiivista siirtovaikutusta, vaikka tämä onkin jonkin verran 

selkeämpää käännöksessä 10b. 
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4.2. Ylimääräinen pilkutus ja siirtovaikutus 

Sen lisäksi, että aineistossa on kohtalaisen monta tapausta, jossa pilkku jää puuttumaan sille 

kuuluvalta paikalta mahdollisesti lähtötekstin vaikutuksen vuoksi, aineistossa on myös 

käännöksiä, joissa pilkku löytyy käännöksessä samasta paikasta kuin lähtötekstissä, vaikka se 

ei siihen suomen kielioppiohjeiden mukaan kuuluisikaan. Samoin kuin edellisessä alaluvussa, 

tässä alaluvussa esiteltävissä tapauksissa siis näyttää esiintyvän negatiivista siirtovaikutusta, 

koska lähtötekstin rakenteen mukailemisen pilkutusta myöten voi tulkita johtaneen 

käännöksissä norminvastaiseen pilkun käyttöön. Näiden tapausten erona edelliseen alalukuun 

on kuitenkin, että pilkun puuttumisen sijaan tapauksissa esiintyy ylimääräinen pilkku. 

Ensimmäisenä analysoitavassa esimerkissä 11b norminvastainen pilkun käyttö esiintyy 

lauseenvastikkeen edellä käännöksen loppupuolella: 

(11a) 

NYC is cutting Police $’s by ONE BILLION 

DOLLARS, and yet the @NYCMayor is going to 

paint a big, expensive, yellow Black Lives Matter 

sign on Fifth Avenue, denigrating this luxury 

Avenue. (Trump 1.7.2020.) 

(11b) 

New York City leikkaa poliisin rahoja miljardilla 

dollarilla, ja silti New Yorkin pormestari aikoo 

maalauttaa ison, kalliin ja keltaisen Black Lives 

Matter -kyltin Fifth Avenuelle, häpäisten tämän 

ylellisen kadun – – (Havula 2020.) 

Kielitoimiston ohjepankin (2015g) mukaan lauseenvastikkeeksi kutsutaan ilmauksia, ”jotka 

vastaavat merkitykseltään jotain sivulausetta (esim. kun he olivat nukkuneet) mutta joiden 

verbi ei ole persoonamuodossa”. Käännöksessä 11b modaalinen lauseenvastike häpäisten 

esimerkiksi vastaisi sivulausetta ’siten, että häpäisee’ tai ’ja häpäisee siten’. Lauseenvastikkeen 

erottaminen muusta lauseesta pilkulla, kuten esimerkissä 11b on tehty, ei ole yleiskielen 

suositusten mukaista (Kielitoimiston ohjepankki 2015l). Lauseenvastikkeen käyttö vaikuttaisi 

saaneen selkeää vaikutetta lähtötekstistä, jonka denigrating-partisiippia voi tässä yhteydessä 

jäljitellä nimenomaan modaalisella lauseenvastikkeella. Esimerkkiä 11c tarkastelemalla voi 

huomata, että myös käännöksen virkerakenne ja sanajärjestys vastaa lähtötekstiä varsin 

tarkasti, ja pilkutus toistaa lähtötekstin mallia pitkälti muunkin virkkeen tasolla. Näin ollen on 

hyvin mahdollista, että lauseenvastikkeen edessä norminvastaisesti esiintyvä pilkku on 

negatiivisen siirtovaikutuksen tulosta. 
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(11c) 

NYC is cutting 

Police $’s by 

ONE BILLION 

DOLLARS,  

and yet the 

@NYCMayor is 

going to paint 

a big, 

expensive, 

yellow 

Black Lives Matter 

sign on Fifth 

Avenue, 

denigrating this luxury 

Avenue. 

New York City 

leikkaa poliisin 

rahoja miljardilla 

dollarilla,  

ja silti New 

Yorkin pormestari 

aikoo maalauttaa 

ison, kalliin ja 

keltaisen 
Black Lives Matter 

-kyltin Fifth 

Avenuelle, 

häpäisten tämän 

ylellisen 

kadun – – 

Huomionarvoista on myös, että modaalinen lauseenvastike häpäisten ei välttämättä ole kovin 

osuvasti valittu rakenne käännökseen. Kotuksen mukaan modaalisen lauseenvastikkeen 

peruskäyttöä on pääverbin (tässä tapauksessa maalauttaa) tekemisen tavan luonnehtiminen 

(Kielitoimiston ohjepankki 2015h), mitä häpäisten ei tulkintani mukaan kuitenkaan tee 

käännöksessä 11b, koska ’häpäiseminen’ on pikemminkin seurausta maalauttamisesta kuin 

tapa luonnehtia sitä, millaista kyseinen maalauttaminen on. Tästä näkökulmasta edellä 

antamani vaihtoehto ja häpäisee siten voisi olla modaalista lauseenvastiketta osuvampi valinta 

käännöksen merkityksen kannalta. Modaalisen lauseenvastikkeen käytön voi tulkita 

negatiivisen siirtovaikutuksen ilmentymäksi, jos yhtyy näkemykseen sen merkityksen 

epätarkkuudesta ja katsoo sen jäljittelevän lähtötekstin denigrating-partisiippia. 

Myös käännöksessä 12b esiintyy lauseenvastike, joka on norminvastaisesti erotettu muusta 

lauseesta pilkulla: sanoen.  

(12a) 

We don’t need China and, frankly, would be far 

better off without them. (Trump 23.8.2019.) 

(12b) 

Me emme tarvitse Kiinaa, ja suoraan sanoen, 

pärjäisimme paljon paremmin ilman heitä – – (STT 

2019.) 

Käännös koostuu kahdesta lauseesta, joista lauseenvastike lukeutuu jälkimmäiseen: ja suoraan 

sanoen, pärjäisimme paljon paremmin ilman heitä. Käännöksessä ilmausta suoraan sanoen 

käytetään lähtötekstin 12a frankly-adverbin vastineena, ja se on lähtötekstin tapaan erotettu 

pilkulla lauseen loppuosasta. Myös ja-konjunktion edessä oleva pilkku muistuttaa lähtötekstin 

mallia, jossa pilkku esiintyy frankly-adverbin edessä ja-konjunktion vastaavan 

and-konjunktion jälkeen. Tämä toimii osoituksena siitä, että käännökseen on otettu vaikutteita 

lähtötekstin pilkutustavasta – sekä frankly että ja suoraan sanoen nimittäin esiintyvät kumpikin 

muusta teksteistä erotettuina osina, irrallisen lisän tapaan. Pilkun lisääminen norminvastaisesti 

sanoen-lauseenvastikkeen perään vaikuttaa saaneen vaikutetta lähtötekstistä, joten sen voisi 

tulkita negatiivisen siirtovaikutuksen tulokseksi. 
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Myös rinnastuskonjunktion ja edessä esiintyvä pilkku on yleiskielen ohjeiden vastainen, sillä 

virkkeen kahdella lauseella on yhteinen lauseenjäsen me: ”Me emme tarvitse Kiinaa”, ”(me) 

suoraan sanoen pärjäisimme paljon paremmin ilman heitä”. Tällaisissa tapauksissa 

rinnastuskonjunktiolla ja yhdistettyjen lauseiden väliin ei tule yleiskielen suositusten mukaan 

pilkkua (Kielitoimiston ohjepankki 2015m). En kuitenkaan väitä, että ja-konjunktion edellä 

oleva pilkku olisi välttämättä negatiivisen siirtovaikutuksen tulosta, sillä lähtötekstissä ei 

esiinny pilkkua ja-konjunktioksi esimerkissä 12b käännetyn and-rinnastuskonjunktion edellä, 

vaikka käännöksen 12b lauserakenne ja sanajärjestys on jälleen hyvin lähellä lähtötekstiä. 

Negatiivisen siirtovaikutuksen suuntaan voisi viitata se, että ja suoraan sanoen muodostaa 

tekstiin oman pilkuilla eristetyn osansa samaan tapaan kuin frankly lähtötekstissä, mutta 

päätelmä olisi huomattavasti helpompaa tehdä, jos pilkku esiintyisi vasta ja-konjunktion 

jälkeen, jolloin pelkästään suoraan sanoen -ilmaus, jota on käytetty käännöksenä lähtötekstin 

frankly-adverbille, olisi erotettu muusta virkkeestä pilkuin samaan tapaan kuin lähtötekstissä. 

Samantyyppinen tapaus esiintyy myös käännöksessä 13b, jonka voi kuitenkin tulkita 

ilmentävän negatiivista siirtovaikutusta hieman selkeämmin: 

(13a) 

If they cannot agree to a ceasefire during these very 

important peace talks, and would even kill 12 

innocent people, then they probably don’t have the 

power to negotiate a meaningful agreement anyway. 

(Trump 7.9.2019 kuvana lähteessä Lehtonen 2019.) 

(13b) 

Jos he eivät suostu tulitaukoon näiden erittäin 

tärkeiden rauhanneuvottelujen aikana, ja tappavat 

jopa 12 viatonta ihmistä, silloin heillä ei 

todennäköisesti ole muutenkaan kykyä neuvotella 

merkityksellistä sopimusta – – (Lehtonen 2019.) 

Tässä käännöksessä ja-rinnastuskonjunktion yhdistämien kahden lauseen yhteinen 

lauseenjäsen on he: ”Jos he eivät suostu tulitaukoon näiden erittäin tärkeiden 

rauhanneuvottelujen aikana, ja [jos he] tappavat jopa 12 viatonta ihmistä – –”. Käännöksen 

ylimääräisen pilkun voisi katsoa negatiivisen siirtovaikutuksen aiheuttamaksi pitkälti samoista 

syistä kuin aiemminkin esitellyissä tapauksissa – tarkastelemalla esimerkkiä 13c voi havaita, 

että lauserakenne on käännöksessä samanlainen kuin lähtötekstissä ja ja-konjunktion edessä on 

pilkku samaan tapaan kuin lähtötekstissä and-konjunktion edessä:  

(13c) 

If they cannot agree to a ceasefire 

during these very important peace 

talks 

, and would even kill 12 innocent 

people, 
then they probably don’t have the 

power to negotiate a meaningful 

agreement anyway. 

Jos he eivät suostu tulitaukoon 

näiden erittäin tärkeiden 

rauhanneuvottelujen aikana 

, ja tappavat jopa 12 viatonta 

ihmistä, 
silloin heillä ei todennäköisesti ole 

muutenkaan kykyä neuvotella 

merkityksellistä sopimusta – – 



  

39 

 

Aineistossa esiintyy useita käännöksiä, joissa yleiskielen pilkutusohjeista on poikettu, mutta 

joissa tämä norminvastaisuus ei selkeästikään johdu siirtovaikutuksesta. Pilkutusnormeista on 

näissä tapauksissa poikettu sekä jättämällä pilkkuja pois paikoista, joihin ne kuuluisivat, että 

lisäämällä pilkkuja paikkoihin, joihin ne eivät kuulu. Havainnollistaakseni näiden tapausten 

eroa tässä ja edellisessä alaluvussa esiteltyihin tapauksiin, joissa voi tulkita esiintyvän 

negatiivista siirtovaikutusta, esittelen yhden käännöksen (14b), jonka lähtötekstissä ei 

näkemykseni mukaan ole mahdollista nähdä käännöksen pilkutuksen norminvastaisuuteen 

vaikuttavia piirteitä: 

(14a) 

Congratulations to Attorney General Bill Barr for 

taking charge of a case that was totally out of control 

and perhaps should not have even been brought. 

(Trump 12.2.2020 kuvana lähteessä Kauppinen 

2020.) 

(14b) 

Onneksi olkoon oikeusministeri Bill Barr siitä, että 

otit ohjat käsiin jutussa, joka oli lähtenyt täysin 

käsistä ja, jota ei ehkä olisi pitänyt viedä eteenpäin 

ollenkaan. (Kauppinen 2020.) 

Yleiskielen pilkutusohjeiden näkökulmasta ylimääräinen pilkku esiintyy käännöksen 14b 

kolmannella rivillä ja-konjunktion jälkeen. Kotuksen ohjeiden mukaan pilkkua ei laiteta 

rinnasteisten sivulauseiden väliin, jos ne on erotettu rinnastuskonjunktiolla (Kielitoimiston 

ohjepankki 2015n). Näin on kuitenkin tehty käännöksessä, jossa rinnasteiset relatiivilauseet on 

erotettu toisistaan ja-rinnastuskonjunktiolla. Lauseet ovat rinnasteisia, koska ne liittyvät 

samaan päälauseeseen ja koska niillä on yhteinen korrelaatti jutussa: ”jutussa, joka oli lähtenyt 

täysin käsistä ja, [jutussa] jota ei ehkä olisi pitänyt viedä eteenpäin ollenkaan.” 

Lähtötekstiä 14a tarkastelemalla voi havaita, ettei siinä esiinny yhtään pilkkua. On siis vaikea 

nähdä, että pilkun lisäämisellä ja-rinnastuskonjunktion perään olisi mitään tekemistä 

lähtötekstin kanssa.  

4.3. Poikkeava rektio ja siirtovaikutus 

Käyn tässä alaluvussa läpi aineiston käännökset, joissa esiintyvän norminvastaisen rektion 

taustalla vaikuttaa olevan siirtovaikutus. Rektiolla tarkoitetaan sitä, että tietyn sanan seurassa 

esiintyvän sanan eli täydennyksen tulee olla tietyssä sijamuodossa (Kielitoimiston ohjepankki 

2015q; VISK § 1225). Tietty verbi voi siis vaikkapa määrätä sitä seuraavan substantiivin 

tiettyyn sijaan, kuten verbin tutustua tapauksessa. Sen täydennyksen tulee olla illatiivissa: 

tutustua aiheeseen (Kielitoimiston ohjepankki 2015q). Näin ollen esimerkiksi partitiivin 

yhdistäminen samaan verbiin olisi selkeästi norminvastaista: tutustua aihetta. Esimerkissä 15b 
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norminvastaisen rektion taustalla voi tulkita olevan lähtötekstin rakenteen ja sanajärjestyksen 

seuraaminen: 

(15a) 

We must all come together to fight, confront, and 

eradicate the evil scourge of anti-Semitism. (Trump 

29.12.2019 kuvana lähteessä Havula 2019.) 

(15b) 

Meidän kaikkien on kokoonnuttava yhteen 

taistelemaan, uhmaamaan ja hävittämään 

antisemitismin paha vitsaus. (Havula 2019.) 

Sekä lähtötekstissä 15a että käännöksessä 15b käytetään samanlaista rakennetta, jossa 

useamman verbin listalle on yksi täydennys. Lähtötekstissä verbilista on fight, confront, and 

eradicate ja suomennoksessa vastaavasti täysin samassa järjestyksessä taistelemaan, 

uhmaamaan ja hävittämään. Verbien täydennyksenä toimii lähtötekstissä the evil scourge of 

anti-Semitism ja käännöksessä antisemitismin paha vitsaus. Koska rakenne on sanajärjestystä 

myöten sama kuin lähtötekstissä, on käännöksessä tilanne, jossa täydennyksen sija, 

nominatiivi, vastaa ainoastaan viimeisenä esiintyvän hävittää-verbin vaatimaa sijaa 

(Kielitoimiston sanakirja 2020 s.v. hävittää). Verbit taistella ja uhmata puolestaan vaativat 

nekin erilaiset täydennykset; uhmata vaatii seurakseen partitiivimuotoisen täydennyksen 

(Jönsson-Korhola & White 1997: 142), kun taas taistella edellyttäisi tässä yhteydessä 

partitiivimuotoisen täydennyksen oheen myös vastaan-verbipartikkelin (mts. 131). 

