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1 Johdanto  

 

Valtionhallinnon hoito ja [– –] suhteet ulkomaihin ja kansainvälisiin  

järjestöihin tekevät virkakoneiston tarpeen käyttää useita kieliä pysyväksi. 

(Elwa Sandbacka, Selvitys valtion käännöstoiminnasta, s. 11. 1986) 

 

Kuten Sandbacka toteaa vuoden 1986 selvityksessään, valtionhallinnossa monikielinen 

viestintä on osa virkakoneistoa. Monikielisen viestinnän asiantuntijat ovatkin edelleen 

valtionhallinnossa välttämättömiä. Valtionhallinnon organisaatioiden käännös- ja 

kielipalvelutarve ei ole kadonnut mihinkään. Kun instituutio on riippuvainen käännöksistä, 

jotta sen monikielinen viestintä toimisi, vastaavasti instituution riippuvuus 

kieliasiantuntijoista kasvaa (Koskinen 2008: 8). 

Maisterintutkielmani aihe on Saksan ja Suomen ulkoministeriöiden institutionaalisten 

kielipalveluiden organisointi. Tätä tutkielmaa kuvaa organisaatiotutkimus, sillä 

organisaatiotutkimuksessa on aina läsnä organisaation verkoston konteksti, valtio ja 

kulttuurijärjestelmä (Czarniawska-Joerges (1992: 26). Lähestyn aihetta institutionaalisen 

käännöskulttuurin näkökulmasta ja vertailen käännös- ja kielipalvelutoiminnan 

eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Tutkimukseni kohde on der Sprachendienst des Auswärtigen 

Amts (jäljempänä Saksan ulkoministeriön kielipalvelu, käännös I.R.) sekä Suomen 

valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala, joka tuottaa Suomen ulkoministeriölle 

kielipalveluita. Käännös- ja kielipalvelutoiminta on eri tavalla organisoitu Saksan ja Suomen 

ulkoministeriöissä, mistä syystä vertailen niitä keskenään. Kumpikaan organisaatioista ei ole 

vertailussa ensi- tai toissijaisessa asemassa. Olen rajannut tutkimukseni ulkoasiainhallintoon 

eli siihen valtionhallinnon osaan, jossa käsitellään valtion suhteita ulkovaltoihin. 

Tutkimukseni ei kuitenkaan koske käännös- ja kielipalvelutoimintaa, joka sijoittuu 

ulkomaanedustustoon, vaikka edustustotkin muodostavat ulkoasiainhallinnon (ks. Gesetz über 

den Auswärtigen Dienst; Ulkoasiainhallintolaki 204/2000). 

Tutkimukseni rajaaminen nimenomaan ulkoministeriöihin perustuu siihen, että diplomatian 

kielipalvelutarve sekä kansainvälisten suhteiden solmiminen ovat edellyttäneet laajaa kieli- ja 

kulttuuriosaamista sekä edistäneet kääntäjän- ja tulkinkoulutusta ja kieliasiantuntijan ammatin 

vakiinnuttamista Saksassa ja Suomessa (ks. Wilss 1999: 17–18; Sunnari 2015: 191–192; 

Paloposki 2016: 19). 

Tutkielmassa nostan esille myös venäjän kielen asiantuntijat edellä mainituissa 

organisaatioissa ja analysoin heidän työnsä piirteitä. Venäjän kielen ottaminen on perusteltu 
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siten, että venäjän kääntämisellä on ollut erityinen sija Suomen valtionhallinnossa (ks. myös 

Virtanen 2019: 19, 24). Lisäksi venäjän kieli ei ole ollut aivan merkityksetön Saksassakaan, 

sillä venäjä kuului nykykreikan ohella ensimmäisiin eurooppalaisiin kieliin, joiden opetus 

aloitettiin Saksan ulkoministeriön yhteydessä toimineessa seminaarissa (ks. Wilss 1999: 19). 

Lisäksi venäjä on ollut historiallisista syistä tärkeä toisen maailmansodan jälkeen Saksan 

demokraattisessa tasavallassa eli Itä-Saksassa. 

Valitsin tämän aiheen, koska hallintoon liittyvää kääntämistä pidetään yhtenä vanhimpana 

monikielisyyden ilmentymänä (ks. Koskinen 2014: 483). Kaisa Koskisen mukaan 

kääntämisellä voi hallita eli kääntäminen kuuluu hallinnan keinoihin (mas. 480). Tästä syystä 

on yhteiskunnallisesta näkökulmasta tärkeää tutkia kääntämistä ja muita kielipalveluita 

hallinnon kontekstissa. 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu institutionaalisen kääntämisen ja 

käännöskulttuurin käsitteiden ympärille. Hallinnolliseen kontekstiin sijoittuvaa kääntämistä 

kutsutaan institutionaaliseksi kääntämiseksi (ks. Koskinen 2014: 479). Käännöstieteessä 

institutionaalisesta kääntämisestä ovat kirjoittaneet mm. Brian Mossop (1988, 1990, 2014), 

Ian Mason (2003), Anthony Pym (2004), Kaisa Koskinen (2008, 2011, 2014), Lieselott 

Nordman (2009) sekä Christina Schäffner ym. (2014). Schäffner (2018: 205) kirjoittaa että 

aiemmat institutionaalisen kääntämisen tutkimukset ovat käsitelleet kääntäjien toimijuuden ja 

käännöstekstien lisäksi terminologiaa, kulttuurispesifiä viittauksia, organisaatioita käännösten 

tuottajina. 

Erityisesti ulkoasiainhallintoon liittyvän käännös- ja kielipalvelutoiminnan luonnetta ja 

erityispiirteitä ei ole tutkittu paljon. Kääntämistä diplomatian tarpeisiin ovat tarkastelleet 

esimerkiksi Mingxing Yang (2012) ja Semih Sarıgül (2020). Tutkimuksen kohteina ovat 

olleet Kiina ja Osmanien valtakunta. Ulkoasiainhallinnossa tapahtuvaa tulkkausta on 

tarkasteltu pääosin historiallisesta näkökulmasta, ja tutkimuksen kohteina ovat olleet samaa 

maantiedettä edustavat alueet, keisarillinen Kiina ja Osmanien valtakunta (Thiéry 2015: 107). 

Lisäksi Ruth Roland on tehnyt vuonna 1999 historiallisen katsauksen tulkkeina toimivista 

diplomaateista (Martin 2002). Schäffner ym. (2014) on kirjoittanut Saksan ulkoministeriön 

kielipalvelun kääntäjistä ja heidän käännösprosessistaan. Myös Tomáš Svoboda (2016) on 

tarkastellut institutionaalista kääntämistä ja tutkinut kielipalveluiden asemaa Tšekin tasavallan 

valtionhallinnon toimielimissä, kuten ulkoministeriössä. Viime vuosina institutionaalista 

kääntämistä on ryhdytty tutkimaan enenevissä määrin (ks. Virtanen 2019: 12). Esimerkiksi 

institutionaalisen kääntämisen laatua on tarkasteltu Łucja Bielin, Krzysztof Łobodan ja 
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Tomáš Svobodan toimittamassa teoksessa (2017). Institutionaalista kääntämistä on tutkittu 

myös korpuslingvistiikan keinoin Fernando Prieto Ramosin toimittamassa Translation Spaces 

-lehden erikoisnumerossa (2019). 

Pekka Snellman (2018) on käsitellyt sotilastulkkausta institutionaalisessa kontekstissa 

kielipolitiikan ja käännöskulttuurin näkökulmista. Taru Virtanen on taas tutkinut 

valtionhallinnon englannin kääntäjien kokemuksia toimintaympäristöstään (2019). Lisäksi 

institutionaalinen kääntäminen on ollut pro gradu -tutkielmien aiheena (ks. Marttinen 2008; 

Nuutilainen 2011; Irjala 2017). 

Institutionaalisen kääntämisen käsitteen lisäksi hyödynnän tutkielmassa Erich Prunčin 

(1997) Translationskultur-käsitettä. Käsite on suomeksi käännöskulttuuri (ks. Kujamäki 2013; 

Kujamäki 2011) ja viittaa sekä kääntämisen että tulkkauksen ympäristöön ja ympäristössä 

vaikuttaviin tekijöihin (Prunč 2008: 19). 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten Saksan ja Suomen ulkoministeriöiden 

käännös- ja kielipalvelut on järjestetty, minkälainen käännöskulttuuri on tutkimuksen 

kohteena olevissa organisaatioyksiköissä ja miten institutionaalisuus ilmenee. Lähtökohtana 

on kieliasiantuntijoiden näkemys ja kokemus, mistä syystä valitsin tutkimusmenetelmäksi 

teemahaastattelun. Organisaatioiden kieliasiantuntijat ovat olleet haastatteluissa 

informantteina. Lähestyn aihetta seuraavilla osakysymyksillä: 

1. Mihin kohtaan valtionhallinnon organisaatiorakennetta kielipalvelu sijoittuu ja mikä 

on kielipalveluiden sisäinen organisaatiorakenne? 

2. Miten kielipalveluiden toimialayksikköjen organisaatiorakenne on muotoutunut ja 

mikä on haastateltavien kokemus siitä? 

3. Minkälainen henkilöstö vastaa Saksan ja Suomen ulkoministeriöiden käännös-, 

tulkkaus- ja kielipalvelutarpeesta? 

4. Mikä on haastateltavien kokemus suhtautumisesta kielipalveluihin omassa 

organisaatiossa? 

5. Mitä käännetään ja mitä tulkataan ulkoministeriöissä? 

6. Mitkä ovat kielenkäytön vakiinnuttamisen keinot organisaatioissa? 

7. Miten kielipalveluiden ostoshankinnat tehdään? 

8. Mitkä ovat venäjän kääntämisen piirteet organisaatioissa? 

 

Vastaamalla näihin kysymyksiin tutkin institutionaalista käännöskulttuuria Saksan 

ulkoministeriön kielipalvelussa ja Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja 
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kielitoimialalla, joka vastaa Suomen ulkoministeriöiden kielipalveluista. Valitsin juuri nämä 

kysymykset, koska ne muodostavat käännöskulttuurin ja institutionaalisen kääntämisen 

käsitteiden kannalta keskeisimmät osa-alueet (ks. luku 2). Kysymykset ryhmittyvät 

teemoittain seuraavasti: organisaation rakenne (1. ja 2.). toimijat (3. ja 4.) sekä toiminnan 

kohde (5., 6. ja 7.). Lisäksi tarkastelen venäjän kääntämisen piirteet kummassakin 

organisaatiossa (8.). Organisaatiorakenteista on olemassa valmiit organisaatiokaaviot, jotka 

toimivat lähtökohtana. Kysymykset 1. ja 2. ovat kuitenkin perusteltuja, sillä viralliset kaaviot 

eivät kuitenkaan kerro kaikkea käännöskulttuurista sekä työnjaosta. Tästä syystä 

haastateltavat kertovat tarkemmin organisaatiorakenteen muotoutumisesta ja kokemuksesta. 

Tutkimuskysymykset ovat syntyneet erityisesti Koskisen (2008, 2011, 2014), Schäffnerin ym. 

(2014) ja Mossopin (1988, 1990) tutkimusten pohjalta. Myös Mia Nuutilaisen (2011) ja Jonna 

Ristolaisen (2018) pro gradu -tutkielmat sekä Snellmanin (2018) diplomityö ovat vaikuttaneet 

tutkimuskysymysten muotoutumiseen. 

Johdantoluvun alaluvussa 1.1 esittelen lyhyesti Saksan ja Suomen ulkoasianhallinnot. 

Luvussa 2 käsittelen tutkielman teoreettista taustaa. Tarkastelen instituution ja 

institutionaalisen kääntämisen määritelmiä sekä aiempia tutkimuksia aiheesta. Luvussa 3 

kerron käyttämästäni aineistonhankintatavasta ja tutkimusmenetelmistä sekä esittelen 

tutkimuksen aineiston. Luvussa 4 käsittelen tutkimuksen kohteena olevat organisaatioyksiköt 

esittelemällä heidän toimintansa, kieliasiantuntijansa ja yhteistyön puitteet 

ulkomaanedustustojen kanssa. Luvussa 5 tarkastelen organisaatioiden vakiintuneita 

toimintatapoja työnkulkujen, kielipalveluiden ostopalveluiden ja kielenkäytön 

vakiinnuttamisen näkökulmista. Lisäksi käsittelen venäjän kääntämisen piirteitä 

organisaatioissa. Luvussa 6 tarkastelen kieliasiantuntijoiden koettua arvostusta, kokemusta 

sijoituksesta organisaatiorakenteessa sekä näkemyksiä kielipalvelun keskittämisestä. Luvussa 

7 analysoin lukujen 4–6 yhteenvetoja ja pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. 

Lopuksi kokoan tutkimuksen johtopäätökset luvussa 8. Lisäksi tarkastelen jatkotutkimuksen 

näkymiä. Saksan- ja venäjänkieliset lyhennelmät ovat tutkielman liitteenä. 

 

1.1 Saksan ja Suomen ulkoasiainhallinnot 

 

Kuten johdantoluvussa 1 esitin, ulkoasiainhallinto on se valtionhallinnon osa, jossa maa 

käsittelee suhteita muihin ulkovaltoihin. Saksan ja Suomen lainsäädännössä 

ulkoasiainhallintoon kuuluvat ministeriö sekä ministeriön alaiset ulkomaanedustustot (ks. 
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Gesetz über den Auswärtigen Dienst; Ulkoasiainhallintolaki 204/2000). Ulkoministeriöt ovat 

aina olleet erityisiä valtioiden keskushallintoelimiä, sillä niiden erityispiirteenä on alusta 

lähtien ollut virkamiehille asetettu kielitaitovaatimus. Virkamiesten on hallittava diplomatian 

kielet (ks. Auswärtiges Amt 2019d; Nevakivi 1988; Soikkanen 2003; Soikkanen 2008). 

Samalla virkamiesten kielitaitoa on aina pyritty laajentamaan heidän uransa aikana 

ministeriössä järjestettävän kielikoulutuksen avulla (ks. Auswärtiges Amt 2019d; Soikkanen 

2008). 

Molempien maiden ulkoministeriöiden keskeisimpiin tehtäviin (ks. Gesetz über den 

Auswärtigen Dienst; Valtioneuvoston asetus ulkoministeriöstä) kuuluu rauhanturvaaminen, 

kansainvälisen oikeuden edistäminen, kansainvälisten suhteiden ylläpito, omien kansalaisten 

auttaminen sekä edustaminen eri toimielimissä sekä tiedotus valtiosta ulkomailla. 

Tutkimukseni kohteeksi valittujen Saksan ja Suomen kesken on solmittu kahdenvälisiä, 

monenvälisiä ja kansainvälisiä valtiosopimuksia (ks. Ulkoasiainministeriö 2009a; 

Ulkoasiainministeriö 2009b), mikä tarkoittaa, että maiden välillä on solmittu diplomaattiset 

suhteet ja maat ovat osa kansainvälistä yhteisöä. 

Saksan liittotasavallan ulkoministeriö kuuluu liittovaltion ministeriöihin, joiden vastuulla 

ovat Saksan liittotasavallan kysymykset. Ministeriön perustamisvuosina pidetään 1870 ja 

1871, kun ensin nimitys das Auswärtige Amt otettiin käyttöön Pohjois-Saksan liitossa ja sitä 

seuraavana vuonna Saksan keisarikunnassa Saksan yhdistymisen myötä (Auswärtige Amt 

2020d). Weimarin tasavallan aikoihin (1919–1933) ministeriön organisaatiorakenne vakiintui 

(mp.). Vielä pitkälle 1930-luvulle saakka ulkoministeriö oli pääosin juristikoulutuksen 

käyneiden aatelisten ministeriö, joka sai osakseen erityistä arvostusta (Conze ym. 2010: 32). 

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Saksa jakaantui Saksan demokraattiseksi 

tasavallaksi eli Itä-Saksaksi ja Saksan liittotasavallaksi eli Länsi-Saksaksi. Vuonna 1949 

perustetun Saksan demokraattisen tasavallan eli Itä-Saksan ulkoministeriö (Ministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten der DDR) lakkasi olemasta heti Saksojen 

jälleenyhdistymisvuonna 1990. Länsi-Saksassa taas ulkoministeriö perustettiin vuonna 1951 

uudelleen pääkaupunkiin Bonniin. Ministeriö muutti takaisin Berliiniin vuonna 1999 (ks. 

yhdistymisen myötä (Auswärtige Amt 2020d). Saksan edustustoverkossa on 227 toimipistettä 

(Auswärtiges Amt 2020e). 

Suomen ulkoministeriön historia ulkoasiainhallinnon juuret ovat taas 

ulkoasiaintoimituskunnassa, joka perustettiin vuonna 1918 Suomen itsenäistymisen jälkeen ja 

vielä samana vuonna nimettiin ulkoministeriöksi (Ulkoministeriö 2020a). Suomen 

ulkoministeriölle on ollut tyypillistä, että vielä 1950-luvun puolivälissä suurin osa 
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virkamiehistä edusti yläluokkaa, kunnes rekrytoinnin käytänteitä muutettiin (Soikkanen 2003: 

26–27). Ulkoministeriön toimipisteet ovat Helsingissä. Suomen edustustoverkossa on 90 

toimipistettä (Ulkoministeriö 2020d). 
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2 Teoreettinen tausta ja keskeiset käsitteet 

 

Tässä luvussa käsittelen institutionaalista kääntämistä käännöstieteen tutkimuskentällä. 

Tarkastelen instituution, institutionaalisen kääntämisen ja käännöskulttuurin määritelmiä. 

Instituutioiden harjoittama kääntäminen ja tulkkaus ovat vakiinnuttaneet kääntäjien ja 

tulkkien ammattikunnan, mistä on olemassa esimerkkejä. Sunnari (2015: 181) mainitsee, että 

Egyptissä 3000 eaa. on ollut käytössä tulkkausta esittävä hieroglyfi, minkä lisäksi on ollut 

hallitsijan tulkkia esittävä reliefi. Nämä todisteet viittaavat institutionaalisen tulkkauksen 

olemassaoloon. Myös vanhimmat säilyneet tekstit kertovat monikielisyydestä ja kääntämisen 

instituutioista (ks. Kang 2009: 141–142; Koskinen 2014: 483). Kääntäminen on palvellut 

hallintoa. Instituutiot ovat harjoittaneet kääntämistä, sillä yksikieliset hallintojärjestelmät ovat 

yleisesti ottaen harvinaisempi ilmiö kuin monikieliset hallintojärjestelmät (Koskinen 2014: 

483). 

Institutionaalisen tulkkauksen kehittyminen on liittynyt vahvasti diplomatiaan, ja 

diplomaatin ura saatettiin aloittaa nimenomaan tulkin tehtävistä (Thiéry 2015:107). 

Euroopassa diplomatian ja institutionaalisen tulkkauksen historia ovatkin kietoutuneet 

toisiinsa, sillä 1600-luvusta lähtien diplomatian lingua francana toiminut latina väistyi 

erityisesti ranskan tieltä, ja tulkkeja ryhdyttiin käyttämään yhä enemmän (Delisle & 

Woodsworth 2012: 275). Diplomatiassa on havaittu, että tulkin on ensisijaisesti oltava lojaali 

edustamaansa maata kohtaan, mistä syystä tulkit on pyritty rekrytoimaan omasta maasta, mikä 

on johtanut kieli- ja tulkkauskoulutuksen kehittämiseen (Baranyai 2011: 5–7). On tiedossa, 

että eurooppalaisten diplomaattitulkkien koulutusmalleja oli 1600-luvulta lähtien kolme 

(Cáceres-Würsig 2012: 138–139). Eurooppalaiset hovit alkoivatkin itse kouluttaa tulkkeja 

kansainvälisten asioiden hoitoon. Tulkkien järjestelmällisen kouluttaminen sai alkunsa 

Wienin diplomaattikoulusta, joka perustettiin vuonna 1754 ja jota pidetään maailman 

vanhimpana kansainvälisten suhteiden oppilaitoksena. Kun 1800-luvulla kansalliskielten 

käyttö diplomatiassa kasvoi, tämä heijastui vastaavasti tulkkaustarpeen lisääntymiseen. 

(Delisle & Woodsworth 2012: 275.) Diplomatian toiseksi kieleksi Euroopassa alkoi nousta 

englanti 1800-luvun lopulla. 1900-luvun puoleenväliin asti ranskaa ja englantia käytettiinkin 

diplomatiassa rinnakkain, kunnes englannista tuli diplomatian lingua franca (Baranyai 2011: 

5–7). 

Instituutioiden harjoittama käännös- ja kielipalvelutoiminta on näin ollen heijastunut myös 

alan koulutuksen sekä ammatin vakiinnuttamiseen. Diplomatia ja kansainvälisen yhteisön 
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rakentaminen ovat sittemmin merkittävästi vauhdittaneet kääntäjän ja tulkin ammattikunnan 

vakiintumista maailmassa 1900-lukua kohti. Tulkkien ja kääntäjien tarpeellisuus havaittiin 

esimerkiksi Kansainliitossa ja sen alaisissa toimielimissä (Sunnari 2015: 182–183). 

Kansainliiton käännöspalvelussa työskenteli erillisen perehdytyksen saaneita kääntäjä-

tulkkeja, kun oli todettu, että kielitaitoisten virkamiesten taito ei riittänyt vaativiin 

erikoisalojen tekstien käännöstöihin (Sunnari 2015: 187). Vuonna 1941 perustetusta Euroopan 

ensimmäisestä konferenssitulkkikoulusta valmistuneet tulkit sijoittuivat nimenomaan 

Kansainliiton sekä Kansainvälisen työjärjestön sihteeristön palvelukseen (mas. 189). 

Suomessakin instituutioiden kiinnostus solmia kansainvälisiä yhteyksiä johti 

kieliasiantuntijapulaan, minkä seurauksena 1960-luvun lopussa perustettiin kieli-instituutteja, 

joista valmistui asiatekstikääntäjiä (mas. 191–192). 

 

2.1 Instituutio, institutionaalinen kääntäminen ja kääntämisen sosiologia 

 

Koskisen (2008: 22) määritelmän mukaan kyse on institutionaalisesta kääntämisestä, kun 

virallinen ”toimielin käyttää käännöksiä tietyn yleisön tavoittamiseen” (käännös I.R.) eli 

viestinnälliseen tarkoitukseen. Koskinen kirjoittaa myös, että ”tällöin institutionaalisessa 

kääntämisessä on kuultavissa kääntävän instituution ääni, minkä seurauksena instituutiosta 

tulee käännetty” (käännös I.R) (mp.). Schäffner ym. (2014: 493) kommentoivat tätä 

määritelmää siten, että kääntävä instituutio saattaa tuottaa myös ei-institutionaalisia 

käännöksiä. 

Institutionaalisen kääntämisen tutkimus sijoittuu kääntämisen sosiologiaan (ks. Koskinen 

2014: 480). Kääntämisen sosiologiaan liittyvän tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi 

käännösalan markkinat ja niiden toimijat, kääntäjien yhteiskunnallinen asema ja rooli tai 

kääntäminen yhteiskunnallisena toimintana (Chesterman 2007: 173). Keskiössä on 

kääntämisen toiminnallinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Kääntämisen sosiologian 

ydinajatuksen voikin tiivistää näin: kun tutkii kääntämistä yhteiskunnallisena toimintana, 

tulisi ensisijaisesti tarkastella mukana olevat toimijat eli yksilöt ja instituutiot ja jättää tekstiin 

perustuvat lähestymistavat vähemmälle huomiolle (Heilbron & Sapiro 2007: 104). 

Kääntämisen inhimillisestä puolesta puhuu myös Andrew Chesterman (2009: 45) ja korostaa, 

että tekstien sijaan on tärkeätä tutkia myös itse kääntäjiä. Myös Michaela Wolf (2010) 

kirjoittaa potentiaalista, jota kääntämisen sosiologian tutkimus tarjoaa. Kun tutkimuksen 

kohteena on esimerkiksi kääntäjän rooli yhteiskunnassa, saadaan arvokasta tietoa ammatin 
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tärkeydestä sekä toimintaympäristöstä hyödyntämällä yhteiskuntatieteellisiä 

tutkimusmenetelmiä (Wolf 2010: 341). Kääntämisen sosiologian tutkimuksessa onkin laaja 

kenttä tutkimuksen kohteita, kun tutkitaan toimijoita ja prosesseja (mp.). Yhtenä 

suuntauksena pidetään ns. työpaikkatutkimusta, jossa tarkastellaan kääntäjien työprosesseja ja 

-ympäristöä ja jonka tuloksia voi hyödyntää kääntäjänkoulutuksen kehittämisessä (Williams 

& Chesterman 2002: 23–24). 

Kun tarkastelee institutionaalisen kääntämisen tutkimustapoja, on Koskisen mukaan (2008: 

35) muistettava se, että instituutio on käsite, joka on tullut käännöstieteeseen sosiologiasta. 

Pohdittaessa instituutioiden luonnetta Koskinen (2014: 481) hyödyntää sosiologian 

opiskelijoille suunnattua verkkoaineisto Sociology Guiden kuvausta, jossa instituutiota 

tarkastellaan normatiivisena järjestelmänä. Sen kuvaamassa järjestelmässä on viisi 

universaalista osa-aluetta: perhe, valtio, talous, koulutus ja uskonto (Koskinen 2014: 481; 

Sociology Guide 2013). Kun tarkastelee Sociology Guiden esittämiä universaaleja, kaikissa 

näissä kyse on ihmiselämää koskevasta hallinnosta ja sääntelystä, jotka voidaan jakaa 

alakategorioihin. Esimerkiksi perheen instituution alakategoria on avioliiton tai -eron 

instituutio, talouden instituutio jakautuu luoton instituutioon jne. (Sociology Guide 2013.) 

Instituutiota voi siis lähestyä niin abstraktin kuin konkreettisen tason avulla: instituutio voi 

olla niin uskonto, kirkko kuin seurakunta. Kääntäminen on myös itsessään instituutio 

normeineen ja prosesseineen. (Koskinen 2011: 54.) 

Miten institutionaalista kääntämistä tulisi tutkia? Koskinen (2008: 35) esittelee kolme 

vaihtoehtoa. Tutkimuksen lähtökohtana voivat olla institutionaalisen kääntämisen käytänteitä 

ohjaavat säännöt ja määräykset. Myös kääntäjien toimintaa ohjaavat arvot ja normit voivat 

olla tutkimuksen lähtöpiste. Kolmas lähestymistapa on tarkastella kääntäjien yhteisiä 

käsityksiä. Eri tahojen harjoittamaa institutionaalista kääntämistä onkin tutkittu eri 

näkökulmista. Konkreettisina instituutioina ovat olleet niin julkisen kuin yksityisen sektorin 

toimijat sekä kansalaisjärjestöt. (Koskinen 2011: 56.) Tutkimusten kohteena ovat olleet 

kansallisena toimielimenä Suomen puolustusvoimat (Nuutilainen 2011; Snellman 2018), 

ylikansalliset toimielimet, kuten Euroopan unionin toimielimet (Dam & Zethsen 2012; 

Schäffner ym. 2014) ja kansalaisjärjestöt, kuten Amnesty International (Schäffner ym. 2014; 

Irjala 2017). Uraauurtavin tutkimus on tällä saralla ollut Koskisen tutkimus vuodelta 2008, ja 

se käsittelee Euroopan komission suomalaisia kääntäjiä. 

Käännöstieteessä ensimmäiset maininnat institutionaalisesta kääntämisestä ovat peräisin 

1980-luvun lopusta, jolloin aiheesta kirjoitti Mossop (1988). Hän totesi tuolloin, että 
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käännöstieteessä ei ole tutkittu ”kääntäviä instituutioita (yrityksiä, kirkkoja, hallituksia tai 

sanomalehtiä), jotka käyttävät suoraan tai epäsuorasti kääntäjien palveluita” (mas. 65) 

(käännös I.R.). Hänen mukaansa (mp.) kääntämisestä tulee institutionaalista ja instituutiosta 

kääntävä, kun kääntäjä kääntää instituutiolle. Mossop myös näkee institutionaalisen 

kääntämisen laajemmin kuin pelkkänä hallinnollisena kääntämisenä, sillä hänen mukaansa 

institutionaalinen kääntäminen voi toteutua niin konkreettisessa kuin abstraktissa 

instituutiossa (mas. 69). Tämä on verrattavissa instituution monimuotoiseen luonteeseen, kun 

instituutiot jakautuvat eri tasoille abstrakteista instituutioista, kuten kirkon instituutioon, 

hyvin pieniin ja konkreettisiin instituutioihin, kuten seurakuntaan. Saman toteaa myös 

Koskinen (2008: 17). Instituutiot voivat lisäksi jakaa ylikansallisiin instituutioihin, moni- tai 

kaksikielisiin kansallisiin julkishallintoihin sekä muihin julkisiin palveluihin (mts. 28).  

Daniel Gouadecin (2007: 28–36) kääntämisen luokituksen mukaan institutionaalinen 

kääntäminen on erikoisalatekstien kääntämistä, jolla on tietty tavoite tai kanava. Hänen 

mukaansa (mts. 36) institutionaaliseksi kääntämiseksi lasketaan ”kaikki kääntäminen, joka 

tapahtuu instituution nimissä, puolesta tai hyödyksi” (käännös I.R.). Instituutio on hänen 

tarkastelussaan hallinnollinen elin, joka voi toimia niin kansallisella kuin kansainvälisellä 

tasolla (mp.). 

Mikä vaikuttaa instituutionaalisen kääntämisen syntyyn? Kun lähtökohtana on se, että 

instituution ydintehtävä on hallita ja säännellä, instituution onkin päätettävä suhtautumisensa 

kääntämiseen monikielisessä ympäristössä. Reine Meylaerts muistuttaa (2010: 229), että 

”ilman käännöspolitiikkaa ei ole kielipolitiikkaakaan” (käännös I.R.). Myös kääntämättä 

jättäminen on aina ratkaisu. Jopa virallisesti yksikielisessä yhteiskunnassa tapahtuu hallintoon 

liittyvää kääntämistä, vaikkei se tapahtuisikaan juuri hallinnon toimesta (Meylaerts 2010: 

229). Käännöspolitiikalla Meylaerts (2011: 165) tarkoittaa ”oikeudellisten sääntöjen 

kokoelmaa, joka sääntelee kääntämistä julkisuudessa, kuten koulutuksessa, oikeusasioissa, 

poliittisissa instituutioissa, hallinnossa ja mediassa” (käännös I.R.). Käännöspolitiikka näkyy 

esimerkiksi kääntämistä koskevissa talousratkaisuissa: tuetaanko kääntämistä taloudellisesti 

vai ei (mas. 167). Käännöspolitiikkaa luodaan myös kääntämistä koskevilla linjauksilla, jotka 

saattavat koskevat monia käännös- ja tulkkausprosessiin osallistuvia toimijoita. Linjaukset 

voivat perustua esimerkiksi lainsäädäntöön, jolloin lainsäädäntö määrittelee 

käännöspolitiikan. Esimerkiksi Suomen kohdalla käännöspolitiikkaan vaikuttavat mm. 

kielilaki, oikeudenkäymiskaari, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, laki julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista jne. Gabriel González Núñez (2016: 88–92) jatkaa 
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käännöspolitiikan käsitteen pohdiskelua ja toteaa, että käännöspolitiikkaan kuuluu 

”käännösten hallinnointi, käännöskäytänteet sekä kääntämiseen liittyvät vakaumukset” (mas. 

92; käännös I. R.). Käännösten hallinnoinnilla González Núñez tarkoittaa kääntämisestä 

vastuussa olevien tahojen päätöksiä, käännöskäytänteillä käännöspäätöksien 

toteutumismuotoja, ja kääntämiseen liittyvillä vakaumuksilla kyseessä olevan yhteisön 

arvonäkemyksiä kääntämisestä. 

Koskisen mukaan (2014: 481) instituutio kääntää, koska näin se toteuttaa ydintehtäväänsä 

eli hallitsee ja sääntelee yhteiskuntaa. Lisäksi Koskinen toteaa, että institutionaalinen 

kääntäminen lisääntyy, kun hallinnosta tulee käytännössä aiempaa byrokraattisempi 

(Koskinen 2014: 482). Institutionaalinen kääntäminen tarkoittaa myös sitä, että kääntäjät ovat 

osa instituution järjestelmää (Koskinen 2008: 146). 

Meylaerts (2013) kirjoittaa, että instituutioilla on erilaisia tapoja kohdata monikielisyys ja 

käsitellä se. Hän luettelee viranomaisten neljä vaihtoehtoa toteuttaa kansalaisilleen suunnattu 

viestintä (mas. 526–527). Ensimmäisessä vaihtoehdossa viranomaiset noudattavat yhden 

kielen politiikkaa, jolloin tietyn kielen asema perustuu vahvasti lainsäädäntöön. Tämä 

tarkoittaa käytännössä, että kielivähemmistöille ei lähtökohtaisesti käännetä 

viranomaistekstejä. Toisessa vaihtoehdossa viranomaiset tukevat aktiivisesti monikielisyyttä 

ja kääntämistä. Kolmannessa vaihtoehdossa yksikielisyyttä suositaan, mutta kääntämistä 

tapahtuu kuitenkin rajoitetusti. Neljännessä vaihtoehdossa paikallisella viranomaistasolla 

vallitsee yksikielisyys, kun taas ylimmillä viranomaistasoilla kääntäminen kuuluu vahvasti 

monikielisyyspolitiikkaan. 

Instituution ja käännöstoiminnan suhteesta voi myös todeta näin: on olemassa sekä 

kääntäviä että käännettyjä instituutiota (Koskinen 2008: 3). Kääntävä instituutio on 

instituutio, joka tuottaa käännöksiä, kun taas käännetty instituutio on instituutio, jolle 

kääntävä instituutio kääntää ja joka tulee näin käännetyksi (ks. mp.). 

Instituution tyyppi vaikuttaa siis siihen, mitä tekstejä tuotetaan sekä mitä tekstejä ja miten 

vastaavasti käännetään (Schäffner ym. 2014: 494). Kun käännös- ja tulkkaustarve syntyy, 

instituution on otettava kantaa käännös- ja tulkkauspolitiikkaan sekä vastaavasti 

kielipalveluiden kustannuksiin (Pym 2004: 85). Kääntämisellä ja tulkkauksella varmistetaan, 

että asiat ymmärretään oikein, mikä on erityisen tärkeää kansainvälisissä organisaatioissa 

(mas. 87). Käännös- ja tulkkauspolitiikkaan perustuva monikielisyyspolitiikka on siis arvo- ja 

ideologiakysymys, joka näkyy institutionaalisessa kääntämisessä erilaisina 
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käännösratkaisuina ja toimintamalleina sekä konkreettisina käännöstapoina ja -strategioina. 

(ks. Meylaerts 2013: 526–52; Schäffner ym. 2014: 494.) 

Institutionaalisten tekstien tuottaminen on yleensä melko vakaata, kontrolloitua ja 

normatiivista toimintaa (Koskinen 2008: 7). Tekstuaalisuutta pidetäänkin vahvana instituution 

piirteenä (ks. Koskinen 2008: 35; Koskinen 2014: 483; Schäffner ym. 2014: 495). 

Instituutionaliselle kääntämiselle tyypillinen standardisointi näkyy konkreettisesti mm. 

tyylioppaiden luonnissa ja tarkistuskäytännöissä. Lisäksi standardisointia tukevat tietokannat, 

termipankit sekä tietokoneavusteisen kääntämisen työkalut. (Koskinen 2011: 58; Schäffner 

2018: 206). Käännösmuistia voikin pitää instituution muistina, sillä käännösmuisteissa 

säilyvät instituution tekstit, niin lähde- kuin kohdetekstitkin (ks. myös Koskinen 2011: 58; 

Schäffner ym. 2014: 508). 

Institutionaalisuus tukee myös laatua: kun työnkulut ja prosessit on määritelty ja työstetty, 

laadunvalvontaparametrit valikoitu, ohjeiden ja tyylioppaiden saatavuus sekä organisaation 

omille kääntäjille että freelance-kääntäjille taattu, tietokoneavusteisen kääntämisen työkaluja 

kehitetty ja toimeksiantajatyytyväisyyttä tutkittu, instituution käännösten laatu paranee (Biel 

ym. 2017 passim; Schäffner 2018: 206). Kun tarkastellaan käännöstoiminnan järjestäytymistä 

ja suunnitelmallisuutta toisaalta yrityksissä, onnistunut käännöstoiminta syntyy edellä 

mainituista elementeistä (ks. Ristolainen 2018).  

Vaikka kääntämisen institutionaalistumista arvioitaessa on keskeistä kielenkäytön 

standardisointi organisaatiossa ja esimerkiksi termipankin käyttöönotto organisaatiossa, 

sanastotyön institutionaalistumista on sen sijaan tutkittu vähän. Miten esimerkiksi toimii 

vakiintunut terminologinen neuvonta organisaatiossa? Miten terminologiset palvelut 

hyödyntävät organisaatiota? Sanastotyötä kaupallisessa kontekstissa on tarkastellut 

Warburton (2014). Nykypäivänä sanastotyö yritysmaailmassa osa tiedonhallintastrategioita 

(mas. 361). Warburton toteaa myös, että sanastotyölle on alun perin institutionaaliset juuret, 

sillä termitietokantoja on suunniteltu nimenomaan julkisen sektorin eikä yksityisen sektorin 

tarpeisiin (mas. 363). Sanastotyön suunnittelu tapahtuu lisäksi hyvin usein monikielisessä 

ympäristössä, mistä syystä terminologian tutkimus on ollut lähellä käännöstieteen tutkimusta 

ja moni terminologi on koulutustaustaltaan kääntäjä (mt. 364). Ilman terminhallintaa 

käännösten laatu heikkenee, sillä käännösvirheiden riski kasvaa (mt. 367). Sanastotyön 

perimmäisenä tarkoituksenahan on vakiintunut ja johdonmukainen termien ja käsitteiden 

käyttö kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä. Jos sanastotyö nähdään organisaatiossa 
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tärkeänä ja siihen käytetään resursseja, tämä kertoo sanastotyön institutionaalisesta asemasta 

organisaatiossa. Sanastotyö tukee kääntämistä ja ohjaa kääntäjien työtä. 

Kun kyse on instituutiosta, joka on hallinnollinen elin, on muistettava, että instituution 

kääntäjien rooli on kääntäjän roolin lisäksi myös virkamiehen rooli. Tämä koskee samalla 

tavalla tulkkejakin (ks. Zhan 2012: 213). Koskinen kirjoittaa, että Euroopan komission 

suomalaiset kääntäjät ovat virkamiehiä, joiden toimintaa säätelevät ohjeet (2008: 68). Heillä 

on siis sama status kuin muilla unionin virkamiehillä mm. palkkauksessa ja etuuksissa. 

Unionin virkamiehet ovat sekä kääntäjien toimeksiantajia että heidän kollegojaan (mt. 91). 

Toisaalta Euroopan komission suomalaisen kääntäjät kokivat näkymättömyyttä, palautteen 

puuttumista ja erillisyyden tunnetta, kun toimeksiantajat ovat eri paikassa kuin kääntäjät. 

Koskinen toteaakin päätelmissään, että kääntäjien näkyvyys ei tule luonnostaan, vaan 

tarvitaan tekoja näkyvyyden edistämiseksi (2008: 152). Lisäksi kääntäjien institutionaalista 

asemaa uhkaa toisaalta kääntämisen ulkoistamisen pelko (mt. 153). Lisäksi Koskisen 

tutkimuksessa kävi ilmi, että institutionaalisen kääntämisen piirteitä ovat vahva 

kollektiivisuus sekä standardisointi, joka näkyy luettavuutta koskevissa käännösratkaisuissa. 

Kollektiivisuus näkyy mm. vahvana ammatti-identiteettinä, kun taas standardisointi 

kääntäjien suhtautumisessa lähdeteksteihin ja siten käännösstrategioissa. 

 

2.2 Käännöskulttuuri ja institutionaalisuus 

 

Erich Prunč toi käännöstieteeseen käännöskulttuurin käsitteen vuonna 1997. 

Käännöskulttuuria hän kuvaa kulttuurin alajärjestelmäksi, joka on kehittynyt ajan myötä 

tietyssä kulttuurissa ja sijoittuu kääntämisen ja tulkkauksen maailmaan. Kääntämisen ja 

tulkkauksen lisäksi käännöskulttuuriin kuuluvat muutkin kulttuurienväliset viestintätilanteet 

(Prunč 2008: 19). Käännöskulttuuri kattaa sosiaalisesti vakiintuneet, jäsentyneet ja 

jäsennettävät normit, konventiot, odotukset ja arvot sekä prosessiin osallistuvien 

käyttäytymismallit. (Prunč 1997: 107; 2008: 24–25.) Grbič (2010: 157) lisää, että 

käännöskulttuurin käsite sisältää myös käännöskulttuurin aika ja paikka, vaikkei Prunč 

kirjoitakaan niistä erikseen. Tällöin käännöskulttuuria voi tarkastella jatkuvuuden ja sijainnin 

kannalta: onko käännöskulttuuri lyhyen vai pidemmän ajan olemassa? Onko käännöskulttuuri 

sidottu tiettyyn paikkaan? 

Suomenkielisessä käännöstieteen tutkimuksessa käsitettä on hyödyntänyt erityisesti Pekka 

Kujamäki (2011; 2012). Hän tulkitsee, että käännöskulttuurin käsitteellä ”viitataan siihen, 
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kuinka jokin yhteiskunta, yhteisö tai instituutio on järjestänyt kääntämiseen ja tulkkaukseen 

liittyvät asiat” (Kujamäki 2012: 31). Käännöskulttuuria on vaikea määritellä tarkkaan, sillä se 

viittaa kokonaisvaltaiseen toimintaan, tekoihin, verkostoihin, ilmiöihin, arvoihin, normeihin ja 

perinteisiin. Käännöskulttuurin käsitettä on käytetty hyvin monenlaisissa tutkimuksissa. 

Keskeisintä niissä on ollut toiminnan kuvaus tiettynä hetkenä. Esimerkiksi Schippel (2010: 

130–140) tarkastelee venäläisen Academia-kustantamon käännöskulttuuria mm. kustantamon 

historian, henkilökunnan ja käännösohjeiden sekä kustantamon toiminnasta käydyn 

keskustelun näkökulmasta. Myös tulkkauskulttuuri lasketaan käännöskulttuurin käsitteen 

piiriin. Tulkkauskulttuuria on tutkinut esimerkiksi Nadja Grbič. Hänen tutkimuskohteenaan 

on ollut itävaltalaisten viittomakielen tulkkien työympäristöä ja sen muutosta (Grbič 2008: 

150–171). 

Mason (2003: 175) ja Snellman (2018: 43) puhuvat jopa institutionaalisesta 

käännöskulttuurista. Masonin mukaan (2003: 175) institutionaalinen käännöskulttuuri 

rakentuu kirjallisten ohjeiden, kuten sanastojen ja tyylioppaiden, tai hiljaisen tiedon jakamisen 

varaan. Mason ei tosin viittaa Prunčin määritelmään käännöskulttuurista. Sen sijaan Snellman 

käyttää juuri Prunčin käsitettä ja tarkastelee käännöskulttuuria kieli- ja käännöspolitiikan 

ympärillä (2018: 10–11, 17). Snellmanin mukaan (mts. 10–11) virallisen instituution 

säännöstelemä käännöskulttuuri luo käännöspolitiikan. 

 

2.3 Yhteenveto 

 

Kun tutkimuksen kohteena on ulkoministeriöiden kielipalvelut, voidaan ajatella, että samalla 

tutkimus kohdistuu näiden instituutioiden käännöskulttuuriin ja institutionaaliseen 

kääntämiseen sekä muihin kielipalveluihin näissä toimielimissä. Edellä mainitun 

viitekehyksen valossa voi siis todeta, että Snellmanin tutkimuksen tavoin (2018: 43) tässä 

tutkielmassa kyse on institutionaalisesta käännöskulttuurista. Kuten alaluvussa 2.1 viittasin 

Koskisen (2008: 3) esitykseen kääntävistä ja käännetyistä instituutioista, Saksan 

ulkoministeriö on tässä tutkielmassa kääntävä instituutio, sillä sen alaisuudessa toimii 

ulkoministeriön kielipalvelu, kun taas Suomen ulkoministeriö käännetty ja valtioneuvoston 

kanslia kääntävä instituutio. Meylaertsin (2013: 526–527) esittämän kielipolitiikkajaottelun 

mukaan Saksa edustaa valtiota, jossa on yhden kielen, saksan, politiikka. Toisaalta 

tarvittaessa kielivähemmistöön kuuluva saa käännös- ja tulkkausapua viranomaisasioinnin 

yhteydessä. Suomessa taas on kaksi kotimaista kieltä, minkä lisäksi tunnustetaan saamen 
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kielet sekä käännös- ja tulkkausavun tarjoaminen muuhun kielivähemmistöön kuuluvalle. 

Saksassa ja Suomessa myös viittomakielen käyttö on turvattu lainsäädännön avulla. 

Kääntämisen lisäksi tarkastelen myös tulkkausta ja terminologiapalveluita ja nojaudun ISO 

17100:2015 -laatustandardin suomenkielisestä versiosta kokoamaani käsitteeseen 

kielipalvelut, jolla tarkoitan kieleen liittyviä palveluita, kuten tulkkausta tai kääntämistä. 

Institutionaaliset kielipalvelut ovat kaikki jonkin instituution nimissä, sen puolesta tai sen 

hyödyksi toteutetut käännös- ja kielipalvelut. Institutionaalisia kielipalveluita ei ole nimittäin 

tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Miltä kääntämisen ohella institutionaalinen tulkkaus tai 

terminologiapalvelut näyttäytyvät? Institutionaalinen tulkkaus ulkoasiainhallinnossa on ollut 

tutkimuskohteena hyvin marginaalinen ilmiö. Aiheesta ovat kirjoittaneet Ruth Roland (ks. 

Martin 2002), joka on koonnut historiakatsauksen diplomaattitulkkaukseen, Christopher 

Thiéry (1990), joka tarkastelee Ranskan ulkoministeriön tulkkauspalveluita, sekä Cheng Zhan 

(2012), joka tutkii Kiinan valtionhallinnon tulkkeja. Kansainvälisissä organisaatioissa, kuten 

YK:ssa tai EU:ssa, tapahtuvasta institutionaalisesta tulkkauksesta löytyy toki paljon 

tutkimusta. Institutionaalisia terminologiapalveluita on myös tarkasteltu melko vähän, ja 

pääosin Euroopan unionin käännöstoiminnan näkökulmasta (ks. Biel, Łoboda, & Svoboda 

2017). 

Koskinen (2008: 17) muistuttaa, että instituutio koostuu odotuksista, normeista, arvoista ja 

uskomuksista. Käännöskulttuurin käsitteellä on näin ollen yhtymäkohtia instituution 

määritelmän kanssa, ja tässä tutkimuksessa hyödynnän Masonin (2003) ja Snellmanin (2018) 

käyttämää käsitettä institutionaalinen käännöskulttuuri. 
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3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Tässä luvussa esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmän sekä tutkimusta varten keräämääni 

aineiston. Ensimmäisessä alaluvussa 3.1. avaan haastattelumenetelmää 

aineistonhankintatapana, esittelen tapaustutkimuksen lähestymistavan ja kerron 

sisällönanalyysista. Toisessa alaluvussa 3.2 kuvailen aineistoa. Tutkimusaineistoni edustaa 

pääosin haastatteluita, minkä lisäksi on käytössä kirjallisia lähteitä. Alaluvussa 3.3 tarkastelen 

tutkimuksen eettisyyttä, luotettavuutta ja pätevyyttä. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

 

3.1.1 Haastattelumenetelmä aineistonhankintatapana 

 

Tutkimusta varten keräsin aineiston haastattelemalla, joten aineistoni on laadullinen eli 

kvalitatiivinen. Haastattelulajina tässä tutkimuksessa on ollut puolistrukturoitu temaattinen 

haastattelu. Tämä tarkoittaa, että kysymykset noudattavat kulloistakin teemaa ja osa 

haastattelukysymyksistä on valmisteltu ennakkoon (Ruusuvuori & Tiittula 2005: 11). 

Teemojen kytkeminen ketjuksi ja ennakkoon valmistellut kysymykset ohjaavat haastattelun 

kulkua. Samalla on kuitenkin mahdollisuus esittää haastattelun aikana nousevia kysymyksiä. 

Tekemäni haastattelujen teemat pohjautuvat tutkimuskysymyksiin (ks. luku 1). 

Aineistonhankintatapaani kuvaa myös termi asiantuntijahaastattelu, sillä tutkimustani 

varten haastattelin kahden eri organisaation työntekijöitä, jotka ovat käännösalan 

asiantuntijoita, jolloin heillä oli haastattelussa nimenomaan asiantuntijan rooli. 

Asiantuntijahaastattelulla viittaan haastattelulajiin, jossa ”haastateltavilta pyritään 

hankkimaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä tai prosessista” (Alastalo & Åkerman 2010: 373). 

Asiantuntijahaastatteluita käytetään faktuaaliseen kuvaukseen eli faktatietojen esittämiseen 

(Alastalo & Åkerman 2010: 378). On syytä kuitenkin muistaa ”yhdistellä ja lukea ristiin eri 

lähteistä saatavaa informaatiota” (mas. 387). Asiantuntijahaastattelu vaatiikin lähdekritiikin 

harjoittamista haastattelutilanteessa ja haastateltavan asiantuntijan viittausten tarkkaa 

dokumentointia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos asiantuntija mainitsee esimerkiksi 

työnsä kannalta keskeisen asiakirjan, haastattelijan on syytä dokumentoida viittauksen tiedot 

tarkasti. Lisäksi haasteena on faktojen saaminen esille eksplisiittisesti. Näistä syistä tarvitaan 
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Marja Alastalon ja Maria Åkermanin (mas. 384) mainitsemaa aineistojen ristivalotusta, jossa 

haastateltavan antama tieto tarkastetaan muista lähteistä. Omassa tutkimuksessani saatavilla 

olevat kirjalliset lähteet auttavat ristivalottamaan haastatteluja ja täydentävät pääasiallista 

tutkimusaineistoa (ks. alaluku 3.2). 

Asiantuntijahaastattelun erikoispiirteenä on, että aineistonkeruu ja analyysi menevät 

osittain päällekkäin (Alastalo & Åkerman 2010: 378). Haastattelija valmistautuu 

haastatteluihin hakemalla aiempia vastaavanlaisia haastatteluja tai muita kirjallisia lähteitä, 

ottamalla selvää tutkimuksen kohteena olevasta organisaatiosta ja haastateltavista (mas. 378–

379). Näin tapahtui myös tässä tutkimuksessa. Tein kartoituksen saatavilla olevista 

kirjallisista lähteistä, joita hyödynsin myöhemmin valmistautuessani haastatteluihin. 

Lisäksi esimerkiksi Koskinen (2008: 83) on perustellut tutkimuksessaan 

haastattelumenetelmää sillä, että haastattelu on helpoimmin käytettävissä oleva menetelmä, 

joka sopii organisaatiotutkimukseen ja antaa äänen tutkimuksen kohteelle. Tässä Koskinen 

viittaa Barbara Czarniawska-Joergesin (1992: 198–199) perusteluun, jonka mukaan 

haastattelumenetelmän käyttäminen organisaatiotutkimuksessa tuottaa paljon enemmän 

hyötyä kuin haittaa, kun näin saadaan esille toimijoiden kokemus ja tieto. 

Haastattelumenetelmän haittapuolena on nähty luotettavuus, sillä haastattelut ikään kuin 

luovat keinotekoisen todellisuuden, joka perustuu haastateltavien antamiin tietoihin ja joka ei 

välttämättä täsmää oikean todellisuuden kanssa (Czarniawska-Joerges 1992: 198). 

Haastattelun puolesta puhuu myös haastattelun arkinen luonne: on luontevaa keskustella ja 

kysyä mielipiteitä asioista (Hirsjärvi & Hurme 2008: 11). Koen tärkeäksi omassa 

tutkimuksessani tuoda esiin valtionhallinnon kieliasiantuntijoiden työn inhimilliset piirteet, 

mistä syystä haastattelu sopiikin tähän hyvin. Myös tutkimuksen sijoittuminen kääntämisen 

sosiologiaan tukee tätä valintaa (ks. alaluku 2.1). 

Harkitsin haastattelutyypiksi myös virtuaalihaastattelua esimerkiksi sähköpostitse tai 

videoyhteyden avulla (ks. Tiittula, Rastas & Ruusuvuori 2005: 265). Koin kuitenkin, että 

haastatteluista ei olisi tullut yhtä luottamuksellisia, joten haastattelin asiantuntijoita 

kasvotusten. Haastattelu on muutenkin ainutlaatuinen vuorovaikutustilanne, ja samalla 

varmistuu tutkimuksen luotettavuus (ks. Alastalo 2005: 72). Mistä haastattelun luotettavuus 

sitten syntyy? Valmistautumisesta ja suunnittelusta, haastattelijan ja haastateltavan 

vuorovaikutuksesta sekä rooleista (Alastalo 2005: 73). Kasvokkain tapahtuvassa 

haastattelussa haastattelija on tilanteessa läsnä yhdessä haastateltavan kanssa ja pystyy 

huomioimaan esimerkiksi haastateltavan äänensävyn tai ilmeet paremmin kuin 
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virtuaalihaastattelussa, minkä lisäksi on mahdollisuus heti esittää lisäkysymyksiä (ks. Alastalo 

2005: 72–73). 

Virtuaalihaastattelun ohella myös kyselytutkimus olisi saattanut tulla kysymykseen. On 

tosin joskus haastavaa motivoida vastaajia osallistumaan kyselytutkimukseen, sillä 

vastaaminen saatetaan kokea liian paljon aikaa vievänä. Verrattuna haastatteluun 

kyselytutkimus olisi myös jättänyt avoimeksi, ketkä ovat todella vastanneet siihen. Lisäksi 

haastattelujen kysymyksiin vastaaminen edellytti tietyn erikoisalan ja vastuualueen 

tuntemusta, mistä syystä vain tietyt asiantuntijat olisivat voineet vastata kysymyksiin. 

Myöskään lisäkysymysten esittäminen ei olisi ollut mahdollista kyselytutkimuksessa. 

Haastattelua kuvaillaankin tämän takia joustavaksi aineistonhankintamenetelmäksi, jossa voi 

täsmentää haastateltavan vastauksia (Tuomi & Sarajärvi 2018: 63). 

Lisäksi organisaatiotutkimukseen olisi sopinut havainnointi eli observointi (ks. 

Czarniawska-Joerges 1992: 197). Tätä menetelmää on käytetty esimerkiksi Schäffnerin ym. 

(2014) tutkimuksessa haastattelumenetelmän ja lähde- ja kohdetekstianalyysin ohella. 

Observointi on aina vahvasti tilanteeseen sidottu aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkijan 

on otettava tarkkailijan tai organisaation jäsenen paikka (ks. Czarniawska-Joerges 1992: 197). 

Tähän menetelmään verrattuna haastattelussa onkin enemmän vuorovaikutusta: keskustelun 

avulla saa selville toiminnan taustalla vaikuttavia asioita sekä näkemyksiä. 

 

3.1.2 Tapaustutkimus tutkimusstrategiana 

 

Tutkielmassani käytän myös tapaustutkimusta tutkimusstrategiana. Tapaustutkimus sopii 

erityisesti tutkimukseen, jossa tutkitaan esimerkiksi organisaatioita kokonaisvaltaisesti (Laine 

ym. 2007: 9–10). Tapaustutkimuksessa voi olla yksi tai useampi tapaus (ks. Laine ym. 2007: 

9). Tapaustutkimus tarkoittaa yhden kontekstin, yhden tapauksen ja useamman 

analyysiyksikön tarkastelua (Laine & Peltonen 2007: 94). Omassa tutkimuksessani 

tapauksena ovatkin institutionaaliset käännös- ja kielipalvelut ja analyysiyksikköinä kaksi 

toimielintä. Koskinen (2008: 146) toteaa tapaustutkimuksen soveltuvuudesta institutionaalisen 

kääntämisen tutkimukseen näin: tapaustutkimuksen ytimessä on se, että valitun tapauksen 

piirteet ”voivat olla sovellettavissa muuhunkin institutionaaliseen in-house-kääntämiseen” 

(käännös I.R.). Tässä tapauksessa voidaan ajatella, että on olemassa yleinen käsitys kääntäjien 

organisatorisesta paikasta valtionhallinnossa. Lähtökohtaisesti kääntäjä on sijoitettu siihen 

organisaatioon, jonka tekstejä hän kääntää. Ulkoministeriön tekstejä kääntävä kääntäjä 
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työskentelee todennäköisesti juuri ulkoministeriössä eikä missään muualla. Sama asia koskee 

myös tulkkeja (ks. Thiéry 2015: 108). Näin ollen tällainen malli toimii pohjana vertailevalle 

tutkimukselle. Tässä tutkielmassa kyseessä on kaksi eri organisaatiomallia, joita vertaillaan 

yleiseen käsitykseen sekä toisaalta keskenään. Saksassa käännös- ja tulkkaustoiminta on 

organisatorisesti ministeriön sisällä. Suomessa taas toiminta on siirtynyt ministeriöstä 

keskitettyyn organisaatioyksikköön, joka palvelee kaikkia ministeriöitä. 

Tutkimassani ilmiössä on monia piirteitä, joita voi olettaa keskimääräisiksi, mistä syystä 

tutkimustani voi luonnehtia tyypilliseksi tapaukseksi. Tapaustutkimuksen analyyttiseen 

kehykseen kuuluu, että laadullisen aineiston analyysissa tavallisuudesta poikkeavat asiat ovat 

merkityksellisiä (Kurunmäki 2007: 87). 

 

3.1.3 Sisällönanalyysi 

 

Tutkimusaineistoni laadullisen luonteen (ks. alaluvut 3.1.1 ja 3.2) vuoksi on luontevaa, että 

myös analyysimenetelmä on laadullinen. Laadullisen aineiston analyysimenetelmäksi sopii 

sisällönanalyysin väljä viitekehys (Tuomi & Sarajärvi 2018: 78). Analyysimenetelmistä 

sisällönanalyysia pidetäänkin laadullisen tutkimuksen perusmenetelmänä (mp.). Kuten 

tutkimuskysymyksistä käy ilmi (ks. luku 1), analyysin kohteena on faktat, näkemykset ja 

kokemukset. 

Valitsemaani analyysimenetelmää kuvaa myös teorialähtöinen analyysi. Aineiston 

analyysissa hyödynnetään tällöin aiempaa käsitejärjestelmää, kuten teoriaa tai mallia (Tuomi 

& Sarajärvi 2018: 95). Koska lähtökohtani on ollut aiemman tutkimuksen viitekehys, 

tutkimusmenetelmänä onkin ollut juuri teorialähtöinen analyysi. 

Analyysissa on eri vaiheita aineistonkeruun jälkeen. Kun aineistoa on käsitelty, vuorossa 

on aineiston luokittelu (Ruusuvuori ym. 2010: 11). Luokittelua seuraa teemojen ja ilmiöiden 

vertailua ja aineiston analyysia, minkä jälkeen kootaan tulokset ja tulkitaan ne sekä käydään 

teoreettista dialogia ja tarkastellaan jatkotutkimustarvetta (mas. 11–12). Aineiston 

luokitteluun ja visualisointiin voidaan käyttää tietokoneohjelmia (Ruusuvuori ym. 2010: 25–

26). Lisäksi on hyvä muistaa, että viimeistään aineiston analyysikategorisointivaiheessa on 

päätettävä, onko tarkoituksena tarkastella aineistoa samanlaisuuden vai erilaisuuden 

näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 2018: 79). 

Aineiston kategorisointitapoja on oikeastaan useita (Tuomi & Sarajärvi 2018: 79). Niistä 

käytetään eri nimityksiä: luokittelu, teemoittelu sekä tyypittely. Aineiston luokitellussa kyse 

on teemojen määrittämisestä ja laskemisesta. Teemoittelu taas tarkoittaa aineiston jakamista 
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aihepiirien mukaan ja sisällön tarkastelua. Teemoittelussa etsitään näkemyksiä, jotka 

edustavat teemoja (mp.). Tyypittelyn kohdalla tarkastellaan teemoista haettavia yhteisiä 

ominaisuuksia ja näkemyksiä, joista muodostuu yleistys. Tyypit ovat muodostettavissa myös 

teemoittelua hyödyntäen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tällöin ”aluksi esitetään 

muodostetut tyypit ja sen jälkeen syvennetään niiden tarjoamaa kuvaa teemoitellen tyyppien 

sisältöä tarkemmin” (mp.). 

Aineistonkäsittelyn eli tässä tapauksessa litteroinnin jälkeen olen kategorisoinut aineiston 

teemoiksi siten, että olen kerännyt eri teemojen alle haastateltavien puheen. Valitut teemat 

määräytyvät tutkimuskysymysteni mukaan (ks. luku 1). Kun haastateltava on maininnut jotain 

tiettyyn teemaan liittyvää tai puhunut siitä, olen järjestänyt kohdan kyseisen teeman alle. Näin 

eri teemojen alla on eri haastateltavien näkemykset ja kokemukset samasta aiheesta. 

Tutkimuskysymykseni kannalta teemoittelu kategorisointitapana on ollut sopivin, sillä 

tarkoituksena on koota katsaus institutionaaliseen kielipalvelutoimintaan. Analyysissa vertaan 

tuloksia institutionaalista kääntämistä käsittelevään aiempaan tutkimukseen. Tutkimukseni 

lähtökohtani on se, että valtionhallinnossa institutionaalisilla kielipalveluilla eri maissa on 

ensisijaisesti yhteisiä piirteitä, joten haen aineistosta samanlaisuutta. Toisaalta pyrin 

huomioimaan myös eroja. 

 

3.2 Aineiston esittely 

 

Ennen varsinaisia haastatteluita tein pilottihaastattelun, jossa haastattelin erään valtion 

Helsingin-suurlähetystön kääntäjänä toiminutta kieliasiantuntijaa. Anonymiteetin 

säilyttämisen vuoksi valtion sekä kieliasiantuntijan nimi jää tässä työssä mainitsematta. 

Pilottihaastattelun tavoitteena oli kokeilla tutkimuskysymysten toimivuutta, sillä haastateltava 

työskenteli ulkoasiainhallinnossa kääntämisen ja tulkkauksen parissa. Samalla testasin 

aineistonhankintatavan soveltuvuutta tutkimukseeni. Koin, että pilottihaastattelusta oli hyötyä, 

sillä se auttoi valmistautumaan varsinaisiin haastatteluihin ja parantamaan tutkimuksen 

reliabiliteettia eli luotettavuutta sekä validiteettia eli pätevyyttä (ks. alaluku 3.3). 

Ensimmäiset yhteydenotot tutkimuksen kohteena olevien organisaatioiden eli Suomen 

valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan sekä Saksan ulkoministeriön kielipalvelun 

kanssa tapahtuivat sähköpostin välityksellä. Sähköpostikeskusteluissa täsmentyivät 

haastateltavien valinta sekä aikataulu. Asiantuntijahaastattelulle onkin tyypillistä, että 
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haastateltava valitaan esimerkiksi hänen institutionaalisen asemansa takia (Alastalo & 

Åkerman 2010: 373). 

Ennen haastattelua lähetin haastateltaville tutustuttavaksi haastatteluaineiston 

käyttölupalomakkeen, joissa esittelin tutkimustani ja täsmensin aineiston tarkoituksen sekä 

käytön. Lisäksi asiakirjassa oli mukana yhteystietoni. Haastateltavilla oli mahdollisuus kieltää 

aineiston käyttö tutkimuksessa ottamalla minuun yhteyttä ennen tutkielman julkaisua. Itse 

haastattelutilanteessa allekirjoitimme tutkimuslupalomakkeen. 

Suurimman osan haastatteluista olen tehnyt keväällä 2019 kunkin haastateltavan 

työpaikalla. Poikkeuksena on yksi haastattelu, joka toteutui vuoden 2020 alussa. Suomessa 

haastattelin valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan kieliasiantuntijoita, sillä 

heidän vastuullaan ovat ulkoministeriön kielipalvelut. Haastateltujen joukossa on toimialan 

organisaatioyksikköjen päälliköitä sekä kääntäjiä. Saksassa haastattelin Saksan 

ulkoministeriön kielipalvelun asiantuntijoita. Haastateltujen joukossa on vastaavasti 

kielipalvelun organisaatioyksikköjen päälliköitä ja varapäälliköitä, sillä heillä on paras 

tietämys johtamiensa yksikköjen toiminnasta. Haastattelin myös Saksan ulkoministeriön yhtä 

kääntäjä-tulkkia ja muussa kuin kääntäjän tehtävässä toimivaa työntekijää, joka on sijoitettu 

nimenomaan Saksan ulkoministeriön kielipalveluun. 

Lähetin alla olevan rungon haastateltaville ennakkoon, jotta haastateltavat pystyvät 

valmistaumaan haastatteluun (ks. alaluku 3.1.1; Tuomi & Sarajärvi 2018: 95). Haastattelun 

runko oli seuraava: 

• työyksikön rakenne 

• yksikön työtehtävät suhteessa ulkoasiainhallinnon käännös-, tulkkaus- ja 

kielipalvelutarpeisiin 

• henkilökunnan määrä, erikoistuminen sekä koulutustausta ja työkokemus yleisellä tasolla 

• toimeksiantoprosessi, työn dokumentointi ja tilastointi 

• käytössä olevat tietotekniset työkalut, sanastotyö ja mahdolliset tyylioppaat 

• rekrytointiprosessi, työnimikkeet ja palkkaus 

• töiden ulkoistaminen ja kilpailutus 

• suhtautuminen kielipalvelutoimintaan organisaation sisällä (koettu arvostus ja näkyvyys). 

Rungon teemat perustuvat tutkimuskysymyksiin (ks. johdantoluku), ja niiden pohjalta laadin 

kysymykset haastateltaville. Koska tämän tutkielman yhtenä tutkimuskysymyksenä on lisäksi 

venäjän kääntämisen piirteet Saksan ulkoministeriön kielipalvelussa sekä Suomen 

valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan tuottamissa kielipalveluissa Suomen 

ulkoministeriölle, venäjän kääntämiseen liittyvät kysymykset ovat myös olleet osa 
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haastatteluja. Haastattelujeni sisältö rakentui kysymysten ja vastausten ketjuun lukuun 

ottamatta pari väitelausetta. 

Itse haastattelutilanteessa pyrin noudattamaan neutraaliutta ja pysymään ainoastaan 

haastattelijan roolissa. Haastattelijan neutraalius on nähty ihanteena, sillä haastattelun 

luonteeseen kuuluu haastattelijan kysymysten esittäminen ja vastausten saaminen 

haastateltavalta (ks. Ruusuvuori & Tiittula, 52–53). Vaikka olin suorittanut 

korkeakouluharjoittelun Suomen valtioneuvoston kansliassa, joka on tutkimukseni kohde, en 

kuitenkaan koe tämän vaikuttaneen rooliini. Korkeakouluharjoittelu toteutui haastattelujen 

jälkeen yhtä haastattelua lukuun ottamatta ja oikeastaan tuki tätä tutkimusta, koska näin 

tutustuin organisaation työympäristöön ja käytänteisiin. 

Haastatteluja on yhteensä 12, joista kolme on parihaastattelua ja yhdeksän 

yksilöhaastatteluja. Saksalaisia haastatteluja on seitsemän, suomalaisia viisi. Haastateltavia on 

yhteensä 15, joista saksalaisia haastateltavia on kahdeksan, suomalaisia seitsemän. 

Haastatteluaineisto edustaa melko tasapuolisesti molempia tutkimuskohteena olevia 

organisaatioita. 

Haastatteluaineistoa on yhteensä noin 11 tuntia. Haastattelujen keskimääräinen kesto oli 

noin 1 tunti ja kuusi minuuttia. Pisin haastattelu kesti 1 tunnin ja 38 minuuttia, lyhyin taas 34 

minuuttia. Litterointien sivumäärä oli yhteensä 172 sivua rivivälillä 1,5 (ks. lähdeluettelon 

alaluku Tutkimusaineisto). Haastattelujen litterointitapa on karkea. Karkealla litteroinnilla 

tarkoitan sitä, että olen kirjannut vain sanotut sanat esimerkiksi ilman painotuksia tai 

äänensävyjä. Myös esimerkiksi Koskinen (2008) päätyi omassa tutkimuksessaan 

minimaaliseen litterointiin ja käyttänyt karkeaa litterointitapaa, jossa ovat mukana vain 

keskeisimmät litterointimerkinnät (mts. 88). Haastatteluista yhtä ei ole haastateltavan 

pyynnöstä tallennettu, eikä siitä ole siis litterointeja. Sen sijaan tästä haastatteluista on 

käytössä käsin tekemäni muistiinpanot, joita on yhdeksän A5-sivua. Lisäksi haastatteluista 

yksi oli nauhoitettu ja litteroitu, mutta haastatellun pyynnöstä tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan litteroinnin sijaan haastatellun toimittamaa kaksisivuista koostetta. 

Tutkielmassa pyrin häivyttämään haastateltavien tunnistettavuutta mahdollisuuksien 

mukaan hyviä tieteellisiä tapoja noudattaen. Näin ollen haastateltavien nimet on poistettu 

työstä. Haastatteluista käytän lyhenteitä DE tai FI, kun on tarpeellista täsmentää, onko kyse 

saksalaisesta vai suomalaisesta haastattelusta. Lisäksi haastatteluilla on numerotunnisteet, 

joita käytän, kun on tarvetta erotella eri haastattelut toisistaan. Kun kyseessä on 

parihaastattelu, erotan vielä haastateltavat kirjaimilla A ja B. Lähdeluettelossa haastattelulista 
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on laadittu siten, että yksittäisten haastattelujen tunnistettavuutta on anonymiteetin 

säilyttämisen vuoksi häivytetty. Lista on jaettu suomalaisiin ja saksalaisiin haastatteluihin. 

Haastattelujen verrattain suuri määrä johtuu siitä, että kattavaa katsausta 

ulkoasiainhallinnon kielipalvelutoimintaan ei ole muutoin saatavilla, ja tutkimuskysymykseni 

vaativat kokonaiskuvan luomista. Haastateltavat osasivat myös vastata vain erikoisalaansa ja 

vastuualueensa koskeviin kysymyksiin (ks. luku 1), joten oli tarkoituksenmukaista haastatella 

useampaa asiantuntijaa. Täydentävänä tutkimusaineistona olen käyttänyt organisaatioiden 

Internet-sivuilla julkaistuja tietoja sekä muita lähteitä, kuten lehtiartikkeleita (ks. 

lähdeluettelon alaluku Tutkimusaineisto). Organisaatioiden käännös- ja 

kielipalvelutoiminnasta kertovia kirjallisia lähteitä on julkisesti saatavilla melko vähän. 

Vaikka tutkimukseni keskittyy nimenomaan Saksan ja Suomen ulkoministeriöiden 

kielipalveluihin, ulkoasiainhallintoon kuuluvat myös ulkomaanedustustot, joissa myös on 

mahdollisesti kääntäjiä ja tulkkeja töissä. Haastateltavilta kysyinkin, tekevätkö he yhteistyötä 

ulkomaanedustustojen kääntäjien ja tulkkien kanssa. Käännös- ja kielipalvelutoiminnan 

institutionaalistuminen saattaa näkyä myös siten, että esimerkiksi ulkoministeriön 

kielipalveluista vastaava organisaatioyksikkö tekee jossain määrin yhteistyötä 

ulkomaanedustustojen kääntäjien ja tulkkien kanssa. Yhteistyö voidaan nähdä ammatillisen 

verkoston rakentamisena. 

 

3.3 Tutkimuksen eettisyys, luotettavuus ja pätevyys 

 

Tutkimuksen arvioinnin yksi mittareista on eettisyys. Tässä tutkielmassa on kyse ihmiseen 

kohdistuvasta tutkimuksesta, ja tutkimuksessa on noudettava eettisiä periaatteita. Yksi 

tärkeimmistä periaatteista on, että ”[t]utkija toteuttaa tutkimuksensa siten, että tutkimuksesta 

ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille merkittäviä 

riskejä, vahinkoja tai haittoja” (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019: 9). Laadin 

haastatteluaineiston käyttölupalomakkeen haastateltaville. Lomakkeessa oli huomioitu 

tutkimushaastatteluun osallistuvan oikeudet tietää, mikä on tutkimuksen tarkoitus ja sisältö 

sekä miten tietoja käsitellään. Lisäksi siinä oli haastatteluaineiston käyttölupakysymykset 

sekä yhteystietoni, jotta haastateltavilla olisi mahdollisuus ottaa minuun yhteyttä ja 

esimerkiksi peruuttaa aineiston käyttö tutkimuksessa ennen tutkielman julkaisua. Asiakirja 

noudattaa pääpiirteittäin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden periaatteita (2019: 9–
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10). Lähetin asiakirjan haastateltaville haastattelurungon kanssa ennakkoon. 

Haastattelutilanteessa haastateltavat allekirjoittivat tutkimusluvat. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan (2019: 11–12) tulisi välttää 

tarpeettomien henkilötietojen kerääminen ja pyrkiä tunnistettavuuden vähentämiseen. 

Tutkielmassa olenkin tavoitellut tunnistettavuuden minimoimista haastatteluaineiston 

esittelyssä. Haastateltavien nimiä, titteleitä eikä muita henkilötietoja, kuten sukupuolta tai 

ikää, mainita. Tämän lisäksi olen pyrkinyt yhdistämään viittaukset haastatteluihin, kun eri 

haastattelujen haastateltavat ovat puhuneet samoista asioista. Tällöin yksittäisen haastattelun 

tunnistettavuus vähenee. Koska tässä tutkielmassa teen vertailua kahden eri maan välillä, 

haastateltavien taustatiedoista relevantimmat ovat olleet organisaatiotiedot eli edustavatko he 

saksalaista vai suomalaista valtionhallintoa. Tästä syystä haastateltavien organisaatio on 

mainittu haastatteluviittausten yhteydessä. 