Norminmukainen versio käännöksestä 15b olisi siis sellainen, että verbien erilaiset rektiot olisi 

yhteisestä täydennyksestä huolimatta otettu jotenkin huomioon, kuten vaikkapa esimerkissä 

15c:  

(15c)  

Meidän kaikkien on kokoonnuttava yhteen taistelemaan antisemitismin pahaa vitsausta vastaan, uhmaamaan sitä 

sekä hävittämään se. 

Yllä olevassa muokkausehdotuksessani olen korvannut kahden verbin täydennyksen se-

pronominilla luontevuuden lisäämiseksi ja virkkeen lyhentämiseksi. Tärkein seikka tulee 

kuitenkin ilmi – täydennykset ovat eri sijoissa. Koska käännöksen 15b norminvastaiset rektiot 

vaikuttavat johtuvan nimenomaan lähtötekstin rakenteen ja sanajärjestyksen kopioimisesta 

sellaisenaan kohdetekstiin, voi siinä olettaa ilmenevän negatiivista siirtovaikutusta. 

Toinen norminvastaisen rektio esiintyy samanlaisena kahdessa aineiston suomennoksessa, 

jotka on käännetty samasta lähtötekstistä 16a. Tämän mahdollisen negatiivisen 

siirtovaikutuksen ilmentymän voi kuitenkin laskea kahdeksi erilliseksi tapaukseksi 
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ongelmakohdan identtisyydestä huolimatta, koska se esiintyy kahden eri median käännöksessä 

(16b ja 16c): 

 

(16a) 

I wish Iran best wishes and good luck in determining 

what happened – – (Trump 30.8.2019 kuvana 

lähteessä Heiskanen 2019.) 

 

(16b) 

Toivon Iranille kaikkea hyvää ja onnea 

selvittämisessä mitä tapahtui – – (Kotkavirta 2019.) 

(16c) 

Toivotan Iranille kaikkea hyvää ja onnea sen 

selvittämisessä mitä tapahtui – – (Heiskanen 2019.) 

Käännöksissä 16b ja 16c norminvastaisen rektion saa siis substantiivi onnea. Se vaatii illatiivi- 

tai allatiivisijaisen täydennyksen, jos se esiintyy partitiivisijaisena toivotuksena (Jönsson-

Korhola & White 1997: 94), kuten juuri yllä olevien käännösten tapauksessa. Onnen 

toivotuksen kohde Iran esiintyy norminmukaisesti allatiivissa, eli Iranille, mutta ongelma 

esiintyy toisessa selvittämisessä-täydennyksessä. Tässä tapauksessa selvittäminen-

substantiivin vaadittu sijamuoto olisi illatiivi (selvittämiseen), sillä onnea toivotetaan jonkin 

tekemiseen. Molemmissa käännöksissä täydennyksenä toimiva selvittämisessä on kuitenkin 

inessiivissä. Kun käännöstä vertaa lähtötekstiin, vaikuttaa siltä, että ongelman voi jäljittää 

lähtötekstin prepositiorakenteen vaikutukseen. Prepositiorakenteella viittaan lähtötekstin 

kohtaan in determining, jonka käännöksenä on molemmissa suomennoksissa selvittämisessä.  

Englannin in-prepositiolla on ainakin kaksi perusmerkitystä – sillä voidaan viitata jonkin asian 

tai paikan sisään menemiseen tai jonkin asian tai paikan sisällä olemiseen (Lindstromberg 2010 

[1998]: 29, 72). Suomen sijamuodoista näitä merkityksiä antavat juuri onnea-substantiivin 

rektion edellyttämä illatiivi sekä käännöksissä käytetty inessiivi. Kuitenkaan in-prepositio ei 

lähtötekstissä esiinny kummassakaan näistä merkityksistä, vaan toimii good luck -toivotuksen 

ja determining-verbimuodon välissä eräänlaisena tukiprepositiona rakennetta 

mahdollistamassa. Oxford Dictionary of English -sanakirjan mukaan kyseisellä in-prepositiolla 

on jopa yhdeksän erilaista merkitystä (Stevenson 2015 [1998] s.v. in), joten käyttöyhteyksiä 

löytyy paljon. Riippumatta siitä, että in-prepositio ei lähtötekstissä esiinnykään sisällä 

olemiseen viittaavassa merkityksessään, ja vaikka sen sijalla olisi mahdollisesti voitu käyttää 

jotain muutakin prepositiota, on kuitenkin juuri in-preposition sisällä olemiseen viittaava 

merkitys tuntunut vaikuttavan molempien käännösten norminvastaisen rektion taustalla. 

Näyttää siis siltä, että yhtä in-preposition merkityksistä on käännöksissä jäljitelty käyttämällä 

inessiiviä, jonka yksi käyttötarkoitus on sisällä olemiseen viittaaminen (Kielitoimiston 
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ohjepankki 2015r). Päätelmää tukee se, että sama norminvastainen inessiivin käyttö näkyy 

molemmissa käännöksissä samasta lähtötekstistä. On mahdollista, että in-preposition sisällä 

olemiseen viittaava merkitys on koettu käännöstä laadittaessa niin ensisijaisena, että sen 

esiintyminen lähtötekstin substantiivilausekkeessa on johtanut sisällä olemiseen viittaavan 

sijan käyttämiseen myös substantiivilausekkeen käännöksissä. Näin ollen käännöksen voidaan 

tulkita ilmentävän negatiivista siirtovaikutusta. 

4.4. Ison alkukirjaimen poikkeava käyttö ja siirtovaikutus 

Suomen kielessä yleissääntönä on, että yleisnimet kirjoitetaan isolla ja erisnimet pienellä 

alkukirjaimella (Mikkonen 2003). Yleisnimellä tarkoitetaan esinettä, oliota tai asiaa yleisessä 

merkityksessä, kun taas erisnimi viittaa tiettyyn yksilöön ja rajaa sen muista vastaavan ryhmän 

jäsenistä (VISK § 553). Kiviniemen (1990: 89) mukaan erisnimen katsotaan pääsääntöisesti 

olevan käyttäjäpiirissään vakiintunut yksilöivä ilmaus, siinä missä yleisnimiä käytetään 

asioiden luokitteluun. Esimerkiksi Mikkonen (2003) tuo esille, ettei käytännön rajanveto 

yleisnimien ja erisnimien välillä ole niin yksinkertaista kuin voisi luulla, mikä tulee esille myös 

tässä alaluvussa. Esimerkeissä 17b ja 18b ongelmat liittyvät substantiiviin maa, jota kylläkin 

käytetään käännöksissä eri merkityksissä.  

(17a) 

Great to have NASA Astronauts return to Earth after 

very successful two month mission. (Trump 

2.8.2020 haettu lähteessä Aaltonen ym. 2019 

mainitusta linkistä.) 

(17b) 

Hienoa saada Nasan astronautit takaisin Maahan 

erittäin onnistuneen kahden kuukauden operaation 

jälkeen. (Aaltonen ym. 2019.) 

(18a) 

So bad for our Country! (Trump 24.9.2019.) 

(18b) 

Niin huono asia Maallemme! (Touru 2019.) 

Käännöksessä 17b Maahan-substantiivilla viitataan maapalloon, jolle astronautit ovat 

palanneet avaruudesta. Kotus on ohjeistanut ison alkukirjaimen käytöstä maa-substantiivin 

kohdalla, mutta mielestäni ei ole täysin yksiselitteistä, onko ison alkukirjaimen käyttö tässä 

tapauksessa ohjeistuksen mukaista. Jos Maahan viitataan tietyn taivaankappaleen nimenä ja 

tähtitieteen terminä, tulee se Kotuksen mukaan kirjoittaa isolla alkukirjaimella (Kielikello 

2008; Kielitoimiston ohjepankki 2015c). Jos maahan ei puolestaan viitata tähtitieteen terminä, 

mutta silti merkityksessä ’maapallo’, on se syytä kirjoittaa pienellä alkukirjaimella (mp.).  
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Mutta viitataanko sanaan käännöksessä 17b tähtitieteen terminä? Koen itse jaottelun tämän 

tapauksen kohdalla haasteelliseksi. Tekstin aihepiiri ei ole tähtitiede, eikä siinä viitata muihin 

taivaankappaleisiin kuin Maahan. Toisaalta siinä viitataan Maahan nimenomaan tietyn 

taivaankappaleen nimenä, ja kontekstina on palaaminen avaruudesta yhdelle 

taivaankappaleista. Näin ollen tapaus vaikuttaa tulkinnanvaraiselta. Vaikka lähtötekstin iso 

alkukirjain Earth-substantiivissa, joka on kohdetekstissä käännetty Maahan-substantiiviksi, on 

voinut vaikuttaa ison alkukirjaimen valintaan käännöksessä, ei ison alkukirjaimen käytön voi 

yksiselitteisesti katsoa olevan yleiskielen ohjeiden vastaista. Lisäksi on huomionarvoista, että 

käännöksen 17b sisältävässä uutisessa (Aaltonen ym. 2019.) viitataan kotiplaneettaamme Maa-

substantiivilla useita kertoja, ja se on kirjoitettu yhdenmukaisesti isolla alkukirjaimella joka 

kohdassa. Tämä ei poista mahdollisuutta sille, että ison alkukirjaimen valitseminen on saanut 

vaikutteen Trumpin tviitistä, mutta osoittaa, että kyseessä ei ole ainoastaan käännöksessä 

esiintyvä valinta. Iso alkukirjain käännöksessä 17b ei näin ollen välttämättä ilmennä 

siirtovaikutusta vaan voi hyvin olla yleiskielen suositusten perusteella tehty valinta. 

Käännöksessä 18b substantiivi maa puolestaan viittaa Yhdysvaltoihin, eikä maapalloon. Tässä 

yhteydessä käytettynä sana on selkeästi yleisnimi, eikä sitä näin ollen yleiskielen ohjeiden 

mukaan tulisi kirjoittaa isolla alkukirjaimella (Kielikello 2008). Koska lähtötekstissä 18a 

substantiivi Country, joka on kohdetekstissä käännetty Maallemme-substantiiviksi, on 

kirjoitettu isolla alkukirjaimella, vaikuttaa ison alkukirjaimen päätyminen käännökseen 

selkeästi negatiiviselta siirtovaikutukselta. Samantyyppinen, mutta hieman monimutkaisempi 

tapaus on nähtävissä esimerkissä 19b:  

(19a) 

I’m at 94% approval in the Republican Party, and 

have Three Stooges running against me. (Trump 

27.8.2019.) 

(19b) 

Minulla on 94 prosentin kannatus 

republikaanipuolueessa ja Kolme Käsikassaraa 

asettuu vastaehdokkaakseni – – (Alenius 2019b.) 

Käännöksessä 19b norminvastaista ison alkukirjaimen käyttöä esiintyy näkemykseni mukaan 

sanoissa Kolme Käsikassaraa. Isojen alkukirjaimen käyttö molemmissa sanoissa viittaisi 

siihen, että koko ilmaus olisi erisnimi, joka tulisi kirjoittaa kahdella isolla alkukirjaimella. Tälle 

ratkaisulle on kuitenkin vaikea löytää perusteluja. Lähtötekstin Three Stooges viittaa 

todennäköisesti samannimiseen yhdysvaltalaiseen koomikkoryhmään, joka oli hyvin suosittu 

1900-luvun alkupuolella (Braund 2012). Kuitenkaan etsimäni perusteella nimestä Three 

Stooges ei ole suomessa missään yhteydessä käytetty käännöstä Kolme Käsikassaraa, ei 

pienillä eikä isoilla alkukirjaimilla.  
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Koomikkoryhmään perustuvasta vuoden 2012 elokuvasta The Three Stooges käytetään 

suomenkielistä nimeä Nuija, nuijempi ja täysnuija (Peltonen 2012), jonka käyttäminen 

käännöksessä olisi voinut olla toimivampi ratkaisu. Trump kuitenkin käyttää nimitystä Three 

Stooges lähtötekstissä selkeästi vertauskuvallisesti – vastaehdokkaat eivät siis todella kuulu 

aiemmin mainitsemaani koomikkoryhmään tai ole vuoden 2012 elokuvan hahmoja, vaan heitä 

verrataan näihin. Kotuksen mukaan erisnimet on syytä kirjoittaa pienellä alkukirjaimella, jos 

niitä käytetään ”johonkin piirteeseen viittaavana luokittelevana yleissanana”, esimerkiksi 

toteamalla älykkäälle ihmiselle ”Olet varsinainen einstein!” (Kielitoimiston ohjepankki 

2015b). Näin ollen, vaikka käännöksessä olisikin käytetty nimitystä Nuija, nuijempi ja 

täysnuija, olisi se ollut luontevampaa kirjoittaa pienin alkukirjaimin, koska nimityksellä 

viitattaisiin tiettyihin piirteisiin Trumpin vastaehdokkaissa. 

Jos ilmausta Kolme Käsikassaraa ei siis ole suomessa käytetty viittaamaan koomikkoryhmään 

Three Stooges, ei se onnistu todennäköisesti myöskään suomalaisen lukijan näkökulmasta 

yksilöimään tarkoitettaan, koska lukija ei pysty tunnistamaan, mihin ilmauksella viitataan. 

Lisäksi isojen alkukirjaimien käyttöä yhteydessä, jossa viitataan teoksen tai taiteilijaryhmän 

nimeen vertauskuvallisesti, voi pitää yleiskielen suositusten vastaisena. Näistä syistä 

ilmauksen kirjoitusasua on vaikea pitää perusteltuna. Ratkaisu tuntuu ilmentävän negatiivista 

siirtovaikutusta, koska isot alkukirjaimet esiintyvät käännöksessä juuri samojen peräkkäisten 

sanojen alussa kuin lähtötekstissäkin.  

Tietystä näkökulmasta käännöksen 19b Kolme Käsikassaraa -ilmaus voisi sopia myös 

seuraavaan alalukuun, sillä siinä käsittelen aineistosta ne tapaukset, joiden merkitys eroaa 

lähtötekstistä mahdollisesti siirtovaikutuksen vuoksi. Stooge- ja käsikassara-sanojen 

merkitykset kyllä vastaavat toisiaan kutakuinkin (Stevenson 2015 [1998] s.v. stooge; 

Kielitoimiston sanakirja 2020 s.v. käsikassara), joten käännöksestä tulee sinänsä esille 

lähtötekstin perusviesti: Trump ei pidä vastaehdokkaitaan vakavasti otettavina. Tämän 

perusviestin tunnistamista voi kuitenkin sotkea isojen alkukirjainten käyttö, koska lukija 

saattaa niiden vuoksi yrittää tarkastella ilmausta erisnimenä. Koska Kolme Käsikassaraa ei 

kuitenkaan ole suomessa vakiintunut erisnimi, on lukijan hankala tunnistaa sen tarkoitetta, ja 

ilmauksen merkitys voi jäädä sumeaksi.  
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4.5. Lähtötekstistä eroava merkitys käännöksessä 

Tässä alaluvussa esiteltäviä käännöksiä yhdistää se, että niiden merkitys on erilainen kuin 

lähtötekstien, ja merkityksen erilaisuuden voi tulkita johtuvan siirtovaikutuksesta. Muuten 

tapaukset ovatkin keskenään varsin erilaisia, ja merkityksen muuttuminen on tapahtunut 

moninaisilla kielen tasoilla. Ensimmäisessä käännöksessä 20b merkityksen muuttuminen 

johtuu idiomaattisen ilmauksen kirjaimellisesta kääntämisestä. 

(20a) 

She seems like a very happy young girl looking 

forward to a bright and wonderful future. (Trump 

23.9.2019 kuvana lähteessä Pärssinen 2019.) 

(20b) 

Tiistaiaamuna Trump tölväisi kokouksessa itku 

kurkussa esiintynyttä 16-vuotiasta Thunbergiä 

”onnelliseksi tytöksi, joka katsoo eteenpäin valoiseen 

[sic] ja mahtavaan tulevaisuuteen”. (Pärssinen 2019.) 