Tutkimusta arvioitaessa tulee lisäksi ottaa huomioon tutkimuksen reliabiliteetti ja 

validiteetti. Reliabiliteetti eli luotettavuus syntyy siitä, kun tutkimukseen valittu aineisto 

vastaa tutkimuskysymyksiin edes osittain (ks. Ruusuvuori ym. 2010: 17). Vastaavasti 

validiteetti eli pätevyys tulee siitä, kun tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä saadaan tietoa, 

jota voidaan yleistää (mp.). Tapaustutkimuksen kohdalla ei kuitenkaan puhuta 

yleistettävyydestä, sillä tapaustutkimuksen otos ei ole edustava ja yksittäistä tapausta ei voi 

suoraan yleistää (Laine ym. 2007: 12). Yleistämisen sijaan voidaan puhua tutkimustulosten 

siirrettävyydestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että onnistunut tapaustutkimus luo 

kokonaisnäkemyksen, joka auttaa siirtämään tapauksesta saadun tulkinnan yleiselle tasolle. 

(Leino 2007: 214.) Yksittäisen tapauksen piirteistä voi kuitenkin etsiä yhtäläisyyksiä muihin 

tapauksiin (ks. Koskinen 2008: 146). 

Asiantuntijahaastattelun luotettavuutta pohdittaessa Alastalo ja Åkerman (2010: 384) 

muistuttavat, että haastateltavat saattavat harvemmin kuvailla toimintaa huonossa valossa. 

Haastateltavat edustavat ensisijaisesti organisaatiotaan, mistä syystä he ovat yleensä lojaaleja 

työnantajaansa sekä edustamansa organisaatiota kohtaan. Tämä on otettava huomioon 

tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. 

Luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkijan ottama rooli sekä hänen tutkimuskokemuksensa. 

Minulla on vähän kokemusta haastattelumenetelmästä aineistonhankintatapana, mikä on 

saattanut vaikuttaa haastattelujen kulkuun ja siten tulokseen. Lisäksi osa haastatteluista oli 

parihaastatteluja, jotka ovat oma lajinsa. Toisaalta valitsemalla kasvotusten tapahtuvat 
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haastattelut aineistonhankintamenetelmäksi olen pyrkinyt parantamaan tutkimuksen 

luotettavuutta (ks. alaluku 3.1.1). Valmistauduin varsinaisiin haastatteluihin tekemällä 

pilottihaastattelun ulkoasiainhallinnossa työskennelleen kieliasiantuntijan kanssa. Koin, että 

pilottihaastattelusta oli apua, koska näin tutustuin ulkoasiainhallinnon erityispiirteisiin ja 

pystyin työstämään haastateltaville tulevia kysymyksiä. Lisäksi kävin läpi organisaatioiden 

julkisesti saatavilla olevat asiakirjat ja artikkelit sekä muut vastaavanlaiset kirjalliset lähteet. 

Esimerkiksi Suomessa valtionhallinnon kielipalveluista on tehty selvityksiä eri aikakausina 

(ks. Sandbacka 1986; Kielipalvelutyöryhmä 1988; Käännöspalvelutyöryhmä 2007). Myös 

Saksan ulkoministeriön kielipalveluista löytyi kirjallisia lähteitä esimerkiksi artikkeleiden 

muodossa (ks. AIIC 2018a; AIIC 2018b). Tämän lisäksi haastatteluihin valmistautumista 

edesauttoi se, että kääntäjäksi ja tulkiksi opiskelleena ymmärrän oletusarvoisesti ammatin 

perusteet ja siten haastateltavien lähtökohdat. 

On toisaalta huomioitava, että viranomaistoiminnan julkisuutta säätelee Saksassa ja 

Suomessa lainsäädäntö (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, Gesetz zur 

Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes). Lakien mukaan viranomaiset ovat 

sitoutuneita julkaisemaan toiminnastaan avointa tietoa, mikä tukee hallinnon avoimuuden 

periaatetta. Suomalaisviranomaisten toiminta on toisaalta minulle tutumpaa kuin 

saksalaisviranomaisten, joten saatoin valmistautuessani haastatteluihin lähtökohtaisesti löytää 

paremmin suomalaisviranomaisten kuin saksalaisten julkaisemia kielipalvelutoimintaan 

liittyviä materiaaleja. Tämä on voinut vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. 

Kuten alaluvussa 3.2 esitin, pyrin olemaan neutraali haastattelutilanteessa enkä koe, että 

kolme kuukautta kestänyt venäjän kääntämisen korkeakouluharjoittelijan asemani Suomen 

valtioneuvoston kansliassa eli tutkimukseni kohteessa olisi merkittävästi vaikuttanut 

tutkimukseen. Keräsin lähes kaikki haastattelut ennen korkeakouluharjoitteluani lukuun 

ottamatta viimeistä haastattelua, joka toteutui noin puoli vuotta korkeakouluharjoittelun 

päättymisestä. Mielestäni korkeakouluharjoittelu toisaalta auttoi näkemään työn puitteet ja toi 

syvällisempää ymmärrystä organisaatiosta. 

On myös hyvä muistaa, että haastattelut ovat aina aika- ja tilannesidonnaisia keskusteluita 

tutkijan ja haastateltavan välillä. Tekemäni haastattelut ristivalottavat toisiaan, minkä lisäksi 

ristivalotukseen olen myös käyttänyt muita lähteitä, kuten oheismateriaaleja ja 

tutkimuskirjallisuutta. 
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Kuten edellä esittelin, pätevyyden arviointiin vaikuttaa se, onko tutkimuksesta saatu tieto 

siirrettävissä, jolloin voi pohtia yleistämisen ehtoja. Yleisesti ottaen pätevyyteen vaikuttaa 

myös kerätyn aineiston ja siitä tehtävän tulkinnan käypyys (Ruusuvuori ym. 2010: 27). Onko 

aineisto ollut sopiva tutkimuskysymysten kannalta? Miten tutkija on analysoinut aineiston ja 

tulkinnut tulokset? Tulkinnassa on tietysti otettava huomioon myös aiemmat tutkimustulokset. 

Tässä tutkielmassa tutkimuskysymykset ovat käsitelleet kielipalveluiden organisointia 

Suomen ja Saksan ulkoministeriöissä, kielipalveluiden organisaatiorakennetta, henkilöstöä, 

työnkulkuja ja ostoshankintoja, kielenkäytön vakiinnuttamisen keinoja sekä toimeksiantajien 

suhtautumista kielipalveluihin. Lisäksi olen tutkinut venäjän kääntämisen piirteitä Saksan ja 

Suomen ulkoministeriössä. Tutkimustulokset ja niistä tehtävät johtopäätökset ja tulkinnat on 

esitetty luvuissa 7 ja 8. Aineiston sopivuutta arvioitaessa on todettava, että aineisto on ollut 

verrattain sopiva. Vaikka sekä saksalaista että suomalaista haastatteluaineistoa voi pitää 

sisällöltään tasapuolisena, joidenkin kysymysten kohdalla tasapuolisuus ei ole toisaalta täysin 

onnistunut, jolloin toisesta organisaatiosta olen saanut enemmän tietoa jossain kysymyksissä 

kuin toisesta. Jatkotutkimusta ajatellen olisi hyvä kehittää haastattelukysymyksiä 

täsmällisempään suuntaan. 

Tätä tutkimusta suunniteltaessa en osannut varautua siihen, että kaikkia tilastotietoja ei 

olisi saatavilla. Esimerkiksi tarkkoja tilastotietoja käännösten määristä ja kielisuunnista ei 

ollut saatavilla saksalaisesta organisaatiosta niiden arkaluonteisuuden takia. 

Yhdenvertaisuuden vuoksi suomalaisen organisaation tilastotietoja ei ole esitetty tässä 

tutkielmassa, vaikka ne olikin alun perin toimitettu minulle. En myöskään ottanut 

valmistautuessani haastatteluihin huomioon niin vahvasti Saksan ulkoministeriön 

virkamiesjärjestelmää, joten en osannut haastattelutilanteessa esittää lisäkysymyksiä, kun 

haastateltavat kertoivat siitä. Samoin Saksan demokraattisen tasavallan ulkoministeriön 

kielipalvelun historia oli jäänyt etäiseksi valmistautumisvaiheessa, jolloin kysymykseni siitä 

eivät olleet kattavia. 

Olisin voinut kysyä tarkemmin kielentarkistusprosesseista Saksassa ja Suomessa ja 

täsmentää kielentarkistuksen ja oikoluvun määritelmät, sillä saatujen tutkimuskysymysten 

valossa ei voi hyödyntää esimerkiksi ISO 17100:2015 -laatustandardin kielentarkistukseen 

liittyviä käsiteittä, kuten asiatarkistus tai käännöstarkistus. Lisäksi olisin voinut kysyä 

organisaatioiden ostopalveluiden laatukysymyksistä tarkemmin, sillä nyt tutkimustulokset 

jäivät melko yleiselle tasolle sekä Saksan että Suomen kohdalla. Suomen kohdalla olisi voinut 
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myös kysyä tarkemmin ulkoministeriön käännösten säilyttämisestä ennen 

käännösmuistiohjelmien käyttöönottoa. 
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4 Tutkimuskohteena käännös- ja kielipalveluiden organisaatiot 

 

Seuraavat luvut 4–6 etenevät siten, että alaluvuissa 4.1, 5.1 ja 6.1 käsittelen Saksan 

ulkoministeriön kielipalvelua. Alaluvuissa 4.2, 5.2 ja 6.2 käsittelen vuorostaan Suomen 

valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialaa. Luvuissa 4–6 viittaan keräämään 

haastatteluaineistoon ja hyödynnän käännös- ja tulkkausalan käsitteitä, joita on esitelty 

alaluvussa 1.2. Saksalaisten haastattelut on merkitty lyhenteellä DE, ja suomalaisten 

haastattelut lyhenteellä FI. Lyhenteen jälkeen tulee haastattelun numero. Saman haastattelun 

eri haastateltavat on eroteltu tarpeen vaatiessa kirjaimilla A ja B. Saksankieliset lainaukset 

olen suomentanut itse. Kaikki lainaukset on numeroitu. 

Alaluvuissa 4.1.1 ja 4.2.1 tutkin käännös- ja kielipalvelutoiminnan historiaa ja nykyhetkeä 

sekä organisaatiorakennetta kummassakin organisaatiossa. Alaluvuissa 4.1.2 ja 4.2.2 aiheena 

on maidensa ulkoministeriöiden kielipalveluista vastaavat kieliasiantuntijat. Alaluvuissa 4.1.3 

ja 4.2.3 siirryn venäjän kääntämisen piirteisiin Saksan ja Suomen ulkoministeriöissä. 

Tässä luvussa käsittelen siis Saksan ja Suomen ulkoministeriöiden käännös- ja 

kielipalvelutoiminnan historiaa, organisaatiorakennetta, henkilöstöä sekä yhteistyötä 

edustustojen kanssa. Organisaatiorakenteella viittaan Anna-Maija Lämsän ja Taru Hautalan 

toteamukseen tästä käsitteestä (2004: 152): ”Organisaatiorakenteella tarkoitetaan 

organisaatiossa toimivien ihmisten välisiä suhteita ja niihin rakentuneita toimintatapoja. 

Rakenne tekee mahdolliseksi johtamisen, ja se luo organisaation jäsenille yhteisen 

näkemyksen toiminnan järjestyksestä, työnjaosta ja ohjaussuhteista. Organisaatiorakenteen 

pohjalta voidaan toimintaa suunnitella, järjestään ohjata ja valvoa. Rakenne määrittää 

ihmisten tehtävät, vastuualueet, työroolit ja suhteet sekä viestintäverkostot.” 

Organisaatiorakenteen käsitettä voikin hyödyntää institutionaalisen käännöskulttuurin 

kuvauksessa. Aiemmassa käännöstieteellisessä tutkimuksessa on myös esitetty, että 

kieliasiantuntijoiden organisaatiosijoitus vaikuttaa mm. kieliasiantuntijoiden näkyvyyteen ja 

arvostukseen (ks. Ruokonen & Hjort 2019: 107–108). 

Pääsääntöisesti kääntäjä voi olla joko palkattu työntekijä tai ammatinharjoittaja, joka 

tarjoaa palveluitaan (Gouadec 2007: 92). Organisaatioon palkattu kääntäjä voi olla sijoitettuna 

organisaation käännösyksikköön eli organisaatioyksikköön, jonka vastuulla on kääntäminen. 

Gouadec toteaa, että organisaation oma käännösyksikkö on todennäköisesti syntynyt 

esimerkiksi kaksikielisen sihteerin tai kääntäjän vakuuttelun ansioista, jolloin on nähty, että 
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oma käännösyksikkö toisi organisaatiolle lisäarvoa (2007: 92–93). Tästä alkaakin 

käännöstoiminalle tyypillinen organisaatiosijoituskaari. Ensin siis organisaatiossa huomataan, 

että kääntäminen tuo lisäarvoa organisaation toiminnalle. Tämän jälkeen organisaatiossa 

saatetaan perustaa erillinen käännösyksikö, jossa kääntäjät tekevät käännöksiä. Vähitellen 

organisaation käännösyksiköstä kehittyykin monipuolisia kielipalveluita tuottava 

organisaation osa. Käännösyksikön tehtäviin voi kuulua tällöin mm. sanastotyö ja tekninen 

kirjoittaminen. Vähitellen osa käännösyksikön toiminnoista saatetaan ulkoistaa, jolloin jäljelle 

jää vain ydintoiminnot. (Gouadec 2007: 92–93.) Käännös- ja kielipalvelutoiminnan 

organisointitavalla on siis merkitystä niin koko organisaation kuin yksittäisen 

kieliasiantuntijan näkökulmasta puhumattakaan ulkopuolisista palveluntarjoajista, joiden 

kanssa organisaatio tekee yhteistyötä. 

 

4.1 Saksa 

4.1.1 Käännös- ja kielipalvelutoiminnan esittely 

 

Ulkoministeriö oli Saksassa ensimmäinen ministeriö, johon perustettiin kielipalvelu 

(Schäffner ym. 2014: 495). Perustamista koskeva pöytäkirja on peräisin vuodelta 1921, ja sen 

mukaan kielipalvelun tuli olla itsenäinen hallinnollinen organisaatioyksikkö, jossa on 

päällikön lisäksi kieliasiantuntijoita sekä asiantuntijoita mm. politiikan ja oikeustieteen saralta 

(Wilss 1999: 43–44). Kielipalvelua edelsi erillinen itämaisten kielten seminaarikoulutus, joka 

perustettiin Saksassa vuonna 1886 ja joka teki yhteistyötä ulkoministeriön kanssa (mts. 17–

18). Tulkkaus- ja kielikoulutuksesta valmistuneet opiskelijat työllistyivät ensisijaisesti juuri 

ulkoministeriöön. Itämaisiksi kieliksi laskettiin mm. turkki, persia ja kiina (mts. 18). 1910-

luvun alussa itämaisten kielten lisäksi opetuksen kielivalikoimaan kuuluivat jo eurooppalaiset 

kielet, kuten englanti, espanja, nykykreikka, ranska ja venäjä (mts. 19). Koulutuksesta 

valmistuneet tulkit olivat taustoiltaan kokeneita juristeja, ja heidän asemansa oli pääosin 

vähemmän arvostettua kuin organisaation muiden asiantuntijoiden (mts. 19–20). 

Nykypäivänä Saksan ulkoministeriön kielipalvelu onkin niin kooltaan kuin 

kielivalikoimaltaan suurin verrattuna Saksan liittovaltion muihin ministeriöiden 

kielipalveluihin. Toisen maailmansodan jälkeen kielipalvelu oli ensin sijoitettuna Saksan 

liittokanslerin virastoon, mutta parin kuukauden jälkeen se liitettiin hallinnollisesti takaisin 

ulkoministeriöön. Tästä historiallisesta syystä liittokanslerin ja liittopresidentin virastoilla ei 
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ole omaa kielipalvelua, vaan Saksan ulkoministeriön kielipalvelu on vastuussa myös näiden 

käännöksistä ja tulkkauksista. (DE1.) 

Kielipalvelun sijainti on aina ollut ulkoministeriön keskusosastossa (Zentralabteilung), 

jonka vastuulla ovat koko ministeriön hallinnolliset asiat. Kielipalvelu sijaitsi ministeriönsä 

yhteydessä Saksan liittotasavallan entisessä pääkaupungissa Bonnissa lokakuuhun 1999 

saakka. Lokakuussa 1999 kielipalvelun työntekijät siirtyivät Berliiniin. Siirtyminen johtui 

Saksan yhdistymisestä, sillä yhdistymisen seurauksena ulkoministeriö muutti Berliiniin, josta 

tuli taas pääkaupunki. (DE1; DE5.) 

Ennen Saksan yhdistymistä oli olemassa myös Saksan demokraattisen tasavallan 

ulkoministeriön kielipalvelu, joka oli perustettu toisen maailmansodan jälkeen ja joka lakkasi 

olemasta vuonna 1990. Tämän kielipalvelun organisaatioyksiköt perustuivat kielijaotteluun. 

Kääntäjät ja tulkit oli nimittäin sijoitettu eri organisaatioyksikköihin kielen mukaan. 

Englannin, ranskan ja espanjan kääntäjä-tulkit olivat läntisessä kieliryhmässä, kun taas 

venäjän ja puolan kääntäjä-tulkit olivat itäisessä kieliryhmässä. Työtehtävien perusteella ei 

siis tehty jakoa, kuten nykyisessä Saksan ulkoministeriön kielipalvelussa. Saksan 

yhdistymisen jälkeen ei ollut virkasiirtoja Saksan liittovaltion ulkoministeriöön. Jokainen 

entinen työntekijä sai halutessaan hakea työpaikkaa erikseen, jolloin viran saaminen edellytti 

uutta työhakemusta ja rekrytointiprosessia. (DE5; DE7.) 

Saksan liittotasavallan ulkoministeriön kielipalvelun sisäinen organisaatiokaavio sekä 

sijoittuminen koko toimielimen hierarkiaan on esitetty kuvassa 1. Organisaatioyksiköiden 

käännökset tein itse, ja ne ovat käytössä jäljempänä. Kyseessä on pelkistetty kuva koko 

organisaatiokaaviosta, joka on päivätty 8.11.2018 (ks. Auswärtiges Amt 2019c: 1). Kuvassa 2 

on havainnollistettu Saksan ulkoministeriön kielipalvelun toimeksiantajat, sillä kielipalvelu 

huolehtii nimittäin myös liittokanslerin ja liittopresidentin virastojen kielipalveluista. 
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Kuva 1. Saksan ulkoministeriön käännös- ja kielipalvelutoiminnan pelkistetty organisaatiokaavio 

 

 

Kuva 2. Saksan ulkoministeriön kielipalvelun toimeksiantajat 

Auswärtige Amt

(Saksan 
ulkoministeriö)

Zentralabteilung 
(Keskusosasto)

Sprachendienst 
(Kielipalvelu)

Dolmetschdienst 
(Tulkkauspalvelu)

Übersetzungsdienst 
(Käännöspalvelu)

Übersetzungsdienst 
für völkerrechtliche 

Verträge 
(Kansainvälisten 

sopimusten 
käännöspalvelu)

IT, Terminologie- und 
Dokumentationsdienst 

(IT-, terminologia- ja 
dokumentaatiopalvelu)

Sprachlernzentrum

(Kielten 
oppimiskeskus)

Saksan 
ulkoministeriön 

kielipalvelu

Saksan 
ulkoministeriö

Saksan 
liittokanslerin 

virasto

Saksan 
liittopresidentin 

virasto 
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Kuten kuvasta 1 näkyy, Saksan ulkoministeriön kielipalvelun alaisuudessa on viisi 

yksikköä: tulkkauspalvelu, käännöspalvelu, kansainvälisten sopimusten käännöspalvelu, IT-, 

terminologia- ja dokumentaatiopalvelu sekä kielten oppimiskeskus. Tulkkauspalvelu tarjoaa 

konferenssitulkkausta, mikä kattaa sekä konsekutiivi- että simultaanitulkkausmenetelmän. 

Käännöspalvelu taas vastaavasti tarjoaa käännöksiä sekä pikakielenhuoltoa, minkä lisäksi on 

käytössä valmiuspalvelu. Jos virka-ajan ulkopuolella tulee hyvin kiireisiä käännöstöitä 

esimerkiksi onnettomuuden takia, toimeksiantaja voi ottaa yhteyttä käännöspalvelun 

päällikköön ja tämän sijaisiin, jolloin he etsivät kääntäjän soittamalla listalla oleville 

kääntäjille. (DE1; DE2). 

Kansainvälisten sopimusten käännöspalvelun vastuulla ovat vastaavasti kansainväliset 

sopimukset. Kansainvälisten sopimusten käännöspalvelu on tiettävästi perustettu viimeistään 

1980-luvulla, kun kielipalvelussa huomattiin, että kansainvälisiin sopimuksiin liittyvien 

toimeksiantojen määrä kasvoi ja tarvittiin erillinen, aihepiiriin erikoistunut yksikkö. Toisaalta 

on myös arvioitu, että kansainvälisten sopimusten käännöspalvelu olisi ollut olemassa jo 

1970-luvulta lähtien. (DE3; DE4; DE5.). 

Jos saksaa käytetään sopimuskielenä, kansainvälisten sopimusten käännöspalvelun 

tehtävänä on saksankielisen version lopullinen kielentarkistus. Tällöin kielentarkistukseen 

liittyy yhteistyötä niiden liittovaltion ministeriöiden kanssa, joiden vastuualueeseen 

sopimusasia kuuluu. Organisaatioyksikkö tekee lisäksi tarvittaessa yhteistyötä muiden 

saksankielisten valtioiden kanssa (Belgia, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg ja Sveitsi), jos 

on tavoitteena laatia yhteinen saksannos sopimuksesta. Mikäli saksa ei ole sopimuskielenä, 

kääntäjät kääntävät kansainvälisiä sopimuksia saksaksi. Kansainvälisten sopimusten 

käännöspalvelu tekee tiivistä yhteistyötä ministeriönsä oikeudellisen osaston kanssa yhteisten 

sopimushankkeiden puitteissa sekä neuvoo oikeudellista osastoa ja muita ministeriön 

organisaatioyksikköjä sopimuskielikysymyksissä. Kääntäjät tarjoavat sopimuskielineuvontaa 

myös kääntäjä- ja tulkkikollegoille. Neuvontaa voivat saada niin Saksan ulkoministeriön, 

ulkomaanedustustojen kuin liittovaltion muiden ministeriöiden kielipalvelujen kääntäjät ja 

tulkit. Kansainvälisten sopimusten käännöspalvelun kääntäjät pitävät muutenkin jatkuvasti 

yhteyttä liittovaltion ministeriöiden ja muiden saksankielisten maiden valtionhallinnon 

kääntäjäkollegojen kanssa. (DE3.) 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelun IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelu taas 

tuottaa ensisijaisesti sisäisiä palveluja kielipalvelulle, ja sen yhteydessä toimii myös 

kielipalvelun oma kirjasto. Organisaatioyksikön perustamisajankohdaksi arvioidaan noin 70–
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80-lukujen taitteessa. On tiedossa, että terminologiajaosto oli olemassa ainakin vuodesta 1976 

lähtien (ks. Auswärtiges Amt 2019b). IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelun tehtäviin 

kuuluu sanastotyön koordinoinnin ja tiedonhaun ohella kääntäjien IT-tuki, kuten ohjelmiston 

testaaminen ja apu teknisissä kysymyksissä. Kielipalvelun kirjastonhoitaja vastaa 

kirjastokokoelman ylläpidosta ja tiedonhausta, sähköisten sanakirjojen lisenssien 

hallinnoinnista sekä käännösmuistin huollosta. Lisäksi organisaatioyksikkö ylläpitää 

käännösmuisteja ja termipankkia sekä kouluttaa keskusosaston ja ulkomaanedustustojen 

kääntäjiä käyttämään käännösteknologiaa. (DE4; DE5.) 

IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelun tehtäviin kuuluu myös yksittäisten 

kansalaisten auttaminen tiedonhaussa, kun kansalaiset kysyvät esimerkiksi valtion virallista 

nimeä. Lisäksi palvelu vastaa muiden viranomaisten sekä ministeriönsä työntekijöiden 

termikyselyihin. (DE4; DE5.) 

IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelun vastuulla ovat myös julkaisut, jotka ovat 

kaikkien saatavilla ministeriön kotisivuilla ja jotka perustuvat termipankin tietoihin 

(Auswärtiges Amt 2020a). Esimerkkinä tällaisesta julkaisusta on luettelo saksalaisista 

viranomaisista ja järjestöistä sekä muista tahoista (Auswärtiges Amt 2015). Myös tilattavia 

julkaisuita on saatavilla, esimerkkinä German Institutions, jossa on listattuna saksalaiset 

instituutiot saksaksi sekä vierailla kielillä (Auswärtiges Amt 2020c). Listaus perustuu 

terminologien tekemään selvitystyöhön, jossa he ottavat yhteyttä viranomaisiin ja kysyvät 

näiden käyttämiä erikielisiä käännösvastineita omasta nimestään. Lisäksi IT-, terminologia- ja 

dokumentaatiopalvelu tuottaa ja julkaisee listausta valtioiden nimityksistä: valtion virallinen 

pitkä nimi, lyhennenimi, asukkaiden nimitys, käytettävät adjektiivit (Auswärtiges Amt 

2019e). Alla oleva kuvakaappaus (kuva 3) on peräisin edellä mainitun julkaisun sivulta 1: 

 

Kuva 3. Esimerkki kaikille avoimesta saksalaisesta sanastotyöjulkaisusta 
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Organisaatioyksikkö ylläpitää myös mm. virkanimikelistaa ja saakin käyntikorttien 

käännöskyselyitä ministeriön työntekijöiltä. (DE4.) 

Kielten oppimiskeskus on viimeisin kielipalveluun perustettu yksikkö, sillä ennen 

siirtymistä kielipalvelun alaisuuteen keskus on alun perin ollut osa 

täydennyskoulutusyksikköä. Keskuksen vastuulla on huolehtia ulkomaanedustustoihin 

lähetettävien työntekijöiden kieliosaamisen riittävyydestä, ja se tarjoaakin opetusta 70 

kielessä, mikä kattaa Saksan ulkomaanedustustojen kielet. Opetus on osa 

siirtymisvalmennusta, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti diplomaateille, jotka siirtyvät 

asemamaahan töihin. Lisäksi muutkin työntekijät, kuten kielipalvelun kääntäjät tai 

terminologit, voivat halutessaan osallistua kieliopetukseen. Keskus on perustettu 1980-luvun 

lopussa. On arvioitu, että Saksan liittotasavallan laki ulkoministeriöstä 1980- ja 1990-lukujen 

taitteessa olisi vaikuttanut kielikoulutuksen vakiinnuttamiseen ministeriössä. Tällä hetkellä 

työntekijöiden siirtymisvelvollisuuskausilla on johdonmukaiset aikataulut, mikä on 

helpottanut kieliopetuksen järjestämistä. (DE5; DE6.) 

Kielten oppimiskeskuksessa on yhteensä kymmenen työntekijää. Päällikön lisäksi on kaksi 

kielikoordinaattoria, viisi työntekijää, joiden vastuulla ovat hallinnolliset tehtävät, kuten 

esimerkiksi tilavaraukset, laskutus ja luokkatekniikasta huolehtiminen. Tämän lisäksi kaksi 

ulkomaanedustustoihin lähdössä olevaa kääntäjä-tulkkia on muodollisesti oppimiskeskuksen 

listoilla. (DE6.) 

Kääntäjien, tulkkien ja terminologien sekä kielten oppimiskeskuksen työntekijöiden lisäksi 

kielipalvelussa työskentelevät myös vieraiden kielten assistentit, jotka ovat ministeriön 

erikoispiirre. Assistentit ovat valmistuneet vieraiden kielten opistosta ylioppilastutkintoa 

vastaavan tutkinnon jälkeen ja voivat hakea töihin esimerkiksi ulkoministeriöön, jossa he ovat 

jatkuvassa työkierrossa eri osastoissa ja yksiköissä. Heidät rekrytoidaan keskitetysti eli 

kielipalvelu ei rekrytoi heitä suoraan, vaan assistentit ohjataan aina yksikköön tai osastoon 

tietyksi ajanjaksoksi avustaviin tehtäviin. Kielipalvelussa heidän vastuulleen kuuluvat mm. 

tekstien formatointi, oikeakielisyyden tarkistaminen sekä sihteeritehtävät. (DE1; DE2.) 

 

4.1.2 Organisaation kieliasiantuntijat 

 

Alkuvuoden 2020 tilanteen mukaan Saksan ulkoministeriössä on yhteensä noin 3000 

työntekijää Saksassa sekä saman verran lähetettyjä työntekijöitä maailmalla (Auswärtiges 
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Amt 2020b). Saksan ulkoministeriön kielipalvelussa oli haastatteluhetkellä keväällä 2019 

yhteensä noin 100 työntekijää. Taulukossa 4 on esitetty kielipalvelun henkilökunnan suhde 

ministeriön muuhun henkilökuntaan. 

 

Taulukko 1. Kielipalvelun henkilöstö suhteutettuna muuhun henkilöstöön 

Ministeriön kielivalikoimaan kuuluvat seuraavat kielet: arabia, kiina, englanti, ranska, italia, 

puola, portugali, romania, venäjä, serbia, kroatia, bosnia, montenegro sekä espanja. Osa 

käännöspalvelun kääntäjistä toimii myös tulkkina. Vain englannin ja ranskan kielissä on 

selkeästi omat kääntäjänsä, joiden tehtäviin kuuluu pelkkä kääntäminen, kun taas muiden 

kielten asiantuntijat pääsääntöisesti sekä kääntävät että tulkkaavat. Kaikki tulkit eivät ole 

organisatorisesti tulkkauspalvelun henkilökuntaa, vaan osa on nimellisesti käännöspalvelussa. 

Tiukkaa jakoa kahden eri organisaatioyksikön välillä ei ole, vaan järjestelyt koetaan 

joustaviksi. (DE1; DE2.) 

Haastatteluista DE1 ja DE2 käy myös ilmi käännös- sekä tulkkauspalvelun asiantuntijoiden 

kielijakaumat. Alla olevassa taulukossa 4 on eritelty kääntäjien ja tulkkien määrä, 

kohdekielen eli muun kuin saksan syntyperäisten puhujien määrä sekä tulkkauksen 

kuuluminen työtehtäviin. Mikäli taulukon mukaan on kohdekielen syntyperäisiä puhujia, 

heidän osuutensa kaikista kieliasiantuntijoista on yleensä noin puolet. Tähän lasketaan myös 

kaksikieliset kieliasiantuntijat. Luvut on tässä esitetty siten, että on häivytetty 

kieliasiantuntijoiden varsinainen määrä. Muodollisesti osa kieliasiantuntijoista on 

tulkkauspalvelussa, osa käännöspalvelussa. Kieliasiantuntijoiden varsinaiseen määrään 

vaikuttaa mm. se, onko kyseessä osa- tai kokoaikainen työ, sekä pidettävät 

vanhempainvapaat. 

Ministeriön muu henkilöstö

Kielipalvelun henkilöstö
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Kieli Kääntäjien 

määrä 

Kohdekielen 

syntyperäiset 

puhujat 

Tulkkaus kuuluu 

työtehtäviin ainakin 

osalle 

kieliasiantuntijoista 

Tulkkien 

määrä 

Englanti 14-16 kyllä ei 4-6 

Ranska 4-6 kyllä ei 1,5 * 

Espanja 4-6 kyllä kyllä 1,5 * 

Portugali 2-4 kyllä kyllä  

Italia 1-2 kyllä kyllä  

Arabia 2-4 kyllä kyllä  

Venäjä 4-6 kyllä kyllä   

Puola 2-4 kyllä kyllä  

Romania 1-2 kyllä kyllä  
Serbia, kroatia, 

bosnia ja 

montenegro 1-2 ei kyllä   

Kiina 2-4 ei kyllä   

*yhdellä kieliasiantuntijalla kaksi aktiivista vierasta kieltä työkielenä, espanja ja 

ranska 

Taulukko 2. Kielijakauma Saksan ulkoministeriön kielipalvelussa 

Toisin kuin käännös- ja tulkkauspalvelun työntekijät kansainvälisten sopimusten 

käännöspalvelun työntekijät ovat vastuualueensa puolesta selkeästi yhdessä 

organisaatioyksikössä. Heitä on yhteensä neljä, joista kolme ovat kääntäjiä ja yksi päällikkö, 

ja he ovat koulutustaustaltaan diplomikielenkääntäjiä (saksaksi DiplomübersetzerInnen). 

Heidän työkielensä ovat englanti, ranska ja espanja, ja kaikkien äidinkieli on saksa. (DE3.) 

IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelussa on seitsemän työntekijää: yksi 

kieliassistentti, jonka työtehtäviin kuuluu IT-tuki, kirjastonhoitaja sekä viisi terminologia. 

Terminologit ovat koulutustaustaltaan kääntäjiä ja tulkkeja. Terminologien työkielet ovat 

englanti, espanja, ranska ja venäjä. Tämä lisäksi terminologit ovat pyrkineet täydentämään 

kieliosaamistaan esimerkiksi ministeriön kielten oppimiskeskuksessa tai hakemalla 

työnantajalta koulutuslomaa kielikurssia varten. Laajemman kielitaidon avulla he pystyvät 

tukemaan tiedonhaussa paremmin kielipalvelun niiden kielten kääntäjiä ja tulkkeja, joita on 

vähän kielipalvelussa. (DE4.) 

Yksi haastatteluiden teemoista oli myös rekrytointi ja työntekijöiden koulutus- ja 

työhistoriataustat. Kielipalvelun nykyisten työntekijöiden työhistoriat vaihtelevat tyypillistä 
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työuraa ei ole, vaan osa työntekijöistä on tullut esimerkiksi yksityiseltä sektorilta tai muusta 

julkishallinnosta. Kun Saksan ulkoministeriön kielipalvelu rekrytoi kääntäjiä ja tulkkeja, 

kelpoisuusvaatimuksena on suoritettu korkeakoulututkinto käännöstieteestä, tulkkauksesta tai 

kääntämisestä. Tämä käy ilmi myös saksalaisen yliopiston työpaikkailmoituksesta 

(Universität Hildsheim 2017). Haastatellussa DE1 täsmennettiin, että korkeakoulututkinto on 

maisterin- tai yliopistondiplomitutkinto riippuen siitä, onko hakija suorittanut opintonsa 

vanhassa vai uudessa tutkintojärjestelmässä. Aiemmin hakijoiksi hyväksyttiin myös filologiaa 

opiskelleita, mutta tällä hetkellä vaatimuksia on tiukennettu siten, että vain sellaisissa kielissä, 

joista ei ole tarjolla käännösalan korkeakoulututkintoa, voidaan koulutustaustaksi hyväksyä 

filologia. Lisäksi hakijalta edellytetään kahden vieraan kielen osaamista. Työhaastattelun 

ohella kielipalvelun rekrytointiprosessissa on käytössä käännöskokeet. Hakijat suorittavat 

käännöskokeita sekä vieraisiin kieliin että äidinkieleensä päin. Käännöskoekäytänteet 

saattavat vaihdella tehtäväkohtaisesti. Pääsääntöisesti hakija tekee kolme käännöskoetta, 

joista kaksi koetta on saksasta toiseen kieleen ja yksi koe toisesta kielestä saksaan. Tulkin 

tehtäviin hakeva tekee lisäksi tulkkauskokeen, jossa testataan sekä simultaani- että 

konsekutiivimenetelmän ja molempien tulkkaussuuntien hallintaa. Rekrytointiprosessiin 

osallistuneet hakijat pisteytetään, ja eniten pisteitä saanut hakija saa yleensä paikan. (DE1; 

DE2.) 

 

4.1.3 Venäjän kääntämisen piirteet organisaatiossa 

 

Kielipalvelun venäjän kääntäjien työtehtäviin kuuluvat konferenssitulkkaus ja käännöstyöt. 

Protokollan mukaan korkean tason tapaamisissa saksalainen tulkki tulkkaa saksasta venäjään 

päin eli äidinkielestä vieraaseen kieleen päin, kuten alaluvussa 4.1.2 todetaan. Toisella 

osapuolella on silloin aina oltava oma tulkki. Muissa yhteyksissä, kuten 

sopimusneuvotteluissa, saattaa käydä niin, että Saksan ulkoministeriön tulkki on yksin ja 

tulkkaa molempia suuntia. Työn toimenkuvaan liittyy matkustamista, sillä, kuten alaluvussa 

5.1 esitetään, tulkkeja tilataan niin Berliinissä kuin muualla tapahtuviin tilaisuuksiin. Saksan 

ulkoministeriö tilaa kielipalvelunsa venäjän kääntäjä-tulkkeja myös Keski-Aasian maiden 

kanssa käytäviin neuvotteluihin ja muihin tilaisuuksiin, joten venäjän kieli voi siis olla 

muutakin Venäjällä puhuttua venäjää. (DE1; DE7.) 