Lähtötekstissä 20a esiintyvä idiomaattinen ilmaus, jonka käännöksessä ongelma esiintyy, on 

look forward to. Käännöksessä käytetty katsoo eteenpäin on hyvin sanasanainen käännös 

fraasiverbistä looking forward to; look-verbin voi hyvin kääntää katsoa-verbiksi, ja forward-

adverbin puolestaan eteenpäin-adverbiksi. Jos kuitenkin tarkastelee ilmauksen looking forward 

to merkitystä pintaa syvemmältä, voi huomata, että kyseessä on idiomi, jolla on oma, 

kirjaimellisesta merkityksestä riippumaton merkityksensä. Cassell’s dictionary of English 

idioms -idiomisanakirja (Ferguson 2002 [1999]: 205) antaa ilmaukselle merkitykset ’to 

anticipate’ ja ’to hope for with pleasure’. Näiden merkitysten kanssa linjassa ovat kahden 

tarkastelemani englanti–suomi-idiomisanakirjan tulkinnat. Englanti–suomi-idiomisanakirja 

(Lujanen ym. 2014 [2005]: 319) antaa idiomin vastineeksi odottaa jotakin innolla /innokkaasti, 

kun taas Englantilais-suomalainen idiomisanakirja = English-Finnish dictionary of idioms. 1, 

Verbit = Verbal idioms (Kingsley & Lahtinen 1965: 173) puolestaan merkityksen ’anticipate 

with pleasure’, jonka vastineeksi ehdotetaan esimerkkinä verbiä odottaa. Idiomisanakirjojen 

valossa käännöstä 20b olisi syytä muokata vaikkapa esimerkin 20c muotoon: 

(20c)  

onnelliseksi tytöksi, joka odottaa innolla valoisaa ja mahtavaa tulevaisuutta 

Kaiken kaikkiaan käännös 20b vaikuttaa ilmentävän negatiivista siirtovaikutusta, sillä 

lähtötekstin idiomaattisen ilmauksen tulkinta on mitä ilmeisimmin käännöksessä johtanut 

tilanteeseen, jossa käännöksen merkitys on erilainen kuin lähtötekstissä on tarkoitettu. 

Tällaisenaan käännöksen merkityksessä on nimittäin selkeä sävyero lähtötekstiin nähden: 

katsoo eteenpäin on sävyltään täysin neutraali, vaikka esittelemieni sanakirjojen mukaan 
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lähtötekstin looking forward to -ilmauksen merkitykseen liittyy olennaisesti positiivisuus ja 

innokkuus.  

Muissa tässä alaluvussa käsiteltävissä tapauksissa kyse ei ole niinkään lähtötekstin tulkintaan 

liittyvistä ongelmista, vaan lähtötekstin rakenteen mallintamisesta käännökseen tavalla, joka 

tuottaa käännökseen erilaisen merkityksen kuin lähtötekstissä on tarkoitettu. Tällaisesta hyvänä 

esimerkkinä vaikuttaisi toimivan käännös 21b: 

(21a) 

China is intent on continuing to receive the hundreds 

of Billions of Dollars they have been taking from the 

U.S. with unfair trade practices and currency 

manipulation. (Trump 5.8.2019.) 

(21b) 

Kiina yrittää jatkossakin saada satoja miljardeja 

dollareita, jotka he ovat vieneet USA:lta epäreilun 

kaupankäynnin ja valuutan manipuloinnin avulla. 

(STT-AFP 2019b.) 

Käännös 21b muodostuu kahdesta pilkulla erotetusta lauseesta, joista ensimmäinen on päälause 

ja toinen jotka-relatiivipronominilla alkava sivulause. Ongelmaksi muodostuu virkkeen 

merkityksen kannalta, että substantiivilauseke satoja miljardeja dollareita toimii sekä 

päälauseen objektina että relatiivilauseen korrelaattina. Samaan aikaan päälause kuitenkin 

viittaa tulevaisuuteen preesensmuotoisella verbillä yrittää sekä jatkossakin-adverbilla, mutta 

sivulause menneisyyteen perfektimuotoisella verbillä ovat vieneet. Tässä ei periaatteessa olisi 

ongelmaa, mutta näiden asioiden tuloksena syntyy sellainen vaikutelma, että virkkeessä 

mainittu Kiina tahtoisi saada jatkossakin juuri ne samat dollarit, jotka se on jo saanut USA:lta. 

Tässä ei ole juuri logiikkaa. Tosiasiassa merkitys, jota lähtötekstissä ja käännöksessä on oman 

tulkintani mukaan haettu, on suunnilleen, että Kiina on vienyt USA:lta paljon rahaa ja haluaa 

saada rahaa USA:lta myös jatkossa.  

Käännöksen 21b voi tulkita ilmentävän negatiivista siirtovaikutusta, koska se seuraa 

rakenteeltaan lähtötekstiä hyvin tarkasti. Esimerkiksi käännöksen relatiivilause viittaa samalla 

tavalla sitä edeltävään korrelaattiin kuin lähtötekstin they have been taking from the U.S. viittaa 

sitä edeltävään substantiivilausekkeeseen the hundreds of Billions of Dollars. On mahdollista, 

että lähtötekstin merkityksen voi tulkita juuri sillä epäloogisella tavalla, jolla se tulee 

käännöksestä ilmi, mutta mielestäni on silti varsin selvää, mitä lähtötekstissä on todella 

tarkoitettu. Kuitenkin riippumatta siitä, miten kääntäjä on tulkinnut lähtötekstiä, on 

nimenomaan lähtötekstin rakenteen seuraaminen käännöksessä johtanut epäloogiseen 

merkitykseen. Negatiivisen siirtovaikutuksen ja epäselvän merkityksen välttämiseksi käännös 

olisi siis ollut syytä muotoilla toisella tavalla, kuten esimerkissä 21c: 
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(21c)  

Kiina yrittää jatkossakin saada USA:lta satoja miljardeja dollareita epäreilun kaupankäynnin ja valuutan 

manipuloinnin avulla, niin kuin se on ennenkin tehnyt 

Esimerkkivirkkeessä 21c huomionarvoista on, että olen muuttanut käännöksessä 21b 

esiintyvän he-viittauksen se-viittaukseksi: ” – – se on ennenkin tehnyt”. Käännöksessä 21b he-

pronominia on käytetty viittaamaan substantiiviin Kiina: ”– – jotka he ovat vieneet – –”. 

Kielitoimiston ohjepankin (2015p) mukaan he-pronominia voidaan käyttää ryhmään tai 

joukkoon viitattaessa, kun halutaan korostaa ryhmän jäseniä ryhmän muodostaman 

kokonaisuuden sijaan. He-pronomininin käyttö on kuitenkin harvinaisempaa, kun viitataan 

esimerkiksi maan nimeen, joka ei itsessään tarkoita selkeää ryhmää tai joukkoa (mp.) 

Esimerkiksi juuri käännöksessä mainitun Kiinan kohdalla he-viittaus voi jäädä epäselväksi – 

keihin kaikkiin he virkkeessä oikeastaan viittaa? Välttääkseni tätä epäselvyyttä olen muuttanut 

he-viittauksen se-viittaukseksi esimerkissä 21c. He-viittauksen käytön käännöksessä 21b voi 

tulkita olevan siirtovaikutuksen tulosta, koska he-pronominin voi katsoa olevan suora käännös 

lähtötekstin they-pronominista. Kuitenkaan he-viittauksen käyttö tällaisessa yhteydessä ei ole 

varsinaisesti Kotuksen ohjeiden vastaista, joten sen ei voi selkeästi tulkita ilmentävän 

negatiivista siirtovaikutusta. 

Kuten edellä esitellyssä tapauksessa 21b, myös esimerkissä 22b lähtötekstin rakenteen 

seuraaminen käännöksessä vaikuttaa johtavan erilaiseen merkitykseen kuin lähtötekstissä on 

tarkoitettu: 

(22a) 

The government of Iran must allow human rights 

groups to monitor and report facts from the ground 

on the ongoing protests by the Iranian people. 

(Trump 12.1.2010 kuvana lähteessä Marttinen 

2020b.) 

(22b) 

Iranin hallituksen pitää antaa ihmisoikeusjärjestöjen 

valvoa ja raportoida faktoja Iranin kansan jatkuvista 

protesteista ruohonjuuritasolta. (Marttinen 2020b.) 

Lähtötekstissä 22a esiintyvät verbit (monitor and report) on käännetty samassa 

sanajärjestyksessä suomennokseen (valvoa ja raportoida), ja loppulause noudattaa muutenkin 

lähtötekstin rakennetta lukuun ottamatta viimeisenä olevaa substantiivia ruohonjuuritasolta, 

jonka vastine, from the ground, esiintyy lähtötekstissä jo aikaisemmassa vaiheessa. 

Ongelmaksi koituu, että käännöksen verbeillä valvoa ja raportoida on yhteinen täydennys 

(faktoja Iranin kansan jatkuvista protesteista), mutta se ei sellaisenaan sovi molemmille 

verbeistä. Oman tulkintani mukaan faktoja Iranin kansan jatkuvista protesteista vaikuttaa 
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toimivan täydennyksenä ainoastaan verbille raportoida, kun taas valvoa vaatisi 

täydennyksekseen jotain muuta. Valvonnan kohteena tuntuvat nimittäin olevan virkkeessä 

mainitut protestit, eivätkä niinkään faktat protesteista. Lähtötekstin rakenteen seuraaminen 

näyttää siis johtaneen käännöksessä erilaiseen merkitykseen kuin lähtötekstissä on tarkoitettu, 

ja käännöksessä voi näkemykseni mukaan katsoa olevan negatiivista siirtovaikutusta. 

Jotta merkitysongelma korjaantuisi, verbeille pitäisi antaa omat täydennyksensä, kuten 

laatimassani esimerkkikäännöksessä 22c. Esimerkissä huomionarvoista on, että raportoida-

verbin täydennyksessä esiintyvä niistä viittaa valvoa-verbin täydennykseen Iranin kansan 

jatkuvia protesteja. 

(22c)  

Iranin hallituksen pitää antaa ihmisoikeusjärjestöjen valvoa Iranin kansan jatkuvia protesteja ja raportoida niistä 

faktoja ruohonjuuritasolta. 

Myös käännöksen 23b merkitys eroaa lähtötekstistä, mutta ei ole kovinkaan selvää, voiko 

tämän taustalla katsoa olevan siirtovaikutusta. Merkitysero tulee esille siinä, että käännöksessä 

on monitulkintaisuutta, jota lähtötekstissä ei ole. Monitulkintaisuus esiintyy käännöksessä 

ajatusviivan jälkeisessä osassa: 

(23a) 

Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of 

Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab 

country to make peace with Israel in 30 days! 

(Trump 11.9.2020 kuvana lähteessä Heiskanen & 

Myllyoja 2020.) 

(23b) 

Kaksi suurta ystäväämme Israel ja Bahranin [sic] 

kuningaskunta ovat hyväksyneet rauhansopimuksen 

– toinen arabimaa tekee rauhan Israelin kanssa 30 

päivän sisällä – – (Heiskanen & Myllyoja 2020.) 

Näkemykseni mukaan käännöksen 23b merkitys on tulkittavissa siis kahdella eri tavalla: joko 

ajatusviivan jälkeen mainittu toinen arabimaa on aiemmin käännöksessä mainittu Bahrain tai 

kyseessä voi olla jokin täysin toinen arabimaa, joka on tekemässä rauhan Israelin kanssa 

lähitulevaisuudessa. Lähtötekstissä tätä samaa monitulkintaisuutta ei esiinny, sillä toinen 

arabimaa -lausekkeen vastineessa the second Arab country on käytetty määräistä artikkelia 

the, joka ohjaa lukijaa ajattelemaan, että kyseessä on jo tiedossa oleva, eli aikaisemmin 

virkkeessä mainittu arabimaa Bahrain. Tähän syynä on, että määräistä artikkelia voidaan 

käyttää viitatessa johonkin tilanneyhteydestä tuttuun, tiettyyn asiaan (Larjavaara 2001). Toki 

myös tosielämän kontekstia tarkastelemalla voi päätellä, että lausekkeella viitataan 

nimenomaan Bahrainiin (Heiskanen & Myllyoja 2020), eikä johonkin muuhun, lähtötekstin 

perusteella tuntemattomaksi jäävään arabimaahan. Tästäkin näkökulmasta on siis mielestäni 
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selvää, ettei käännöksen tulisi olla merkitykseltään monitulkintainen, vaan siitä pitäisi tavalla 

tai toisella käydä ilmi, että toinen arabimaa viittaa Bahrainiin. On hyvin mahdollista, että koska 

suomessa ei ole selkeää vastinetta the-artikkelille (Larjavaara 2001), ei artikkelin tärkeyttä 

lähtötekstin merkityksen rakentumisessa ole huomattu eikä sitä ole näin ollen korvattu 

käännöksessä millään sanalla tai rakenteella, joka ilmaisisi määräisyyttä. 

Mutta voiko käännöksen 23b monitulkintaisuuden voi nähdä olevan siirtovaikutuksen tulosta? 

Toinen arabimaa -nominilausekkeen epämääräisyys ei olekaan ainoa syy käännöksen 

monitulkintaisuuteen, vaan siihen vaikuttaa nähdäkseni koko ajatusviivan jälkeisen lauseen 

rakenne. Näkemykseni mukaan monitulkintaisuutta olisi voitu vähentää käyttämällä joko 

esimerkin 23c mukaista relatiivilauserakennetta tai vain lisäämällä yksittäinen partikkeli 

määrittämään ensimmäistä lausetta, kuten esimerkissä 23d. Selkein vaikutus saataisiin 

mielestäni yhdistämällä molemmat keinot, kuten esimerkissä 23e. 

(23c)  

toinen arabimaa, joka tekee rauhan Israelin kanssa 30 päivän sisällä 

(23d)  

jo toinen arabimaa tekee rauhan Israelin kanssa 30 päivän sisällä 

(23e)  

jo toinen arabimaa, joka tekee rauhan Israelin kanssa 30 päivän sisällä 

Esimerkkiä 23f tarkastelemalla voi havaita, että monitulkintaiseen lauseen rakenne seuraa 

varsin tarkasti lähtötekstiä, ja sen lausekkeet esiintyvät siinä täsmälleen samassa järjestyksessä: 

(23f) 

the second Arab country  to make peace with Israel in 30 days! 

toinen arabimaa tekee rauhan Israelin kanssa 30 päivän sisällä – – 

Rakennetta vertailemalla voisi tulla siihen lopputulokseen, että käännökseen on pyritty 

saamaan mahdollisimman samanlainen rakenne kuin lähtötekstissä, mutta ei ole huomioitu 

tämän johtaneen merkityksen sumentumiseen. Näin ollen käännöksessä voisi siis nähdä olevan 

negatiivista siirtovaikutusta. 