Kääntämisen osalta käännössuunnat ovat vaihdelleet venäjän kääntäjillä. 

Haastatteluhetkellä venäjän kääntäjät kääntävät paljon saksasta venäjään. Käännettäviä 
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tekstilajeja ovat kirjeet, asiakirjat, kannanotot, sopimukset, nootit, artikkelit, tiedotteet sekä 

Saksasta ja Saksan politiikasta kertovat tekstit. Venäjästä saksaan on aiempina vuosina 

käännetty pääosin Venäjästä kertovia artikkeleita., nyt venäjästä saksaan käännetään 

ylipäätänsä hyvin vähän. Yleisesti ottaen toimeksiannot ovat aihepiireiltään hyvin erilaisia. 

Vaikka kyse on aina ulkoasiainhallinnosta, voi tulla esimerkiksi lääketieteen tekstejä vastaan. 

(DE7.) 

Kuten alaluvussa 4.1.2 esitetään, Saksan ulkoministeriön venäjän kääntäjä-tulkit 

työskentelevät säännöllisin väliajoin Saksan Moskovan suurlähetystössä, minkä jälkeen he 

palaavat takaisin Berliiniin, ulkoministeriön kielipalveluun. Moskovassa työskentelee 

muutama lähetetty kääntäjä-tulkki sekä paikalta palkattu kääntäjä tai kääntäjiä. Saksan 

Venäjän-edustustossa kääntäjät kääntävät pääosin venäjästä saksaan. Jos työtilanne on 

haastava, toimeksiantoja saatetaan vaihtaa välillä ministeriön ja edustuston kesken, kuten 

alaluvussa 4.1.3 todettiin. (DE1; DE2; DE7.) 

 

4.2 Suomi 

4.2.1 Käännös- ja kielipalvelutoiminnan esittely 

 

Valtionhallinnon kääntämisellä on pitkät perinteet Suomessa. Ruotsin vallan aikana 1500-

luvulla Suomessa käännettiin ruotsista suomeksi hallinnollisia tekstejä (Häkkinen 2007: 28). 

Ensimmäinen valtionhallintoa palveleva kääntäjän virka oli suomen kääntäjän virka, joka 

sijoitettiin kansliakollegioon Ruotsissa Tukholmassa ja vakinaistettiin 1770-luvun lopussa 

(Koivusalo 2007: 38). Aloite viran perustamisesta tuli 1730-luvulla Suomen 

talonpoikaissäädyltä, ja se sai tukea muiltakin säädyiltä, sillä suomalaisille oli ollut tärkeää 

saada ruotsinkieliset asetukset ja säädökset suomeksi (mp.). 

Kun Suomi siirtyi osaksi Venäjän suurruhtinaskuntaa vuonna 1809, ensimmäinen suomen 

kääntäjän virka perustettiin Suomen keskushallintoelimeen hallituskonseljiin vuonna 1810, 

kun taas venäjän kääntäjän virka perustettiin 1819 (Spåre 1863: 383–384). Myöhemmin 

hallituskonseljin nimeksi vaihtui senaatti. Kääntäjät käänsivät kolmen kielen, ruotsin, suomen 

ja venäjän, välillä. Tämä käytäntö jatkui aina Suomen itsenäistymiseen saakka (Thylin-Klaus 

2012: 264). Kääntäjien sijoitus senaatissa muuttui vuonna 1892, kun perustettiin senaatin 

talousosaston kanslian kielenkääntäjäkonttori (Savolainen 2011: 27; Thylin-Klaus 2012: 264). 
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Noihin aikoihin 1800-luvun lopussa käännösten lähdekieli oli muuttunut ruotsista suomeksi 

(ks. Savolainen 2011: 25). 

Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 1917 senaatista tuli sitä seuraavana vuonna 

valtioneuvosto ja senaatin talousosaston nimeksi vaihtui valtioneuvoston kanslia (Savolainen 

2011: 43). Senaatin kielenkääntäjäkonttori muuttui valtioneuvoston kanslian 

käännöstoimistoksi, joka organisaatioyksikön nimenä säilyi aina vuonna 2015 tapahtuneeseen 

organisaatiomuutokseen saakka. 

Valtioneuvoston kanslian käännöstoimiston kääntäjillä oli edelleen työkielinä ruotsi, suomi 

ja venäjä. On tiedossa, että kääntäjät yrittivät aktiivisesti parantaa palkkaustasoaan vuosina 

1918 ja 1923, sillä he olivat taloudellisesti huonomassa asemassa kuin muut virkamiehet 

(Savolainen 2011: 44). 

Kun vuonna 1918 perustettiin ulkoasiaintoimituskunta, josta tuli Suomen ulkoministeriö, 

valtioneuvoston käännöstoimiston venäjän kääntäjät siirtyivät sinne (Thylin-Klaus 2012: 

264). Ulkoministeriö oli siis toinen Suomen keskushallintoelin, jossa alkoi työskennellä 

kääntäjiä valtionhallinnon tarpeisiin. Sinne palkattiin myös kääntäjiä, joiden vastuulla oli 

muitakin kieliä kuin suomi, ruotsi ja venäjä. On esimerkiksi tiedossa, että 1920-luvulla siellä 

palveli ainakin ranskan kääntäjä (Virtanen 2019: 22). Näin ollen historiallisesti 

ulkoasiainhallinnolla on ollut keskeinen rooli sen kannalta, miten kääntäminen ja kääntäjän 

ammatti ovat vakiintuneet valtionhallinnossa. Lisäksi kielitaidon merkitystä 

ulkoasiainhallinnossa on tiedostettu. Esimerkiksi Jukka Nevakivi (1988: 299) on maininnut, 

että kun Suomi oli jälleenrakentamassa ulkomaanedustusta toisen maailmansodan 

päättymisen jälkeen, englannin ja ranskan kielten kääntäjistä oli jatkuva pula, samoin 

kielitaitoisista juristeista. 

Suomen ulkoministeriössä ei ainakaan vuoteen 1956 saakka ollut erillistä kääntämiseen 

keskittyvää isompaa organisaatioyksikköä, mutta palkkaluetteloiden mukaan kääntäjiä on 

kuitenkin ollut joka tapauksessa (ks. Jukka Nevakivi 1988). Toisaalta Nevakivi (mas. 223) 

kirjoittaa, että vuoden 1945 lopussa Suomen ulkoministeriön B-osaston 

välirauhansopimusasioita käsittelevän sotilastoimiston alaisuudessa oli käännöstoimisto. 

Nevakiven lisäksi Soikkanen (2003, 2008) on tarkastellut ulkoasiainhallinnon historiaa. 

Tiedossa on ainakin, että ulkoministeriössä on ollut käännösjaosto, joka ennen vuoden 1971 

organisaatiouudistusta oli hallinnollisen osaston yleisessä toimistossa ja uudistuksen jälkeen 

saman osaston arkisto- ja kansliatoimistossa (Soikkanen 2008: 231, 234). 
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Suomen valtion kääntäjien kieliparien jakauma 1980-luvulla oli seuraava: suomi–ruotsi, 

suomi–englanti, suomi–venäjä, minkä jälkeen oli suomi–saksa ja suomi–ranska (Sandbacka 

1986: 56). Hallinnon sanastotyön sijoitusta sekä valtionhallinnon käännöstoiminnan 

koordinointia on pohdittu 1980-luvusta lähtien (Kielipalvelutyöryhmä 1988: 2). Lopuksi 

valtioneuvoston kanslian yleisen osaston käännöstoimistoon perustettiin terminologiapalvelu 

vuonna 1988. Palvelun vastuulla on ollut termineuvonta, joka oli tarkoitettu sekä 

ministeriöille että tavallisille kansalaisille. (Virtanen 2019: 22.) Nykyinen valtioneuvoston 

kanslian kielipalveluiden tukiyksikkö on kehittynyt nimenomaan terminologiapalvelusta. 

Ennen vuoden 2015 organisaatiouudistusta valtioneuvoston käännöstoimisto oli hallinto- ja 

palveluosastossa (Savolainen 2011: 68).  

Valtionhallinnossa on hankittu käännöspalveluita myös ulkoisilta toimijoilta siten, että 

jokainen virasto hoitanut tilauksensa itse ja noudattanut valtiovarainministeriön palkkio-

ohjetta (Sandbacka 1986:85). Käännöksiä tekevien virkanimikkeissä on ollut tuolloin 

vaihtelua, samoin kääntäjien tehtävämäärityksissä ja pätevyysvaatimuksissa (mts. 77–78; 71). 

Kääntäjien yhteistä verkostoa tai jatkokoulutusmahdollisuuksia ei ole ollut (mts. 14; 61). 

Kielipalvelutyöryhmän muistiosta (1988: 2) käy toisaalta ilmi, että kääntäjien palkkausta ja 

urakehitystä on haluttu kehittää. 

1980-luvun alussa Suomen ulkoministeriössä oli arkisto- ja kansliatoimiston yhteydessä 

käännösjaosto, jossa oli venäjän ja englannin kääntäjiä sekä saksan ja ranskan kääntäjä. 

Käännösjaostossa työskenteli myös toimistosihteeri, jonka tehtäviin kuului käännösten 

kirjoittaminen puhtaaksi. Tuohon aikaan ministeriön oikeudellisessa osastossa taas 

työskentelivät englannin, ruotsin ja venäjän kääntäjät. Ministeriössä oli siis sekä keskitettyä 

että hajautettua käännöstoimintaa. Kääntäjät olivat keskitetyn käännösjaoston lisäksi 

substanssiosastossa. Lisäksi ministeriön yhteydessä toimivat Suomen ja Neuvostoliiton 

välinen talouskomissio, tieteellis-tekninen komitea, jonka vastuulla oli Suomen ja 

Neuvostoliiton välinen tieteellis-tekninen yhteistyö, sekä Suomen ja SEVin eli Suomen ja 

Sosialististen maiden keskinäisen avun järjestön välinen sihteeristö. Näissä toimielimissä 

työskentelivät venäjän kääntäjät. (FI5.) 

Suomen ulkoministeriön käännösjaosto hajautettiin eri osastoille 1980–90-lukujen 

vaihteessa. Muutaman vuoden jälkeen perustettiin kuitenkin ministeriöön kielipalvelu, jonne 

osa kääntäjistä palasi. Hajauttaminen kesti siis hyvin vähän aikaa. Kun Neuvostoliitto lakkasi 

olemasta vuonna 1991, ulkoministeriön yhteydessä toimivan Neuvostoliiton-kaupan toimiston 

venäjän kääntäjä siirtyi poliittiseen osastoon, jonka vastuulla olivat Venäjän, IVY-maiden, 

Baltian maiden, Balkanin alueen ja itäisen Keski-Euroopan suhteet. Myös muut venäjän 
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kääntäjät olivat tuona ajanjaksona samassa poliittisessa osastossa. Neuvostoliiton lakkaamisen 

jälkeen talouskomissio sekä tieteellis-tekninen komitea olivat vielä joitakin vuosia olemassa. 

Näiden organisaatioyksikköjen sekä poliittisen osaston venäjän kääntäjät siirtyivät vuonna 

1997 perustettuun Venäjän yksikköön. Myös kielipalvelun venäjän kääntäjä siirtyi sinne 

2000-luvun alussa. Venäjän kääntäjät pysyivät Venäjän yksikössä vuoteen 2015 asti. (FI5.) 

Kun kielipalvelun muut kääntäjät siirtyivät esimerkiksi oikeudelliseen osastoon tai jäivät 

eläkkeelle 2000-luvulla, ulkoministeriön kielipalvelu lakkasi olemasta. Myöhemmin 

oikeudellisesta osastosta tuli oikeuspalvelu. On tiedossa, että noihin aikoihin ennen vuotta 

2015 ulkoministeriössä työskenteli kaksi englannin sekä kaksi ruotsin kääntäjää. Toinen 

englannin kääntäjistä oli oikeuspalveluissa. Hänen vastuullaan olivat oikeudelliset 

käännökset, ja hän suomensi englannista mm. kansainvälisiä sopimuksia. Hänen lisäkseen 

oikeuspalveluissa työskenteli toinen ruotsin kääntäjistä, joka vastasi oikeudellisten tekstien 

kääntämisestä. Toinen englannin kääntäjistä oli sen sijaan tietohallinnossa, ja hänen 

vastuullaan olivat muut käännökset, kuten tiedotteet. Toinen ruotsin kääntäjistä oli 

viestintäosastolla ja käänsi mm. tiedotteita sekä muita viestintään liittyviä tekstejä. (FI4; FI5.) 

Ulkoministeriön tulkkauspalveluiden osalta tilanne on ollut seuraava: pääosin vain venäjän 

kielen kääntäjät myös tulkkasivat. Historian saatossa tilanne on siis muuttunut, sillä aiemmin 

muidenkin kielten kääntäjät tekivät tulkkauksia. Tulkkauksen historiasta ulkoministeriössä 

todetaan näin: 

(2) Englannin kääntäjän tehtäviin on tulkkaus kuulunut Kekkosen aikana. Että siitä on niinkin 

pitkä aika. Mutta se oli myös ministeriön englannin kääntäjä, joka tulkkasi. [– –] käynyt 

tulkkaamassa jossain neuvotteluissa. [– –] [K]yllähän aikoinaan saksan ja ranskan kääntäjä myös 

kävi jotain valtuuskuntia tulkkaamassa. (FI5) 

Vuonna 2014 ulkoministeriössä oli siis yhteensä kahdeksan kääntäjää, joista kaksi olivat 

ruotsin, kaksi englannin sekä neljä venäjän kääntäjiä. (FI4; FI5; Virtanen 2019: 24). Venäjän 

kääntäjien henkilöstömäärästä päätellen venäjän asema oli nimenomaan ulkoministeriössä 

hyvin keskeinen verrattuna muihin Suomen ministeriöihin, sillä ulkoministeriön lisäksi yksi 

venäjän kääntäjä oli työ- ja elinkeinoministeriössä (ks. Virtanen 2019: 24). Venäjällä ja 

venäjän kielellä on myös edelleen vahva asema Suomen ulkomaankaupassa (Ristolainen ym. 

2021). 

Suomen valtionhallinnossa ruotsin kääntäjät ovat ensisijaisesti kääntäneet Suomen kielilain 

7 luvun 30–32 pykäliin perustuvia tekstejä (Kielilaki 423/2003) sekä pohjaismaiseen 

yhteistyöhön liittyviä tekstejä. Englannin kääntäjiä työllisti valtionhallinnossa eniten 

kansainvälinen yhteistyö sekä kansainväliselle yleisölle tarkoitetut tekstit (Virtanen 2019: 24–
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25.). Venäjän kääntäjillä valtionhallinnossa taas oli erityinen ja poikkeuksellinen asema 

historiallisista syistä johtuen. Institutionaalinen kääntäminen Suomen valtionhallinnossa 

palveli siis kielilain täytäntöönpanemista, kansainvälisten suhteiden solmimista ja ylläpitoa 

sekä Venäjään ja entiseen Neuvostoliittoon liittyvien asioiden hoitamista. 

2010-luvun puolessavälissä Suomen ministeriöiden käännöstoiminta koki isoja muutoksia. 

Vuonna 2015 Keskushallinnon uudistus -hankkeen puitteissa ministeriöiden kääntäjät 

keskitettiin valtioneuvoston kanslian hallintoyksikköön, ja suurin osa kääntäjistä siirtyi 

samoihin tiloihin (Valtioneuvosto 2015; Virtanen 2019: 29–30). Samanhenkistä hanketta 

suunniteltiin esimerkiksi jo vuosina 2006–2007 (Valtioneuvoston kanslia 2006; 

Valtioneuvoston kanslia 2019b). Ennen organisaatiomuutosta valtion kääntäjillä ja muilla 

kieliasiantuntijoilla oli oma verkosto, mikä tuki valtionhallinnon kieliasiantuntijoiden 

identiteetin rakentamista (ks. Virtanen 2019: 25). Hankkeen tarkoitusta kuvaillaan näin: 

(3) Ja sitten siinä yhteydessä ruvettiin, kun siinä on erilaisia tämmöisiä tukitoimintoja haluttiin 

yhdistää, niin yhdestä tuli sitten tämä kääntäminenkin. Ja sehän koski sitten kaikkia ministeriöitä 

ja kaikkia kääntäjiä. (FI5) 

Suomen ulkoministeriön näkökulmasta Keskushallinnon uudistus -hanke tarkoitti, että 

ministeriön kääntäjät siirtyivät omista osastoistaan ja yksiköistään valtioneuvoston kanslian 

hallintoyksikköön. Ministeriöiden ruotsin kääntäjät siirrettiin ruotsin kielen yksikköön, jossa 

oli ennestään valtioneuvoston käännöstoimiston ruotsin säädöskääntäjiä. Sekä englannin että 

venäjän kääntäjät siirrettiin vastaavasti vieraiden kielten yksikköön, englannin ja venäjän 

tiimeihin. Venäjän tiimin suurin asiakas onkin nykyään nimenomaan ulkoministeriö, ja 

samoin englannin puolella ulkoministeriöstä tulee eniten töitä kappalemääräisesti. 

Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan kääntäjien virkanimikkeet ovat 

nykypäivänä pääosin asiantuntija tai erityisasiantuntija. Asiantuntijan ja erityisasiantuntijan 

tehtävänimikkeillä ei ole varsinaisesti työnjaon kannalta eroja, vaan ne perustuvat aiempiin 

kielenkääntäjän ja ylikielenkääntäjän nimikkeisiin sekä palkkauksen yhteensovittamiseen. 

(FI1; FI2.) 

Näin ollen nykypäivänä Suomen ulkoministeriön kielipalveluista vastaava 

organisaatioyksikkö sijoittuu valtioneuvoston kanslian hallintoyksikköön ja on nimeltään 

käännös- ja kielitoimiala. Käännös- ja kielitoimialan rakenne sekä sijainti koko toimielimen 

hierarkiassa on esitetty kuvassa 4. Kyseessä on pelkistetty versio (ks. Valtioneuvoston kanslia 

2018). 
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Kuva 4. Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielipalvelutoiminnan pelkistetty organisaatiokaavio 

 

 

 

Kuva 5. Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan toimeksiantajat 
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Käännös- ja kielitoimialalla ovat ruotsin kielen yksikkö, vieraiden kielten yksikkö sekä 

kielipalveluiden tukiyksikkö. Kaikki edellä mainitut paitsi säädöskääntämisen toinen ryhmä 

tuottavat kielipalveluita myös Suomen ulkoministeriölle. Käännös- ja kielitoimialan 

toimeksiantajat on havainnollistettu kuvassa 5. Ministeriöiden lisäksi käännös- ja kielitoimiala 

palvelee myös presidentin kansliaa sekä oikeuskanslerin virastoa. Tietyn ministeriön 

pääasiallisista käännöksistä vastaavia kääntäjiä kutsutaan organisaatiossa vastuukääntäjiksi, 

esimerkiksi ulkoministeriön käännöksiä hoitava asiantuntija tai erityisasiantuntija on 

ulkoministeriön vastuukääntäjä. (FI2.) 

Ruotsin kielen yksikön säädöskääntämisen ryhmän I tehtävänä on kääntää ruotsiksi mm. 

hallituksen esitykset, asetukset sekä muut ministeriöiden määräykset ja päätökset, hallituksen 

ohjelma, pääministerin ja hallituksen tiedonannot ja ilmoitukset, välikysymykset jne. 

Ajankohtaiskääntämisen ryhmän vastuulla taas on kaikki muut ruotsin käännökset, kuten 

tiedotteet, ministeriöiden verkkotekstit, raportit, viranhakuilmoitukset, esitteet sekä 

sosiaalisen median julkaisut (Twitter; Facebook). Työnjako ajankohtais- ja säädösryhmän 

välillä on periaatteessa selkeä, vaikka poikkeuksiakin on. Esimerkiksi ajankohtaisryhmässä 

oleva erään ministeriön vastuukääntäjä kääntää ministeriöltään tulevat ajankohtaistekstit ja 

säädökset. Nämä asiat käsiteltiin haastattelussa FI1. 

Vieraiden kielten yksikössä toimii kaksi tiimiä: englannin ja venäjän tiimi. Tiimijako ei ole 

virallisessa organisaatiorakenteessa hallinnollisista syistä. Englannin tiimin tehtäviin kuuluu 

kääntäminen ja kielenhuolto. Virkamiehillä on mahdollisuus kysyä kielenkäyttöön tai 

johonkin termiin liittyviä kysymyksiä tiimiltä sähköpostitse sekä lähettää englanniksi 

kirjoitettu teksti kielentarkistukseen. Venäjän tiimin vastuulla ovat taas käännökset ja 

konsekutiivitulkkaus. Jako kahteen tiimiin perustuu siihen, että kukin tiimi vastaa omasta 

kielestään. (FI2.) 

Kielipalveluiden tukiyksikön tehtäviin kuuluu käännöspalveluiden ostopalvelut eli 

ulkoistaminen ja kilpailuttaminen, sanastotyö sekä käännöstyökalujen tekninen tuki. Tämän 

lisäksi tukiyksikkö kehittää ministeriöiden ja valtioneuvoston hyvää virkakieltä laatimalla 

hyvän virkakielen ohjeita ja osallistumalla virkakielihankkeisiin. (FI3.) 

Suomessa käännös- ja kielitoimiala tarjoaa tulkkausta ainoastaan venäjän kielen osalta. 

Muiden kielten tulkkauspalveluista kerrotaan seuraavaa: 

(4) Me neuvotaan [ministeriöitä] kyllä, mutta he tilaavat itse, hankkivat itse ja maksavat itse 

tulkkauspalvelut. Se johtuu siitä, että heillä on siellä ministeriöissä aina paras tieto siitä, mihin 

tilaisuuteen se tulkkaus esimerkiksi liittyy ja minkälaisia yksityiskohtia sen tilaisuuden 

järjestämisessä on. Se on paljon parempi sillä tavalla. Tulkkauskieletkin vaihtelevat tosi paljon. 

Niitä ei oikein pysty edes kilpailuttamaan järkevällä tavalla. Tarpeita on silloin tällöin, niin ei ole 
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semmoista poolia tällä hetkellä, enkä tiedä, onko se edes järkevää, että olisi. Koska ei tiedetä, onko 

tulkki silloin käytettävissä, kun olisi tarvetta. (FI3) 

Kääntämisen ja tulkkauksen ohella ulkoasiainhallinnossa tarvitaan virkamiesten 

kielikoulutusta, ja Suomen ulkoministeriössä järjestetäänkin kielikursseja työntekijöille. 

Kielikurssit on kilpailutettu, ja kielikursseilla opettavat ulkopuoliset opettajat. Opetuksen 

koordinointi tapahtuu Suomen ulkoministeriön kotisivujen (2020b) mukaan henkilöstön 

kehittämis- ja työhyvinvointiyksikkö -nimisessä organisaatioyksikössä, joka kuuluu 

hallintopalvelut-nimiseen organisaatioyksikköön. (FI4.) 

Ennen organisaatiouudistusta Suomen ulkoministeriön kääntäjät osallistuivat 

päivystykseen. Organisaatiomuutoksen jälkeen kehitettiin vapaaehtoinen varallaolojärjestelmä 

kriisitilanteita varten. Toimeksiantajat voivat pyytää erittäin tärkeitä ja kiireellisiä käännöksiä 

virka-ajan ulkopuolella, ja kääntäjät saavat tästä työstä erilliskorvauksen. (FI2; FI4.) 

Vaikka Suomen edustustoissa tapahtuva käännöstoiminta ei olekaan tämän tutkielman 

aiheena, haastatteluissa kysyin myös edustustojen tilanteesta: voiko ulkomaanedustustoilta 

tulla toimeksiantoja valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalle ja toisinpäin sekä 

minkälaista yhteistyötä käännös- ja kielitoimiala tekee edustustojen kanssa. Haastatteluista 

saatujen tietojen perusteella valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala ei tuota 

käännöspalveluita edustustoille, ja tämä koskee kaikkia käännös- ja kielitoimialan kieliä eli 

englantia, ruotsia ja venäjää. Syy tähän on se, että kääntämistä edustustoille ei ole alun perin 

resursoitu. Poikkeuksena on ollut tapauksia, joissa nimenomaan ulkoministeriö eikä 

yksittäinen edustusto on tilannut käännökset kaikkien edustustojen käyttöön. Esimerkkinä 

tästä ovat verkkosivu-uudistukset, joiden puitteissa edustustojen kotisivujen vakiotekstit ja 

niiden käännökset yhtenäistettiin. (FI1; FI2; FI4.) 

Vaikka virallisesti yhteistyötä edustustojen kieliasiantuntijoiden kanssa ei tehdäkään kuten 

Saksassa, haastatteluista FI4 ja FI5 kävi ilmi, että valtioneuvoston kanslian kääntäjät ovat 

kuitenkin jossain tapauksissa yhteydessä edustustojen kääntäjiin. Esimerkiksi ulkoministeriön 

ruotsin vastuukääntäjä teki yhteistyötä Tukholman suurlähetystössä työskentelevän ja 

käännöksiä tekevän tiedottajan kanssa nimenomaan edustustojen ruotsinkielisten sivujen 

käännösten tiimoilta ja koki yhteistyön hyödylliseksi. 

Venäjän osalta tilanne on aikaisemmin ollut eri kuin englannissa ja ruotsissa, sillä 

ulkoministeriön venäjän kääntäjät olivat välillä siirtyneet edustustoihin Venäjälle töihin. Tästä 

kerrotaan seuraavaa: 

(6) [U]lkoministeriössähän osa virkamiehistä on ja itse asiassa aika paljonkin siirtymävelvollisia, 

mutta kielenkääntäjät ovat aina olleet erityisvirkamiehiä, joilla ei siirtymävelvollisuutta ole. Sitten 

se on aina ollut sen mukaan, että onko ollut kiinnostusta lähteä. Aikaisemmin kysyttiin, että onko 
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kukaan kiinnostunut lähtemään ja itse asiassa vasta aika myöhäisessä vaiheessa [– –] on tullut 

ajankohtaiseksi se, että on haettu ulkoa kääntäjää, kun ei ole sitten kukaan omasta väestä ei ollut 

kiinnostunut. (FI5) 

Nykypäivänä Suomen Venäjän-edustustojen kielenkääntäjän virka on avoimesti haussa, ja 

myös valtion kääntäjät ovat samalla viivalla rekrytoinnissa. Vaikka pääsääntöisesti 

ulkomaanedustojen kääntäjät palkataan asemamaasta, jolloin palkkaus perustuu asemamaan 

palkkaukseen, Suomen Venäjän-edustustojen kääntäjät palkataan nimenomaan 

ulkoministeriön virkaan. Kyseessä on siis perinne. 

Kuten edellä on esitetty, Suomen Venäjän-edustustojen kanssa ei jaeta työtehtäviä. 

Ammatillista yhteistyötä tehdään kuitenkin esimerkiksi jakamalla käännösmuisteja sekä 

keskustelemalla sanastotyöstä. Valtioneuvoston kanslian kielipalveluiden tukiyksikkö ei 

virallisesti tue edustustojen kääntäjiä, vaikka joissain tilanteissa tukiyksikkö onkin ollut 

mukana esimerkiksi kouluttamassa edustustojen kääntäjiä Venäjällä käännösmuistiohjelman 

käytössä. Tästä kerrotaan seuraavaa: 

(7) Mutta esimerkiksi [– –] [Pietarissa] ja Moskovassa oli kielenkääntäj[i]ä, [– –] hankittiin sitten 

nämä käännösmuistiohjelmat ja perusteltiin nimenomaan sillä, että näin [edustustojen kääntäjät 

voivat] [– –] hyödyntää myös Helsingin käännöksiä, että [– –] saadaan muistit, ja se kehittää [– –

] [edustustojen kääntäjien] työtä kaiken tavoin. Niin [– –] [Pietarin ja Moskovan kääntäjät 

pääsivät] virkamatkalle Helsinkiin, jossa [– –] [valtioneuvoston kanslian hallintoyksiköstä] tuli 

guru neuvomaan [– –]. (FI5) 

 

4.2.2 Organisaation kieliasiantuntijat 

 

Suomen ulkoministeriön työntekijöiden määrä on ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 mukaan 

noin 820 Suomessa, minkä lisäksi on noin 550 ulkomailla lähetettyä työntekijää 

(Ulkoministeriö 2020c). Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla työskentelee 

yhteensä noin 70 henkilöä haastatteluista FI1 sekä FI2 saatujen tietojen mukaan. Yhteensä 

valtioneuvoston kansliassa oli vuonna 2019 noin 690 työntekijää (Valtioneuvoston kanslia 

2020). Taulukossa 5 on esitetty käännös- ja kielitoimialan henkilökunnan suhde organisaation 

muuhun henkilökuntaan, kun taas taulukko 6 näyttää ulkoministeriön vastuukääntäjien 

osuuden käännös- ja kielitoimialan koko henkilökunnasta. 
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Taulukko 3. Käännös- ja kielitoimialan henkilöstö suhteutettuna muuhun henkilöstöön 

 

 

Taulukko 4. Ulkoministeriöltä tulevista toimeksiannoista vastaavien kääntäjien osuus 

suhteutettuna muuhun henkilöstöön 

Seuraavassa taulukossa 7 on kuvattu Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja 

kielitoimialan kieliasiantuntijoiden jakauma kielittäin. Taulukossa on eritelty kääntäjien 

määrä, kohdekielen eli tässä tapauksessa muun kuin suomen syntyperäisten puhujien määrä 

sekä tulkkauksen kuuluminen työtehtäviin. Tiedot perustuvat haastatteluihin FI1, FI2, FI4 

sekä FI5. Muiden kuin ulkoministeriön vastuukääntäjien osalta tiedot on osittain häivytetty. 

 

 

 

 

Valtioneuvoston kanslian muu henkilöstö

Käännös- ja kielitoimialan henkilöstö

Käännös- ja kielitoimialan muu henkilöstö

Ulkoministeriön kielipalveluista vastaavat kääntäjät
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Yhteensä 

kieliasiantuntijoita 

Ulkoministeriön 

vastuukääntäjät 

Kohdekielen 

syntyperäiset 

puhujat 

Myös 

tulkkaus 

kuuluu 

työtehtäviin. 

Ruotsin kielen 

yksikkö 

noin 40 2, joista suurin osa 

ruotsin 

syntyperäisiä 

puhujia 

ei 

 - 

ajankohtaiskääntämisen 

ryhmä 

 
1 kääntäjä kyllä ei 

 - säädöskääntämisen 

ryhmä 

 
1 kääntäjä kyllä ei 

Vieraiden kielten 

yksikkö 

hieman alle 20 
 

2 englannin 

tiimissä 

 

 - englannin tiimi 
 

2 kääntäjää ei ei 

 - venäjän tiimi 
 

3 +1 kääntäjää * ei kyllä 

* ei ole vastuuministeriöjakoa 

Taulukko 5. Suomen valtioneuvoston kanslian kielijakauma 

 

Kuten taulukosta 7 käy ilmi, ruotsin kielen yksikössä on kaksi kieliasiantuntijaa, joiden 

vastuulla ulkoministeriön käännökset ovat eli he ovat ulkoministeriön vastuukääntäjiä. He 

ovat molemmat äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Toinen kääntäjistä on säädöskääntämisen 

ryhmässä, ja hänen vastuullaan on säädöskäännökset. Toinen kääntäjistä on vastaavasti 

ajankohtaiskääntämisen ryhmässä ja kääntää ulkoministeriöstä tulevat muut tekstit. Heidän 

koulutustaustansa eivät eroa yksikön muiden kääntäjien koulutustaustoista: toinen on saanut 

kääntäjänkoulutuksen, toisella on alun perin muun alan humanistikoulutus. Muun alan 

koulutuksen saaneen kääntäjän ammatti-identiteetti muovautuu ajan myötä, mikä ilmi 

haastattelusta FI4: 

(5) Mulla kesti kyllä monta vuotta, että mä sanoin, että tein työtä kääntäjänä. 

Ruotsin kielen yksikön kääntäjien koulutustausta vaihtelee nimittäin, sillä yksikössä 

työskentelee sekä kääntäjänkoulutuksen että muun alan koulutuksen saaneita, kuten poliisi-, 

ekonomi-, biologi-, valtiotieteilijäkoulutuksen saaneita. Tästä syystä työntekijöiden 

työhistoriassa on eroja: osa kieliasiantuntijoista on alun perin ollut muissa tehtävissä ja 

siirtynyt myöhemmin käännösalalle. Haastatteluiden FI1 ja FI4 perusteella monialaisuus 

koetaan hyödylliseksi yksikössä. 

Vieraiden kielten yksikössä on vuorostaan kaksi tiimiä, englannin sekä venäjän tiimi, ja 

haastatteluhetkellä vuonna 2019 oli lisäksi EU-puheenjohtajakauden tiimi. Englannin tiimistä 
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kaksi kieliasiantuntijaa on englannin syntyperäisiä puhujia. Heistä toinen toimii 

kielentarkistajana. Venäjän tiimissä on taas vakituisesti kolme kieliasiantuntijaa sekä yksi 

kieliasiantuntija henkilökiertojärjestelyn kautta. Venäjän tiimin työntekijöiden äidinkieli on 

suomi. Haastattelussa FI2 nousi esiin, että kääntämisellä vieraaseen kieleen, kuten englanniksi 

tai venäjäksi, on valtionhallinnossa pitkä perinne kääntäjien ammattitaidon ja 

kääntäjänkoulutuksen ansiosta, mistä syystä tässä ei koeta suurta ongelmaa. Vieraiden kielten 

yksikön kieliasiantuntijat ovat valmistuneet pääosin filologi- tai kääntäjänkoulutuksesta, ja 

heillä on yleisesti ottaen myös pitkät työurat julkishallinnon käännöstehtävissä. 

Ulkoministeriön käännöksistä vastaavia on englannin tiimissä kaksi: toinen kääntäjistä 

vastaa ainoastaan oikeudellisten tekstien, kuten valtionsopimusten, kääntämisestä, kun taas 

toisen kääntäjän vastuulla ovat muut tekstit. Venäjän kohdalla tilanne on eri, sillä kaikki 

venäjän tiimin kääntäjät kääntävät ulkoministeriön tekstejä, minkä lisäksi he tulkkaavat 

ulkoministeriön pyynnöstä. 

Käännös- ja kielitoimialan virkoille edellytyksenä on soveltuva korkeakoulututkinto sekä 

3–5 työkokemus julkishallinnollisten tekstien kääntämisestä. Rekrytointiin on yleensä 

kuulunut muun haastattelun ohella käännöskoe. Venäjän kielessä on lisäksi toteutettu 

tulkkauskoe. Aiemmin Suomen ulkoministeriössä vielä 1980-luvun alussa tulkkauskokeen 

sijasta käytettiin venäjäksi käytävää keskustelua samantyyliseen tarkoitukseen. (FI1; FI2; 

FI5.) 

Valtioneuvoston kanslian kielipalveluiden tukiyksikössä työskentelevät seitsemän 

henkilöä, joista kaksi on palvelukoordinaattoria. Palvelukoordinaattorien vastuulla ovat 

käännösten ostopalvelut sekä tilastointi ja raportointi. Heidän lisäkseen yksikköön kuuluvat 

kieliteknologiaan parissa työskentelevät erityisasiantuntijat. Käännösmuistin ja termipankin 

lisäksi erityisasiantuntijat huolehtivat konekääntämisen kehittämisestä. Tukiyksikössä on 

myös kaksi terminologia, joiden tehtäviin kuuluu sanastotyö. Samaan tapaan kuin kahdessa 

muussa käännös- ja kielitoimialan yksikössä tukiyksikön työntekijöillä on verrattain pitkä 

työhistoria valtionhallinnossa alkaen noin 10 vuodesta. Yksikön työntekijöiden 

koulutustaustat ovat kielissä tai kääntämisessä sekä informaatiotutkimuksessa. (FI3.). 

Kaikille virkamiehille tarkoitettujen koulutusten lisäksi käännös- ja kielitoimialalla 

pyritään kehittämään nimenomaan kieliasiantuntijoille tarkoitettua koulutusta. Käytössä on 

esimerkiksi ollut kielikurssimatka Iso-Britanniaan englannin kääntäjille. Lisäksi 

kieliasiantuntijat saattavat osallistua myös EU-tasoisiin koulutusohjelmiin. (FI2.) 
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4.2.3 Venäjän kääntämisen piirteet organisaatiossa 

 

Historiallisesti Suomen ulkoministeriössä on ollut paljon venäjän kääntäjiä palveluksessa: 

ulkoministeriön yhteydessä oli ennen Neuvostoliiton hajoamista Suomen ja Neuvostoliiton 

välinen talouskomissio, tieteellis-tekninen komitea, jonka vastuulla oli Suomen ja 

Neuvostoliiton välinen tieteellis-tekninen yhteistyö, sekä SEVin eli sosialististen valtioiden 

Keskinäisen taloudellisen avun neuvoston sihteeristö. Lisäksi ulkoministeriössä toimi 

Neuvostoliiton-kaupan toimisto, jossa oli myös venäjän kääntäjä. Näin ollen venäjän 

kääntäjien käännöstöiden kirjo on siis aina ollut hyvin monipuolinen, minkä lisäksi on 

saattanut tulla vastaan muidenkin ministeriöiden käännöksiä, jotka ovat liittyneet 

Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän kanssa tehtyyn yhteistyöhön. (FI5.) 