Kuitenkaan käännöksen rakenne ei kaikilta osin vastaa lähtötekstiä, mikä voi vähentää epäilyä 

negatiivisesta siirtovaikutuksesta. Määräisyyden puuttumisen lisäksi käytetty verbimuoto 

eroaa lähtötekstistä, jossa on käännöksessä käytetyn aktiivimuotoisen verbin tekee sijaan 
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käytetty infinitiivimuotoista to make -rakennetta. Verbin muodossa on siis poikettu lähtötekstin 

mallista, mutta toisaalta tekee-verbin korvaaminen esimerkiksi lauseeseen sinänsä sopivalla ja 

enemmän lähtötekstin kaltaisella tekemässä-infinitiivillä esimerkin 23g tapaan ei poistaisi 

merkityksen monitulkintaisuutta:  

(23g)  

toinen arabimaa tekemässä rauhaa Israelin kanssa 30 päivän sisällä 

Kaiken kaikkiaan siis vaikuttaa siltä, että lähtötekstin rakenteen jäljittely käännöksessä 23b on 

johtanut merkityksen muuttumiseen tavalla, joka ei ole toivottavaa. Monitulkintaisuuden 

välttäminen olisi kuitenkin tässä tapauksessa edellyttänyt aiemmin laatimieni esimerkkien 23c, 

23d ja 23e mukaisesti joko rakenteen muuttamista (23c, 23e) tai sitä, että lauseeseen olisi lisätty 

jotain, jolla ei ole suoraa vastinetta lähtötekstissä (23d, 23e). Katsoisin kuitenkin, ettei kyseessä 

ole kovin selkeä tapaus sen suhteen, voiko monitulkintaisuutta pitää siirtovaikutuksen 

aiheuttamana. 

4.6. Muita mahdollisia negatiivisen siirtovaikutuksen tapauksia 

Tässä laadullisen analyysin viimeisessä alaluvussa esittelen jäljelle jäävät aineiston 

käännökset, joissa voi tulkita olevan negatiivista siirtovaikutusta mutta jotka eivät sovi muissa 

alaluvuissa esittelemiini kategoriointeihin. Ensimmäisenä käsittelen alaluvuista 4.1. ja 4.3. 

tuttua käännöstä 24b, jossa negatiivinen siirtovaikutus näkyy tulkintani mukaan tarpeellisen 

demonstratiivipronominin puuttumisena: 

(24a) 

I wish Iran best wishes and good luck in determining 

what happened – – (Trump 30.8.2019 kuvana 

lähteessä Heiskanen 2019.) 

(24b) 

Toivon Iranille kaikkea hyvää ja onnea ∅ 

selvittämisessä mitä tapahtui – – (Kotkavirta 2019.) 

Tulkintani mukaan esimerkin 24b relatiivilause mitä tapahtui on restriktiivinen relatiivilause, 

joka VISK:n (§ 1166) mukaan ”identifioi NP:n tarkoitteen mahdollisten tarkoitteiden 

joukosta”, usein demonstratiivipronominin avulla. Näin tulisi olla myös käännöksen 24b 

kohdalla. Relatiivipronominin mikä korrelaattina on normaalisti koko edeltävä lause tai sen 

osa, mutta mikä-pronominia voi käyttää myös silloin, kun korrelaattina on pronomini 

(Maamies 2011). Tässä tapauksessa mikä-relatiivipronomini, joka esiintyy käännöksessä 

partitiivimuodossa mitä, vaatisi korrelaatin selvittämisessä (korjattuna selvittämiseen) 

määritteeksi demonstratiivipronominin se, jotta virke olisi looginen.  
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Tässä yhteydessä tarpeellista se-pronominia voisi kutsua myös determinatiivipronominiksi, 

vaikka VISK ja Kielitoimiston ohjepankki eivät kyseistä luokitusta käytäkään. Esimerkiksi 

Sadeniemi (1971) kuvaa seuraavan tyyppistä, korrelaattia määrittävää ja etäällä 

relatiivilauseesta esiintyvää sen-pronominia determinatiivipronominiksi: ”Onko tämä sen tytön 

käsialaa, josta puhuit?”. Tässä lainaamassani Sadeniemen virkkeessä korrelaattia määrittävä 

sen on ehdottoman tarpeellinen, koska ilman sitä relatiivilauseen josta puhuit voisi helposti 

tulkita määrittävän edeltävää substantiivia käsialaa. Samanlainen ongelma tulee eteen myös 

käännöksen 24b kohdalla, jossa demonstratiivipronominin puuttuminen ohjaa lukijaa 

tulkitsemaan korrelaatiksi koko mitä-alkuista relatiivilausetta edeltävän lauseen tai 

relatiivilausetta edeltävän sanan. Tämä ei kuitenkaan tuota toivottua merkitystä – jos 

korrelaatiksi tulkitsisi teonnimen selvittämisessä, olisi selvittäminen sitä, mitä virkkeen 

mukaan tapahtui. Kuitenkaan näin ei ole, vaan se, mitä tapahtui, jää tuntemattomaksi, ja sen 

selvittämiseen toivotetaan virkkeessä onnea. Koko edeltävän lauseen tulkitseminen 

korrelaatiksi ei puolestaan tuota mitään loogisesti selitettävissä olevaa merkitystä. Jos taas sen-

demonstratiivipronominin lisää korrelaatin tueksi kuten esimerkissä 24c, muuttuu sen merkitys 

heti loogiseksi, ja relatiivilause viittaa siihen johonkin tuntemattomaksi jäävään asiaan, joka 

on tapahtunut: 

(24c)  

onnea sen selvittämiseen, mitä tapahtui 

Demonstratiivipronominin puuttumisen voi tulkita olevan siirtovaikutuksen tulosta, koska 

käännöksen rakenne ja sanajärjestys seuraa tarkasti lähtötekstiä, minkä voi havaita esimerkkiä 

24d tarkastelemalla. Virkkeen osan onnea selvittämisessä mitä tapahtui olisi voinut ilmaista 

myös esimerkiksi muodossa onnea tapahtuneen selvittämiseen, joten näyttää vahvasti siltä, että 

relatiivilauseen käyttö on saanut vaikutteita lähtötekstin what happened -rakenteesta. 

(24d) 

I wish  Iran best wishes and good luck in determining what happened – – 

Toivon  Iranille kaikkea hyvää ja onnea selvittämisessä mitä tapahtui – – 

Sanojen onnea selvittämisessä voi katsoa olevan suora käännös lähtötekstin sanoista good luck 

in determining. Tästä näkökulmasta voisi ajatella, että koska lähtötekstissä ei ole mitään sen-

demonstratiivipronominia vastaavaa pronominia, ei sellaista ole lähtötekstin rakenteen 

jäljittelyn vuoksi sisällytetty myöskään käännökseen. Tämä ei siis tarkoita, että lähtötekstissä 
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olisi mitään vikaa, vaan sitä, että englannin- ja suomenkielisissä teksteissä käytetään erilaisia 

rakenteita. Luontevaa suomenkielistä käännöstä ei voi siis välttämättä saada aikaan vain 

kääntämällä lähtötekstin sanat mahdollisimman suoraan suomeksi, ilman että lisää joitain 

suomelle ominaisia elementtejä mahdollistamaan käännöksessä käytettäviä rakenteita.  

Norminvastaisuuteen johtavaa lähtötekstin rakenteen seuraamista näyttää esiintyvän myös 

käännöksessä 25b, jossa mahdollinen negatiivinen siirtovaikutus ilmenee toimesta-

postposition käytössä: 

(25a) 

Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement 

has been terminated by American troops. (Trump 

29.10.2019 kuvana lähteessä IS-Reuters 2019.) 

(25b) 

Abu Bakr al-Baghdadin kakkosmies on surmattu 

amerikkalaisjoukkojen toimesta. (IS-Reuters 2019.) 

Käännöksestä 25b lihavoimastani toimesta-postposition kirjoitetaan esimerkiksi Ison suomen 

kieliopin verkkoversiossa (VISK § 1327), jossa toimesta-postposition kerrotaan esiintyvän 

passiivilauseiden agenttiadverbiaalien osana. Kuitenkin tämäntyyppiset agenttiadverbiaalit 

voisi usein korvata merkitystä muuttamatta rakenteella, jossa ”vastaava ilmaus on 

aktiivilauseen subjektina” (mp.). Esimerkkilauseen 25c kohdalla tämä tarkoittaisi seuraavaa: 

(25c)  

amerikkalaisjoukot surmasivat Abu Bakr al-Baghdadin kakkosmiehen 

VISK:ssa (§ 1327, § 995) todetaan, että käännöksen 25b tyyppistä toimesta-lauseketta 

käytetään yleensä, kun ei viitata jonkin teon konkreettiseen suorittajaan, vaan teettäjään, alulle 

panijaan tai aloitteen tekijään. Samoin toimesta-postpositiota hyödynnetään, kun halutaan 

epämääräistää teon todellista tekijää (VISK § 689). Käännöksen 25b kohdalla teettäjä olisi se 

taho, joka on antanut määräyksen kakkosmiehen surmaamisesta. Toimesta-lausekkeen 

konventionaalinen käyttö siis edellyttäisi, että amerikkalaisjoukot, siis surmaamisen 

konkreettinen suorittaja, korvattaisiin lauseessa teon toimeksiantajalla. 

VISK:n kaltaisen deskriptiivisen kieliopin mukaan esimerkkikäännöksessä 25b käytetty 

toimesta-lauseke ei siis ole tavanomaista kielenkäyttöä, mutta myös Kotus on ottanut aiheeseen 

kantaa. Post- ja prepositioita käsittelevässä Kotuksen ohjeessa todetaan, että ”toimesta ei nimeä 

varsinaista teon suorittajaa vaan pelkästään toimeksiantajan”. Epäselvyyksien välttämiseksi 

Kotus kehottaakin välttämään toimesta-lausekkeen käyttöä passiivilauseissa silloin, kun viita-
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taan teon konkreettiseen suorittajaan. (Kielitoimiston ohjepankki 2015o). Voidaankin siis 

katsoa, että esimerkkikäännöksen toimesta-ilmausta on käytetty yleiskielen suositusten 

vastaisesti. 

Käännöksessä on siis norminvastaisuutta, mutta miksi siinä voidaan nähdä olevan negatiivista 

siirtovaikutusta? Perustelut tälle löytyvät siitä, että toimesta-ilmauksen esiintyminen käännök-

sessä johtuu lähtötekstin rakenteen siirtymisestä sellaisenaan kohdetekstiin. Esimerkkiä 25d 

tarkastelemalla voi nimittäin huomata, että kohdetekstissä on käytetty samanlaista 

passiivirakennetta ja sanajärjestystä kuin lähtötekstissä: 

(25d) 

– – has been terminated by American troops. 

– – on surmattu amerikkalaisjoukkojen toimesta. 

Koska sanajärjestystä tai passiivimuotoisuutta ei ole päätetty muuttaa käännösprosessissa, on 

kohdetekstissä ollut pakko käyttää toimesta-postposition sisältävää agenttiadverbiaalia tekijää 

ilmaisemaan. Näin ollen lähtötekstin rakenteen vaikutus näyttäytyy kohdetekstissä 

norminvastaisuutena, ja käännöksen 25b voi tulkita sisältävän negatiivista siirtovaikutusta. 

Käyn lopuksi läpi kaksi käännöstä, joissa esiintyvät ratkaisut havainnollistavat negatiivisen 

siirtovaikutuksen ja muun siirtovaikutuksen välisen rajan hämäryyttä. Ensimmäisenä 

tarkastelen käännöksen 26b komparatiivimuotoista adjektiivia vaikeampi, minkä jälkeen 

käsittelen samaisessa käännöksessä ja käännöksessä 27b esiintyviä &-merkkejä: 

(26a) 

Despite all of the great success that our Country has 

had over the last 3 years, it makes it much more 

difficult to deal with foreign leaders (and others) 

when I am having to constantly defend myself 

against the Do Nothing Democrats & their bogus 

Impeachment Scam. (Trump 26.12.2019.) 

(26b) 

Huolimatta kaikesta suuresta menestyksestä, jota 

maamme on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana, 

minun on paljon vaikeampi olla tekemisissä 

ulkomaisten johtajien (ja muiden) kanssa, kun joudun 

jatkuvasti puolustamaan itseäni mitään 

tekemättömiltä demokraateilta & heidän 

valheelliselta virkasyytehuijaukseltaan. (Kotkavirta 

2020b.) 

Käännös 26b vaikuttaa negatiivisen siirtovaikutuksen suhteen rajatapaukselta. Käännöksessä 

on käytetty adjektiivin vaikea komparatiivi- eli vertailumuotoa vaikeampi ilman selkeää 

vertailukohtaa. Kotuksen ohjeiden mukaan (Kielitoimiston ohjepankki 2015a) on tavallista 

ilmoittaa vertailukohde kuin-preposition avulla, mikä tässä tapauksessa voisi tarkoittaa 

esimerkiksi seuraavaa: vaikeampi kuin ennen. Kuitenkaan tälle ei ole tarvetta, jos 
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vertailukohde on hahmotettavissa tekstiyhteydestä (mp.). Onko näin käännöksen 26b 

tapauksessa? Tämä lienee tulkintakysymys. Tekstiyhteyttä tarkastelemalla voi tulkita, että 

joskus aiemmin Trump ei ole kokenut työtään yhtä vaikeaksi kuin tekstin kirjoitushetkellä, 

mutta kovin tarkkaa tulkintaa on hankala tehdä. Tästä huolimatta kohtalaisen selvää on, että 

vertailukohtana on menneisyys, eikä lukija todennäköisesti hämmenny vertailukohdan 

puuttumisen takia tai tulkitse vertailukohdaksi jotain täysin muuta. Koska nykytilannetta 

verrataan virkkeessä menneisyyteen, on sinänsä luontevaa, että verbistä on käytetty 

vertailumuotoa positiivimuodon vaikea sijaan. Kysymys onkin, miten selkeänä lukija 

hahmottaa vertailukohdan ja pitäisikö sitä tarkentaa. 

Tätä pohdittaessa on syytä huomata, ettei lähtötekstissäkään ole annettu selkeää 

vertailukohdetta – tulkinnasta riippuen voi katsoa, että Trump tarkoittaa presidentin työn 

muuttuneen vaikeammaksi tekstissä mainitun virkasyytehuijauksen (impeachment scam) 

vuoksi tai jo aiempien demokraattisen puolueen toimenpiteiden vuoksi. Selvää on kuitenkin, 

että joskus aiemmin työ on ollut vähemmän vaikeaa. Näin ollen on luonnollista, ettei myöskään 

käännöksessä anneta tarkkaa vertailukohtaa komparatiiville, koska tätä voisi pitää jo 

lähtötekstin merkityksen liiallisena muuttamisena tai ylitulkitsemisena. Toisaalta selkeän 

vertailukohdan puuttumista käännöksestä voi pitää siirtovaikutuksena, koska vertailukohtaa ei 

ole myöskään lähtötekstissä. Kuitenkin, koska yleiskielen ohjeistus komparatiivimuotojen 

käytöstä on varsin joustavaa, ei käännöksen 26b ratkaisun voi väittää olevan selkeästi 

norminvastainen. Ja vaikka vertailukohdan puuttumisen voi nähdä ilmentävän siirtovaikutusta, 

on sen näin ollen vaikea nähdä kuitenkaan ilmentävän negatiivista siirtovaikutusta.  

Negatiivisen siirtovaikutuksen suhteen rajatapauksena näyttäytyy myös käännöksen 26b 

loppupuolella esiintyvä &-merkki. Tämä merkki esiintyy myös käännöksessä 27b, kuten myös 

molempien käännösten lähtöteksteissä 26a ja 27a: 

(27a) 

Everybody is denying it & there have not been many 

attacks on us – – (Trump 28.6.2020 kuvana lähteessä 

Kuuskoski 2020.) 

(27b) 

Kaikki kiistävät sen & siellä ei ole ollut monia 

hyökkäyksiä meitä vastaan – – (Kuuskoski 2020.) 

Kotuksen mukaan &-merkkiä, jonka merkitys on ’ja’, on tavanomaista käyttää lähinnä 

nimiluetteloissa (Kielitoimiston ohjepankki 2015d). Vaikka suositus merkin käytöstä ei ole 

kovin kattava, sitä voi tulkita niin, ettei merkin käyttäminen yleiskielisessä tekstissä ja-
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rinnastuskonjunktion korvikkeena ole ainakaan tyypillistä eikä todennäköisesti kovin 

norminmukaistakaan. Tästä näkökulmasta näyttäytyy hieman kyseenalaisena, että 

käännöksissä 26b ja 27b esiintyy &-merkki samoissa kohdissa, joissa se esiintyy myös 

lähtöteksteissä. Merkin esiintymisen käännöksissä voikin tulkita olevan siirtovaikutuksen 

tulosta, sillä &-merkin samantyyppistä käyttöä ja-rinnastuskonjunktion korvikkeena ei 

aineistossa esiinny muuten kuin näissä tapauksissa, joissa se esiintyy käännöksissä samaan 

tapaan kuin lähtöteksteissä.  

Käännöksen 27b kohdalla huomionarvoista on myös, että siitä jää puuttumaan pilkku, joka 

yleiskielen ohjeiden mukaan kuuluisi ja-konjunktiolla erotettujen, rakenteeltaan kokonaisten 

päälauseiden väliin (Kielitoimiston ohjepankki 2015m). Kaikki kiistävät sen ja siellä ei ole 

ollut monia hyökkäyksiä meitä vastaan ovat molemmat kokonaisia lauseita, joten ne olisi 

ohjeen mukaan pitänyt erottaa rinnastuskonjunktiolla ja pilkulla. &-merkkiä vastaavan ja-

konjunktion sijaan virkkeessä olisi lisäksi ollut osuvinta käyttää eikä-konjunktiota, jota Kotus 

suosittaa käytettävän ja ei -rakenteen tilalla (Kielitoimiston ohjepankki 2015e). On mahdotonta 

sanoa, onko nimenomaan &-merkin käyttäminen rinnastuskonjunktion tilalla vaikuttanut 

pilkun poisjäämiseen, mutta voi olla, että rinnastuskonjunktion käyttäminen käännöksessä olisi 

johtanut myös pilkun käyttämiseen norminmukaisesti. Pilkun poisjääminen on joka 

tapauksessa mahdollista tulkita osoitukseksi negatiivisesta siirtovaikutuksesta, kuten 

mahdollisesti myös se, että &-merkin ja ei-sanan yhdistelmää ei ole korvattu 

norminmukaisemmalla eikä-konjunktiolla. 

Tapausten tarkastelussa törmätään kysymyksiin verkkoviestinnän konventioista ja tyylistä sekä 

siitä, kuinka tarkasti esimerkiksi juuri Twitter-viestien verkkouutisissa esiintyvissä 

käännöksissä pitäisi noudattaa yleiskielen konventioita. Sosiaalisen median viestintä voidaan 

epäilemättä nähdä tyyliltään vapaampana kuin verkkouutisten kieli, jonka alaluvussa 2.2. 

esittämäni perusteella pitäisi kuitenkin selkeästi vastata yleiskielen ohjeita. Sosiaalisen median 

viestinnän mahdollisesti erilaisen rekisterin lisäksi lähtötekstien &-merkin käytölle voi löytyä 

syy Twitterin merkkirajoitteesta, joka voi kannustaa säästämään kirjaimia ja merkkejä – 

esimerkiksi &-merkki vie kaksi merkkiä vähemmän tilaa kuin and-konjunktio, millä voi olla 

280 merkin pituisessa tekstissä paljonkin merkitystä. Siirryttäessä Twitteristä verkkouutiseen 

tämä merkkirajoitus kuitenkin häviää, eikä verkkouutisen tviittikäännöksessä liene tarpeen 

rajoittaa yksittäisten sanojen pituutta. 
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Onko kuitenkaan &-merkin korvaaminen ja-rinnastuskonjunktiolla verkkouutisen 

tviittikäännöksessä ehdottoman tarpeellista, etenkin kun merkin käytöstä ei ole varsinaisia 

suosituksia, vai onko tällaisessa tapauksessa hyväksyttävää tuoda esille hieman lähtötekstin ja 

sosiaalisen median yleiskieltä vapaampaa tyyliä? Asia on varsin tulkinnanvarainen, ja 

tulkinnanvaraista on näin ollen myös se, pitääkö käännösten 26b ja 27b &-merkkejä 

osoituksena negatiivisesta siirtovaikutuksesta.  

5. Kokoavaa tarkastelua 

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut selvittää, millaista negatiivista siirtovaikutusta 

verkkouutisten tviittisuomennoksissa voi katsoa esiintyvän. Analyysin tuloksena voidaan 

sanoa, että aineiston uutiskäännöksissä on Kotuksen kielenhuoltosuositusten valossa viitteitä 

varsin monenlaisesta negatiivisesta siirtovaikutuksesta. Negatiivinen siirtovaikutus ei 

kuitenkaan omilla kriteereilläni tutkittuna ollut aineistossa kovin yleistä, sillä sitä vaikutti 

esiintyvän korkeintaan 24:ssä aineiston 226 käännöksestä. Lisäksi sen esiintyminen vaikutti 

hyvin tulkinnanvaraiselta osassa näistä 24 käännöksestä. Riippumatta siitä, esiintyykö 

esitellyissä käännöksissä varmasti negatiivista siirtovaikutusta, voi analyysin tarkastelu auttaa 

tunnistamaan yhteyksiä, joissa negatiivisen siirtovaikutuksen riski on olemassa ja hyvä osata 

tunnistaa. 

Valtaosa aineiston mahdollisesta negatiivisesta siirtovaikutuksesta ilmeni yleiskielen 

suositusten vastaisena kielenä, jota esiintyi analysoitavaksi päätyneistä käännöksistä 20:ssä. 

Merkityksen muuttumisena ilmenevää negatiivista siirtovaikutusta saattoi puolestaan tulkita 

olevan neljässä käännöksessä. Useimmin negatiivinen siirtovaikutus näytti ilmenevän 

pilkutuksen tasolla. Kymmenessä näistä tapauksista pilkku jäi puuttumaan kohdasta, jossa sen 

yleiskielen suositusten mukaan tulisi olla, ja kolmessa näistä tapauksista pilkku esiintyi 

kohdassa, johon se ei suositusten mukaan kuuluisi. Joissain tapauksissa negatiivinen 

siirtovaikutus vaikutti näkyvän käännöksissä käytetyissä rektioissa ja isoissa alkukirjaimissa. 

Yksittäisissä käännöksissä siirtovaikutus näytti olevan myös norminvastaisen toimesta-

postposition käytön ja tarpeellisen demonstratiivipronominin puuttumisen taustalla. 

Negatiiviseksi siirtovaikutukseksi oli lisäksi mahdollista tulkita kahdessa käännöksessä 

esiintynyt &-merkin käyttäminen rinnastuskonjunktion sijaan. 

Aineiston analyysi osoitti, ettei negatiivisen siirtovaikutuksen osoittaminen mistään 

käännöksestä ole yksinkertainen tehtävä, varsinkaan laadullisella menetelmällä. Keräämääni 
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aineistoa voisi kuitenkin hyödyntää negatiivisen siirtovaikutuksen tutkimiseen myös muilla 

menetelmillä ja muista näkökulmista. Yksi keino, jolla voisi selvittää negatiivisen 

siirtovaikutuksen mahdollisuutta luvussa 4 esittelemissäni käännöksissä, olisi vertailla niitä 

aineiston muihin käännöksiin tai verkkouutisteksteihin ylipäätään. Jos esimerkiksi alaluvuissa 

4.1. ja 4.2. esitellyn kaltaista yleiskielen suositusten vastaista pilkutusta esiintyy 

verkkouutisissa paljon myös tapauksissa, joissa se ei selkeästikään ole siirtovaikutuksen 

tulosta, vaikuttaisi vähemmän oletettavalta, että alaluvuissa 4.1. ja 4.2. esitellyt 

norminvastaisuudet olisivat siirtovaikutuksen tulosta. Jos norminvastaista pilkutusta 

puolestaan esiintyisi vain tapauksissa, joissa se vaikuttaa olevan siirtovaikutuksen tulosta, 

vaikuttaisi syy-seuraussuhde selkeämmältä.  

Keskeisenä haasteena käännösten analysoimisessa oli se, että käännösprosessia tuntematta oli 

vaikea todentaa, esiintyikö tietyssä käännöksessä todella negatiivista siirtovaikutusta, vaikka 

siltä vaikuttaisi. Aineiston tviittikäännösten käännösprosessia olisi mahdollista kartoittaa 

esimerkiksi kysely- tai haastattelututkimuksella, joka suunnattaisiin niille Ilta-Sanomien ja Yle 

Uutisten toimittajille, joiden uutisissa luvussa 4 esitellyt, mahdollisesti negatiivista 

siirtovaikutusta sisältävät käännökset esiintyvät. Haastattelemalla toimittajia voitaisiin saada 

selvyyttä siihen, miten negatiivisen siirtovaikutuksen ilmentymiltä vaikuttavat 

käännösratkaisut ovat syntyneet. Jos jokin tällainen ratkaisu olisi syntynyt täysin 

epähuomiossa, olisi oletettavaa, että kyseinen ratkaisu todella ilmentää negatiivista 

siirtovaikutusta. Jos vastaavanlainen ratkaisu olisi puolestaan tehty täysin tietoisesti, 

esimerkiksi siksi, että toimittaja tai muu käännöstä muokannut taho sattui pitämään kyseistä 

ratkaisua asianmukaisena kielenkäyttönä täysin lähtötekstistä riippumatta, olisi vähemmän 

oletettavaa, että ratkaisu ilmentäisi negatiivista siirtovaikutusta.  

Tutkielmassani käytän käännösten norminmukaisuuden mittarina sitä, vastaako käännösten 

kieli Kotuksen yleiskielen suosituksia. Tämä lähestymistapa kielen norminvastaisuuteen tai 

norminmukaisuuteen osoittautui jossain määrin rajalliseksi, eikä ole ainoa tapa lähestyä asiaa. 

Aivan kaikkien aineiston käännösten kohdalla ei esimerkiksi ollut mahdollista yksiselitteisesti 

sanoa, olivatko negatiivista siirtovaikutusta mahdollisesti ilmentävät ratkaisut suositusten 

mukaisia vai vastaisia. Lisäksi aineistoon kuului useita käännöksiä, joissa käytetyt ratkaisut 

olivat oman kielitajuni vastaisia, mutta joihin oli analyysissa turha tarttua, koska Kotus ei ole 

ottanut kyseisen kaltaiseen kielenkäyttöön minkäänlaista kantaa. Näin ollen kyseisten 

ratkaisujen väittäminen norminvastaiseksi olisi jäänyt puhtaasti tutkijan subjektiiviseksi 

näkemykseksi.  



  

58 

 

Kotuksen ohjeisiin tukeutumisen sijaan aineiston mahdollisesti negatiivista siirtovaikutusta 

sisältäviä käännöksiä voisi tutkia suomenkielisille vastaajille suunnatun kyselyn tai 

arviointilomakkeen avulla. Tämäntyyppinen lähestymistapa oli esimerkiksi Vehmas-

Thesslundilla (Vehmas-Lehto 1989), joka tutki väitöskirjassaan venäjänkielisten 

lehtiartikkeleiden suomennoksissa esiintyvää kielenkäyttöä. Menetelmällä saataisiin 

norminvastaisuuteen erilainen näkökulma – jos valtaosa vastaajista pitäisi tiettyä 

käännösratkaisua huonona tai epätavallisena, voisi siinä mahdollisesti nähdä olevan 

norminvastaisuutta, vaikka esimerkiksi Kotus ei kyseisenlaisesta kielenkäytöstä olisi 

mitenkään ohjeistanutkaan. 

Verkkouutisissa esiintyvät tviittikäännökset ovat ylipäätään uutiskääntämisen näkökulmasta 

mielenkiintoista ja antoisaa tutkimusmateriaalia, koska lähtötekstit ovat usein julkisesti ja 

helposti saatavilla, toisin kuin monien muiden uutisissa esiintyvien käännösten tai 

transeditoitujen tekstien lähtötekstit. Sosiaalisen median viestinnän ja uutisviestinnän 

mahdolliset tyyli- ja rekisterierot ovat myös seikka, jonka näkymistä voisi olla mielenkiintoista 

tarkastella uutisten tviittikäännöksiä hyödyntämällä. Huolimatta tutkimuseettisistä haasteista, 

joita Twitter-aineiston käyttöön vääjäämättä liittyy, olisi toivottavaa, että verkon 

tviittikäännöksiä voitaisiin käyttää tutkimuksessa mahdollisimman laajasti. 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Lähdeluettelo 

Tutkimusaineisto 

IS = Ilta-Sanomat. 136 artikkelia ajalta 1.8.2019–19.9.2020, joissa lainattu Yhdysvaltain 

presidentin Donald Trumpin tviittejä ajalta 1.8.2019–19.9.2020 käännöksinä. [Luettu 

osoitteesta https://www.is.fi 5.10.2019–15.1.2021.] 

Yle Uutiset. 36 artikkelia ajalta 2.8.2019–29.9.2020, joissa lainattu Yhdysvaltain presidentin 

Donald Trumpin tviittejä ajalta 2.8.2019–3.9.2020 käännöksinä. [Luettu osoitteesta 

https://yle.fi/uutiset 5.10.2019–13.1.2021.] 

Yllä mainitusta aineistosta on tutkielmassa lainattu seuraavia uutisia: 

 

Aaltonen, Hannu, Miia Sebany & Nelli Lapintie 2019. SpaceX-alus laskeutui onnistuneesti Atlanttiin 

– tältä näytti astronauttien paluu Maahan. Ilta-Sanomat. 3.8.2019. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006589852.html. [Luettu 6.11.2019.] 

Alenius, Jari 2019a. Hämäriä teorioita ja todistajien mustamaalausta – näin Trump käy 

häikäilemätöntä taistelua virkarikostutkintaa vastaan. Ilta-Sanomat. 7.11.2019. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006300154.html. [Luettu 6.1.2020.] 

Alenius, Jari 2019b. ”Trump menetti minut Helsingissä” – kaksi republikaania yrittää estää 

presidentin pääsyn ehdokkaaksi. Ilta-Sanomat. 31.8.2019. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006223640.html. [Luettu 6.12.2019.] 

Haukka, Inka, Saara-Miira Kokkonen, Yrjö Kokkonen & Jussi Nurminen 2020. Iowan esivaalin 

tuloksia julkistetaan keskiyöllä Suomen aikaa, kaaoksen syynä ongelma sovelluksen 

koodauksessa. Yle Uutiset. 4.2.2020. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-11191049. [Luettu 

16.4.2020.] 

Havula, Pipsa 2019. Hanukka-juhlien puukkoisku järkyttää Yhdysvalloissa – Trump vaatii 

yhtenäisyyttä juutalaisvihamielisyyden torjumiseksi. Ilta-Sanomat. 30.12.2019. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006357605.html. [Luettu 6.2.2020.]  

Havula, Pipsa 2020. Trump Towerin edustalle maalattiin valtava ”Black Lives Matter” -teksti – 

”Näytetään Donald Trumpille se, mitä hän ei ymmärrä”. Ilta-Sanomat. 9.7.2020. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006566955.html. [Luettu 4.11.2020.] 

Heiskanen, Heikki 2019. Iran myönsi raketin räjähdyksen avaruuskeskuksessa. Yle Uutiset. 2.9.2019. 

Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-10951052. [Luettu 25.10.2019.] 

Heiskanen, Heikki & Markus Myllyoja 2020. Neljäs arabivaltio solmii diplomaattisuhteet Israeliin – 

Bahrain ja Israel normalisoivat välinsä. Yle Uutiset. 11.9.2020. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-

11541169. [Luettu 4.1.2021.]  

IS-Reuters 2019. Trump: Myös Isis-johtajan varamies surmattu. Ilta-Sanomat. 29.10.2019. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006289490.html. [Luettu 6.1.2020.]  