Nykypäivänä valtioneuvoston kanslian venäjän kääntäjien tiimissä ei ole jakoa 

vastuuministeriöittäin (ks. alaluku 5.2). Venäjän tiimin erityispiirteenä on Suomi Venäjän 

mediassa -uutiskatsauksen laatiminen. Kääntäjät tekevät suomenkielisen uutiskoosteen 

referoimalla Venäjältä tullutta katsausta, jossa Suomi esiintyy Venäjän päämediassa. Tämä 

käy ilmi haastatteluista FI2 ja FI5. Tulkkaustoimeksiannot ovat taas olleet osa Suomen 

ulkoministeriön venäjän kääntäjien työnkuvaan jo pitkään , mistä kertoo mm. Helsingin 

Sanomissa julkaistu muistokirjoitus tunnetusta venäjän kielen tulkista Kustaa Loikkasesta 

(Välkevirta 1990). Tällä hetkellä työtehtäviin kuuluvat siis kääntäminen, uutiskatsauksen 

käännösreferointi sekä tulkkaus (Valtioneuvoston kanslia 2019a).  

Lisäksi valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla työskentelee terminologi, 

joka osaa venäjää ja jonka kanssa venäjän kääntäjät tekevät terminologista yhteistyötä. Ennen 

kääntäjien keskittämistä valtioneuvoston kansliaan venäjän termiprojekteja toteutettiin 

erillisen rahoituksen avulla, jolloin sanastot julkaistiin ja oli erikseen projektihenkilöstöä. 

(FI2; FI5.) 
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5 Tutkimuskohteena vakiintuneet toimintatavat 

 

Tässä luvussa käsittelen organisaatioiden vakiintuneita toimintatapoja, sillä institutionaalisen 

käännöskulttuurin kannalta tämä on tärkeä osa-alue. Kuvailen työnkulkuja alaluvuissa 5.1.1 ja 

5.2.1 ja tarkastelen Saksan ja Suomen ulkoministeriöiden toimeksiantoja. ISO 17100:2015 -

laatustandardin suomenkielisen version mukaan kääntämisen työnkulku tarkoittaa 

”kohdekielisen sisällön luomiseen liittyviä prosesseja tai niiden osia”. Minkälaiset tilaukset 

tulevat Saksan ulkoministeriön kielipalvelulle sekä valtioneuvoston kanslian käännös- ja 

kielitoimialalle oman maan ulkoministeriöiltä? Mitkä ovat yleisimmät kieliparit ja -suunnat? 

Alaluvuissa 5.1.2 ja 5.1.2 analysoin käännös- ja kielipalveluiden ostopalveluita. Käännös- 

ja kielipalveluiden ulkoistus heijastuu nimittäin aina organisaatioyksikön työnmäärään, sillä 

tällöin kielentarkistukselle tulee enemmän tarvetta (ks. Pym 2004: 89). Kielipalveluiden 

laadun kannalta onkin tärkeää, että organisaatiolla on omat kääntäjät, sillä heidän 

perehtyneisyytensä ja asiantuntemuksensa ansiosta käännösten laatu on taattu (ks. Pym 2004: 

88). 

Alaluvuissa 5.1.3 ja 5.2.3 tutkin kielenkäytön vakiinnuttamista. Institutionaalisen 

kääntämisen yhtenä mittarina on se, miten kielenkäyttöä vakiinnutetaan (ks. Koskinen 2011: 

58). Kuten alaluvussa 2.1 esitin, kielen vakiinnuttamisen keinoja ovat sanastotyö, 

käännösmuistikäytänteet sekä tyylioppaat. Sanastotyön avulla kerätään kääntämisen kannalta 

tärkeimmät käsitteet ja niiden vastineet, jotka auttavat yhtenäistämään käännösratkaisuja. 

Käännösmuisti on taas verrattavissa organisaation muistiin, mistä syystä 

käännösmuistikäytänteitä voi tarkastella institutionaalistumisen kannalta (ks. alaluku 2.1). 

Käsittelen samalla konekääntämistä, sillä käännösmuistiaineiston avulla koulutetaan 

konekääntimiä, joiden tarkoitus on toimia työkaluna kääntäjille. Samoin tyylioppaiden 

laatiminen ja käyttö ovat osa institutionaalista kääntämistä. (ks. Koskinen 2011: 58; Schäffner 

ym. 2014: 508; Warburton 2014: 367; Biel ym. 2017 passim.) Otan myös huomioon, miten 

organisaatiossa osallistutaan hyvän virkakielen kehittämiseen. 
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5.1 Saksa 

5.1.1 Työnkulkujen kuvaus 

 

Saksan ulkoministeriöllä on käytössä sähköinen lomakejärjestelmä, josta tilaukset 

ohjautuvat kielipalvelun tilaustenhallintajärjestelmään. Lomakejärjestelmässä on kielipalvelun 

tilauslomakkeen lisäksi muitakin lomakkeita. Kielipalvelun tilauslomakkeessa toimeksiantaja 

täyttää nimensä ja mahdollisen muun yhteyshenkilön, yhteystietonsa sekä käännöksen lajin tai 

kielentarkistuksen, joka on joko yksi- tai kaksikielinen (lähde- ja kohdetekstin vertailu). 

Lisäksi tilauslomakkeessa on mahdollisuus lähettää liitteitä sekä ottaa yhteyttä. Lomake ohjaa 

toimeksiantajaa tarkkaan: siinä on esimerkiksi pakollisia kenttiä, joita toimeksiantajan pitää 

täyttää. (DE1; DE2.) Yleisesti ottaen on huomattu käännös- ja tulkkaustoimeksiantojen 

kielten jakaumasta sen, että englannin käyttö on lisääntynyt diplomatiassa viime vuosina 

merkittävästi. 

Omien käännöstöiden lisäksi käännöspalvelulle ohjautuu kansainvälisten sopimusten 

käännöspalvelun toimeksiannot: toimeksiantajat lähettävät tarkistukseen kansainvälisiä 

sopimuksia, jotta erikieliset versiot olisivat lakijulkaisuissa oikein. 

Tilaustenhallintajärjestelmä laskee käännöspyynnön merkkimäärän automaattisesti, minkä 

avulla kielipalvelu pystyy tilastoimaan työt. Käännöstyöt tilastoidaan tarkasti mm. kielten, 

sivumäärän ja työntekijän mukaan. (DE2.) 

Saapunut tilaus tulee käännöspalvelun sähköpostilaatikkoon, ja ennen sen välittämistä 

kääntäjälle eteenpäin sen tiedot tarkistetaan ja muokataan tarpeen vaatiessa käännöspalvelun 

sisäisten dokumentaatio-ohjeiden mukaan, jotta työ olisi helposti löydettävissä myöhemmin. 

Esimerkiksi jos toimeksiantaja ei hallitse lähdekieltä, hän saattaa kirjoittaa tilaukseen 

pelkästään ks. liite, jolloin on tarpeellista täydentää tilauksen kuvaus. Tästä osuudesta 

huolehtii käännöspalvelun vieraiden kielten assistentti. 

Kun tilauksen tiedot on dokumentoitu oikein, käännöspalvelun päällikkö tekee tilauksesta 

toimeksiannon. Silloin järjestelmässä avautuu eri roolit, kuten kääntäjä ja kielentarkistaja, 

sekä tehtävät, kuten puhtaaksikirjoitus ja lähetys. Päällikkö valitsee kääntäjän sekä 

kielentarkistajan ja saattaa lisätä työlle sisäisen palautusajan, jos toimeksiantajalla ei ole ollut 

palautusaikataulutoiveita. 

Kääntäjän valintaan vaikuttaa ensisijaisesti työtilanne sekä mahdolliset aiemmat saman 

aiheen työt, jolloin kääntäjälle aihe on ennestään tuttu. Työt pyritään jakamaan tasapuolisesti 

siten, että esimerkiksi sekä oikeudelliset tekstit että puheet tulisivat tasaisesti jokaiselle 
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kääntäjälle. Joskus englannin käännöksiin saa apua Nato-edustuston kääntäjältä Brysselistä 

Belgiasta. Käännöspalvelulla on yhteinen sähköpostilaatikko, josta jokainen kääntäjä voi 

nähdä, mitä töitä muilla kollegoilla on. Kääntäjät saattavat olla yhteydessä päällikköön ja 

pyytää toimeksiannon siirtämistä heille, jos he huomaavat, että kollegalla on paljon enemmän 

töitä kuin heillä. (DE2.) 

Tilauksenhallintajärjestelmä näyttää aina värimerkinnän työlle: onko kääntäjä vielä 

kääntämässä tekstiä vai onko työ siirtynyt jo kielentarkistajalle. Käännöspalvelussa kääntäjä 

tuo kielentarkistajalle joko tulostetun käännöksen tarkistukseen tai lähettää sen sähköisesti. 

Kun kääntäjän ja kielentarkistajan osuus on ohi, käännös tulee vieraiden kielten assistentille, 

joka lukee sen vielä kertaalleen läpi. Jos merkinnät on tehty käännökseen käsin, assistentti vie 

muutokset tekstiin sekä käännösmuistiohjelmaan. Kieliassistentti myös lukee kohdetekstin 

kertaalleen läpi ja tarkistaa johdonmukaisuuden osalta. Tämän jälkeen valmis kohdeteksti 

lähetetään tilaustenhallintajärjestelmän kautta toimeksiantajalle. 

Jossain tilanteissa ministeriöiden vastuujako on epäselvä, mistä syystä sama 

käännöspyyntö saatetaan lähettää myös toisen ministeriön kielipalvelulle. Liittovaltion 

ministeriöiden käännöspalveluiden päälliköt pitävät yhteyttä ja voivat soittaa toisilleen, jos 

epäilevät, että sama teksti on lähetetty toisellekin käännöspalvelulle. Joissain tapauksissa 

käännöstyön taso voi olla kansallisen sijaan kansainvälinen, jolloin käännöksessä käsiteltävän 

asian valtuudet ovat vaikkapa Euroopan komissiolla. Myös päällekkäisyyksiä 

ulkomaanedustustojen käännösten kanssa saattaa syntyä. Saksan ulkoministeriössä on 

kuitenkin linjattu, että ministeriön tuottama sisältö käännetään lähtökohtaisesti ministeriössä. 

Käännöspyyntöjä saatetaan lisäksi kyseenalaistaa kysymällä perustelut kääntämiselle, jos 

vaikuttaa siltä, että käännöstyö on tilattu vaikkapa henkilökohtaisista eikä työstä johtuvista 

syistä. (DE2.) 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelulle tulevien toimeksiantojen aihepiirit käsittelevät 

lähtökohtaisesti ulkopolitiikkaa. Tyypillisiksi tekstilajeiksi mainitaan puheet, kirjeenvaihdon, 

protokollan mukaiset tekstit, kuten ohjelmat ja ruokalistat, ministeriön kotisivuilla julkaistavat 

tekstit ja sosiaalisen median tekstit. Lisäksi tärkeä tekstilaji on vieraalla kielellä pidettyjen 

puheiden muistiot: kun ulkoministeriön ylin johto pitää puheen muulla kielellä kuin saksaksi, 

puheen muistio käännetään häntä varten. Myös kulttuurialan esitteitä ja kirjoja käännetään eri 

kielille. Käännöspalvelua työllistää lisäksi kielentarkistus, sillä käännöspalvelu tarjoaa 

englannin-, ranskan- ja espanjankielisten tekstien tarkistusta pikapalveluna. (DE1; DE2.) 

Käännöspalvelussa kääntäjät kääntävät pääosin äidinkieleensä päin, mutta joissain kielissä 

käännössuunta voi olla myös äidinkielestä vieraaseen kieleen. Tällöin käännökset tarkistavat 
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kääntäjät, jotka ovat kielen syntyperäisiä puhujia. Toisaalta esimerkiksi englannin kohdalla 

saksan syntyperäiset puhujat kääntävät myös vieraaseen kieleen päin niitä tekstilajeja, joiden 

sanamuotoilut ovat melko vakiintuneita. Käännösprosessi on suunniteltu siten, että kääntäjänä 

on kohdekielen syntyperäinen puhuja ja kielentarkistajana on lähdekielen syntyperäinen 

puhuja. Kielentarkistus on osa laatuprosessia. Sen tarkoitus nähdään seuraavana: 

(8) Näin varmistamme sen, että teksti on toisaalta idiomaattinen ja tyyliopin mukainen ja toisaalta 

kaikki lähdetekstin nyanssit välittyvät. (FI2) 

Noin kaksi kolmososaa teksteistä käännetään saksasta muuhun kieleen päin. Näistä 

käännöksistä noin puolet tehdään englantiin päin. Englantia seuraavat tilastoissa ranska, 

espanja, venäjä ja arabia. Vastaavasti noin yksi kolmososa kaikista käännöksistä tehdään 

saksaan päin. Näistä käännöksistä ylivoimaisesti eniten, noin 70–80 prosenttia, tehdään 

englannista saksaan. Muiden kielten kohdalla tilasto noudattaa seuraava järjestystä: ranska, 

venäjä, arabia ja espanja. 

Saksan ulkoministeriön virkamiehiltä edellytetään englannin ja ranskan kielten osaamista, 

mistä syystä käännöspalvelussa käännetään hyvin harvoin englannista tai ranskasta. 

Käännökset englannista ja ranskasta tehdään vain, jos käännökset on tarkoitus julkaista 

virallisesti. Englannin ja ranskan kielten taito oli virkaedellytyksenä uralle jo ministeriön 

perustamisesta lähtien, sillä molemmat kielet ovat olleet vahvoja diplomatian kieliä erityisesti 

1900-luvulta lähtien (Conze ym. 2010: 32). 

Tulkkaustilausten osalta tilanne on seuraava: tulkkeja pyydetään yleensä neuvotteluihin, 

puhelinkeskusteluihin, konferensseihin ja huippukokouksiin. Tulkattavat tilaisuudet voivat 

olla niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tulkkaustilastot vaihtelevat poliittisen tilanteen mukaan, 

mutta saksalaisten haastateltavien mukaan englanti on kuitenkin selvästi kärjessä. 

Kielipalvelun tulkit tulkkaavat sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen päin. Saksalaisten 

haastateltavien mukaan on tärkeää, että saksalaisten politiikkojen viesti tulkataan saksasta 

vieraaseen kieleen päin, sillä tulkit ovat politiikkojen ääniä maailmalla. Kahdenvälisissä 

neuvotteluissa tulkeilla on yleensä vain yksi tulkkaussuunta, kun taas konferensseissa tulkit 

tulkkaavat molempiin suuntiin. Saksalaiset haastateltavat kertoivat, että 

tulkkaussuuntajärjestelyissä poikkeuksena on ranska, sillä ranskan kohdalla Saksan 

ulkoministeriön tulkit tulkkaavat saksaan eikä ranskaan päin. Järjestely juontaa juurensa 

perinteeseen. 

Kansainvälisten sopimusten käännöspalvelun käännöspyynnöt tulevat keskitetysti 

käännöspalvelun kautta eikä suoraan. Käännöstöille on tyypillistä käännösten pitkät 

elinkaaret, aikaa vievä tiedonhaku sekä termistön hakeminen muista sopimuksista. Kun saksa 
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on sopimuskielenä, kääntäjät ovat mukana työprosessissa ennen sopimuksen allekirjoittamista 

ja tarkistavat, että sisältö vastaa lähdetekstiä tai useampaa lähdetekstiä. Lisäksi 

toimeksiantajat saattavat tilata myös saksankielisen ja muunkielisen sopimustekstin vertailua. 

Kun saksa taas ei ole sopimuskielenä, kääntäjä tarkistavat tekstin joko ennen sopimuksen 

allekirjoittamista tai sen jälkeen, kuitenkin ennen kuin Saksan hallitus käsittelee sitä. (DE3.) 

Työnkulku molemmissa sopimuskielitapauksissa on seuraavanlainen. Ensimmäinen 

työversio tehdään siinä liittovaltion ministeriössä, jonka vastuualueeseen sopimushanke 

kuuluu. Sitten kansainvälisten sopimusten käännöspalvelun kääntäjät käyvät sen läpi, minkä 

jälkeen he lähettävät käännöksen kyseisen ministeriön vastuuosastolle. Sitten vastuuosaston 

edustajat antavat palautetta, ja tekstistä käydään keskustelua, kunnes teksti koetaan valmiiksi. 

(DE3.) 

Tulkkauksessa toimeksiannot tulevat eri väyliä pitkin. Työt tilastoidaan sekä kielen ja 

tilaisuuksien mukaan. Samaan tapaan kuin käännöspalvelussa, tulkkauspyyntöjä varten on 

olemassa tilauslomake, johon toimeksiantajat täyttävät seuraavat kohdat: paikka, aika, 

tilaisuus, kieli tai kielet, tulkkausmenetelmä ja vastuuhenkilön nimi. Osa 

tulkkaustoimeksiannoista tulee lyhyellä varoitusajalla, jolloin kätevintä on soittaa suoraan. 

Tulkkausvalmisteluun tarvittavat asiakirjat, kuten tilaisuuden ohjelma, lähetetään tulkeille 

lähempänä tilaisuutta. Kun tilaus tulee tulkkauspalvelun päällikölle, hän tarkistaa tiedot sekä 

oman henkilökunnan työtilanteen. Jos kaikki tulkit ovat varattuja, päällikkö voi lähettää virka-

apukyselyn liittovaltion muiden ministeriöiden kielipalveluille tai kääntyä freelancereiden 

puoleen. Jos toimeksiantaja taas on Saksan ulkoministeriön ulkopuolelta, yhteydenottoon 

käytetään sähköpostia tai puhelinta. (DE1.) 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelun toimeksiantoprosessissa on mukana myös IT-, 

terminologia- ja dokumentaatiopalvelu. On sovittu, että periaatteessa tiedonhaku on kääntäjän 

vastuulla, mutta tämä periaate ei kuitenkaan päde, jos käännöksen aikataulu on tiukka tai 

kääntäjä ei pääse tiedonhaussa eteenpäin. Tällöin terminologi tukee kääntäjää tämän työssä. 

Kääntäessään puheita kääntäjät saavat apua sitaattihakuun myös IT-, terminologia- ja 

dokumentaatiopalvelun kirjastonhoitajalta. Kääntäjien lisäksi IT-, terminologia- ja 

dokumentaatiopalvelun puolelle saattavat kääntyä myös tulkit, jotka tahtovat selvittää 

käsitteen merkitystä ja vastinetta terminologilta tulkkaustoimeksiantoa varten. Lisäksi 

terminologin osuus voi alkaa toimeksiantoprosessissa myöhemminkin, kun kielentarkistaja 

käy käännöstä läpi ja saattaa pyytää terminologia tarkistamaan vastineen. Myös vieraiden 
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kielten assistentti voi kääntyä terminologin puoleen ennen käännöksen palautusta ja varmistaa 

vastineen olevan oikea. (DE4.) 

Terminologin työtavat kuvaillaan näin: terminologi hakee tietoa käsitteestä, määrittelee sen 

sekä antaa yhden tai muutaman saksankielisen vastineen tai synonyymin. Lähteinä 

terminologi käyttää esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin 

tietokantoja, lehdistöä ja sanakirjoja. Terminologi voi kysyä myös asiantuntijalta apua. 

Lisäksi terminologi etsii lähdekielisiä tekstejä, joissa kysytty käsite esiintyy, sekä 

mahdollisesti myös kohdekielisiä tekstejä, joissa yksi tai useampi vastine tulee vastaan 

kohdekielellä. 

Kääntäjä voi myös kysyä suoraan kohdekielistä vastinetta. Jos terminologi huomaa 

tiedonhakua tehdessään, että sama lähdeteksti on tilattu käännettäväksi useammalle kielelle ja 

käännösongelma tulee todennäköisesti muillekin kääntäjille vastaan, hän saattaa suoraan 

hakea tietoa muidenkin kielten kääntäjiä varten. Jos löydetty käsite on yksiselitteinen ja 

vakiintunut, kuten organisaation nimi, terminologi tallentaa löydön suoraan termipankkiin. 

Jos taas kyseessä ei ole kovin vakiintunut ja virallinen käsite, terminologit ja kääntäjät käyvät 

asiasta keskustelua. Keskustelun perusteella terminologi vie sovitun käsitteen termipankkiin. 

Käsite voi olla ns. kovaa termistöä ilman variaatioita, kuten lain nimi, tai ns. pehmeätä 

termistöä, kuten ilmiön nimi, jolloin vastineita voi olla useampi. Ns. kovan termistön käsitteet 

terminologit voivat tallentaa itsenäisesti. Vieraskielisen käsitteen tallentamisesta 

termipankkiin keskustellaan kuitenkin aina kääntäjän kanssa. (DE4.) 

Kaikki käännöspalvelun käännökset tuodaan paperiversiona IT-, terminologia- ja 

dokumentaatiopalveluun, jolloin terminologit käyvät läpi käännökset sanastotyön 

näkökulmasta: mitkä käsitteet olisi hyvä tallentaa termipankkiin. Ikävintä on, jos terminologit 

huomaavat, että käännöksessä on käytetty väärää vastinetta, kohdekielinen teksti korjataan 

jälkikäteen. Lisäksi IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelu on pyrkinyt lisäämään 

sanastotyötä mm. termikampanjan avulla. Termikampanjan aikana terminologit ovat 

pyytäneet kääntäjiä merkitsemään käännöksiin sanat, joita kääntäjien mielestä tulisi viedä 

termipankkiin. Näin terminologit ovat nähneet tiedonhakua vaatineet sanat ja käsitteet, joiden 

lisäämisestä termipankkiin olisi kääntäjäkollegoille hyötyä. (DE4.) 

Termineuvonnan ja sanastotyön lisäksi IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelu saa 

myös omia käännöspyyntötilauksia. Jos kyse on käännöstyöstä, jossa on mukana useampi 

kieli, käännöspyyntö terminologeille tulee käännöspalvelun kautta. Tällaisia tilauksia ovat 

PR-materiaalien lyhyet tekstit, kun Saksan ulkoministeriö tilaa esimerkiksi Willkommen in 
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Deutschland -toivotuksen (Tervetuloa Saksaan, käännös I.R.) kasseihin painettavaksi 50 eri 

kielillä. Jos terminologien käännösprojektissa on mukana kieli tai kielet, joiden kääntäjiä ei 

työskentele Saksan ulkoministeriössä, terminologit ottavat yhteyttä myös kyseisen kielialueen 

edustustoon. Tällaiset käännöspyynnöt muistuttavat koordinointiprojekteja, sillä terminologit 

eivät varsinaisesti käännä niissä. (DE4.) 

Jos kyse on vain yhtä kieltä koskevasta käännöspyynnöstä, työ ohjautuu suoraan 

terminologeille. Toimeksiantajat saattavat pyytää esimerkiksi termilistojen kääntämistä, kuten 

eri korkeakoulututkintojen nimitysten kääntämistä. Lisäksi yksikkö voi koota 

toimeksiantajalle tietyn aihepiirin sanalistan suodattamalla termipankin tietoja tai auttaa 

käyntikorttien käännösten kanssa. Työnjako tällaisissa käännöstöissä on selkeä, sillä 

terminologit vakiinnuttavat käytettävän termistön ulkoministeriöissä. Yksi terminologeista 

tarjoaa myös saksan kielenhuoltoa virkamiehille. (DE4.) 

Kielten oppimiskeskuksessa siirtymävalmennuksen osana toimiva kieliopetus järjestetään 

kurssien muodossa. Kurssityyppejä on kolme riippuen henkilön urapolusta ulkoministeriössä. 

Kurssit ovat usein yksilökursseja, myös pienryhmät ovat mahdollisia. Kurssien kesto on 

yhdestä viikosta yhteen vuoteen riippuen siirtymisen aikataulusta. 

Opetuksen sisältö painottuu osallistujan työtehtävien kannalta olennaisempaan sanastoon, 

maantuntemukseen ja kulttuurienväliseen viestintään. Kurssien vetäjinä ovat yleensä 

freelance-opettajat. Hyvin harva kieliasiantuntija muusta kielipalvelusta on toiminut kurssien 

opettajana. Freelance-opettajilta edellytetään yliopistokoulutusta sekä erikoistumista kieleen, 

sopivana taustayhdistelmänä pidetään filologiaa, kielididaktiikkaa, opetuskokemusta, 

politiikan, kulttuurin, journalistiikan substanssiosaamista sekä kiinnostusta näitä aiheita 

kohtaan. (DE6.) 

 

5.1.2 Kielipalveluiden ostopalvelut 

 

Haastatteluiden yhtenä aiheena oli myös kielipalveluiden ostopalvelut. Ministeriön 

kielipalvelulla on käytössä ulkoistukseen freelancer-verkosto, joka on muodostunut aikojen 

saatossa ja johon luotetaan. Jos työ ei ole kovin kiireellinen, muutamalle ulkoiselle kääntäjälle 

tai käännöstoimistolle lähtee tarjouspyyntö toimintaohjeiden mukaan. Kielipalvelussa 

suositaan yksittäisiä freelance-kääntäjiä, sillä käännöstoimistojen kanssa on ollut 

laatuongelmia. Freelance-kääntäjien työtä tuetaan mm. antamalla pääsy tietopankkiin. (DE2.) 
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Ulkoisten kääntäjien tekemät käännökset pyritään tarkistamaan ennen toimittamista 

asiakkaalle. Parin viime vuoden tilastojen mukaan noin 15–20 % kaikista töistä ulkoistetaan. 

Tyypillisiä ulkoistettavia töitä ovat erityisen pitkät käännökset, kuten esitteet. Tällöin 

toimeksiantajan on huolehdittava myös käännöskustannuksista eli budjetoitava kääntäminen 

erikseen. (DE1; DE2.) 

Tulkkauksen ostopalveluiden hankinta tapahtuu samalla tavalla. Periaatteessa 

tarjouspyyntö lähetetään kolmelle organisaation ulkopuoliselle freelance-tulkille, mutta hyvin 

usein käy niin, että aikataulut eivät salli sitä. (DE1.) 

 

5.1.3 Kielenkäytön vakiinnuttaminen 

 

Haastatteluissa oli aiheena myös kielen vakiinnuttamisen tavat. Saksan ulkoministeriön 

kielipalvelussa tehdään aktiivista yhteistyötä sanastotyön saralla eri yksiköiden kesken. 

Sanastotyötä koordinoi IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelu, sillä kielipalvelussa vain 

terminologit saavat lisätä uusia tietueita termipankkiin. Terminologeilla on käytössä 

termitietueen malli, jossa on vähimmäisedellytykset metatiedoille. Näin sanastotyössä 

pyritään pitämään yhtenäisyys yllä. (DE4.) 

Saksan ulkoministeriön oma IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelu on hyvin 

poikkeuksellisessa asemassa, sillä liittovaltion muiden ministeriöiden kielipalveluissa 

sanastotyö on kääntäjien vastuulla kielipalveluiden pienten resurssien vuoksi. Näin ollen 

muiden ministeriöiden kääntäjät tekevät sanastotyötä varsinaisen kääntämisen ohella, mikä on 

haastavaa. Kääntäminen on usein stressaavaa tiukkojen aikataulujen takia, kun taas 

kunnollinen sanastotyö vaatii aikaa ja tarkkuutta, minkä lisäksi kääntäjä ei välttämättä ehdi 

tarkastella asiaa muidenkin kielten näkökulmasta ja pohtia kokonaiskuvaa. (DE4.) 

IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelun sanastotyön lähtökohta on arkinen 

käännöstoiminta: tiedonhakukyselyiden kautta tulevat käsitteet. Tärkeänä osana sanastotyötä 

pidetään kääntäjien ja terminologien tapaamisia. Englannin, ranskan ja espanjan kääntäjillä on 

säännölliset, noin kerran kuukaudessa tapahtuvat tapaamiset terminologien kanssa, kun taas 

pienimmissä kieliryhmissä sanastotyö on sen sijaan vaikeampaa: saman kielen kääntäjiä 

saattaa olla enintään kaksi eivätkä terminologit hallitse Saksan ulkoministeriön kielipalvelun 

kaikkia kieliä. (DE2; DE4.) 

Terminologien tehtävä on ohjata ja koordinoida sanastotyötapaamisia sekä huolehtia 

termien viemisestä termipankkiin. Kääntäjillä on tapaamisissa mukana taulukko, johon 
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termipankkiin lisättävät tietueet tulevat kahdella kielellä. Lisäksi taulukkoon merkitään sanan 

ehdottaja sekä lähde. Jos ehdotus on selkeä eli esimerkiksi lähde on luotettava, terminologi 

tallentaa ehdotuksen termipankkiin. Jos ehdotus taas kaipaa keskustelua terminologin 

mielestä, tapaamisissa kääntäjät ja terminologi keskustelevat siitä. Tapaamisten tuloksena 

terminologit siirtävät termit, määritelmät ja käsitteet. (DE4.) 

Pelkkinä tulkkeina työskentelevät osallistuvat vähemmän sanastotyöhön kuin kääntäjä-

tulkkeina työskentelevät. Sen sijaan tulkit ovat aktiivisesti yhteydessä terminologeihin, kun 

valmistautuvat tulkkaukseen, minkä lisäksi he kokoavat aihepiirikohtaisia sanastoja. Näin 

ollen he myös osallistuvat sanastotyön ja sitä kautta kielenkäytön vakiinnuttamiseen 

organisaatiossa. (DE1; DE4.) 

Vakiintuneen kielenkäytön ja institutionaalistumisen merkkinä on lisäksi tyylioppaat. 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelussa englannin kääntäjillä on käytössä tyyliopas. Muissa 

kielissä tyylioppaita ei vielä ole, vaikka niiden laatimista onkin toivottu. Kansainvälisten 

sopimusten käännöspalvelun kääntäjät taas käyttävät työssään sopimusopasta 

Standardformulierungen für deutsche Vertragstexte (ks. Auswärtige Amt 2020c) sekä Saksan 

liittotasavallan lakijulkaisuja. (DE2; DE3.) 

Kuten aiemmin alaluvussa 2.1 esitin, käännösmuistia tai käännösten muuta arkistointia voi 

pitää instituution muistina, sillä näin organisaation tekstit ja niiden käännökset tallentuvat 

samaan paikkaan ja ovat arkistoituja. Saksan ulkoministeriössä ennen käännösmuistiohjelman 

käyttöönottoa käännökset arkistoitiin kielipalvelun kirjastoon, ja kirjastonhoitajan tehtäviin 

kuului käännösten luettelointi avainsanojen avulla. Nämä käännökset on nykyään 

digitalisoitu. 

Kielipalvelun käännösarkistointityöskentely on hyvin säänneltyä edelleen: kääntäjät 

käyttävät nykyisin käännösmuistiohjelmaa, ja kääntämisen aikana segmentit tallentuvat 

tietyllä merkinnällä, joka viittaa siihen, että kyseessä on luonnos. Kun käännös on tarkistettu, 

ja esimerkiksi kielentarkistajan tai vieraiden kielten assistentin tekemät muutokset tallennettu, 

segmenttien merkinnäksi tulee ”lopullinen versio”. Luonnosvaiheen segmentit joko 

päivittyvät lopullisen version segmenteiksi tallennuksen yhteydessä tai ne poistetaan lopuksi, 

mikäli jää tuplasegmenttejä. 

Käännösmuistien pääasiallisesta huollosta vastaa IT-, terminologia- ja 

dokumentaatiopalvelun kirjastonhoitaja, jolle tämä työtehtävä on kuulunut 

käännösmuistiohjelman käyttöönotosta lähtien ja osittain korvannut perinteisen tiedonhaun ja 
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kirjastokokoelman hoidon. Ensimmäisessä käännösmuistiohjelman versiossa vain yksi 

henkilö kerrallaan sai tehdä muistinhuoltoa, jolloin huolto kasautui aina perjantai-illalle. 

Tällöin sovittiin, että kirjastonhoitaja voi ottaa sen vastuulleen ja huoltaa muistia esimerkiksi 

tunnin verran aamuisin ennen kuin kääntäjät aloittavat. Myöhempien käännösmuistiohjelman 

versioiden kanssa tämä käytäntö jatkui. (DE2; DE4; DE5.) 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelulla on käytössä Euroopan komission konekäännin. 

Lisäksi IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelu on haastatteluhetkellä suunnittelut 

toteuttavansa konekäänninprojektin liittovaltion muiden ministeriöiden kanssa englannin, 

ranskan, espanjan sekä mahdollisesti myös venäjän kielissä. Hankkeessa on tarkoitus käyttää 

testiaineistona osallistuvien ministeriöiden tekstit, minkä jälkeen ministeriöiden kielipalvelut 

päättävät, hankitaanko konekäänninjärjestelmä ja koulutetaanko se. Konekääntämisen hyödyn 

tiivistetään näin: jos teksti on erittäin pitkä ja toimeksiantaja ei hallitse kieltä eikä ole varma, 

minkä osuuden haluaisi käännättää, konekääntämisestä on paljon apua. Tällöin toimeksiantaja 

voi suoraan arvioida, mistä kohdasta tarvitsee kääntäjän tekemän käännöksen. (DE2; DE4.) 

Lisäksi toimeksiantajat tiedostavat yhä paremmin konekääntimien olemassaolon ja 

saattavat pyytää sen käyttöä. Tästä todetaan seuraavaa: 

(9) Ja tietysti meidän pitää seurata tätä kehitystä tarkemmin. Se [konekääntäminen] on tulossa, 

sen kanssa ihmiset tulevat työskentelemään. [– –] Emme voi panna päämme pensaaseen ja 

teeskennellä, etteikö sitä [konekääntämistä] olisi olemassa. (DE2) 

 

5.2 Suomi 

5.2.1 Työnkulkujen kuvaus 

 

Tässä alaluvussa käsittelen kääntämisen työnkulkua. Valtioneuvoston kanslian käännös- ja 

kielitoimialan toimintaa ohjaavat kieli- ja käännöslinjaukset, joissa määritellään, mitä 

käännetään ja mitä ei (ks. Valtioneuvoston kanslia 2016). Näin ollen linjaukset vaikuttavat 

siihen, minkälaiset toimeksiannot tulevat käännös- ja kielitoimialalle. Toimeksiantojen 

vastaanottamiseen on kehitetty yhteistyössä käännös- ja kielitoimialan kanssa käännöstöiden 

tilausjärjestelmä. Järjestelmän kautta voi lähettää käännöspyyntöjä sekä ennakkoilmoituksia 

tulevista töistä. Toimeksiantajat käyttävät ennakkoilmoitusoptiota vaihdellen. 

Tilausjärjestelmässä on myös mahdollisuus yhteydenpitoon: kääntäjä voi lähettää 



61 

 

toimeksiantajalle kysymyksen tai toimeksiantaja voi ottaa yhteyttä kääntäjään. Käännös- ja 

kielitoimialan ehdotuksesta järjestelmässä näkyy toimeksiantajalle kääntäjän nimi. (FI1; FI2.) 

Käännöstöiden tilausprosessi etenee näin: toimeksiantaja kirjoittaa tilausjärjestelmään 

oman nimensä ja ministeriönsä, mainitsee muut yhteyshenkilöt ja valitsee tekstityypin. 

Selitteet auttavat tekstityypin valintaa. Toimeksiantaja kirjaa myös tekstimäärän, antaa 

tilaukselle mahdollisimman kuvaavan otsikon sekä toivotun valmistuspäivän. Sitten 

käännöspyyntö ohjautuu kielen mukaan oikealle organisaatioyksikölle. (FI1.)  

Kun kyse on ruotsin käännöksestä, työ ohjautuu tekstityypin mukaan joko 

ajankohtaiskääntämisen tai säädöskääntämisen ryhmälle. Ajankohtaispuolella työ ohjautuu 

ministeriöiden mukaan vastuukääntäjälle, jolloin vastuukääntäjä tarkistaa työtilanteensa. Jos 

hän ei pysty ottamaan työtä vastaan kiireen takia, hän ilmoittaa siitä ryhmäpäällikölle, joka 

ohjaa työn yhteiseen sähköpostilaatikkoon. Tällöin työn ottaa vastaan muu kääntäjä. Jos koko 

ryhmän työtilanne on kiireinen ja aikataulu sallii ulkoistamisen, työ ulkoistetaan, jolloin se 

siirtyy kielipalveluiden tukiyksikön käsittelyyn. Ajankohtaispuolen kielentarkistuskäytäntö on 

seuraavanlainen: kollegat tarkistavat toistensa käännöksiä, ja lisäksi ryhmässä on perustettu 

erillinen tarkistajarinki, jonka osallistujat tekevät tarkastuksia. 