Juuti, Mikko 2019. Donald Trump raivosi Twitterissä: kutsui laulaja John Legendin vaimoa Chrissy 

Teigenia ”rivosuiseksi” – mallikaunotar vastasi alatyylisesti. Ilta-Sanomat. 9.9.2019. Saatavilla: 

https://www.is.fi/viihde/art-2000006233257.html. [Luettu 25.10.2019.] 

Kauppinen, Ina 2019. Johnson tapasi Trumpin vaivihkaa kahden kesken – toimittajat kiinnittivät 

huomiota kaksikon erikoiseen käytökseen. Ilta-Sanomat. 4.12.2019. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006331272.html. [Luettu 7.1.2020.] 



 

60 

 

Kauppinen, Ina 2020. Trump kehuu liittolaisensa Roger Stonen tuomioon puuttunutta 

oikeusministeriä: ”Otit ohjat käsiin”. Ilta-Sanomat. 12.2.2020. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006405514.html. [Luettu 4.4.2020.]  

Kotkavirta, Johannes 2019. Trump julkaisi Twitterissä huippusalaisen vakoilukuvan Iranista, 

syytökset alkoivat heti: ”Tervetullutta vihollisille”. Ilta-Sanomat. 31.8.2019. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006222964.html. [Luettu 25.10.2019.]  

Kotkavirta, Johannes 2020a. Trump ilkkuu Iowan vaalikatastrofille – demokraattien mukaan syynä 

mobiilisovelluksen virhe. Ilta-Sanomat. 4.2.2020. Saatavilla: https://www.is.fi/ulkomaat/art-

2000006395873.html. [Luettu 4.4.2020.] 

Kotkavirta, Johannes 2020b. Iran, Pohjois-Korea, virkasyyte... – tässä ovat Donald Trumpin 

suurimmat haasteet vuodelle 2020. Ilta-Sanomat. 2.1.2020. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006360213.html. [Luettu 4.3.2020.]  

Kuuskoski, Kaisla 2020. Trump kiistää tienneensä Venäjän väitetyistä tapporahoista – 

demokraattijohtaja tyrmistyi presidentin reaktiosta. Ilta-Sanomat. 28.6.2020. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006555763.html. [Luettu 4.11.2020.]  

Lehtonen, Samu 2019. Trump sanoo peruneensa salaiset neuvottelut Talibanin kanssa – syynä 

Kabulin isku. Ilta-Sanomat. 8.9.2019. Saatavilla: https://www.is.fi/ulkomaat/art-

2000006231768.html. [Luettu 25.10.2019.]  

Marttinen, Mikko 2020a. Vapaaottelutähti nousi puolustamaan tuplakuolemantuomion saanutta 

iranilaispainijaa – nyt kantaa otti jo Donald Trump. Ilta-Sanomat. 4.9.2020. Saatavilla: 

https://www.is.fi/muutlajit/art-2000006623469.html. [Luettu 4.1.2021.] 

Marttinen, Mikko 2020b. Trump varoitti Irania: ”Uutta joukkomurhaa ei voi tapahtua”. Ilta-Sanomat. 

12.1.2020. Saatavilla: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006370135.html. [Luettu 4.3.2020.]  

Mäkelä, Arttu 2020. Tartuntatautiasiantuntija Fauci puolustaa Birxin tulkintaa USA:n 

koronatilanteesta Trumpin hyökkäyksen jälkeen. Ilta-Sanomat. 4.8.2020. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006590811.html. [Luettu 14.12.2020.] 

Pärssinen, Minna 2019. Trump pilkkasi Greta Thunbergiä, ilmastoaktivisti näpäytti takaisin ottamalla 

Trumpin kommentit Twitter-luonnehdintaansa. Yle Uutiset. 24.9.2019. Saatavilla: 

https://yle.fi/uutiset/3-10987321. [Luettu 4.11.2019.]  

Savolainen, Ismo 2019. Trump: Yhdysvallat on valmiina vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyyn 

iskuun – Pompeo syyttää suoraan Irania. Yle Uutiset. 16.9.2019. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-

10972605. [Luettu 4.11.2019.]  

STT 2019. Kauppasota paheni taas: Kiina ilmoitti lisätulleista, Trump aikoi vastata – osakekurssit 

laskussa. Ilta-Sanomat. 23.8.2019. Saatavilla: https://www.is.fi/taloussanomat/art-

2000006214760.html. [Luettu 25.10.2019.]  

STT-AFP 2019a. Trump: USA on valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyyn iskuun. Ilta-

Sanomat. 16.9.2019. Saatavilla: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006240129.html. [Luettu 

4.11.2019.]  

STT-AFP 2019b. Kiinan juanin heikentyminen pysähtyi – merkittävä raja rikkoutui maanantaina. Ilta-

Sanomat. 6.8.2019. Saatavilla: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006196200.html. [Luettu 

25.10.2019.]  

Touru, Ville 2019. Trumpia uhkaa jopa viraltapano – presidentti jyrisee: ”Totaalinen noitavaino!”. 

Ilta-Sanomat. 25.9.2019. Saatavilla: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006250005.html. [Luettu 

7.11.2019.]  

Esimerkeissä 4a, 5a, 9a, 11a, 12a, 18a, 19a, 21a ja 26a siteeratut Trumpin Twitter-julkaisut on haettu 

aikavälillä 25.10.2019–4.1.2021 osoitteesta https://twitter.com/RealDonaldTrump. 



 

61 

 

Kirjallisuuslähteet 

Ahteensuu, Marko 2019. Käytätkö somedataa tutkimuksessasi? Vastuullinen tiede. 

Saatavilla: https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/kaytatko-somedataa-tutkimuksessasi 

[Luettu 8.4.2021.] 

Alasilta, Anja 2002. Verkkokirjoittajan käsikirja. Helsinki: Infoviestintä.  

Autio, Noora 2017. Kaius Niemi: Maksullisen verkkojournalismin merkitys suurempi kuin 

vielä ymmärretään. Suomen lehdistö. Saatavilla: https://suomenlehdisto.fi/kaius-niemi-

maksullisen-verkkojournalismin-merkitys-suurempi-kuin-viela-ymmarretaan/. [Luettu 

19.4.2021.] 

Ayto, John (toim.) 2010 [1999]. Oxford dictionary of English idioms. 3. painos. Oxford: 

Oxford University Press.  

Bassnett, Susan & Christina Schäffner 2010. Political Discourse, Media and Translation. 

Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing. 

Braund, Simon 2012. The Tragic And Twisted Tale Of The Three Stooges. Empire. Vol 252. 

Saatavilla: https://www.empireonline.com/movies/features/three-stooges/. [Luettu 

29.3.2021.] 

Chesterman, Andrew 2010. Why study translation universals? Teoksessa Hartama-Heinonen, 

Ritva & Pirjo Kukkonen (toim.), Kiasm. Acta Translatologica Helsingiensia 1. 38–48. 

Saatavilla: 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24313/ath_vol_1%20kiasm_30122010.pdf

?sequence=1#page=40. [Luettu 7.4.2021.] 

Crystal, David 2008 [1980]. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6. painos. Oxford: 

Blackwell Pub. 

D.D.C. = United States District Court for the District of Columbia 2017. Defendants’ 

Supplemental Submission and Further Response to Plaintiffs’ Post-Briefing Notices. 

Saatavilla: https://assets.documentcloud.org/documents/4200037/Trump-Twitter-

20171113.pdf. [Luettu 1.4.2021.] 

Deuze, Mark 2008. Epilogue. Toward a sociology of online news. Teoksessa Domingo, 

David & Chris Paterson (toim.), Making Online News. The Ethnography of New Media 

Production. New York: Peter Lang. 199–210. 

Dryden, John 1997 [1680]. The Three Types of Translation. [Ote teoksesta Ovid’s Epistles.] 

Teoksessa Robinson, Douglas (toim.), Western Translation Theory from Herodotus to 

Nietzsche. Manchester: St. Jerome. 172–175. 

Eloranta, Ville 2013a. Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. 

Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja 

kirjallisuuksien laitos. Saatavilla: 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42281/hs-

kielenhuolto.pdf?sequence=3&isAllowed=y. [Luettu 11.3.2021.] 

Eloranta, Ville 2013b. Kiirettä ja suuria tunteita – Kielenhuoltoa Helsingin Sanomissa. 

Kielikello 2/2013. Saatavilla: https://www.kielikello.fi/-/kiiretta-ja-suuria-tunteita-

kielenhuoltoa-helsingin-sanomissa. [Luettu 12.2.2021.] 



 

62 

 

Eskola, Sari 2002. Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa. Suomennetun 

kaunokirjallisuuden ominaispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmillä. [Väitöskirja.] 

Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja, nro 30. Joensuu: Joensuun yliopisto. 

Factbase 2021. Donald Trump – Deleted Tweets. Saatavilla: https://factba.se/topic/deleted-

tweets. [Luettu 11.5.2021.] 

Fenton, Natalie 2010. New Media, Old News. Journalism & Democracy in the Digital Age. 

Thousand Oaks, CA: SAGE. 

Front, Noora 2013. Yt-tiedotteesta verkkouutiseksi: Kahden tekstilajin vertailua. Pro gradu 

-tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten 

kielten ja kirjallisuuksien laitos. 

Gill, Kathy 2004. How can we measure the influence of the blogosphere? University of 

Washington. Saatavilla: 

http://www.uvm.edu/pdodds/files/papers/others/everything/gill2004a.pdf. [Luettu 

6.4.2020.] 

Haapanen, Lauri 2017. Quoting Practices in Written Journalism. [Väitöskirja.] Helsingin 

yliopiston humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja 

pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-

951-51-2952-9. [Luettu 19.4.2021.] 

Harcup, Tony 2014. A dictionary of journalism. Oxford: Oxford University Press. [Luettu 

HY:n Helka-kirjastotietokannasta e-kirjana 18.3.2020.] 

Helasvuo, Marja-Liisa, Marjut Johansson & Sanna-Kaisa Tanskanen (toim.) 2014. Kieli 

verkossa. Näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen. SKST 1402. Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Helin, Irmeli 2012. Interferenssi ja transferenssi vanhoissa virsikäännöksissä. MikaEL. 

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Vol. 6. 1–11. 

Saatavilla: https://www.sktl.fi/@Bin/173880/Helin_MikaEL2012.pdf. [Luettu 16.3.2020.] 

Hiidenmaa, Pirjo 2003. Suomen kieli – who cares? Helsinki: Otava. 

Holland, Robert 2013. News Translation. Teoksessa Bartrina, Francesca & Carmen Millán 

(toim.), The Routledge Handbook of Translation Studies. Lontoo: Routledge. 332–346. 

[Luettu HY:n Helka-kirjastotietokannasta e-kirjana 6.3.2020.] 

Huovila, Tapani 2001. Uutinen eri välineissä. GSM-sähkeestä taustajuttuun. Helsinki: 

Infoviestintä. 

Huovila, Tapani 2003. Tiedolla korkoa. Suomalaista talousjournalismia 1900-luvulla. 

Helsinki: Infoviestintä. 

Isotalus, Pekka, Jari Jussila & Janne Matikainen 2018. Twitter viestintänä ja sosiaalisen 

median ilmiönä. Teoksessa Isotalus, Pekka, Jari Jussila, Janne Matikainen & Mika 

Boedeker (toim.), Twitter viestintänä. Ilmiöt ja verkostot. Tampere: Vastapaino. 9–28. 

Saatavilla: https://sites.tuni.fi/uploads/2019/03/9eecbccf-isotalus-jussila-matikainen-

twitter-viestintana.pdf. [Luettu 3.5.2021.] 

Jantunen, Jarmo & Anna Mauranen (toim.) 2005. Käännössuomeksi. Tutkimuksia 

suomennosten kielestä. Tampere: Tampere University Press. 

Jänis, Marja 2004. Kääntämisen laatu. Teoksessa Oittinen, Riitta ja Pirjo Mäkinen (toim.), 

Alussa oli käännös. Tampere: Tampere University Press. 67–81. 



 

63 

 

Jääskeläinen, Riitta 2007. Av-kääntämisen tutkimus ja tutkimustarpeet Suomessa. Teoksessa 

Oittinen, Riitta & Tiina Tuominen (toim.), Olennaisen äärellä. Johdatus 

audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere: Tampereen yliopisto. 116–130. 

Jönsson-Korhola, Hannele & Leila White 1997. Tarkista tästä. Suomen sanojen rektioita 

suomea vieraana kielenä opiskeleville. Helsinki: Finn Lectura. 

Kielikello 2008. Saturnuksen kuut. Kielikello 4/2008. Saatavilla: https://www.kielikello.fi/-

/saturnuksen-kuut. [Luettu 22.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015a. Adjektiivien vertailumuotoja: suurempi summa, vanhempi 

herra. Saatavilla: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/komparatiivi/ohje/530. 

[Luettu 3.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015b. Alkukirjain: erisnimi vai ei? Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/267. [Luettu 1.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015c. Alkukirjain: taivaankappaleiden nimet. Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/242. [Luettu 1.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015d. Et-merkki. Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/%26amp%3B/ohje/2. [Luettu 8.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015e. Konjunktiot: eikä, ei–eikä, ja ei. Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/eik%C3%A4/ohje/650. [Luettu 29.4.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015f. Konjunktiot: kuten. Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/106. [Luettu 13.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015g. Lauseenvastikkeet: mikä on lauseenvastike? Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/422. [Luettu 16.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015h. Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (siivoan lauleskellen, 

rakenteen peruskäyttö). Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/lauseenvastikkeet/ohje/462. [Luettu 

29.4.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015i. Pilkku ja alistuskonjunktiolla (esim. että, jos) alkava lause. 

Saatavilla: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/92. [Luettu 11.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015j. Pilkku ja epäsuora kysymyslause: Hän kysyi, tulenko 

ajoissa. Saatavilla: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/94. [Luettu 12.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015k. Pilkku ja joka-, mikä-relatiivilause. Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/93. [Luettu 11.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015l. Pilkku ja lauseenvastike. Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/95. [Luettu 16.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015m. Pilkku päälauseiden välissä. Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/87. [Luettu 17.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015n. Pilkku rinnasteisten lauseenjäsenten ja luettelon osien 

välissä. Saatavilla: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/selaus/1892/ohje/102. [Luettu 

18.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015o. Post- ja prepositiot: perusteella, suhteessa, kohdalla, 

toimesta, riippumatta. Saatavilla: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/625. [Luettu 

26.3.2020.] 



 

64 

 

Kielitoimiston ohjepankki 2015p. Pronominit: se vai he? (viittauskohteena nuoriso, perhe, 

ryhmä). Saatavilla: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/he/ohje/557. [Luettu 

8.5.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015q. Rektioita: mitä rektio on? Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/604. [Luettu 2.3.2021.] 

Kielitoimiston ohjepankki 2015r. Sisä- vai ulkopaikallissija? Yleiskatsaus. Saatavilla: 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/474. [Luettu 30.4.2021.] 

Kielitoimiston sanakirja 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 35. 

Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 11.11.2020. Saatavilla: 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi. [Luettu 3.3.2021 & 30.3.2021.] 

Kiviniemi, Eero 1990. Perustietoa paikannimistä. Saatavilla: 

https://sites.google.com/site/eerokiviniemikotisivut/selaa-perustietoa. [Luettu 24.3.2021.] 

Korhonen, Riitta, Sari Maamies, Riitta Eronen, Elina Heikkilä, Salli Kankaanpää, Raija 

Moilanen, Aino Piehl, Sari Vaula & Annastiina Viertiö 2017 [2015]. Kielitoimiston 

kielioppiopas. 4. painos. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 178. Helsinki: 

Kotimaisten kielten keskus. 

Korhonen, Riitta 2018. Peruskysymyksiä normeista ja niiden muuttamisesta. Kielikello 

3/2018. Saatavilla: https://www.kielikello.fi/-/peruskysymyksia-normeista-ja-niiden-

muuttamisesta. [Luettu 7.4.2020.] 