Kun ruotsin käännöspyyntö tulee säädöskääntämisen ryhmään, se ohjautuu ryhmien 

yhteiseen sähköpostilaatikkoon. Ulkoministeriön käännöspyynnöistä lähtee ilmoitus myös 

ministeriön vastuukääntäjälle. Jos vastuukääntäjä ei pysty ottamaan työtä vastaa, 

ryhmäpäälliköt ohjaavat työn toiselle kääntäjälle tai pohtivat ulkoistamista ja työn jakamista. 

Kielentarkistuskäytäntö poikkeaa ajankohtaiskääntämisen työtavoista: säädöskääntämisen 

ryhmässä on erikseen lainsäädäntöneuvos, joka tarkastaa tekstit kielellisesti ja juridisesti. 

Muutoin säädösryhmässä on henkilöitä, joiden toimenkuvaan on merkitty kielentarkistus, 

jolloin tarkastustehtävä jaetaan vastuuviikoittain. 

Kun kyse on englannin tai venäjän käännöksestä, työ ohjautuu vastaavasti kullekin 

vieraiden kielten yksikön tiimille. Englannin tiimissä lähtökohtana on, että työn hoitaa 

ministeriön vastuukääntäjä. Kuten alaluvussa 4.2.2 on esitetty, ulkoministeriön 

vastuukääntäjiä on kaksi, jolloin työnjako riippuu tekstilajista: toinen kääntäjistä kääntää vain 

oikeudellisia tekstejä, kun taas toinen muita. Jos vastuukääntäjä ei ehdi ottaa työtä 

käännettäväksi ja työ on lyhyt, hän lähettää sen tiimin yhteiseen sähköpostilaatikkoon, jolloin 

sähköpostilaatikon päivystäjä katsoo muiden kääntäjien työtilanteen ja neuvottelee työn 

ottamisesta toisen kääntäjän kanssa. Päivystysjärjestelmä on kiertävä. 
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Kielentarkistusprosessi on englannin tiimissä vapaa ja harkinnanvarainen: riippuen 

käännöksen tarkoituksesta ja elinkaaresta kääntäjä saattaa konsultoida kollegaa, ja joissain 

tapauksissa tiimin englannin syntyperäinen puhuja voi toimia tarkastajana. 

Venäjän puolella ei ole käytössä vastuuministeriöjakoa, ja kääntäjät päättävät työnjaosta 

itse. Tiimin kääntäjien äidinkieli on suomi, ja venäjän syntyperäisen puhujan tekemästä 

kielentarkistuksesta on erillinen sopimus Suomen Venäjän-edustuston kanssa. Siitä kerrotaan 

näin: 

(11) Meillä on natiivitarkistus julkaistaville teksteille. Me ollaan sovittu Moskovan suurlähetystön 

kanssa, että siellä yksi näistä natiiviassistenteista, niin hänen työtehtäviinsä ihan kuuluu meidän 

käännösten tarkastaminen. (FI5) 

Toisin kuin käännökset, venäjän kielen tulkkauspyynnöt tulevat sähköpostitse, sillä niille ei 

haastatteluhetkellä ollut omaa kohtaa tilausjärjestelmässä. Tulkkaustyöt tilastoidaan 

kappalemääräisesti sekä aikaperusteisesti (puolipäivä tai päivä). (FI2; FI5.) 

Suomen ulkoministeriöltä ruotsin yksikön ajankohtaiskääntämisen ryhmälle tulevat 

tekstilajit ovat seuraavat: tiedotteet, matkustustiedotteet, verkkouutiset, toimitukselliset tekstit 

verkkosivuille, sosiaalisen median tekstit, puheet, kutsut, kirjeet, viranhakuilmoitukset, 

kampanjatekstit, puheiden näkökohtalistat pohjoismaisiin kokouksiin. Lisäksi ruotsin 

kääntäjille saattaa tulla vastaan audiovisuaalisia käännöksiä. Myös pohjoismaiseen 

yhteistyöhön liittyvä viestintä teettää töitä. (FI; FI4.) 

Ruotsin säädöskääntämisen tekstilajeja ovat vastaavasti hallituksen esitykset sekä niihin 

liittyvät lait ja asetukset. Lisäksi käännöstöiden joukossa ovat YK:n ja Euroopan neuvoston 

yleissopimukset, jotka kuuluvat Suomen ulkoministeriön vastuualueelle, sekä niihin liittyvät 

hallituksen esitykset. Kansainvälisen yhteistyön puitteissa Suomen ulkoministeriöltä tulee 

lisäksi kansalaisjärjestöjen laatimia vastauksia esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyen. Myös 

EU-sopimukset, kuten vapaakauppasopimukset ja kahdenkeskiset sopimukset, ja niistä 

tehtävät hallituksen esitykset ja asetukset. Lausuntopyynnöt kuuluvat myös käännöstöiden 

kirjoon säädöspuolella. 

Pääosin kääntäjät kääntävät suomesta ruotsiin päin, mutta ulkoministeriöltä on joskus tullut 

käännöspyyntöjä kielisuunnassa englanti–ruotsi etenkin ajankohtaispuolella. Tällaisten 

käännöspyyntöjen määrä on kasvanut viime aikoina. Säädöskääntämisessä tilanne on se, että 

suomen- ja ruotsinkielisten versioiden pitää olla joka tapauksessa yhteneväiset, mistä syystä 

kääntäjän ensisijaisen lähdetekstin tulisi olla suomenkielinen. 

Kun tarkastelee ruotsin käännösten vastaanottajia, haastattelun FI4 mukaan kääntäminen 

palvelee pääosin Suomen kansalaisia ja lehdistöä (ks. myös Kielilaki 423/2003). Lisäksi on 
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tiedossa, että esimerkiksi pohjoismaiset edustustot Helsingissä sekä pohjoismaiset 

kirjeenvaihtajat seuraavat Suomen ulkoministeriön ruotsinkielistä uutisointia. (FI4) 

Suomen ulkoministeriön toimeksiantojen tyypilliset tekstilajit englannin osalta ovat 

tiedotteet, raportit ja puheet. Asiakirjakäännösten ohella englannin kääntäjiltä saatetaan myös 

tilata audiovisuaalisia käännöksiä samaan tapaan kuin ruotsin kielen yksikössä. Kun 

ulkoministeriö julkaisee ohje- ja esittelyvideoita, tulee tarve voice over -käännöksille eli 

ääniraidan päälle tehtäviä nauhoituksille. 

Pääosin englannin kääntäjät kääntävät äidinkielestään vieraaseen kieleen päin, ja 

käännössuuntana suomi–englanti onkin yleisempi kuin englanti–suomi, sillä valtionhallinnon 

virkamiehiltä edellytetään sujuvaa englannin kielen taitoa. Tästä syystä englannista suomeen 

käännetään vain siinä tapauksessa, kun kyse on julkaistavasta tekstistä tai vastaavanlaisesta. 

Englannin tiimi tarjoaa myös kielenhuoltopalveluita virkamiehille, jolloin virkamiehet 

voivat lähettää tarkastettavaksi englanninkielisen tekstinsä. Kääntäjät auttavat myös 

esimerkiksi termiin tai kielenkäyttöön liittyvien kysymysten kanssa: virkamiehillä on tällöin 

mahdollisuus ottaa yhteyttä kirjoittamalla tiimin yhteiseen sähköpostilaatikkoon. (FI2.) 

Haastatteluissa käsiteltiin myös venäjän kääntäjien työtä valtionhallinnossa. Venäjän tiimin 

kieliasiantuntijoilla ei ole vastuuministeriökäytäntöä, vaan kaikki tekevät töitä kaikille 

ministeriölle. Ennen organisaatiouudistusta vuonna 2015 venäjän kääntäjiä oli ollut 

ulkoministeriön ohella kahdessa muussa ministeriössä. Toisen ministeriön kääntäjä jäi juuri 

eläkkeelle ennen organisaatiouudistusta, eikä hänen virkansa siirtynyt valtioneuvoston 

kansliaan. Toisen ministeriön kääntäjän virka taas muutettiin ennen uudistusta toiseen 

virkaan, jonka tehtäviin kuuluvat käännös- ja tulkkaustehtävät. (FI2; FI5.) 

Venäjän kohdalla ulkoministeriöltä tulevat käännöspyynnöt edustavat seuraavia 

tekstilajeja: kokousmateriaalit, tiedotteet, sopimusehdotukset, artikkelit, puheet, nootit, 

taustatietomateriaalit ja diaesitykset. Toimeksiannot tulevat niin Suomen ulkoministeriön 

Venäjän yksiköstä kuin muilta osastoilta. Pääosin käännökset ovat suomesta venäjään. 

Venäjästä suomeen tehtävät käännökset ovat esimerkiksi sopimusehdotuksia tai artikkeleita. 

Venäjän kääntäjien työnkuvaan valtioneuvoston kansliassa kuuluu myös mediakatsauksen 

referointi. Tämä työtehtävä siirrettiin Suomen Venäjän-edustustolta ulkoministeriölle 

aikoinaan edustuston kiireisen työtilanteen takia. Edustusto tilaa Suomea käsittelevän 

venäjänkielisen mediakatsauksen paikalliselta yritykseltä ja lähettää sen valtioneuvoston 

kanslian venäjän kääntäjille, jotka tekevät siitä suomenkielisen referoinnin. Käännöstöiden ja 

mediakatsauksen referoinnin lisäksi venäjän kääntäjien työtehtäviin kuuluu 

konsekutiivitulkkaus. Tulkkauspalveluista kerrotaan näin: 
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(10) Me tarjotaan ja ulkoministeriössä aikoinaan tarjottiin vain konsekutiivitulkkausta. Sitten on 

totta kai järjestetty myös tilaisuuksia, joissa tarjotaan simultaanitulkkausta, mutta ne on olleet 

ulkoistettuja. Kääntäjät eivät olleet millään tavalla olleet osallisia siinä prosessissa, että miten ne 

hankitaan nämä ulkoistetut palvelut, vaan yksiköt ovat hoitaneet ne itse. (FI5) 

Suomen ulkoministeriön tulkattavia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi työryhmän kokoukset, 

ministereiden tapaamiset ja toimittajamatkat. Toimittajamatkoilla venäläisiä toimittajia 

viedään Suomessa eri kohteisiin, kuten synnytyssairaalaan tai paperitehtaaseen. 

Tulkkaussuunnat riippuvat protokollasta: korkean tason tilaisuuksissa protokolla edellyttää, 

että molemmilla osapuolilla on tulkki. Muissa tilaisuuksissa tulkkaussuunta on suomesta 

venäjään ja venäjästä suomeen. 

 

5.2.2 Kielipalveluiden ostopalvelut 

 

Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla on tarvetta ostopalveluille, sillä 

käännöspyyntöjä tulee enemmän kuin kääntäjät ehtivät kääntää. Haastatteluiden perusteella 

käännös- ja kielitoimialalla on eroja ostopalveluiden hankinnassa riippuen mm. kielestä. 

Suomen ulkoministeriöltä tulevista käännöspyynnöistä ohjataan eniten ruotsin ja englannin 

käännöksiä ulkoisille kielipalvelutoimittajille. Tämän jälkeen tulevat tilastoinnin mukaan 

venäjät käännökset. Ulkoisilta kielipalvelutoimittajilta tilataan jonkin verran myös eri kielistä 

suomeen päin tehtäviä käännöksiä. Tällaisten käännöstöiden joukossa on eniten englannin 

kielestä tehtäviä käännöksiä, ja ne ovat tyypillisesti valtionsopimusten käännöksiä. (FI1; FI2; 

FI3.) 

Vieraiden kielten yksikössä englannin kääntäjät kääntävät pääosin nopeita ja lyhyitä 

tekstejä, jolloin erityisesti pitkät tekstit menevät ulkoisille kielipalvelutoimittajille. 

Ulkoistamistarvetta arvioidessa otetaan huomioon lisäksi myös tekstin luonne. Jos nähdään, 

että on parempi esimerkiksi laadun takia kääntää teksti nimenomaan organisaation sisällä kuin 

lähettää se ulkoiselle toimittajalle, käännös pyritään ohjamaan organisaation toiselle 

kääntäjälle. 

Jos lähdeteksti on pitkä, mikä tekee siitä selvän tapauksen ulkoistuksen suhteen, 

vastuukääntäjä voi itse ohjata sen ulkoistettavaksi. Sen sijaan lyhyt käännös päättyy 

ulkoistettavaksi siinä tapauksessa, jos vastuukääntäjä eivätkä englannin tiimin muutkaan 

kääntäjät ehdi ottaa työtä vastaan. Ulkoistettava työ lähetetään kielipalveluiden tukiyksikölle 

käsittelyyn. Kielipalveluiden tukiyksikkö valitsee vastaavasti työlle ulkoisen toimittajan 

ranking-listan avulla. 
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Ruotsin kielen yksikössä tilanne on toisenlainen verrattuna vieraiden kielten yksikköön, 

sillä ajankohtais- ja säädöskääntämisen puolella ulkoministeriön töitä ulkoistetaan verrattain 

vähän. Tällöin kyse on yleensä pitkästä lähdetekstistä, joka pyritään jakamaan järkeviin osiin 

ennen ulkoiselle kielipalvelutoimittajalle lähettämistä. Myös ruotsin kielen yksikössä 

käytetään ulkoisten toimittajien ranking-listaa, kun valitaan ulkoistettavalle työlle toimittaja. 

Ulkoisten kielipalvelutoimittajien käännöksissä on huomattu puutteita, kun joissain 

tapauksissa toimeksiantaja on kertonut asiasta. Ulkoisten töiden tarkastukseen ei aina riitä 

aika, mutta tärkeänä pidettyjä käännöksiä pyritään tarkistamaan. Esimerkiksi ruotsin kielen 

yksikössä tehdään välillä tällaisten käännösten pistokokeita. Lisäksi käännösten laatua on 

pyritty parantamaan ulkoisille kielipalvelutoimittajille toimittavalla tukiaineistolla, kuten 

käännösmuistiaineistolla, sekä järjestelmällä heille perehdytyksiä ja koulutuksia. (FI1; FI2.) 

Haastatteluhetkellä ulkoiset kielipalvelutoimittajat valittiin Hansel Oy:n järjestämän 

kilpailutuksen kautta. Kilpailutus perustuu Suomen lakiin julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista, jonka mukaan yli 60 000 euron hankinnat kilpailutetaan. 

Sittemmin Hansel Oy luopui käännöspalveluiden kilpailuttamisen järjestämisestä ja tiedotti 

asiasta 8.5.2019 (Hansel Oy 2019). Ennen tätä muutosta valtioneuvoston kanslian käännös- ja 

kielitoimialan järjestämässä kilpailutuksessa hinnan osuus oli 30 prosenttia, kun taas laadun 

osuus 70 prosenttia. Kilpailutukseen osallistuville oli esitetty vähimmäisvaatimukset, jotka 

koskivat kääntäjien koulutusta ja kokemusta. Lisäksi järjestettiin testikäännökset, jotka 

toimivat vertailtavana laatukriteerinä ja jotka suunniteltiin jokaiselle kilpailutettavalle osa-

alueelle erikseen. Kilpailutukseen osallistuvien kielipalvelutoimittajien oli täytettävä 

työprosessien laatuvaatimukset, jotka johtuvat valtioneuvoston kanslian käännös- ja 

kielitoimialan tiukoista aikatauluista. 

Haastatteluhetkellä englannin ja ruotsin käännösten kilpailutus järjestettiin siten, että 

Hansel Oy räätälöi erilliset puitejärjestelyt molemmille kielille. Ne koostuivat osa-alueista, 

joista yhteen kuuluivat ulkoministeriön käännökset. Englannin puolella ulkoministeriön osa-

alueelle nimettiin puitejärjestelyn mukaan kuusi kääntäjää, kun taas ruotsin puolella kääntäjiä 

oli yhdeksän. Englannin ja ruotsin erillisten puitejärjestelyjen ohella kielipalveluiden 

tukiyksikkö käyttää yleistä puitejärjestelyä, jonka kautta muut kuin maankuvatyöhön liittyvät 

venäjän käännökset tilataan. (FI3.) Kilpailutuksen kulusta sekä ulkoisia 

kielipalvelutoimittajien valinnasta kerrotaan näin: 

(12) Ja sitten toinen tavoite oli meillä se laadun lisäksi, että me saataisiin tasaisempaa laatua, se 

oli yksi meidän kriteereistä. Ja siihen sitten vaikuttaa myös se ranking. Jos tulee reklamaatioita 

tietyn verran, siinä rankingissa tipahtaa alaspäin [– –]. (FI3) 
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Kielipalveluiden tukiyksikkö lisäksi vastaa ulkoministeriön tilaamien kaikkien muiden kuin 

ruotsin, venäjän ja englannin käännösten ulkoisesta hankinnasta. Nämä käännökset liittyvät 

pääosin ulkoministeriön maankuvatyöhön, jonka tehtävänä on markkinoida Suomea turisteille 

sekä liike- ja elinkeinoelämälle. Käännökset tulevat This is Finland -verkkopalveluun, ja 

niiden lähdekieli on yleensä englanti. Maankuvatyöhön liittyvien tekstien lisäksi tukiyksikölle 

saattaa tulla muunlaisiakin tekstejä ulkoistettavaksi, kuten Suomen akkreditoidun 

suurlähettilään CV tai kirjeet. Maankuvatyön käännösten käännössopimukset ovat siirtyneet 

ulkoministeriöstä valtioneuvoston kansliaan, mistä syystä samat ulkoiset kääntäjät ovat 

jatkaneet niiden parissa. Käännöskielten joukossa on arabia, portugali, ranska, espanja, saksa, 

kiina sekä satunnaisesti japani ja korea. 

 

5.2.3 Kielenkäytön vakiinnuttaminen 

 

Kuten tämän luvun alussa esitin, kielenkäytön vakiinnuttamisen keinoja on monenlaisia ja 

niitä pidetäänkin institutionaalistumisen ilmentymänä. Haastatteluista FI1, FI2, FI3, FI4 ja FI5 

saatujen tietojen perusteella valtioneuvoston kansliassa käytetään erilaisia keinoja 

kielenkäytön vakiinnuttamiseen. Yksi keinoista on organisaatiossa laaditut kirjalliset ohjeet, 

kuten tyylioppaat. 

Valtioneuvoston kanslian ruotsin kielen yksikön kääntäjät käyttävät säädöskääntämisen 

opasta nimeltä Svenskt lagspråk i Finland, joka on avoimesti saatavilla valtioneuvoston 

kanslia sivuilla (Valtioneuvoston kanslia 2017a). Ulkoministeriöllä on olemassa vielä 

erikseen valtiosopimusopas, joka on myös julkaistu Internetissä (Ulkoministeriö 2017). 

Opasta käytetään käännösten tukena. Ajankohtaiskääntämisen ryhmässä taas käytetään 

sisäistä opasta, jossa on esitelty mm. standardifraasit, kuten suruvalittelut. 

Myös vieraiden kielten yksikön englannin tiimissä on käytössä tyylioppaita, mm. 

säädöskääntämisen opas sekä English Style Guide (Valtioneuvoston kanslia 2017b, 2017c, 

2019c). Lisäksi tiimissä kääntäjät tekevät normittavaa kielityötä englannin osalta, mitä ei 

ennen vuoden 2015 organisaatiomuutosta ollut. Toisin kuin englannin tiimissä, venäjän 

tiimissä tyylioppaita ei ole varsinaisesti tehty, vaikka tyylioppaan laatiminen olisi ollut hyvä 

yhteistyöehdotus valtioneuvoston kanslian kääntäjien ja Suomen Venäjän-edustustojen 

kääntäjien välille. 

Arvioidessa kielenkäytön vakiinnuttamista on myös hyvä tarkastella, minkälaisia 

käännösten arkistointiratkaisuja on tehty. Ennen käännösmuistiohjelman käyttöönottoa 
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ulkoministeriön käännösten säilytykseen vaikutti aiemmin arkistolainsäädäntö ja tekstin 

elinkaari. Erillistä käännösarkistoa ei varsinaisesti ole ollut. (FI4.) 

Nykyisin valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla kieliasiantuntijat käyttävät 

käännösmuistiohjelmaa, jossa on yhteiset käännösmuistit (ks. Mercell Suomi Oy 2017). 

Käännösmuistiohjelmassa käännöstöihin merkitään metatiedot, kuten ministeriön nimi ja 

aihepiiri, jolloin kääntäjä voi arvioida segmentin soveltuvuutta myöhemmissä käännöksissä. 

Vieraiden kielten yksikössä käännösmuistit on jaettu siten, että on käytössä työmuistit sekä 

tarkastetut-muisti. Edellisessä on juoksevia töitä, kun taas jälkimmäisessä on 

organisaatioyksikön sisällä huolellisesti tarkastetut työt mukana. 

Ruotsin kielen yksikön käännösmuistikäytäntö poikkeaa vieraiden kielten yksikön 

toimintatavoista. Yksikössä käytetään säädöskääntämiseen käännösmuistia, jossa on Finlexin 

voimassa oleva lainsäädäntö kahdella kiellä. Toisaalta yksikössä on myös yhteinen 

käännösmuisti, jota kuvaillaan vapaamuotoiseksi: 

(13) Meillä on aika semmoinen, sanotaanko, että vapaasti rehottava käännösmuisti ruotsin 

puolella. Mutta painotetaan varsinkin sitä, että siihen pitää suhtautua kriittisesti eli ei voi vaan 

automaattisesti hyväksyä käännösmuistin ehdottamia lauseita ja näin. Mutta meillä ei varsinaisesti 

ole semmoista kuratoitua muistia viime kädessä. Kyllä siellä on sekä työversiot että valmiit versiot 

ihan sekaisin siellä. (FI1) 

Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla on käännösmuistiohjelman ohella 

käytössä myös termipankki, joka on yhteinen kaikille käännös- ja kielitoimialan 

organisaatioyksiköille ja jota käytetään sanastotyöhön (ks. Mercell Suomi Oy 2017). 

Sanastotyö on kielipalveluiden tukiyksikön vastuulla, ja siinä on kaksi lähtökohtaa. Kääntäjät 

voivat ehdottaa uusia termejä käännösmuistin kautta kielipalveluiden tukiyksikön 

terminologeille. Terminologit käyvät jatkuvasti läpi niitä ja kerran kuukaudessa lähettävät 

listauksen uusista termeistä, jotka on lisätty termipankkiin. 

Toinen lähtökohta on tehdä sanastotyötä teemoittain ad hoc -pohjalta, kun sanastotyö 

kumpuaa käännösten tarpeista ja ajankohtaisesta tilanteesta. Sanastotyön perusteena on 

yhdenmukaisuus. Käytännössä yksi tai kaksi kääntäjää kerää termejä käännöstöiden ohella 

terminologien luomaan Excel-pohjaan, minkä jälkeen on vuorossa yhteistyö kielipalveluiden 

tukiyksikön terminologin kanssa. Lopuksi terminologi vie valmiit termit termipankkiin. 

Lisäksi kielipalveluiden tukiyksikkö antaa termineuvontaa sekä ylläpitää mm. julkisesti 

saatavilla Valter-termipankkia (Kielikone Oy & Valtioneuvoston kanslia 2020). Näistä 

tehtävistä kerrotaan seuraavaa: 

(14) [– –] [T]erminologit tekevät myös ihan termineuvontaa, että [– –] voi kuka tahansa lähettää 

sähköpostitse kysymyksen tai soittaa puhelimella ja kysyä valtionhallinnon tai valtioneuvoston 

termeistä. Sitä tehdään paljon. Ja sitten tietysti kääntäjien yksittäisiä kysymyksiä ratkotaan myös. 
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Sitten [– –] on aikaisempina vuosina tehty tämmöisiä sanastoprojekteja, niin yksi tämmöinen suuri 

tehtävä ja hankalakin tehtävä on, miten [– –] saadaan ylläpidettyä niitä sanastoja, jotka on tehty 

tavallaan kokonaisuutena. [– –] Ja sitten [– –] tehdään paljon semmoista näistä termeistä ohjeita 

ja suosituksia, jotka julkaistaan valtioneuvoston kanslian sivuilla. (FI3) 

Kuten luvun alussa kirjoitin, konekääntämisen kehittäminen on myös osa käännöstoiminnan 

institutionaalistumista. Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla on ollut 

konekäänninkokeiluja, sillä käännös- ja kielitoimiala on kokeillut Euroopan komission 

konekääntimiä. Tämän lisäksi se on osallistunut kielipareissa suomi–ruotsi ja suomi–englanti 

eri konekäännösprojekteihin yhteistyössä mm. yliopistojen kanssa. Keskeistä 

konekääntämisen kehittämisessä on ollut se, että tietoturva-asiat ovat kunnossa. 

Konekääntämisen käyttötarkoitukset esitelläänkin näin: 

(15) Meillä on tavoitteena, että me saataisiin kääntimistä apu meille, mutta sen täytyisi olla 

integroituna käännösmuistiohjelmaan, jotta se olisi helposti käytettävissä tulevaisuudessa 

kääntäjien työkaluna. Toinen käyttötarkoitus on se, että saataisiin virkamiehille myös niistä 

apuvälineitä, että semmoisissa tilanteissa, kun ei niin ikään julkaistaviin teksteihin, mutta 

semmoisessa tilanteessa, jossa virkamies haluaa saada selville, mistä tässä tekstissä on kysymys 

tai jos on pitkiä tekstejä, nopeasti katsoa ne [– –]. (FI3) 

Konekääntäminen nähdään siis nimenomaan työkaluna ja apuvälineenä sekä kääntäjille että 

toimeksiantajille. 
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6 Tutkimuskohteena asema ja näkyvyys 

 

Tässä luvussa käsittelen Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan sekä 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelun asemaa ja näkyvyyttä niiden omissa organisaatioissaan. 

Kuten alaluvussa 2.1 on todettu, käännös- ja kielipalvelutoiminnan institutionaalistuminen 

näkyy myös siinä, miten toimintaan suhtaudutaan organisaatioissa ja kuinka näkyvää se on. 

Tarkastelen suomalaisten ja saksalaisten haastateltavien kokemusta heidän asemastaan ja 

näkyvyydestään. Lisäksi tarkastelussa on mukana organisaatiorakenteeseen liittyvät 

kysymykset. Otan huomioon sen, mikä on haastateltavien kokemus organisaatiorakenteesta. 

Alaluvuissa 6.1.1 sekä 6.2.1 analysoin koettua arvostusta. Alaluvuissa tarkastelen 6.1.2 sekä 

6.2.2 kieliasiantuntijoita organisaationsa osana. Tarkastelun kohteena on myös 

kieliasiantuntijoiden kokemus ja näkemys organisaatiorakenteellisista ratkaisuista. Saksassa 

ulkoministeriöllä on oma kielipalvelu, kun taas Suomessa valtioneuvoston kanslia tuottaa 

käännös- ja kielipalvelut ulkoministeriölle keskitetysti. 

 

6.1 Saksa 

6.1.1 Koettu arvostus 

 

Saksan ulkoministeriössä suhtautuminen kielipalveluun sekä kieliasiantuntijoihin vaihtelee 

(DE1; DE2; DE4; DE6). Osa toimeksiantajista arvostaa suuresti kielipalvelua, ja arvostus 

näkyy mm. sähköpostiviesteissä, puheluissa tai henkilökohtaisissa keskusteluissa. Osa saattaa 

ilmaista väheksyvänsä kääntäjien työtä. Toisaalta nähdään, että verrattuna muihin maihin 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelun asema on hyvä. (FI1). Syyksi mainitaan 

kieliasiantuntijan tehtävään vaadittavan korkeakoulututkinnon, sillä korkeakoulutusta 

arvostetaan yleisesti. 

Korkeakoulututkinnon edellytys työntekijältä näkyy vastaavasti palkkauksessa, sillä 

kieliasiantuntijoiden palkkataso Saksan ulkoministeriössä ei ole alhaisimmista päistä. 

Toimeksiantajien asenteesta kielipalvelua kohtaan kerrotaan näin: 

(16) Uskon, että meillä [kielipalvelulla] on erittäin vahva asema täällä [ministeriössä]. Minulla on 

sellainen vaikutelma, että pääasiassa työtämme arvostetaan erittäin paljon. Teemmekin tietysti 

työtä sen eteen, että meillä olisi hyvä maine. Pidämme yksinkertaisesti erityistä huolta laadusta. 

Lisäksi pyrimme olemaan tiiviissä dialogissa toimeksiantajien kanssa. Hehän tietävät toisaalta, 
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että vaativat meiltä mahdottomia. Toivovat lyhyessä ajassa toisaalta pitkiä ja hyviä käännöksiä. 

Katsomme, että huolehdimme mahdollisuuksien mukaan näistä toiveista, että tarjoamme 

ratkaisuja silloin, kun mikään muu ei onnistu. (FI2) 

Kielipalvelun näkyvyyden ja arvostuksen arvioidaan olevan hyvällä mallilla (DE4). Tähän 

vaikuttaa se, että esimerkiksi terminologit pitävät aktiivisesti yhteyttä ministeriön muihin 

virkamiehiin. Virkamiehet saattavat kysyä kielipalvelulta apua, kun kirjoittavat tekstejä 

saksaksi tai vieraalla kielellä. Tällaisen avun tarjoaminen etenkin virallisiin ja julkisiin 

teksteihin nähdään kielipalvelussa tärkeänä, sillä kääntäjät huomaavat usein kääntäessään 

esimerkiksi epätarkkoja tai epäselviä muotoiluja. 

Toimeksiantajat arvostavat myös hyviä käännöksiä sekä nopeita vastauksia esimerkiksi 

puhelimitse. Toisaalta käännöstöillä on usein kiire, minkä lisäksi voi tulla vielä viime hetken 

muutoksia lähdeteksteihin. Haastatteluista DE1 ja DE2 käy myös ilmi, että kielipalvelulla on 

palveluntarjoajan identiteetti. Kielipalvelua verrataan esimerkiksi ministeriön 

työterveydenhuoltoon, jolloin kyse on siis palvelusta, jota käyttävät kaikki. 

Kielten oppimiskeskus poikkeaa muista kielipalvelun organisaatioyksiköistä siten, että 

heidän näkyvyytensä ja kokemus arvostuksesta on erilaista. Kielipalvelun muita 

organisaatioyksikköjä saatetaan nähdä pelkkänä työkaluna, kun taas kielten 

oppimiskeskukseen syntyy yleensä henkilökohtainen kontakti. Ministeriössä nähdään 

kielipalvelutarjonnan vastaavan organisaation tarpeita, ja kielikursseille osallistuvat 

virkamiehet ovat usein kiitollisia saamastaan kielikoulutuksesta. Joissain tapauksissa voi 

kuitenkin käydä niin, että työntekijä ei olekaan tyytyväinen kurssiin. Silloin kielten 

oppimiskeskuksen päällikkö pohtii virkamiehen kanssa yhdessä ratkaisua tähän. (DE6.) 

 

6.1.2 Organisaatiosijoitus ja asema 

 

Tässä työssä teemana on ollut myös kielipalvelun organisaatiorakenne. Kuten alaluvussa 4.1.1 

on esitetty, Saksan ulkoministeriön kielipalvelu on sijoitettu keskusosastoon. Keskusosastossa 

on kielipalvelun lisäksi muut koko Saksan ulkoministeriötä palvelevat toiminnat. Saksalaisten 

haastateltavien mielestä sijoitus on tästä syystä järkevä. Mahdollista muunlaista 

organisaatiorakenneratkaisua kommentoidaan näin: jos kielipalvelu olisi ollut johtotasolla 

erityisesti tulkkauspalvelun takia, kielipalvelu olisi ehkä saanut enemmän arvostusta kuin nyt. 

Tällainen organisaatiosijoitus ei kuitenkaan olisi parantanut kielipalvelun toiminnan 

tehokkuutta. (DE2.) 
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Saksassa ulkoministeriön kielipalvelun sisäistä organisaatiokaaviota voi kuvailla hyvin 

vakiintuneeksi, sillä se on pysynyt yli pari vuosikymmentä samana. Saksalaisten 

haastateltavien mielestä tehtävienjako eri organisaatioyksiköiden välillä on toisaalta selkeä, 

minkä lisäksi tehdään paljon yhteistyötä keskenään. Kansainvälisten sopimusten kääntäjillä 

on oma organisaatioyksikkö, samoin terminologeilla. 

Erillinen IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelu nähdään hyvänä asiana, sillä se 

parantaa sanastotyön tarkkuutta sekä käytänteiden vakiintumista. Huonona puolena 

haastateltava näkee sen, että kääntäjän pitää aina pyytää erikseen termin lisäämistä 

termipankkiin, mikä vie jonkin verran aikaa. (DE4.) Muissa liittotasavallan ministeriöissä 

kääntäjät voivat lisätä termejä itse saman tien, mikä nopeuttaa sanastotyötä. Kääntäjien 

tekemiä termiehdotuksia pidetään tärkeinä. Tästä kerrotaan seuraavaa: 

(17) Kääntäjä ajattelee, että on pelkästään vastuussa kääntämisestä. Terminologi taas ajattelee, 

että okei, minä hoidan terminologian tallennuksen. Jos kääntäjä olisi myös terminologi, hän tuntisi 

enemmän vastuuta siitä, että hänen tuottamaansa kielenkäyttöä tallennetaan termipankkiin. (DE4) 

Tähän liittyen kommentoidaan myös kielipalvelun muunlaista organisaatiorakennetta: jos 

kääntäjät sekä terminologit olisivat samassa organisaatioyksikössä, kääntäjät olisivat 

mahdollisesti kokeneet enemmän vastuuta sanastotyöstä kuin tällä hetkellä. Tällöin olisi ollut 

mahdollista, että termiaineistoa olisi syntynyt ehkä enemmän kuin nyt, vaikkei sanastotyö ei 

olisi ollutkaan niin yhtenäistä ja jäsenneltyä. 

Jako tulkkaus- ja käännöspalveluun taas perustuu toimeksiantojen määrään sekä käytännön 

järjestelyihin eri kielissä. Englannin ja ranskan kääntäjillä on sen verran paljon käännöstöitä, 

että he keskittyvät pelkästään kääntämiseen. Muissa kielissä sen sijaan tilanne on toinen. 

Esimerkiksi venäjän kääntäjät myös tulkkaavat ja siirtyvät säännöllisin väliajoin 

ulkomaanedustustoon lähetetyiksi kääntäjä-tulkeiksi. Saksan suurlähetystössä Venäjällä 

tulkkaustarve on suuri, joten tulkkaustaidon ylläpitäminen on tärkeää. (DE1; DE2.) 

Venäjän kielen kääntäjä-tulkkien lisäksi siirtymisjärjestely koskee kiinan, puolan, italian ja 

romanian kääntäjä-tulkkeja. Siirtymisjärjestelyn taustalla on myös turvallisuusnäkökulma, 

sillä näin pyritään estämään lähetetyn työntekijän liian vahvan sitoutumisen asemamaahan. 

Lisäksi koetaan tärkeäksi, että ulkomaanedustustoissa on saksan kielen syntyperäinen puhuja, 

jotta Saksan liittovaltion kielellinen viesti varmasti välittyy. (DE1; DE2.) 

Yhteenvetona voi siis todeta, että vain ranskan ja englannin kääntäjät ja tulkit ovat siis 

sijoituksensa puolesta joko käännös- tai tulkkauspalvelussa, kun taas muiden kielten 
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asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu sekä kääntämistä että tulkkausta, ja he sijoittuvat 

nimellisesti jompaankumpaan yksikköön, joko käännös- tai tulkkauspalveluun. Tämän lisäksi 

kielten oppimiskeskuksessa on muodollisesti pari kääntäjä-tulkkia. Osa kääntäjistä tai 

tulkeista saattaa myös opettaa kielten oppimiskeskuksessa, mutta tämä on harvinaista. (DE1; 

DE6.) 

Haastatteluissa aiheena oli myös kielipalvelun asema. Saksan liittovaltion ministeriöiden 

kielipalveluiden ulkoistamisesta on käyty keskusteluita, mutta ulkoistamisideasta on kuitenkin 

luovuttu, sillä salassapitoa ja asiantuntijuutta on pidetty suuressa arvossa. Tehtävään nimetyt 

henkilöt täyttävät turvallisuusvaatimukset ja tuntevat oman ministeriönsä erikoisalat. (DE1; 

DE2; DE4.) 

Lisäksi haastatteluissa nousi esiin, että myös liittovaltion kaikkien ministeriöiden 

kielipalveluiden keskittämisestä on ollut puhetta. Keskittämisidea oli ollut ilmassa noin 20 

vuotta sitten, ja sen takana oli Saksan puolustusministeriö. Hanke jäi kuitenkin toteutumatta, 

koska muut ministeriöt kieltäytyivät siitä. (DE1.) Ainoina kielipalveluiden keskittämisen 

tuomina etuina haastateltavat mainitsivat seuraavaa: muutos olisi tarkoittanut työskentelyä 

saman termistön, laatustandardien sekä työprosessien kanssa. Työhön olisi myös tullut 

enemmän joustavuutta esimerkiksi lomasuunnittelun osalta kuin nyt. (DE1, DE2.) 