Koskimaa, Raine 2012. Hypertekstintutkimus. Teoksessa Heikkinen, Vesa, Petri Lauerma, 

Mikko Lounela, Ulla Tiililä & Heikki Voutilainen (toim.), Genreanalyysi. 

Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus. 511–515. 

Kotus 2021 = Kotimaisten kielten keskus 2021. Yleiskieli ja sen huoltaminen. Saatavilla: 

https://www.kotus.fi/kielitieto/yleiskieli_ja_sen_huoltaminen. [Luettu 7.4.2020.] 

Kuutti, Heikki 2015. Todenmukainen journalismi. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden 

laitos. Saatavilla: https://www.hssaatio.fi/wp-

content/uploads/2015/05/TODENMUKAINEN-JOURNALISMI_verkkojulkaisu.pdf. 

[Luettu 19.3.2020.] 

Laaksonen, Salla-Maaria 2018. Taitavasti eettistä verkkotutkimusta. Vastuullinen tiede. 

Saatavilla: https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/taitavasti-eettista-verkkotutkimusta. 

[Luettu 10.2.2021.] 

Laaksonen, Salla-Maaria, Janne Matikainen & Minttu Tikka 2013. Otteita verkosta. Verkon 

ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino. 

Laki Kotimaisten kielten keskuksesta. 1403/2011. Saatavilla: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111403. [Luettu 7.4.2020.] 

Larjavaara, Matti 2001. Määräinen artikkeli – suomessa? Kielikello 4/2001. Saatavilla: 

https://www.kielikello.fi/-/maarainen-artikkeli-suomessa-. [Luettu 22.3.2021.] 

Lehmusjoki, Pihla 2017. Yle jatkaa STT:n asiakkaana – sopimus tiivistää sisältöyhteistyötä. 

STT. Saatavilla: https://stt.fi/yle-jatkaa-sttn-asiakkaana/?highlight=yle. [Luettu 

12.2.2021.] 

Lietsala, Katri & Esa Sirkkunen 2008. Social media. Introduction to the tools and processes 

of participatory economy. Tampere: University of Tampere, Hypermedia Lab. Saatavilla: 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/65560/978-951-44-7320-

3.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Luettu 11.3.2020.] 



 

65 

 

Lindstromberg, Seth 2010 [1998]. English Prepositions Explained: Revised Edition. 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Saatavilla: 

https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358UOH_INST/qn0n39/cdi_proquest_

ebookcentral_EBC623347. [Luettu e-kirjana 10.3.2021.] 

Lujanen, Annamaaria & Gummerus Kustannus oy:n sanakirjatoimitus ja toimituskuntaan 

vuonna 2005 kuuluneet sanakirjatoimittajat (toim.) 2014 [2010]. Englanti–suomi-

idiomisanakirja. 3. painos. Helsinki: Gummerus.  

Länsimäki, Maija 2008. Pitkässä juoksussa ammutaan. Helsingin Sanomat. Saatavilla: 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000004613006.html. [Luettu 3.5.2021.] 

Maamies, Sari 2011. Joka ja mikä: relatiivipronominin käytöstä. Kielikello 4/2011. Saatavilla: 

https://www.kielikello.fi/-/joka-ja-mika-relatiivipronominin-kaytosta. [Luettu 10.3.2021.] 

Mauranen, Anna 2004. Corpora, universals and interference. Teoksessa Kujamäki, Pekka & 

Anna Mauranen (toim.), Translation Universals. Do They Exist? Amsterdam: J. 

Benjamins Pub. Co. 65–82. Saatavilla: 

https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358UOH_INST/1b30nf2/alma992579

6313506253. [Luettu e-kirjana 6.4.2021.] 

Mikkonen, Pirjo 2003. Erisnimen ja yleisnimen rajankäyntiä. Kielikello 3/2003. Saatavilla: 

https://www.kielikello.fi/-/erisnimen-ja-yleisnimen-rajankayntia. [Luettu 24.3.2021.]  

Munday, Jeremy 2012 [2001]. Introducing Translation Studies. Theories and applications. 

Kolmas painos. Lontoo: Routledge. 

Mäntynen, Anne 2006. Näkökulmia tekstin ja tekstilajien tutkimukseen. Teoksessa 

Mäntynen, Anne, Susanna Shore. & Anna Solin (toim.), Genre - tekstilaji. Tietolipas 213. 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 42–71. 

National Archives 2021. Archived Social Media. Saatavilla: 

https://www.trumplibrary.gov/research/archived-social-media. [Luettu 11.5.2021.] 

Nelson, Theodor H. 1993 [1981]. Literary Machines. 2. painos. Saucolito: Mindful Press.  

Newmark, Peter 1991. About Translation. Clevedon: Multilingual Matters. Saatavilla: 

https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358UOH_INST/1b30nf2/alma992693

6903506253. [Luettu e-kirjana 14.4.2021.] 

Nuutinen, Anna 2021. Tytär muisti surmattua isäänsä riipaisevan kauniilla hääkuvalla – tämä 

tiedetään Coloradon joukkoammunnan uhreista. Ilta-Sanomat. Saatavilla: 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007877845.html. [Luettu 19.4.2021.] 

Paloposki, Outi 2005. Käännössuomen synty. Teoksessa Jantunen, Jarmo & Anna Mauranen 

(toim.), Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä. Tampere: Tampere 

University Press. 15–31. 

Paulasto, Heli, Leena Kolehmainen, Minna Kumpulainen, Leena Meriläinen & Helka 

Riionheimo 2014. Interferenssi – termi tutkimussuuntausten törmäyksessä. Virittäjä 

118(3): 408–434. Saatavilla: https://journal.fi/virittaja/article/view/9177/13841. [Luettu 

11.3.2020.] 

Peltonen, Jari Tapani 2012. Nuija, nuijempi ja täysnuija. V2.fi. Saatavilla: 

https://www.v2.fi/arvostelut/viihde/1253/Nuija-nuijempi-ja-taysnuija/. [Luettu 2.5.2021.] 

ProPublica 2021. Deleted Tweets From Donald J. Trump, R-Fla. Saatavilla: 

https://projects.propublica.org/politwoops/user/realDonaldTrump. [Luettu 11.5.2021.] 



 

66 

 

Reunanen, Esa 2019. Uutismedia verkossa 2019: Reuters Instituutin Digital News Report – 

Suomen maaraportti. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, 

Tampereen yliopisto (verkkojulkaisu). Saatavilla: 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/115555/978-952-03-1139-

1.pdf?sequence=2&isAllowed=y. [Luettu 5.2.2021.] 

Reunanen, Esa 2020. Uutismedia verkossa 2020: Reuters Instituutin Digital News Report – 

Suomen maaraportti. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, 

Tampereen yliopisto (verkkojulkaisu). Saatavilla:  

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/122596/978-952-03-1610-

5.pdf?sequence=2&isAllowed=y. [Luettu 5.2.2021.] 

Sadeniemi, Matti 1971. Joka - mikä. Kielikello 4/1971. Saatavilla: https://www.kielikello.fi/-

/joka-mika. [Luettu 7.5.2021.] 

Seppänen, Janne & Esa Väliverronen 2014. Mediayhteiskunta. Tampere: Vastapaino. [Luettu 

HY:n Helka-kirjastotietokannasta e-kirjana 19.3.2020.] 

Shore, Susanna & Anne Mäntynen 2006. Johdanto. Teoksessa Mäntynen, Anne, Susanna 

Shore & Anna Solin (toim.), Genre – tekstilaji. Tietolipas 213. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 42–71. 

Stetting, Karen 1989. Transediting – a new term for coping with the grey area between 

editing and translating. Teoksessa Caie, Graham, Kirsten Haastrup & Arnt Lykke 

Jakobsen (toim.), Proceedings from the Fourth Nordic Conference for English Studies. 

Kööpenhamina: University of Copenhagen. 371–382. 

Stevenson, Angus (toim.) 2015 [1998]. Oxford Dictionary of English. New York: Oxford 

University Press. 3. painos. Saatavilla: 

https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358UOH_INST/1h3k2rg/alma992194

7823506253. [Luettu e-kirjana 10.3.2021.] 

STT = Suomen Tietotoimisto 2021a. Jutun kieli ja sisältö / Tyylistä. Tyylikirja. Saatavilla: 

https://stt.fi/tyylikirja/jutun-kieli-ja-sisalto/tyylista/. [Luettu 14.2.2021.] 

STT = Suomen Tietotoimisto 2021b. Kielioppilähteet – Näihin luotamme / Kielenhuollosta. 

Tyylikirja. Saatavilla: https://stt.fi/tyylikirja/jutun-kieli-ja-

sisalto/kielenhuollosta/kielioppilahteet-naihin-luotamme/. [Luettu 14.2.2021.] 

Suhola, Aino, Seppo Turunen & Markku Varis 2005. Journalistisen kirjoittamisen perusteet. 

Helsinki: Finn Lectura. 

Toury, Gideon 2012 [1995]. Descriptive Translation Studies – and beyond. 2. painos. 

Amsterdam: John Benjamins Pub. Co. Saatavilla: 

https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358UOH_INST/1b30nf2/alma992436

4023506253. [Luettu e-kirjana 24.3.2021.] 

Tekijänoikeuslaki. 404/1961. Saatavilla: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L2P22. [Luettu 10.2.2021.] 

Trump Twitter Archive 2021. Saatavilla: https://www.thetrumparchive.com. [Luettu 

11.5.2021.] 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset 

periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohje 2019. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita 2019. Saatavilla: 



 

67 

 

https://tenk.fi/sites/default/files/2021-

01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf. [Luettu 8.4.2021.] 

Twitter, Inc. 2020. Developer Agreement and Policy. Saatavilla: 

https://developer.twitter.com/en/developer-terms/agreement-and-policy. [Luettu 

10.2.2021.] 

Twitter, Inc. 2021a. Permanent suspension of @realDonaldTrump. Saatavilla: 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html. [Luettu 9.2.2021.] 

Twitter, Inc. 2021b. Academic Research. Saatavilla: 

https://developer.twitter.com/en/solutions/academic-research. [Luettu 10.2.2021.] 

Vainio, Anniina 2020. Kuuluuko kääntäminen jokaisen toimittajan perustaitoihin? 

Mediatalojen mukaan kyllä, mutta koulutusta tarjotaan vähän. Journalisti 5/2020. 

Saatavilla: https://www.journalisti.fi/artikkelit/2020/5/kuuluuko-kntminen-jokaisen-

toimittajan-perustaitoihin-mediatalojen-mukaan-ky/. [Luettu 3.5.2021.] 

Valdeón, Roberto A. 2014. From Adaptation to Appropriation: Framing the World Through 

News Translation. Linguaculture 1/2014: 51–62. [Luettu HY:n Helka-

kirjastotietokannasta e-artikkelina 4.3.2020.] 

Valdeón, Roberto A. 2015. Fifteen Years of Journalistic Translation Research and More. 

Perspectives 23 (4): 634–662. [Luettu HY:n Helka-kirjastotietokannasta e-artikkelina 

4.3.2020.] 

Valta, Reijo 2012. Nazisin taistelu. Saatavilla: 

https://poistyopoydalta.blogspot.com/2012/10/nazisin-taistelu.html. [Luettu 12.3.2020.] 

Vasantola, Satu 2019. Simbassäng eli simpanssisänky – toimittajien virheet ovat noloja, 

mutta pahimmista tulee klassikoita. Helsingin Sanomat. Saatavilla: 

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006077641.html. [Luettu 12.3.2020.] 

Vasenius, Anna-Maria 2020. Uutisen kahdet kasvot. Uutisotsikko painettuna ja verkossa. Pro 

gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Saatavilla: 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262335. [Luettu 7.4.2021.] 

Vehmas-Lehto [nyk. Vehmas-Thesslund], Inkeri 1989. Quasi-Correctness. A Critical Study 

of Finnish Translations of Russian Journalistic Texts. [Väitöskirja.] Helsingin yliopisto. 

Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 31. Saatavilla: 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154308/quasicor.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y. [Luettu 30.4.2021] 

Vehkoo, Johanna 2011. Painokoneet seis! Kertomuksia uuden journalismin ajasta. Helsinki: 

Teos. 

Vilkamaa-Viitala, Marjatta 2005. Vieraita kieliä sanojen takana. Kielikello 2/2005. Saatavilla: 

https://www.kielikello.fi/-/vieraita-kielia-sanojen-takana. [Luettu 24.3.2020.]  

VISK = Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta 

Heinonen & Irja Alho 2004. Iso suomen kielioppi. Verkkoversio. Saatavilla: 

http://scripta.kotus.fi/visk. [Luettu 25.3.2020.] 

 



 

1 

 

English summary 

University of Helsinki 

Faculty of Arts 

Master’s Programme in Translation and Interpreting 

Antti Sappinen: Negative Transfer in Online News Articles – A Comparative Study of 

Donald Trump’s Tweets and Their Translations  

Master’s Thesis 67 pages, English Summary 9 pages 

May 2021 

Negative Transfer in Online News Articles  

A Comparative Study of Donald Trump’s Tweets and Their Translations 

1. Introduction 

In recent years, it has become quite common in online news articles to reference tweets, i.e. 

short messages posted in the social media platform Twitter, often also by including the original 

tweet in the article as an image or via a link. What makes this phenomenon interesting from a 

Translation Studies perspective is that in Finnish online news articles, foreign language tweets 

are often translated into Finnish. The language of these tweet translations has often drawn my 

attention, as it has frequently seemed that the language is questionable in one way or another, 

and that the problems stem from some aspect of the source text (ST) being transferred to the 

target text (TT) in a counterproductive way. In my thesis, I refer to this phenomenon as negative 

transfer. The purpose of my study is to examine what kind of negative transfer can be seen 

Finnish translations of former U.S. president Donald Trump’s tweets in Finnish online news 

articles.  

The research topic can be considered quite relevant, as the language of Finnish online news 

articles have been widely critiqued for their tendency to contain both factual and linguistic 

errors (Eloranta 2013b; Vehkoo 2011: 53, 212). Similarly, translation errors in Finnish news 

have traditionally attracted a lot of attention when noticed by the public (Valta 2012; Vasantola 

2019). Against this background, it is interesting to examine the tweet translations found in 

online news articles to see if some of the errors or questionable language use possibly found in 

them can be traced back to ST interference. Studying this can potentially help raise awareness 

of negative transfer as something to watch out for, especially in online news production. Since 
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in 2020, online news were the primary news source of 54% of the Finnish population 

(Reunanen 2020: 10), their quality and correctness is certainly not irrelevant.  

In the next chapter, I present the theoretical background of my study. In Chapter 3, I introduce 

the research data and method used for the study. An analysis of the data is offered in Chapter 

4, while in Chapter 5, I will summarize the results of the study and make some concluding 

remarks based on them. 

2. Theoretical background 

I have divided this chapter into three subchapters. In the first chapter (2.1.), I offer definitions 

for such key concepts as interference and negative and positive transfer as well as go over what 

can be meant by conventions or norms of language and how I define them for the purposes of 

my study. In 2.2., I will introduce on the social media service Twitter, define online news article 

as a genre and look into the connections between online news and Twitter. In 2.3., I will focus 

on previous research of news translation.  

2.1. Interference, negative and positive transfer, and language norms 

One of the key concepts for the study of ST effects on TT is interference. While the term is 

used in many areas of language research (Paulasto et al. 2014: 408), in Translation Studies it 

is used to refer to situations in which a feature of the source language is transferred from the 

ST to the TT or translated literally (Newmark 1991: 78). According to Newmark (1991: 78) 

such a feature can for example be “a syntactic structure, a lexical item, an idiom, a metaphor 

or word-order”. If this definition is interpreted very broadly, interference can be considered to 

be present in all translations in one way or another. Thus, interference has been regarded as 

one of the laws of translation (Newmark 1991: 78; Toury 2012 [1995]: 311–315). 