Kielipalveluiden keskittäminen olisi toisaalta lisännyt byrokratiaa, sillä valtionhallinnon 

yhteisestä kielipalvelusta olisi muutoin tullut liian iso. Tällä hetkellä tapahtuva yhteistyö 

liittovaltion muiden ministeriöiden kielipalveluiden kanssa koetaan riittävänä, ja sitä tehdään 

käännös- ja tulkkaustoiminnan sekä terminhallinnan osalta. Valtionhallinnon yhteisessä 

verkostossa sovitaan esimerkissä standardeista tai keskenään jaettavasta termistöstä. Nykyisen 

organisaatiorakenteen hyödyt tiivistetään näin: 

(18) Kun edustan kielipalvelua siinä ministeriöissä, jolle käännän, minulla on paljon parempi 

kontakti asiakkaisiin, joille voin noin vaan soittaa tai piipahtaa työhuoneessa ja keskustella 

yksittäisistä kohdista, joista ei saa selvää. Tähän en pystyisi, jos olisin töissä kaikkien 

ministeriöiden keskitetyssä kielipalvelussa. (DE4) 

Liittovaltion ministeriöiden kesken käytössä on myös virka-apujärjestelmä, joka toimii näin: 

jos toisessa liittovaltion ministeriössä on tarvetta tulkille tai kääntäjälle, kääntäjä tai tulkki 

voidaan ikään kuin tilata toisesta ministeriöstä avuksi. Virka-apu on liittovaltion ministeriöille 

maksutonta lukuun ottamatta esimerkiksi tulkin matka- ja majoituskustannuksia, joita 

maksetaan itse. Virka-avun turvin saadaan joustavuutta käännös- ja tulkkaustoimintaan, 
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minkä lisäksi tällainen järjestely on parempi vaihtoehto kuin kaikkien ministeriöiden 

kielipalveluiden keskittäminen yhteen organisaatioon. 

Ministeriöiden omien kielipalveluiden etuina nähdään siis monenlaisia asioita, kuten 

asiantuntijuutta ja kokemusta. Omat kieliasiantuntijat tuntevat aihepiirit hyvin, mikä parantaa 

laatua. Myös aidot ihmiskontaktit ovat tärkeitä, sillä tällä tavalla voidaan rakentaa työssä 

tarvittavaa luottamusta. Kasvottomuuden puutetta arvostetaan. Lisäksi nopeus kuuluu oman 

kielipalvelun hyviin puoliin. 

Valtionhallinnon kaikkien kielipalveluiden keskittämisen vastaan puhuu myös se, että 

liittovaltion ministeriöiden kielitarpeet poikkeavat toisistaan. Ministeriöissä tarvittavat kielet 

vaihtelevat, samoin kielisuunnat. Verrattuna Saksan ulkoministeriöön esimerkiksi 

sisäministeriössä kääntäjät kääntävät yleensä vieraasta kielestä saksaan eikä toisinpäin. 

Käännösten kielisuunnat johtuvat virkamiesten kielitaidosta, sillä muissa ministeriöissä ei 

vaadita samalla tavalla englannin ja ranska osaamista kuten Saksan ulkoministeriössä. 

Lisäksi liittovaltion muiden ministeriöiden vastuulla ei ole ulkomaanedustustojen 

verkostoa., jossa myös tarvitaan monipuolista kielitaitoa. Ulkoministeriön kääntäjät kääntävät 

vieraaseen kieleen päin, sillä kansainvälinen yhteydenpito on jatkuvaa. Toisaalta vielä 1990-

luvun alussa saksaan päin tehtäviä käännöksiä oli enemmän kuin nyt, sillä politiikkojen 

kielitaito oli aiemmin suppeampi kuin nykypäivänä. (DE4.) 

 

6.2 Suomi 

6.2.1 Koettu arvostus 

 

Suomen valtionhallinnossa suhtautumiseen kieli- ja käännöstoimintaan ja kieliasiantuntijoihin 

vaikuttaa moni asia. Kieliasiantuntijan omalla aktiivisuudella on suuri merkitys näkyvyyden 

ja arvostuksen kannalta, mikä nousi esiin haastatteluissa FI1, FI2 ja FI3. Yhteistyötä 

toimeksiantajien kanssa kuvaillaan näin:  

(19) [P]arhaimmillaan tehdään semmoista, että meidän kääntäjä käy yhdessä ministeriön 

virkamiehen kanssa sitä tekstiä yhdessä läpi [– –]. (FI2) 

Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla käännöstöille on tyypillistä tiukat 

aikataulut. Tämä käy ilmi haastatteluista FI1 ja FI2. Joissain tapauksissa aikatauluun on 

mahdollista vaikuttaa, joskus ei. Erittäin pitkien töiden kohdalla saattaa käydä niin, että 

käännös- ja kielitoimialalla kyseenalaistetaan käännöksen laajuus ja ehdotetaan pelkän 

tiivistelmän kääntämistä. Lisäksi toivotaan, että ministeriöissä käännöstarpeita osattaisiin 
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ottaa huomioon jo projektien suunnitteluvaiheessa, jotta käännökset voitaisiin aikatauluttaa 

paremmin. Tästä kerrotaan näin: 

(20) Toisaalta myös siinä, että ministeriöissä, ulkoministeriö mukaan lukien, osattaisiin ajatella jo 

siinä vaiheessa, kun esim. jotakin projektia tai hanketta lähdetään viemään, että siihen liittyy 

kääntämistä, että ikään kuin se kääntäminen aikataulutettaisiin osaksi sitä projektia, niin sitä ei 

kyllä ikävä kyllä vielä osata tehdä. (FI2) 

Toiset suomalaiset haastateltavat (tässä A ja B) kommentoivat tiukkoja aikatauluja ja laadun 

tarkastelua näin: 

(21) 

A. Mä sanoisin, että jokaisella kääntäjällä olisi tavoitteena hyvälaatuinen teksti, mutta siihen ei 

aina anneta meille edellytyksiä. 

B. Mutta sitten täytyy tietenkin sanoa, että kääntäjät on ehkä ammattiryhmänä aika semmoisia 

ammattiylpeitä ja … 

A. Kunniahimoisia. 

B. Kunniahimoisia, sitä mä hain. Niin kyllähän se keskustelu siitä, että tuntuu pahalta päästä 

käsistään teksti, joka ei tunnu hyvältä siinä vaiheessa. Tai josta ei ole täyttä varmuutta, onko se 

ok. Niin kyllä se on aina tuntuu pahalta. Mutta tietenkin täytyy sanoa, että tähän samaan syssyyn, 

että aika hyvää palautetta me saadaan niistä käännetyistä teksteistä… 

A. Kyllä. 

B. Että kyllä ne toimeksiantajat on erittäin tyytyväisiä. Ja jatkuvasti kuulemme sitä, että ongelmaa 

ei ole tekstien kanssa niin kauan kuin ne on meillä sisällä käännettynä. Että ehkä sen perusteella 

voisi ajatella niin, että me ollaan onnistuttu aika hyvin tasapainoilemaan sen laadun ja kiireen 

kesken. (FI1) 

Tässä kohdassa nousee esiin se, että toimeksiantajat tiedostavat omien kääntäjien tuoman 

hyödyn ja arvostavat heitä antamalla positiivista palautetta. Palaute koskee yleensä korkeaa 

laatua, nopeutta ja palvelualttiutta. Toimeksiantajat arvostavat myös erityisen paljon sitä, että 

kääntäjä on useimmiten ensimmäinen henkilö, joka lukee tekstin läpi ja saattaa antaa 

palautetta esimerkiksi viestin selkeydestä. Toisaalta aiemmin vähän yhteistyötä kääntäjien 

kanssa tekevä toimeksiantaja saattaa olla kärsimätön ja väheksyä kääntäjien työtä. (FI1; FI2.) 

Toimeksiantajien asennoitumisesta ja organisaatiomuutoksen vaikutuksesta todetaan näin 

(I.R. haastattelija, haastateltava FI): 

(22) 

I.R. Näkyykö [toimeksiantajien] asennoituminen millään tavalla? 

FI. [A]ikaisemmin, kun kääntäjät olivat siellä ministeriöissä, niin he olivat myös ihmisinä ja 

kasvoina tuttuja. [ – – ] Että onko sillä sitten vaikutusta tulevaisuudessa siihen työn arvostuksen 

kokemukseen. Toisaalta nyt kääntäjät ovat ammattikuntana paljon näkyvämpi kuin me ollaan tällä 

tavalla koottu toiminto. Ja meillä on asiantuntijastatus, ja, kuten sanoin, me tehdään normittavaa 

kieliasiantuntijatyötä myös. Se ikään kuin tuo semmoista tiettyä struktuuria siihen toimintaan ja 

tekemiseen. Eli kääntäjät ovat kuin mikä muu hyvänsä asiantuntijaryhmä valtioneuvoston sisällä. 

Totta kai sitä vähättelyä tapahtuu. Mutta epäilen, että muissakin ammateissa [ – – ] . Totta kai 
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semmoiseen aina välillä törmätään. Kyl se aika vähäistä on. Kyllä yleinen tuntuma on, että työtä 

arvostetaan. (FI2) 

Sama haastateltava myös kertoi, että valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala on 

aktiivisesti mukana edistämässä kääntäjien näkyvyyttä mm. esittäytymällä eri 

virkamiestilaisuuksissa sekä järjestämällä seminaareja virkamiehille. Lisäksi on säännöllisiä 

toimeksiantajatapaamisia eri ministeriöiden kanssa noin kahden vuoden välein. 

Organisaatiomuutoksen myötä tapahtuneesta näkyvyyden parantamisesta kertoo myös toinen 

haastateltava: 

(23) Meitä kuunnellaan myös enemmän. Me näyttäydytään täällä omassa organisaatiossa paljon 

paremmin, ja meitä arvostetaan täällä tosi paljon. Ja sitten me näyttäydytään tuolla muualla kuin 

tässä meidän omassa ministerikontekstissa. Meitä usein pyydetään puhumaan erilaisiin 

tilaisuuksiin. Meidän näkökulmia kysytään. Hansel on kiinnostunut meidän näkökulmista silloin, 

kun he kilpailuttavat käännöspalveluita. 

 

6.2.2 Organisaatiosijoitus ja asema 

 

Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala on sijoitettu organisaation 

hallintoyksikköön. Haastatteluissa FI1, FI2 ja FI3 korostetaan palveluntarjoajan näkökulmaa 

ja kommentoidaan sijoitusta seuraavasti: 

(24) Tää on palvelu ja palvelut on koottu nimenomaan tähän hallintoyksikköön, palvelutoiminnot. 

(25) [S]e on sillä tavalla perustelua, että se luo nimenomaan kuvaa siitä, että me palvellaan 

tasapuolisesti kaikkia ministeriöitä ja kaikkia toimintoja. 

(26) [M]e ollaan kuitenkin tämmöinen palvelutoiminto samalla lailla kuin hallintoyksikön 

muutkin toiminnot ovat semmoisia, suurin osa on kuitenkin palvelutoimintoja. 

Haastatteluissa käsiteltiin myös kielipalvelun asemaa organisaatiorakenteessa. Terminologit 

olivat jo ennen organisaatiouudistusta sijoituksensa puolesta valtioneuvoston kanslian 

käännöstoimistossa, jolla oli kuulunut verrattain pitkään valtioneuvoston kanslian 

palveluosastoon (ks. Virtanen 2013). Samassa paikassa työskenteli myös suurin osa nykyisen 

ruotsin yksikön säädöskääntämisen ryhmän kääntäjistä. Sen sijaan muut ruotsin kääntäjät, 

samoin suurin osa englannin kääntäjistä sekä kaikki venäjän kääntäjät siirtyivät 

valtioneuvoston kansliaan uusina työntekijöinä ministeriöistä. Tästä syystä kokemus 

organisaatiouudistuksesta on vaihdellut. Ulkoministeriöstä siirtyneiden kääntäjien kokemus 

on toisaalta ollut samansuuntainen, sillä heille valtioneuvoston kanslian käännöstoimisto ei 

ollut ennestään tuttu työpaikkana. (FI1; FI2; FI3; FI4.) 
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Organisaatiomuutos vaikutti siis siten, että ministeriöiden kielipalvelut keskitettiin 

valtioneuvoston kansliaan. Kielipalveluiden keskittämisen eduiksi nimetään haastatteluissa 

yhteisöllisyys sekä kääntäjien keskinäisen yhteistyön lisääntyminen. Uuden 

organisaatiorakenteen ansiosta käännös- ja kielitoimiala on päässyt kehittämään toimintaansa 

monella saralla, kuten yhteisissä työtavoissa ja käännösmuistikäytänteissä. Koottuna 

toimintona oleminen on parantanut käännöspalveluiden tehokkuutta sekä näkyvyyttä koko 

organisaatiossa. Nykyään on myös saatavilla teknistä tukea esimerkiksi 

käännösmuistiohjelmaan, mitä on nähty positiivisena asiana. Tästä kerrotaan seuraavasti: 

(27) [E]simerkiksi kieliteknologinen tuki, että jos [ministeriössä] oli pari kääntäjää ja 

käännösmuistiohjelma, niin [– –] [kääntäjien] oli tosi vaikeata saada tukea siihen sen ohjelman 

käyttöön. Kyllä [– –] silloin vanhassa [valtioneuvoston] käännöstoimistossa jonkin verran 

annettiin tukea, mutta se ei ollut [– –] [käännöstoimiston] tehtävä tukea muita ministeriöitä. (FI3) 

Käännöspalveluiden keskittämisellä on myös ollut huonoja puolia. Huonoina puolina nähdään 

se, että yhteistyö toimeksiantajien kanssa vähenee ja ns. hiljainen tieto häviää. Tähän on 

toisaalta mietitty keinoja, sillä substanssiosaamisen hallinta nähdään tärkeänä. Keinoiksi 

osaamisen ylläpitoon mainitaan mm. tapaamiset toimeksiantajien kanssa ja vastuukääntäjän 

aktiivinen rooli yhteydenpidossa toimeksiantajien kanssa. Lisäksi koetaan tärkeänä, että 

vastuukääntäjä jakaa tietoaan muillekin kääntäjille, jotta tulevaisuudessa substanssiosaaminen 

säilyisi käännös- ja kielitoimialalla. Tätä kommentoidaan näin: 

(28) Nytkin pyrkimyksenä on jakaa tätä tietoa niin, että jatkossa aina olisi sellaisia, jotka tuntee 

myös tämän alan. (FI3) 

Ennen keskittämistä toimeksiantajilla saattoi olla tapana käydä kääntäjän työhuoneessa ja 

esittää käännöspyyntö siellä. Nyt käännöspyynnöt tulevat sähköisen järjestelmän kautta, 

jolloin vuorovaikutuksesta tulee kasvottomampi kuin ennen. Keskittämisen seurauksena 

kääntäjien työn itsenäisyys on myös vähentynyt. Lisäksi organisaatiomuutokseen liittyvä 

muutto uusiin monitoimitiloihin on herättänyt keskustelua kääntäjien kesken. Heti 

organisaatiomuutoksen jälkeen kääntäjät kokivat työn hektiseksi, sillä kesti jonkin aikaa, 

ennen kuin käännöstöiden jatkuvaa virtaa opittiin rytmittämään. Keskittäminen on saattanut 

alussa kasvattaa käännöspalveluiden kysyntää. Organisaatiouudistuksen hyvät ja huonot 

puolet kiteytetään näin: 

(29) Että se oli tämmöistä tasapainoilua, toisaalta oltiin tyytyväisiä siihen, että nyt päästään 

paikkaan, missä on muita asiantuntijoita ympärillä ja apua on saatavissa kaikkeen oikeastaan ja 

sitten tavallaan se kontakti omaan ministeriöön ei ole enää osa sitä, niin se koettiin menetyksenä, 

koska ei tietenkään ole enää samalla tavalla sisällä asioista, mitä ministeriössä tapahtuu. (FI4) 
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Yhteenvedoksi voi todeta, että kieliasiantuntijoiden näkyvyys on hyvällä mallilla 

organisaatiossa. Kieliasiantuntijoiden tiedostavat keskitetyn organisaatiorakenteen riskit ja 

pyrkivät aktiiviseen yhteistyöhön toimeksiantajien kanssa. 
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7 Kokoavaa tarkastelua 

 

Tässä luvussa teen yhteenvedon tutkimuksen tuloksista. Viitatessani Saksaan ja Suomeen 

tarkoitan tutkimukseni kohteita, Saksan ulkoministeriön kielipalvelua ja Suomen 

valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialaa. Esittelen tulokset tutkimuskysymysten 

muodostamien teemojen avulla. Kuten johdantoluvussa esitin, valitsin institutionaalisen 

kääntämisen ja käännöskulttuurin käsitteiden kannalta relevantit tutkimuskysymykset, jotka 

heijastavat tutkimuskohteiden konventiot, odotukset ja arvot. Tutkimuskysymykset ovat olleet 

seuraavat: 

1. Mihin kohtaan valtionhallinnon organisaatiorakennetta kielipalvelu sijoittuu ja mikä 

on kielipalveluiden sisäinen organisaatiorakenne?  

2. Miten kielipalveluiden toimialayksikköjen organisaatiorakenne on muotoutunut ja 

mikä on haastateltavien kokemus siitä?  

3. Minkälainen henkilöstö vastaa Saksan ja Suomen ulkoministeriöiden käännös-, 

tulkkaus- ja kielipalvelutarpeesta? 

4. Mikä on haastateltavien kokemus suhtautumisesta kielipalveluihin omassa 

organisaatiossa? Mitä käännetään ja mitä tulkataan ulkoministeriöissä? 

5. Mitkä ovat kielenkäytön vakiinnuttamisen keinot organisaatioissa? 

6. Miten kielipalveluiden ostoshankinnat tehdään? 

7. Mitkä ovat venäjän kääntämisen piirteet organisaatioissa? 

Tämän luvun alaluvuissa tarkastelen institutionaalisen käännöskulttuurin ulottuvuuksia juuri 

edellä mainittujen kysymysten kautta. Alaluvussa 7.1 kyse on organisaatiosijoituksesta, 

erilaisten organisaatiorakenteiden kokemuksista ja yhteistyöstä ulkomaanedustojen kanssa, 

alaluvussa 7.2 käsittelen vakiintuneen kielenkäytön keinoja, kun taas alaluvussa 7.3 analysoin 

organisaatioiden kieliasiantuntijoita ja heidän koulutustaustojaan. Alaluvussa 7.4 tarkastelun 

kohteena on toimeksiannot, alaluku 7.5 käsittelee työnkulkujen kuvauksia ja ostopalveluita. 

Alaluvussa 7.6 analysoin suhtautumista kieliasiantuntijoihin ja käännös- ja 

kielipalvelutoimintaan, kun taas alaluvussa teen yhteenvedon venäjän kääntämisen piirteistä. 

Käännöskulttuurin tarkastelussa on myös otettava huomioon aika ja paikka, johon 

käännöskulttuuri sijoittuu (Grbić 2010: 156). Saksan ulkoministeriön käännöskulttuuri on 

kehittynyt pikkuhiljaa 1800-luvun lopusta itämaisten kielten seminaarista (ks. Wilss 1999: 
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17–19, 43–44). Varsinainen kielipalvelu perustettiin 1920-luvulla. Vaikkakin kielipalvelun 

organisaatiorakenne on ajan saatossa muovautunut uusien organisaatioyksiköiden, kuten 

kansainvälisten sopimusten käännöspalvelun, myötä, se on pysynyt melko samanlaisena 

aseman sen jälkeen, kun kielipalvelun asema vakiintui ministeriössä. Kielipalvelun 

käännöskulttuuri voidaan siis nähdä jatkumona nykypäivään saakka. Kun ottaa huomioon 

Saksan valtiomuotohistorian muutokset, ensin käännöskulttuurin paikkana toimi Berliini, 

sitten Bonn ja nyt taas Berliini.  

Myös toimijoiden määrittäminen kuuluu käännöskulttuurin käsitteeseen. Saksassa 

käännöskulttuurin keskeisimmät osapuolet ovat 1) kääntäjät, kääntäjä-tulkit, terminologit, 

kielipalvelun organisaatioyksiköiden päälliköt ja varapäälliköt ja muu henkilökunta, kuten 

kirjastonhoitaja ja vieraiden kielten assistentit; 2) toimeksiantajat eli pääosin ulkoministeriön 

henkilökunta; 3) ulkoiset palveluntuottajat eli freelance-kääntäjät ja -tulkit sekä 

kielipalveluyritykset; 4) liittovaltion muiden ministeriöiden kielipalvelut, joiden kanssa 

tehdään yhteistyötä; 5) saksankielisten maiden kansainvälisistä sopimuksista vastaavat 

organisaatioyksiköt; 6) edustustojen kääntäjät sekä 7) kansalaiset, joilla on mahdollisuus 

esimerkiksi termineuvontaan ja jotka voivat hyödyntää kielipalvelun vapaasti saatavilla olevia 

julkaisuja. 

Suomen ulkoministeriön käännöskulttuuri taas syntyi, kun osa Suomen 

keskushallintoelimen eli senaatin kääntäjistä siirrettiin tulevaan ministeriöön. 

Vuosikymmenten saatossa kääntäjillä ehti olla jopa oma, pelkästään kääntämiseen keskittyvä 

organisaatioyksikkö. Kääntäjien sijoitus organisaatiorakenteessa muovautui ja muuttui, 

kunnes tuli vuoden 2015 organisaatiomuutos ja kääntäjistä tuli osa valtioneuvoston kanslian 

henkilöstöä. Näin kaksi käännöskulttuuria yhdistyivät: valtioneuvoston kanslian 

käännöstoimiston aiempi käännöskulttuuri ja ministeriöiden kääntäjien tuoma 

käännöskulttuuri. Toisin kuin Saksassa, paikkana on kuitenkin ollut ja on edelleen Helsinki, 

Suomi. 

Vastaavasti Suomessa käännöskulttuurin osapuoliin lukeutuvat 1) kääntämiseen 

erikoistuneet asiantuntijat ja erityisasiantuntijat, terminologit, käännös- ja kielitoimialan 

organisaatioyksiköiden päälliköt sekä muu henkilökunta, kuten hallinnolliset avustajat, 

palvelukoordinaattorit ja tietoasiantuntija; 2) toimeksiantajat eli pääosin ministeriöiden 

henkilökunta; 3) ulkoiset palveluntuottajat eli kielipalveluyritykset ja freelance-kääntäjät; 4) 

esimerkiksi Suomen edustustoissa Ruotsissa ja Venäjällä kieliasiantuntijat, joiden kanssa 
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saatetaan tehdä yhteistyötä 7) kansalaiset, joilla on mahdollisuus esimerkiksi termineuvontaan 

ja jotka voivat hyödyntää käännös- ja kielitoimialan vapaasti saatavilla olevia julkaisuja. 

 

7.1 Organisaatioiden luonne 

 

Minna Ruokonen ja Minna Hjort (2019: 107) toteavat, että in-house-kääntäjän eli 

organisaation oman kääntäjän ammattistatuksen ja organisaatiosijoituksen välillä on yhteys. 

Heidän Suomessa tehdystään kyselytutkimuksestaan käy ilmi, että in-house-kääntäjinä 

toimivista vastaajista noin 70 % työskentelee organisaatioissa, joissa on kääntämiseen 

keskittyvä organisaatioyksikkö tai tiimi. Näistä kääntäjistä lähes kaikki olivat sijoituksensa 

puolesta juuri niissä. (mas. 99.) Jos siis organisaatiossa on omia kääntäjiä, on todennäköistä, 

että he työskentelevät nimenomaan käännöksiä tuottavissa organisaatioyksikössä eikä missään 

muualla. 

Joissain instituutioissa kääntäminen ja tulkkaus on erillisinä toimialoina, kuten Euroopan 

komissiossa. Siellä konferenssitulkit ja kääntäjät työskentelevät eri organisaatioyksiköissä 

eikä yhteistä työnimikettä kääntäjä-tulkki ole olemassa (ks. Koskinen 2008: 3). Suomen 

valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla erillistä jaottelua ei ole kääntämisen ja 

tulkkauksen välillä, sillä vain venäjän kääntämisen asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden 

työtehtäviin kuuluu tulkkaus. Käännös- ja kielitoimialan näkökulmasta tulkkaus on siis 

harvinaisempi palvelu kuin käännöstyöt. Muissa kielipareissa kuin suomi–venäjä ministeriöt 

tilaavat tulkkeja itse eikä valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala osallistu 

järjestelyihin. 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelussa on taas olemassa kaksi erillisistä kääntämisen ja 

tulkkauksen organisaatioyksikköä, mutta vain englannin ja ranskan kohdalla on selkeä 

jaottelu tässä. Kielipalvelussa on erikseen englannin ja ranskan kääntäjät sekä tulkit. Muiden 

kielten kääntäjät myös tulkkaavat. Tällaisen työnjaon taustalla on kieliasiantuntijoiden 

siirtymisjärjestely, joka koskee mm. venäjän kääntäjä-tulkkeja. Siirtymisjärjestely toimii 

siten, että kääntäjä lähtee tietyin aikavälein ulkomaanedustustoon. 

Toisaalta molempien kääntävien instituutioiden käännöstoiminnassa on joustavuutta. 

Saksassa tämä näkyy työntekijöiden sijoituksessa, jolloin kääntäjä-tulkki voi olla joko 

käännös- tai tulkkausyksikössä. Suomen valtioneuvoston kansliassa taas ruotsin kielen 
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yksikössä työskentelee kääntäjä, joka kääntää ministeriönsä ajankohtaistekstit ja säädökset, 

vaikka muodollisesti ajankohtaistekstit kuuluvat ajankohtaiskääntämisen ryhmälle ja 

säädöstekstit säädösryhmälle. 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelun kääntäjistä ja tulkeista hyvin harva on antanut 

ministeriön kielikeskuksessa opetusta, mutta tällaista on joskus tapahtunut, kun kyseessä on 

ollut harvinaisempi kieli tai hätätapaus. Vaikka Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja 

kielitoimialan kieliasiantuntijat eivät olekaan toimineet kieltenopettajina kääntämisen ohella, 

esimerkiksi Suomen maanpuolustuskorkeakoulun kielikeskuksen kieliasiantuntijat kääntävät, 

tulkkaavat ja ovat myös mukana kieltenopetuksessa (ks. Nuutilainen 2011: 31–32). Suomessa 

ulkoministeriön kielikurssien koordinoinnista vastaa ministeriön henkilöstön kehittämis- ja 

työhyvinvointiyksikkö -niminen organisaatioyksikkö (Ulkoministeriö 2020b). 

Kun tarkastelee valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialaa, se jakaantuu ruotsin 

kielen yksikköön ja vieraiden kielten yksikköön, joka vastaavasti jakaantuu kahteen tiimiin. 

Tämä perustuu siihen, että kukin yksikkö tai tiimi vastaa omasta kielestään. Vuoden 1917 

marraskuussa silloisen senaatin käännöstoimistossa oli kolme organisaatioyksikköä: suomen, 

ruotsin ja venäjän kielten yksiköt (Thylin-Klaus 2012: 264). Silloisen 

organisaatiorakenneratkaisun jälki näkyy siis edelleenkin, sillä nykypäivänä toimialan 

organisaatiorakenne jakaantuu juuri kielikohtaisesti. Tätä voi myös verrata Itä-Saksan 

ulkoministeriön kielipalvelun organisaatiorakenteeseen, jonka mukaan oli olemassa itäisten 

kielten ryhmä (venäjä ja puola) sekä läntisten kielten ryhmä (englanti, espanja ja ranska). 

On huomautettava, että sekä Saksassa että Suomessa on olemassa omat 

organisaatioyksikkönsä, joiden vastuualue liittyy nimenomaan oikeudellisten tekstien 

kääntämiseen. Suomen valtioneuvoston kanslian ruotsin kielten yksikössä on 

säädöskääntämisen ryhmät, kun taas Saksan ulkoministeriön kielipalvelussa on 

kansainvälisten sopimusten käännöspalvelu. Voidaan ajatella, että nimenomaan oikeudelliset 

tekstit ovat vahvan institutionaalistumisen merkkejä, sillä juuri oikeudellisten tekstien avulla 

instituutio pystyy sääntelemään ja hallitsemaan. 

Institutionaalisen kääntämisen piirteisiin kuuluu Gouadecin mukaan (2007: 36) se, että 

kääntäminen on ensisijaisesti instituution omien kääntäjien vastuulla, koska yleensä 

organisaatiolla on luottamuksellisia tai arkaluonteisia asiakirjojen käännettävänä. Toisaalta 

osa käännöstöistä menee ulkoisille palvelutoimittajille, jotka usein ovat käännösalan yrityksiä. 

Turvallisuuskysymys on kuitenkin tärkeä: ulkoisen toimittajan on pystyttävä käsittelemään 
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käännökset luottamuksellisesti. (mp.) Sekä saksalaiset että suomalaiset haastateltavat 

viittasivat turvallisuusnäkökulmaan arvioidessaan organisaation oman käännöstoiminnan 

etuja. 

Molemmissa organisaatioissa on tärkeätä, että käännös- ja kielipalvelutoiminta 

kokonaisuudessaan, kuten tietotekniset ratkaisut ja rekrytoidut kieliasiantuntijat, täyttävät 

turvallisuusvaatimukset. Myös luottamuksen rakentamisen tärkeydestä puhuttiin saksalaisissa 

ja suomalaisissa haastatteluissa paljon, erityisesti tämä koskee tulkkausta. Toimeksiantajien ja 

kieliasiantuntijoiden välillä tulisi olla luottamusta, jotta yhteistyö sujuisi hyvin. 

Yksi tämän tutkimuksen lähtökohdista oli tarkastella kahta tapausta, jotka ovat 

organisaatioasemansa puolesta erilaisia. Saksassa kielipalvelu on ministeriön yhteydessä, kun 

taas Suomessa ministeriöiden kääntäjät keskistettiin samaan organisaatioon. Haastatteluissa 

kysyin kokemuksista ja ajatuksista, jotka heräävät keskitetystä tai vastaavasti itsenäisestä 

organisaatiorakenteesta. 

Suomessa keskittämisen seurauksena valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan 

prosesseja on tehostettu mm. ottamalla käyttöön tilauslomakejärjestelmä, yhtenäinen 

käännösmuistiohjelma ja termipankki sekä takamaalla teknisen tuen saatavuus. Kun aiemmin 

ennen vuotta 2015 Suomen ministeriöiden kääntäjät olivat sijoitettuina ministeriöihin, heillä 

ei välttämättä ollut esimerkiksi käännösmuistiohjelmaa käytettävissä. Näin ollen 

organisaatiouudistus tuki kielipalvelutoiminnan institutionaalistumista teknisissä asioissa, 

työnkuluissa sekä kielenkäytön vakiinnuttamistavoissa, vaikka onkin toisaalta koettu, että 

yhteys toimeksiantajiin on heikentynyt ja tarvitaan aktiivisia tekoja mm. ns. hiljaisen tiedon 

säilyttämiseen. Hiljainen tieto tarkoittaa henkilökohtaiseen kokemukseen eli intuitioon 

perustuvaa tietoa, joka tulee ammattitaidon kehittymisen myötä (Lämsä & Hautala 2004: 

194). Hiljaisen tiedon välittämisen tärkeyttä on muistettava, sillä työntekijän siirtyessä 

muualle työyhteisö jää ilman tietoja ja taitoja (mp.). 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelua sen sijaan voi pitää lähtökohtaisesti isona 

organisaatioyksikkönä, joka ollut olemassa vuosikymmenten ajan melko samassa 

organisatorisessa muodossa ja jonka työnkulkuja voi kuvailla pitkälle työstetyiksi. Saksan 

liittovaltion kaikkien ministeriöiden kielipalveluiden keskittäminen ei siis olisi tuonut erityistä 

hyötyä ja tehokkaampia työnkulkuja kuin nyt. Lisäksi liittovaltion muiden ministeriöiden 

kanssa sovittu virkamiesapujärjestelmä tuo tarvittaessa joustavuutta. 
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Organisaation oma, kääntämiseen keskittyvä yksikkö nähdään usein teknisenä yksikkönä, 

ikään kuin tukitoimintona (Gouadec 2007: 92). Samanlainen asenne ja kokemus on 

haastatelluilla saksalaisilla ja suomalaisilla. Organisaation omassa käännösyksikössä 

kääntäjän roolin on oltava selkeä ja käännösten tilaajien on ymmärrettävä edellytykset hyvälle 

käännökselle (Gouadec 2007: 93). Lisäksi yhteistyötä kieliasiantuntijoiden ja käännösten 

tilaajien tarvitaan laadukkaaseen lopputulokseen (mp.). Nämä asiat pätevät myös 

tutkimuskohteisiini. 

Lisäksi voi sanoa, että saksalaisella kielipalvelulla ja suomalaisella käännös- ja 

kielitoimialalla on selkeä palveluntarjoajan identiteetti. Tilanne oli ainakin Suomessa vielä 

1980-luvulla aivan eri, sillä Sandbacka kirjoittaa (1986: 33): ”Käännöstoimintaa ei 

toistaiseksi ole mielletty palvelumuotona, jonka merkitys on kasvamassa ja joka tulee 

kauttaaltaan hoitaa samanlaisin perustein.” Merkittävänä voidaan pitää myös sitä, että Saksan 

ulkoministeriön kielikeskus sijoitettiin aikoinaan nimenomaan kielipalvelun alle toisesta 

organisaatioyksiköstä.  

Organisaatiossa ymmärretään omien vakituisten kääntäjien hyöty, sillä omilla kääntäjillä 

on aihepiirin tuntemus hallussaan, mikä parantaa työn laatua (Pym 2004: 88). Jos 

organisaatiolla ei ole tarpeeksi omia kääntäjiä, ja osa käännöstöistä hankintaan ulkoisilta 

palveluntarjoajilta, kielentarkistuksen määrä kasvaa (mt. 89). Samoista ajatuksista ja 

kokemuksista ovat puhuneet myös saksalaiset ja suomalaiset haastateltavat. Nimenomaan 

asiantuntijuus, aihepiirien tuntemus ja sitä kautta syntyvä laatu ovat tärkeitä, kun arvioidaan 

organisaation oman käännöstoiminnan hyötyä. Molemmissa organisaatioissa on myös 

huomattu, että ulkoisten palveluntarjoajien toimitettavat työt saattavat tarvita tarkistuksen. 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut myös tutkimaani instituutioiden tekemää yhteistyötä 

ulkomaanedustustojensa kanssa, sillä institutionaalisen kääntämisen vahvana piirteenä on 

verkostojen rakentaminen (vrt. Koskinen 2008). Saksassa kielipalvelun tekemää yhteistyötä 

ulkomaanedustojen kanssa nähdään tärkeänä, mistä syystä ulkomaanedustustojen kääntäjille 

tarjotaan teknistä tukea esimerkiksi käännösmuisti- ja termipankkiohjelmiston kanssa. Lisäksi 

heillä on mahdollisuus osallistua ulkoministeriön tulkkauskoulutukseen. Toimeksiantojakin 

saatetaan lähettää eteenpäin työnmäärän tasauksen vuoksi joko edustustosta tai 

ulkoministeriöistä, vaikkei tästä ole virallista sopimusta. 

Suomessa taas ei pääsääntöisesti tehdä tällaista yhteistyötä ulkomaanedustustojen kanssa. 

Toisaalta kielenkääntäjä-virkanimikkeellä ulkoministeriön suoraan palkkaamia ja edustustoon 
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lähettämiä henkilöitä on vähän. Poikkeuksena on esimerkiksi Suomen edustustot Venäjällä. 

Juuri näiden edustustojen kanssa saatetaan tehdä eniten yhteistyötä, ja nimenomaan 

valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala perehdytti aikoinaan Suomen Moskovan- 

ja Pietarin-edustustojen venäjän kääntäjät käyttämään käännösmuistiohjelmistoa, kun 

ohjelmisto hankittiin ja otettiin käyttöön edustustoissa. 

Yhteenvetona voi organisaatiosijoituksesta todeta, että Saksassa ja Suomessa nähdään 

vahvasti oman vakituisen kielipalvelutoiminnan hyödyt. Oma asema organisaatiorakenteessa 

koetaan sekä saksalaisessa kielipalvelussa että suomalaisella käännös- ja kielitoimialalla 

selkeänä, vaikka lähtökohdat (keskitetty vrt. itsenäinen) ovatkin erilaisia. 

 

7.2 Vakiintunut kielenkäyttö 

 

Kuten alaluvusta 2.1 käy ilmi, kielenkäytön vakiinnuttaminen organisaatiossa edellyttää 

erilaisten keinojen ja toimintatapojen käyttöönottoa, joista keskeisin on sanastotyö. 

Sanastotyö on ollut pitkään osa institutionaalista kääntämistä. Esimerkki 1880-luvulla 

apulaiskielenkääntäjänä Suomen senaatissa aloittanut Johan Gideon Sonck teki 

virkakielisanakirjan suomi–ruotsi (Savolainen 2011: 25). 