According to Toury (2012 [1995]: 311), interference can manifest itself either as negative or 

positive transfer. Toury writes that in translations, negative transfer is a result of “deviations 

from normal, codified practices of the target system” (2012 [1995]: 311), while positive 

transfer is defined as “an increase in the frequency of features which do exist in the target 

system” (2012 [1995]: 311). As my interest in the research subject stems from noticing 

problematic features in tweet translations found in online news articles, my principal interest 

in this study is to investigate what can be regarded as negative transfer in practise rather than 

exploring both negative and positive transfer or interference in general. 
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But what could be meant by the “normal, codified practices of the target system” that according 

Toury (2012 [1995]: 311) are deviated from when negative transfer occurs? How can it be 

defined what qualifies as normal or codified language use in practice? Since what is perceived 

as normal language use can vary, I will next clarify how I define the codified practices of 

Finnish in the context of my study.  

There are official guidelines for the use of Finnish that are given by the Institute for the 

Languages of Finland. These guidelines apply to standard Finnish, which is defined by the 

Institute for the Languages of Finland as a stylistically neutral variant of Finnish that is written 

according to agreed norms (Kotus 2021). Online news articles are an example of the types of 

texts that are commonly expected adhere to the guidelines of standard Finnish (Kotus 2021; 

STT 2021a), so it is fair to assume that the online news articles in my data follow them as well. 

Therefore, I consider the tweet translations found in the news articles to have deviated from 

codified target language (TL) conventions if they do not follow the standard Finnish guidelines. 

While the guidelines do not cover all language use, they do in my opinion offer the most 

objective framework available for my purposes. And of course, deviations from TL 

conventions do not count as evidence of negative transfer if they are not the result of ST 

influence that can be pointed out in the TT. 

Finally, it is important to note that even translations that do not deviate from TL conventions 

can include negative transfer if they misrepresent the ST’s meaning (Newmark 1991: 78). This 

can for example occur when literally translating an idiom, i.e. “an expression whose meaning 

cannot be worked out from the words they contain” (Ayto 2010 [1999]: VII). Translating such 

an expression literally will likely result in the intended meaning of the ST being lost in the TT. 

2.2. Twitter, online news articles and their connection 

Since influential figures, like Donald Trump during his presidency, have adopted Twitter as an 

important means of communication, it is no wonder tweets have also found their way to online 

news articles. In this subchapter, I give definitions of Twitter and online news articles and go 

into some of the aspects that enable their interconnection. 

Twitter is a social media service in which its users can post short, at maximum 280-character 

long messages. According to Lietsala and Sirkkunen (2008: 13) “social media is a term used 

to describe web services that receive most of the content from their users or that aggregate the 

content from other sites as feeds”. Social media services are based on social networks and 
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interaction within them, with users being able to share their content to other users and in turn 

receive content from other users to their own feed in the service (Lietsala & Sirkkunen 2008: 

13). On Twitter, users can share tweets to their followers on Twitter or completely publicly to 

anyone online, as Trump did during his presidency. 

To characterize online news articles, it is best to first define news article. It generally presents 

the most important information first, offering answers to such questions as what, where and 

when something has happened. Less important or news-worthy details tend to be presented 

towards the end of the article. (Mäntynen 2006: 59; Huovila 2001: 20.) While these definitions 

probably apply to both traditional print news articles and online news articles, it is not all that 

clear if online news could be referred to as its own genre. In this context, genre refers to a 

group of texts that contain enough similarities to be classified as a distinct category (Shore & 

Mäntynen 2006: 9, 11). There are not yet many studies on how the online news articles possibly 

differ from printed news articles, in addition to existing on a different medium. However, it is 

precisely the medium, internet, that gives online news articles some of their distinct features.  

The online news article can be categorized as a as a digital genre, since, as noted by Alasilta 

(2002: 294), it often adopts a hypertext-like structure. Hypertext is a network of texts in which 

the reader can navigate in a variety of different ways (Nelson 1993 [1981]: 2 according to 

Koskimaa [2012: 512]). Digital genre, on the other hand, is a classification used to refer to 

interactive texts that can be read in a multilinear fashion, with links offering the reader the 

opportunity switch to and back from other texts during the reading process (Helasvuo et al. 

2014: 16). These classifications certainly provide good means to describe the articles in my 

data, as many of them have originally included a link to a tweet from Trump. This has allowed 

the reader to access the tweet in its original context on Twitter and further explore the 

conversation surrounding it there. The interaction online news articles have with such sites as 

Twitter is one of the aspects that clearly separates them from print news.  

2.3. Translation in news articles 

The study of journalistic translation, most prominently studied only after the turn of the 

millennium (Valdeón 2015: 634), has dealt with fundamental terminological issues. 

Translation is undeniably often a part of journalistic writing, but since translated content 

usually gets heavily modified, edited and stylistically adapted before it actually ends up in an 

article, it has been questioned whether one should refer to translation in journalism as 
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translation at all (Valdeón 2014: 51.). One of the notable attempts to solve the terminological 

issue related to journalistic translation has been proposed by Stetting in 1989 – she referred to 

the combination of translation and editing characteristic to news production as transediting 

(Stetting 1989 according to Valdeón [2014: 51]). 

It has been pointed out by Bassnett and Schäffner (2010: 7, 9) that translation in news is often 

more or less hidden, since it is not clearly distinguishable how much the content of the ST has 

been modified in the transediting process. It is also often difficult or impossible for the reader 

to access the STs to see if its content or form has been edited during translation (Bassnett & 

Schäffner 2010: 7). Considering this, tweet translations in news articles, such as the ones found 

in my research data, are perhaps a rather rare example of very open journalistic translation, 

since the STs of the translations are often visible right next to their translations, or can be 

accessed through links embedded in the articles. 

The study on journalistic translation has mostly been conducted in the field of Translation 

Studies as opposed to journalism studies. According to Bassnett and Schäffner (2010: 9), 

journalists do not usually acknowledge the importance of translation in their work, nor does 

translation inhabit a much of a role in their professional identity. These factors could be some 

of the root causes for the issues found in news translations, including the ones in my data. 

3. Material and Method 

The translations in my research data have been collected from Finnish news articles in Finnish 

online news media outlets Ilta-Sanomat and Yle Uutiset. These were selected based on their 

popularity and availability. Both were among Finland’s five most popular online news medias 

in 2019 and 2020 (Reunanen 2019: 12, 2020: 14) and have their news articles available online 

for anyone to read.  

The news articles collected all include at least one Finnish translation of a tweet from Donald 

Trump, who during the collection period in 1.8.2019–30.9.2020 was the president of the US. 

The data consists of 172 news articles, of which 136 are from Ilta-Sanomat and 36 from Yle 

Uutiset. From the data, I excluded all identical translations appearing in more than one news 

article, and all instances where the Trump tweets were paraphrased in the Finnish texts instead 

of appearing as translated citations. In the 172 news articles, there are thus 226 unique tweet 

translations, 184 of them appearing in Ilta-Sanomat articles and 42 in Yle Uutiset articles. 
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Although the tweet translations are the primary data for my thesis, also their STs, the tweets 

themselves, are indirectly a part of the data, as they must be examined in addition to their 

translations to discern signs of interference. Since the online news articles in the data are 

publicly available, there is nothing that prevents their use as research data (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2019: 16), but with tweets, the case is a bit more complicated.  

Trump’s tweets sent during his presidency were ruled in court as official presidential statements 

(D.D.C. 2017: 4), so they are similarly public material as the online news articles. However, 

all of Trump’s tweets were removed from Twitter in January 2021 (Twitter, Inc. 2021a), which 

makes their use as research data problematic considering Twitter’s terms of use. According to 

section III.B. of Twitter’s Developer Agreement, all Twitter content modified or removed 

should accordingly be modified or removed from research data as well (Twitter, Inc. 2020). 

This could render all research of Twitter content practically impossible, since any Twitter 

content could be deleted or modified whenever, during or after it has been used as research 

data. 

Despite this, research on Twitter content has been conducted, and Twitter even offers 

researchers a tool for Twitter data collection (Twitter, Inc. 2021b). Because of the special 

nature of Trump’s Twitter use during his presidency, and Twitter’s rather contradictory terms 

of use, I consider Trump’s tweets to be admissible data for research and I use them in my thesis 

under the right to quote mentioned in section 22 of the Finnish Copyright Act 

(Tekijänoikeuslaki 1961). 

For the analysis of the data, I will use a qualitative method. The studied phenomenon, negative 

transfer, has had the most effect on the selection of this method. Without having knowledge 

about the translation process, it is practically impossible to prove that any translation includes 

negative transfer. This is because there is no way of knowing if a given feature in a translation 

is the result of ST interference, even if it would seem so, or whether it simply happens to 

resemble a ST feature, but has actually been included in the translation irrespective of any ST 

feature. Additionally, guidelines for standard Finnish offered by the Institute for the Languages 

of Finland do not always offer comprehensive or definitive rules for all instances of language 

use, so it is not always possible to determine whether a given translation follows or breaks the 

standard Finnish conventions. As a result, it might not be possible to determine whether a given 

TT feature that seems to be the cause of ST interference can be regarded as an indication of 
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negative transfer, or whether it should simply be regarded as an indication of interference in 

general, or even positive transfer.  

Given the elusive nature of negative transfer, a qualitative method suits the analysis well. It 

allows me to examine each of the individual cases that potentially show negative transfer 

without having to make simplified assertions on whether the cases definitely show negative 

transfer or not. In my opinion, such an approach is necessary to present the phenomenon in as 

truthful light as possible.  

The analysis of the data has been conducted by comparing all collected translations to their STs 

and examining if the translations included any features that deviated from TL conventions or 

from the intended meaning of the ST. It was then checked if such features were influenced by 

corresponding ST features, and if the translations thus could be considered to include negative 

transfer. To illustrate the different ways negative transfer can manifest, all the translations that 

possibly include negative transfer were then divided into groups based on how the negative 

transfer seems to manifest in them. These groups are presented in more detail in chapter 4. 

Even though most translations in the data do not include negative interference according to my 

criteria, I focus on the ones that do seem to include negative transfer, since my principal interest 

is to study deviations of TL conventions in news translations, and specifically such conventions 

that result from ST interference. From a Translation Studies perspective, I consider these types 

of translations most interesting, as in them, the deviations from TL conventions stem from an 

aspect of the translation process. Consequently, the translations that include deviations from 

TL conventions that are not a result of ST interference are not of much interest. Similarly, the 

translations that could be interpreted to include positive transfer are of no interest to me, as 

they do not include deviations from TL conventions. 

4. Analysis 

In this chapter, I provide an analysis of the translations in the data that appear to show negative 

transfer. There are 24 of such translations in the data, although in many of the cases, the 

presence of negative transfer seems quite unlikely or disputable. In most of the cases potentially 

showing negative transfer, the transfer manifests itself as language that deviates from TL 

conventions. This is the case in 20 translations.  
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These 20 translations can be divided into smaller groups based on how the negative transfer 

seems to manifest in the translations. Four of these groups are formed on the basis of each 

group having similar cases of possible negative transfer – i.e. in each group, the negative 

transfer seems to manifest in a similar manner. Additionally, there is a fifth group in which I 

placed all the translations that are not similar with any other case in the data potentially showing 

negative transfer.  

Out of the four groups showing deviations from TL conventions, two have to do with the use 

of commas. In the cases included in first of these groups, commas are left missing from the 

same places as in the ST, even though commas should be added to those places in the TT 

according to the Institute for the Languages of Finland’s guidelines. There are 10 of such cases 

in the data. In these cases, the TT generally follows the structure and / or word order of the ST 

to the extent of punctuation, which raises the suspicion of negative transfer. The same applies 

to another group in which the translations include commas in the same places as in the STs, 

even though there should not be commas in such places according to punctuation guidelines 

for standard Finnish. This group consists of three translations.  

In addition to the groups that have to do with punctuation, there are two other groups that 

include negative transfer manifesting as deviations from TL conventions. The first of these is 

a group of three translations in which nouns are given a case that deviates from TL norms, and 

this seems to be linked to ST interference. In the other group of 2–3 translations, each 

translation includes unconventional use of capital letter, seemingly influenced by the use of 

capital letter in the ST.  

Out of the 24 translations potentially showing negative transfer, four translations seem to show 

negative transfer that manifests as the meaning of the translation being different than what is 

intended in the ST. In one of these translations, negative transfer seems to manifest as an 

idiomatic phrase being translated literally, while in others, the structure or word order of the 

STs seems to have been followed in the translations in a way that has caused the meaning of 

the TT to become obscure or misleading compared to the meaning of the ST. 

5. Concluding remarks 

Based on the analysis, it can be concluded that there appear to be many kinds of negative 

transfer in the data. Despite the variety of cases potentially showing negative transfer, it does 
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not appear to be a very common phenomenon in the data, since only 24 translations out of the 

226 translations in the data potentially included negative transfer. 

While providing evidence on how negative transfer is shown in the data turned out to be a 

difficult task even with using a qualitative approach, the collected or similar data could be used 

to investigate negative transfer using different methods too. In order to prove the existence of 

negative transfer in any translation, it would be very helpful to have knowledge of the 

translation process, something that I did not have in this study. In the case of my data, such 

knowledge could possibly be obtained by interviewing the journalists or other news outlet staff 

behind the translations that appear to show negative transfer, to see if the TL features that seem 

to show negative transfer were in the translator’s opinion influenced by ST features. Such 

interviews might help confirm or disprove the findings of the qualitative analysis. 

Similarly, what is perceived as deviations from TL conventions could be looked at from a 

different perspective than I have. Whereas I based my analysis on the guidelines offered by the 

Institute for the Languages of Finland, a different point of view on what is regarded as 

conventional language use could be obtained by sending a questionnaire to a group of Finnish 

speakers and asking their opinions on whether the translations in the data seem to either adhere 

to or deviate from what they perceive as codified, conventional Finnish.  

 


	Tiivistelmä
	1. Johdanto
	1.1. Työn tarkoitus, tutkimuskysymykset ja menetelmä
	1.2. Verkkouutiset Suomessa: taustatietoa aineistosta ja yleisiä käsityksiä verkkouutisten kielestä

	2. Tutkittavaan ilmiöön ja aineistoon liittyvä keskeinen tutkimus
	2.1. Interferenssi sekä negatiivinen ja positiivinen siirtovaikutus
	2.2. Kielenkäytön normit ja yleiskielen ohjeet
	2.3. Verkkouutisen määrittelyä
	2.4. Twitter ja uutismediat
	2.5. Uutiset ja kääntäminen

	3. Aineisto ja menetelmä
	3.1. Aineiston valinta ja keruu
	3.2. Aineiston käyttöön liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset
	3.3. Menetelmän valinta ja esittely

	4. Negatiivista siirtovaikutusta mahdollisesti sisältävien tviittikäännösten analyysi
	4.1. Puuttuva pilkutus ja siirtovaikutus
	4.2. Ylimääräinen pilkutus ja siirtovaikutus
	4.3. Poikkeava rektio ja siirtovaikutus
	4.4. Ison alkukirjaimen poikkeava käyttö ja siirtovaikutus
	4.5. Lähtötekstistä eroava merkitys käännöksessä
	4.6. Muita mahdollisia negatiivisen siirtovaikutuksen tapauksia

	5. Kokoavaa tarkastelua
	Lähdeluettelo
	English summary
	1. Introduction
	2. Theoretical background
	2.1. Interference, negative and positive transfer, and language norms
	2.2. Twitter, online news articles and their connection
	2.3. Translation in news articles
	3. Material and Method
	4. Analysis
	5. Concluding remarks