Nykypäivänä Saksan ulkoministeriössä ja Suomen valtioneuvoston kansliassa sanastotyö 

kuuluu terminologeille, mitä on pidetty hyvänä asiana. Esimerkiksi Saksan liittotasavallan 

muiden ministeriöiden kielipalveluissa ei ole sanastotyöhön keskittyvää organisaatioyksikköä; 

mistä syystä kääntäjät tekevät sanastotyön käännösten ohella. Tällöin sanastotyöstä ei tule 

kovin järjestelmällistä ja monipuolista. Erillinen sanastotyöhön keskittyvä 

organisaatioyksikkö tai edes yksi terminologi on kielipalveluiden institutionaalistumisen 

kannalta hyvinkin keskeinen tekijä. Terminologian hallintaan on myös olemassa lukuisiä 

ohjelmia (Warburton 2014: 368). Saksassa ja Suomessa hyödynnettiin markkinoilla tunnettua 

termipankkiohjelmaa sanastotyöhön. 

Kun vertaa molempien kääntävien instituutioiden sanastotyön toimintatapaa, saksalaisten 

lähestymistapa muistuttaa sanastotyötä Euroopan komissiossa (vrt. Stefaniak 2017). 

Sanastotyö Euroopan komissiossa kuvataan nimittäin näin: kääntäjä tai kielentarkistaja ottaa 

yhteyttä terminologiin ja kysyy käännösvastinetta termille. Terminologi aloittaa tiedonhaun 

tutkimalla lähdetekstin termiä, sitten siirtyy muihin saman alan EU-teksteihin ja viimeisessä 
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vaiheessa saman erikoisalan teksteihin. Terminologilla on myös mahdollisuus ottaa yhteyttä 

tekstin tuottajaan. Tiedonhaussa terminologi hyödyntää kaksikielisiä lähteitä ja tarkistaa 

valitsemansa vastineen yksikielisistä lähteistä. Lopputuloksen hän tallentaa IATE-

termitietokantaan. (Stefaniak 2017: 111–113). 

Kuten Euroopan komissiossa, Saksan ulkoministeriössä sanastotyö alkaa kääntäjän tai 

kielentarkistajan yhteydenotolla terminologiin, minkä jälkeen terminologi etsii tietoa termistä 

katsomalla läpi eri lähteitä, ottamalla yhteyttä tekstin tuottajaan ja lopuksi tallentaa termin 

termitietopankkiin. Sanastotyö ei ole Saksan ulkoministeriössä projektiorientoitunutta, vaan 

pohjautuu vahvasti juoksevaan käännöstoimintaan. 

Suomessa sanastotyön malli on hieman erilainen. Kääntäjät toisaalta osallistuvat 

sanastotyöhön ehdottamalla terminologeille uusien termien lisäämistä. Terminologit tutkivat 

näitä termiehdotuksia ja kokoavat kerran kuukaudessa listauksen termipankkiin lisätyistä 

termeistä. Toisaalta sanastotyötä tehdään myös teemoittain, jolloin terminologi tekee tiivistä 

yhteistyötä kääntäjän tai kääntäjien kanssa. Sanastotyön pohjana on kuitenkin molemmissa 

tapauksissa juokseva käännöstoiminta ja ajankohtaiset aiheet samaan tapaan kuin Saksassa. 

On huomautettava, että saksalaisten ja suomalaisten terminologien työn toimenkuvaan 

kuuluu esimerkiksi toimielinten ja organisaatioyksiköiden nimien sekä titteleiden 

kääntäminen. Vastaavien käännöstöiden kohdalla on ajateltu, että kyse on nimenomaan 

termien vakiinnuttamisesta eikä tavallisista käännöstoimeksiannoista. 

Tässä alaluvussa käsittelen myös käännösten arkistointia, sillä institutionaalista 

kääntämistä tarkastellaan myös arkistointikäytänteiden ja siten organisaatio muistin 

näkökulmasta (ks. alaluku 2.1). Suomessa 1980-luvulla valtionhallinnossa oli vielä puutteita 

käännösten säilyttämisessä (Sandbacka 1986: 40–41). Suomen ulkoministeriötä ei erikseen 

mainita tässä yhteydessä, vaikka suomen- ja ruotsinkieliset säädöstekstit on varmasti koottu 

talteen (ks. myös FI4). 

Sen sijaan tuohon aikaan Saksassa tietohuolto oli selkeästi järjestetty ulkoministeriön 

kielipalvelussa, mikä kävi ilmi haastatteluista. Saksassa käännökset säilytettiin kielipalvelun 

kirjastossa, ja arkistointi perustui asiasanahakemistoon. Nykypäivänä kääntäjät käyttävät 

käännösmuistiohjelmaa kääntämiseen, jolloin lähdetekstit ja käännökset tallentuvat sinne. 

Myös Suomessa on otettu käyttöön käännösmuistiohjelma. 
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Kun vertaa saksalaisten ja suomalaisten käännösmuistikäytänteitä, niissä on havaittavissa 

eroja. Saksassa huolletaan aktiivisesti käännösmuistia, ja kielipalvelun kirjastonhoitaja käy 

systemaattisesti läpi käännösmuistiaineistot. Luonnoskäännökset merkitään omalla 

tunnisteella. Kun käännös on valmis, sen merkintä muuttuu lopulliseksi, ja käännösmuistin 

mahdolliset tuplasegmentit pyritään poistamaan. 

Suomessa taas käytäntö vaihtelee organisaatioyksiköittäin, vaikka käännösten metatiedot, 

kuten ministeriön nimi ja aihepiiri, kirjoitetaan aina muistiin kääntämisen yhteydessä. Ruotsin 

kielen yksikössä käännösmuistiohjelmaan tallennetaan lähtökohtaisesti kaikki tekstiaineistot 

eikä käännösmuisteja erikseen huolleta lukuun ottamatta valmiita ja ajantasaisia säädöksiä 

sisältävää käännösmuistia. Vieraiden kielten yksikössä käännösmuisteja on kaksi: työmuisti 

eli käännösmuisti, jossa on työn alla olevat käännökset, sekä lopullisten käännösten muisti. 

Haastatteluissa kysyin myös mahdollisesta konekääntämisen käyttöönotosta, sillä 

käännösmuistiaineiston avulla koulutetaan konekääntimiä kääntäjien työkaluksi. Oman 

konekääntimen käyttöönotto viittaisi siihen, että instituutiolla on ollut riittävästi 

tekstiaineistoja koulutusmateriaaliksi, ja käännöstoiminta on hyvin institutionaalistunutta ja 

koordinoitua. Lisäksi konekääntimet ilmiönä ovat pitkään olleet olemassa myös maallikkojen 

saatavilla. 

Haastatteluiden perusteella voi sanoa, että molempien organisaatioiden toimeksiantajat 

ovat osoittaneet kiinnostuksensa konekääntämisen hyödyntämistä kohtaan. 

Haastatteluhetkellä Saksassa suunniteltiin yhteistä konekäänninhanketta liittovaltion muiden 

ministeriöiden kanssa. Aiemmat konekäännöskokemukset ovat perustuneet Euroopan 

komission konekääntimeen, joka on ollut kielipalvelulla käytössä. Myös Suomessa on ollut 

kokemuksia Euroopan komission kehittämistä konekääntimistä. Lisäksi käännös- ja 

kielitoimialla on ollut käynnissä erilaisia konekäännösprojekteja yhdessä mm. yliopistojen 

kanssa. 

Institutionaalisen kääntämisen tutkimuksessa on todettu, että tyylioppaat tukevat 

kielenkäytön vakiinnuttamista ja ovat merkki kääntämisen institutionaalistumisesta (ks. esim 

Schäffner 2018: 206). On siis syntynyt tarve luoda käännösratkaisuille standardeja ja 

suosituksia, jotta käännökset olisivat yhdenmukaisia. Toisaalta on huomautettava, että 

esimerkiksi tyylioppaiden noudattaminen ei johda suoraan samanlaiseen lopputulokseen 

käännöksissä, vaan mikrotasolla löytyy eroavaisuuksia (Schäffner 2018: 2010). Sekä Saksassa 

että Suomessa on luotu tyylioppaita ja muita kirjallisia lähteitä käännöstyön tueksi. Osa niistä 
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on julkisesti saatavilla organisaation kotisivuilta, osa taas on pelkästään organisaatioyksikön 

omassa sisäisessä käytössä. 

Yhteenvedoksi voi sanoa, että kielenkäytön vakiintumisen osalta löytyy vahvoja 

institutionaalisia piirteitä, vaikka joissakin yksityiskohdissa, kuten käännösmuistikäytänteissä, 

saattaa olla eroja. Lisäksi tyylioppaat nähdään hyödyllisinä, vaikka on myös toisaalta 

huomautettava, että esimerkiksi käännösstrategioita koskevat normit ja arvot saattavat olla 

kirjoittamattomia, jolloin niistä ei välttämättä ole erillisiä kirjallisia ohjeita (ks. Koskinen 

2008). 

 

7.3 Kieliasiantuntijat 

 

Haastatteluiden yhtenä teemana oli myös henkilöstö, joka vastaa käännös- ja kielipalveluiden 

tuottamisesta. On otettava huomioon, että kuten alaluvuista 4.1.2 ja 4.2.2 käy ilmi, 

kieliasiantuntijat palvelevat hyvin suurta joukkoa omissa organisaatioissaan, ja 

toimeksiannoilla on usein kiire. 

Jo aiemmin on todettu, että instituution työntekijän erikoistuminen nimenomaan 

kielipalveluihin, kuten kääntämiseen, on perusteltua, eikä pelkkä asema kielen syntyperäisenä 

puhujana riitä (ks. Sandbacka 1986: 12; Savolainen 2011: 57; Sunnari 2015: 187). 

Erikoistumisen myötä syntyy vahva ammatti-identiteetti ja siten kollektiivisuus (ks. Koskinen 

2008: 145). Ammatti-identiteetin syntyyn vaikuttaa myös moni asia, kuten koulutustausta. 

Koskisen EU-kääntäjiä koskevassa tutkimuksessa kääntäjien koulutustaustoissa oli jonkin 

verran vaihtelua (2008). Vaikka suurin osa kääntäjistä oli saanut joko filologi- tai 

kääntäjänkoulutuksen, osalla oli kuitenkin takanaan juristikoulutus. Tutkimuksesta käy ilmi, 

että juristikääntäjät muodostivat oman ryhmänsä, jonka identiteetti hieman poikkesi kieli- tai 

käännösalan koulutuksen saaneiden identiteetistä (Koskinen 2008: 151). Koskinen 

huomauttaakin, että koulutustausta vaikuttaa arvoihin ja näkemyksiin (mp.). 

Kun ottaa huomioon kääntäjänkoulutuksen vakiintuneen aseman Saksassa ja Suomessa 

sekä aiemmat viitteet kääntäjänkoulutuksen vakiintuneesta asemasta institutionaalisessa 

kääntämisessä, kysyin haastateltavilta kieliasiantuntijoiden koulutustaustoista. Kun tarkastelee 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelua, siellä vallitsee vahva kääntäjänkoulutuksen arvostus, 

joka johtaa vastaavasti vahvaan kääntäjäidentiteettiin. Kääntäjänkoulutuksen arvostus näkyy 

rekrytointikäytänteissä, sillä vain sellaisissa kielissä, joissa ei ole tarjolla kääntäjänkoulutusta 
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Saksassa, hyväksyttiin filologikoulutuksen saanut henkilö. Näin ollen suurimmalla osalla 

kielipalvelun asiantuntijoista onkin juuri kääntäjänkoulutus. 

Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla oli taas enemmän 

joustavuutta koulutuskysymyksessä kuin Saksan ulkoministeriössä. Esimerkiksi ruotsin 

yksikössä oli vaihtelua koulutustaustoissa selkeästi enemmän kuin vieraiden kielten 

yksikössä. Tähän todetaankin, että jos on opiskellut jotain muuta alaa kuin nimenomaan 

kääntämistä, kestää jonkun aikaa ennen kuin omaksuu kääntäjäidentiteetin. Toisaalta on 

huomautettava, että yleisesti ottaen käännös- ja kielitoimialan kieliasiantuntijoilla on hyvin 

selkeä ammatti-identiteetti. 

Yhteenvetona voi todeta, että tutkimuskohteiden henkilöstön ammatti-identiteetti on 

muotoutunut, ja siten vastaa institutionaalisen kääntämisen piirteitä. Myös 

rekrytointikäytänteet eivät varsinaisesti eroa toisistaan, sillä molemmissa maissa suositaan 

kääntäjänkoulutusta sekä soveltavuutta arvioitavien kokeiden pitämistä. Lisäksi molemmissa 

organisaatioissa on pyritty huomioimaan kieliasiantuntijoiden 

täydennyskoulutusmahdollisuudet. 

 

7.4 Toimeksiannot 

 

Koskinen (2011: 57) toteaa, että institutionaaliselle kääntämiselle on tyypillistä se, että 

instituutio tuottaa sekä tekstit että niiden käännökset itse. Saksan ulkoministeriön kohdalla 

näin asia onkin. Toisaalta Suomen ulkoministeriö tapauksessa tämä piirre ei suoranaisesti 

toteudu: Suomen ulkoministeriö tuottaa lähdetekstit, kun taas Suomen valtioneuvoston kanslia 

kääntää. Sekä Saksassa että Suomessa saattaa kuitenkin olla niin, että osa käännettävistä 

teksteistä voi tulla muualta kuin instituution sisältä. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi 

kansalaisten kirjoittamat kirjeet ministeriölle. 

On myös muistettava, että saksalaisella kielipalvelulla ja suomalaisella käännös- ja 

kielitoimialalla on useampia toimeksiantajia (ks. alaluku 4.1.1 ja 4.2.1). Suomessa 

ministeriöiden lisäksi valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala palvelee myös 

presidentin kansliaa sekä oikeuskanslerin virastoa. Myös Saksan ulkoministeriö kielipalvelu 

hoitaa muitakin toimeksiantoja kuin ministeriönsä toimeksiantoja, sillä sen vastuulla ovat 
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liittokanslerin ja liittopresidentin virastojen kielipalvelukyselyt. Tutkimuskohteet palvelevat 

siis lähtökohtaisesti enemmän kuin yhtä tahoa. 

Saksalaiselle kielipalvelulle ja suomalaiselle käännös- ja kielitoimialalle tulevissa 

käännöstoimeksiannoissa ei ole suurta eroa. Yleensä kyse on tiedotteista, puheista, puheiden 

muistioista, kirjeenvaihdosta, ministeriön kotisivuteksteistä, sosiaalisen median teksteistä, 

raporteista ja nooteista. Suomessa ruotsin kielen osalta käännöstarvetta on myös mm. 

matkustustiedotteille, viranhakuilmoituksille, hallituksen esityksille ja säädöksille. Lisäksi 

Suomen erityispiirteisiin kuuluu venäjän kääntäjien tekemä mediakatsauksen 

käännösreferointi. Vastaavaa ei ole Saksassa. Sen sijaan Saksassa näkyy ranskan kielen 

perinne diplomatian kielenä, sillä ranskaan päin käännetään paljon, ja kielipalvelussa 

työskentelevät erikseen ranskan kääntäjät ja tulkit. 

Ulkoministeriöiden tärkeimmät instrumentit ovat valtiosopimukset. Saksassa niiden 

kääntäminen ja tarkistus kuuluu kansainvälisten sopimusten käännöspalvelulle, kun taas 

Suomessa niiden kääntämisestä vastaavat ulkoministeriön vastuukääntäjät eli yksi kääntäjä 

ruotsin kielen yksikön säädöskääntämisen ryhmästä sekä yksi englannin kääntäjä vieraiden 

kielten yksiköstä. Myös venäjän kääntäjät vieraiden kielten yksiköstä kääntävät 

ulkoministeriöiden sopimuksia. 

Kun tarkastelee tulkkaustoimeksiantojen luonnetta, niiden osaltakaan ei ole paljon 

eroavaisuuksia Saksassa ja Suomessa, vaikka Suomessa organisaatioin omista 

kieliasiantuntijoista vain venäjän kääntäjät tulkkaavat. Saksalaiset ja suomalaiset tulkit 

tilataan mm. työryhmän kokouksiin, neuvotteluihin ja tapaamisiin. Toisin kuin Suomessa, 

Saksan ulkoministeriön kieliasiantuntijat tulkkaavat sekä konsekutiivi- ja 

simultaanimenetelmää käyttäen. 

Suomessa valtionhallinnon kääntämisen tarpeet johtuvat ensisijaisesti kaksikielisyydestä 

(ks. Kielilaki), mikä vaikuttaa myös ulkoministeriön toimeksiantojen luonteeseen. Toisaalta 

myös ulkoasiainhallinnolla on ollut tärkeä rooli kääntäjien aseman vakiinnuttamisessa 

valtionhallinnossa (ks. alaluku 4.2). Suomen ulkoministeriö onkin esimerkiksi käännös- ja 

kielitoimialan vieraiden kielten yksikön merkittävimpiä toimeksiantajia. Itsenäistymisen 

jälkeen Suomi oli aktiivisesti solmimassa suhteita muihin maihin ja kansainvälisiin 

organisaatioihin. Suomessa ministeriöiden virkamiehiltä odotetaan ruotsin ja englannin 

osaamista, mistä syystä näistä kielistä ei yleensä käännetä. Poikkeuksen muodostavat 

julkaistavat tekstit, jolloin saatetaan kääntää englannista tai ruotsista suomeen. 
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Saksassa taas ulkoministeriön kielipalvelutarve perustuu ulkoasiainhallintoon, ja toisin 

kuin Saksan liittotasavallan muissa ministeriöissä, Saksan ulkoministeriössä käännetään 

pääosin vieraasta kielestä saksaan. Saksan ulkoministeriön virkamiehiltä edellytetään ainakin 

englannin ja ranskan osaamista, jolloin näihin kieliin ei yleensä käännetä, ellei lasketa 

julkaistavia tekstejä. 

Kun tarkastelee ulkoasiainhallinnon kieliympäristöä sekä saksalaisessa että suomalaisessa 

kontekstissa, voidaan havaita, että diplomatian kieleksi on vahvasti noussut englanti. Muita 

kieliä käytetään vähemmän kuin ennen, mistä saksalaiset ja suomalaiset haastateltavat 

kertoivat. Toisaalta esimerkiksi ulkomaankaupassa on havaittu, että vaikka englanti voi olla 

monikansallisen yhtiön virallinen kieli, sen käyttö välikielenä ei ole aina tarpeen, minkä 

lisäksi kansallisten tai paikallisten kielten käyttö parantaa liiketoiminnan hallintaa 

(Ristolainen ym. 2021). 

Kääntämisen ohella saksalainen kielipalvelu ja suomalainen käännös- ja kielitoimiala 

tarjoavat muitakin kielipalveluita. Saksan ulkoministeriön IT-, terminologia- ja 

dokumentaatiopalvelu tuottaa palveluita kansalaisille julkaisemalla mm. maiden 

nimitysohjeita. Myös Suomen valtioneuvoston kanslian kielipalveluiden tukiyksikkö tuottaa 

kansalaisille suunnattuja palveluita antamalla termineuvontaa ja julkaisee kaikille avoimia 

materiaaleja. Molempia organisaatioyksiköitä yhdistää se, että niiden vastuulla ovat sisäiset 

palvelut. Sanastotyön ohella sisäisiin palveluihin kuuluu mm. käännösmuistiohjelmiston 

tekninen tuen antaminen. 

Lisäksi Saksassa kielipalvelun alaisen kielten oppimiskeskuksen vastuulla on koordinoida 

kielikursseja ulkoministeriön henkilökunnalle. Suomessa taas kielikursseja ei koordinoida 

käännös- ja kielitoimialalla, mihin on nykyään sijoitettu ulkoministeriön vastuukääntäjät, 

vaan ulkoministeriössä. 

Yhteenvetona voi todeta, että tutkimalleni organisaatioyksiköille tulevien toimeksiantojen 

luonteet ovat pääpiirteittäin samantyyppisiä, vaikka Saksan ja Suomen välillä onkin eroja 

mm. kielilainsäädännön ja muiden kieliperinteiden takia. 

 

7.5 Työnkulkujen kuvaukset ja ostopalvelut 

 

Kuten esitin alaluvussa 2.1, institutionaalisen käännöstoiminnan piirteisiin kuuluvat 

vakiintuneet työnkulut. Ulkoministeriöiden luonteeseen kuuluu, että maailmantilanne saattaa 
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vaatia nopeatakin reagointia ja voi syntyä äkillinen käännös- tai tulkkaustarve. Tästä syystä 

saksalaisessa kielipalvelussa ja suomalaisella käännös- ja kielitoimialalla on sovittu 

päivystysjärjestelmä vastaavien tilanteiden varalta. 

Työnkulut Saksassa ja Suomessa ovat melko yhtenäisiä, vaikka eroja löytyy. Molemmissa 

organisaatioissa käytetään tilaustenhallintajärjestelmää, jonka avulla myös tilastoidaan 

toimeksiantojen määrät. Toimeksiannot jaetaan saksalaisessa kielipalvelussa työtilanteen 

mukaan, eikä kääntäjillä ole varsinaisesti erikoisaloja. Sen sijaan suomalaisella käännös- ja 

kielitoimialla toimeksiannot ohjautuvat ensisijaisesti aina ministeriöiden vastuukääntäjille. 

Kääntämisen työnkulun osana on yleensä kielentarkistus. Suomalaisista ja saksalaisista 

haastatteluista käy ilmi, että kielentarkistus saattaa kattaa eri asioita. Saksassa käännöksen 

tekee yleensä kohdekielen syntyperäinen puhuja, jolloin kielentarkistajana toimii lähdekielen 

puhuja. Kielentarkistus on vankka osa kääntämisen työnkulkua. Ennen käännöksen 

palauttamista toimeksiantajalle käännöksen tarkastelee vielä vieraiden kielten assistentti. 

Suomessa taas käännös- ja kielitoimialan ruotsin kielen yksiköstä suurin osa on 

kohdekielen eli ruotsin syntyperäisiä puhujia. Kääntäjien kesken on ollut käännösten 

vapaamuotoista vertaistarkistusta. Säädöskääntämisen ryhmässä säädöstekstien 

kielentarkistajana toimii lainsäädäntöneuvos. Vieraiden kielten yksikössä taas on tarvittaessa 

saatavilla kohdekielen eli englannin tai venäjän syntyperäisen puhujan kielentarkistusapu. 

Englannin kielentarkistajat työskentelevät samassa organisaatioyksikössä kuin kääntäjät. Sen 

sijaan venäjän kielentarkistusapu julkaistaville teksteille tulee Suomen Venäjän-edustustosta, 

sillä on sovittu yhden paikallisesti palkatun työntekijän kanssa tästä järjestelystä. 

Omien vakituisten kääntäjien lisäksi Saksassa ja Suomessa käytetään ulkoisia 

palveluntuottajia. ”Kun joudutaan käyttämään eri käännöstoimistoja ja kääntäjiä, kulkeutuu 

ammattialan ja -sanaston tuntemus tahoille, joilta sitä ei voida jokapäiväisessä toiminnassa 

hyödyntää,” kirjoittaa Sandbacka (1986: 16). Ulkoisten palveluntuottajien käyttäminen ei siis 

ole institutionaalisen käännöstoiminnan kannalta ihanteellista, vaikkakin välttämätöntä, sillä 

kaikkia tekstejä ei ehditä kääntää organisaation sisällä. 

Vertailusta käy ilmi, että ostopalvelut koordinoidaan eri tavalla Saksassa ja Suomessa. 

Saksan ulkoministeriön kielipalvelussa käännöspalveluiden ostopalvelut hoidetaan 

käännöspalvelussa, kun taas tulkkauspalveluiden hankinta tapahtuu tulkkauspalvelussa. Sen 

sijaan Suomessa ostopalvelut koordinoidaan lähes kokonaan kielipalveluiden tukiyksikössä. 

Erona on myös, että käännös- ja kielitoimiala ei osallistu tulkkien tilaamiseen ministeriöille. 

Toisaalta on huomautettava, että juuri saksalainen IT-, terminologia- ja dokumentaatiopalvelu 
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ja suomalainen kielipalveluiden tukiyksikkö, joiden vastuualueet muistuttavat toisiaan mm. 

sanastotyön ja teknisen tuen takia, tilaavat käännökset niille kielille, joiden asiantuntijoita ei 

ole omassa organisaatiossa. 

Yhteenvetona voi todeta, että toimeksiantoprosessien kuvaus vastaa institutionaalisen 

kääntämisen piirteitä, vaikkakin esimerkiksi kielentarkistuskäytänteissä on eroja. 

Saksalaisessa kielipalvelussa ja suomalaisella käännös- ja kielitoimialalla tunnistetaan hyvin 

ulkoisten palveluntuottajien käyttöön liittyvät riskit, kuten laadunvarmistus. Tästä syystä 

molemmissa organisaatioissa on pyritty tukemaan ulkoisia palveluntuottajia tarjoamalla mm. 

sisäisiä materiaaleja käännösten laadun varmistamiseksi. 

 

7.6 Suhtautuminen 

 

Instituutionalisen käännöskulttuurin ulottuvuuksia voi tarkastella myös toimeksiantajien 

näkökulmasta: minkälainen asenne heillä on kääntäjiä kohtaan? Miten kääntäjät näkyvät 

organisaatiossa? Kääntäjien asemalle on ollut tyypillistä näkymättömyys, mikä koskee myös 

institutionaalista kääntämistä. Koskinen (2008: 106) toteaa, että Euroopan komission suomen 

kääntäjillä ei ole kovin aktiivista yhteydenpitoa toimeksiantajien kanssa esimerkiksi 

palautteen osalta. Kääntäjien luoma etäisyys instituution muihin virkamiehiin näkyi mm. he-

pronominin käytössä, sillä kääntäjät viittasivat muihin virkamiehiin juuri näin (Koskinen 

2008: 93). Lisäksi kääntäjien näkymättömyyden taustalla oli mm. se, ettei heitä mainittu 

virallisissa yhteyksissä, vaikka heillä oli korkea virkamiesstatus (mts. 152). 

Myös Suomen valtionhallinnon kääntäjien kokemuksia statuksestaan ja työtyytyväisyyttä 

on tutkittu (Virtanen 2019). Tutkimuksen kohteena on ollut vuosina 2013–2014 Suomen 

ministeriöissä sekä valtioneuvoston käännöstoimistossa työskentelevät kääntäjät. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että kääntäjille on tärkeätä se, että heihin luotetaan ja heidät 

tunnistetaan järjestelmässä. Myös osallistuneisuuden ja merkityksellisyyden kokemus, 

ammatillinen itsenäisyys sekä mahdollisuus oma-aloitteisuuteen ovat keskeisiä elementtejä, 

kun arvioidaan työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. (Virtanen 2019: 145.) Kääntäjät ovat 

mm. tehneet aktiivista työtä näkyvyyden parantamiseksi kertomalla työstään muille osastoille 

ja yksiköille suullisesti sekä intranetissä (mts. 128). 

Tutkimuksen valossa kääntäjien työn näkyvyys ministeriöissä on kuitenkin ollut seuraava: 

kääntäjiä ei mainita ministeriöiden työjärjestyksessä, ja lähestulkoon kaikkien ministeriöiden 
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ulkoisilla Internet-sivuilla tieto kääntäjistä puuttuu. Vain muutama ministeriö mainitsee 

kääntämisen edes Internet-sivuillaan. Suurin osa kääntäjistä koki myös 

organisaatiosijoituksensa vääräksi. Jos kääntäjät olivat hallinnollisessa osastossa tai yksikössä 

esimerkiksi sihteerien kanssa, he kokivat, että heidät nähdään ainoastaan tukipalveluina eikä 

asiantuntijoina (Virtanen 2019: 125). Kääntäjillä on siis ollut selkeä asiantuntijaidentiteetti, 

jonka he halusivat nostaa näkyviin. 

Tutkimaani organisaatioiden kieliasiantuntijoiden arvostuksessa on historiallisesti samoja 

piirteitä. Sekä Saksassa että Suomessa kieliasiantuntijoiden aseman vakiinnuttamisen aikana 

1900-luvun alussa kieliasiantuntijoita arvostettiin organisaatiossa vähemmän kuin muita 

asiantuntijoita (ks. Wilss 1999: 19–20; Savolainen 2011: 44). Toisaalta arvostus kasvoi ajan 

myötä. Esimerkiksi Suomen ulkoministeriössä työskennelleestä venäjän kääntäjä-tulkista 

Kustaa Loikkasesta Leila Välkevirta (1990) on kirjoittanut, että tämä oli presidentti Urho 

Kekkoselle korvaamaton venäjän kielen asiantuntija, jota tarvittiin tilaisuuksissa, vierailuissa 

ja kokouksissa. Loikkanen toimi ulkoministeriön palveluksessa myös eläkkeelle siirtymisen 

jälkeen ja sai konsulin arvonimen. Välkevirran kirjoitus osoittaa myös sen, että 

valtionhallinnossa ja erityisesti ulkoministeriössä kieliasiantuntijoilta tarvitaan erityistä 

luotettavuutta, luottamuksellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta. 

Kun arvioidaan kieliasiantuntijoiden näkyvyyttä Saksassa ja Suomessa nykypäivänä, 

voidaan todeta, että tutkimani organisaatioyksiköt ovat eri tavoin vuorovaikutuksessa muiden 

toimijoiden mukaan lukien toimeksiantajien kanssa, mistä syystä näkyvyyden aste vaihtelee. 

Lisäksi toimeksiantajien asenteissa on eroja, sillä osa toimeksiantajista eivät huomioi 

kääntäjiä, osa taas kehuu kääntäjiä paljonkin. Toisin kuin Saksassa, Suomessa kääntäjillä on 

suurempi etäisyys toimeksiantajiin vuoden 2015 organisaatiomuutoksen takia. Toisaalta 

kääntäjien näkyvyyttä ja tietoisuutta käännöspalveluista on pyritty parantamaan mm. 

järjestelmässä tilaisuuksia ja tapaamisia toimeksiantajien kanssa. Lisäksi kääntäjien nimet 

näkyvät toimeksiantajille tilaustenhallintajärjestelmässä, jotta kääntäminen ei olisi kasvotonta. 

On muistettava, että kääntäjien asemaan vaikuttaa myös heidän virkamiesstatuksensa, 

vaikka kääntäjät saavat ensisijaisesti kokea olevansa juuri kääntäjiä. Ammatti-identiteetin 

vahvaan kokemukseen vaikuttaa myös kääntäjien kokema näkymättömyys organisaatiossa 

(Koskinen 2008: 146). Vaikka Koskisen tutkimilla Euroopan komisison kääntäjillä oli hyvä 

palkkaus ja toisaalta hyvin keskeinen rooli monikielisyyden mahdollistajina, tämä ei 

vaikuttanut työssä viihtymiseen tai selkeään näkyvyyteen organisaatiossa (Koskinen2008: 

152). 
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Saksassa kieliasiantuntijoiden arvostukseen on nähty vaikuttavan se, että 

kieliasiantuntijoilta edellytetään korkeakoulututkinto. Toisaalta Virtasen mukaan (2019: 107) 

Suomessa kääntäjät ovat huomanneet, että kielialan korkeakoulututkinto saatettiin nähdä 

eriarvoisena kuin muiden alojen korkeakoulututkinnot valtionhallinnossa. Molemmissa 

maissa kääntäjien palkkaus on kuitenkin hyvä. 

Yhteenvetona voi todeta, että kääntäjien arvostukseen ja näkyvyyteen Saksassa ja 

Suomessa vaikuttaa moni asia, kuten vuorovaikutus toimeksiantajien kanssa, 

organisaatiosijoitus, koulutuksen aste sekä palkkaus 

 

7.7 Venäjän kääntämisen piirteet 

 

Historiallisesti venäjän kääntämisellä on ollut eri asema Saksassa ja Suomessa. Vaikka 

venäjän kieli olikin ensimmäinen eurooppalainen kieli itämaisten kielten seminaarissa ja 

venäjällä oli tärkeä rooli Itä-Saksan ulkoministeriössä, venäjän asema Saksan liittotasavallan 

ulkoministeriön kielipalvelussa ei ole ollut erityinen. 

Sen sijaan Suomessa tilanne on ollut eri: venäjän kääntäjien tarve syntyi Suomen 

autonomian aikana 1800-luvulla, ja juuri venäjän kääntäjät olivat ensimmäisiä kääntäjiä, jotka 

siirtyivät senaatista ulkoministeriön edeltäjään Suomen itsenäistymisen jälkeen. Venäjän 

kääntäjä-tulkkien erityisestä asemasta kertoo myös Kustaa Loikkasen tarina: Loikkanen toimi 

pitkään ulkoministeriön palveluksessa (Välkevirta 1990). 

Sekä Saksassa että Suomessa venäjän kääntäjien työtehtäviin kuuluu kääntämisen ohella 

myös tulkkaus. Suomessa työn toimenkuviin kuuluu lisäksi mediakatsauksen 

käännösreferointi, joka on alun perin siirretty edustustosta (ks. alaluku 5.2.1). Saksassa 

venäjän kääntäjä-tulkeilla ei ole vastaavia toimeksiantoja. On toisaalta huomautettava, että 

käännettävien tekstilajien kirjo ei hirveästi poikkea Saksassa ja Suomessa. 

Saksan venäjän kääntäjillä on säännöllinen siirtymävelvollisuus edustustoihin. Suomessa ei 

ole vastaavaa järjestelmässä, vaikka aiemmin ennen vuoden 2015 organisaatiouudistusta 

pidettiin hyvänä, jos Suomen ulkoministeriön venäjän kääntäjä lähtee edustustoon töihin 

määräajaksi. 

Kun vertaa kielentarkistuskäytänteitä, niissä on organisatorisia eroja. Valtioneuvoston 

kanslian käännös- ja kielitoimialan venäjän tiimi saa kielentarkistuspalvelun syntyperäiseltä 
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puhujalta, joka työskentelee Suomen edustustossa Venäjällä. Saksassa taas venäjän 

syntyperäinen puhuja on töissä ulkoministeriön kielipalvelussa. 

On huomioitavaa, että toisin kuin Suomessa, saksalaisten venäjän kääntäjä-tulkkien ei eroa 

merkittävästi organisaation muiden kääntäjä-tulkkien tehtävistä, vaikka työn toimenkuvaan 

kuuluukin siirtymisjärjestely sekä tulkkaus. 
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8 Johtopäätökset 

 

Palaan tutkielman johdannossa siteerattuun Sandbackan selvitykseen, jossa on tarkasteltu 

valtionhallinnon kielipalveluita. Selvityksessään Sandbacka toteaa, että valtion 

käännöstoiminnassa on ollut tarvetta laadullistamiselle, tehostamiselle ja yhtenäistämiselle 

sekä erityisesti yleiselle koordinoinnille (1986: 1). Kun vertaa tätä institutionaalisen 

kääntämisen tutkimukseen, voi huomata yhtäläisyyksiä, sillä laatuvaatimukset, vakiintuneet ja 

yhtenäiset toimintatavat sekä pyrkimys tehostaa toimintaa ovat tyypillisiä institutionaalisen 

kääntämisen piirteitä (ks. alaluku 2.1). 

Tässä tutkielmassa on ollut kyse tapaustutkimuksesta. On muistettava, että 

”tapaustutkimuksen yleistäminen on toisenlaista kuin tilastollinen yleistäminen” (Peuhkuri 

2007: 130). Tapaustutkimuksen piirteisiin kuuluukin, että ”tapauksen kuvaus on itsessään yksi 

tutkimuksen tuloksista” (Häikiö & Niemenmaa 2007: 53). Tapaustutkimuksesta saatuja 

kuvauksia voi toisaalta hyödyntää muulla tavoin eli ne ovat ikään kuin siirrettävissä muihin 

tapauksiin. Voikin ajatella, että tämän tutkimuksen tulokset ovat osittain siirrettävissä 

erityisesti muiden valtioiden ulkoasiainhallinnon kielipalvelujärjestelyihin. 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu kaksi tapausta, Saksan ulkoministeriön kielipalvelua sekä 

Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan Suomen ulkoministeriön 

kielipalveluiden tuottajana. Tarkastelussa on myös tehty historiallinen katsaus Saksan ja 

Suomen ulkoministeriöiden kääntäjistä ja tulkeista. Haastatteluaineisto on sikäli ollut 

ainutlaatuista, että vastaavaa vertailua kahden eri organisaation välillä ei ole tehty aiemmin. 

Vaikka tämä tutkimus tarjoaa ensisijaisesti tietoa kieliasiantuntijoiden yhteiskunnallisesta 

asemasta valtionhallinnon palveluksessa, tällaisesta organisaatiotutkimuksesta on hyötyä 

myös kääntäjänkoulutuksen kehittämistä ajatellen (ks. Williams & Chesterman 2002: 23–24). 

Molempia tapauksia yhdistää se, että ne edustavat valtionhallinnon keskushallintoelimiä. 

Erityisenä tehtävänä näille organisaatioyksiköille on ulkoasiainhallintoon liittyvien 

kielipalveluiden tuottaminen. Tämä tutkimus antaa toisaalta osviittaa, siitä minkälaista on 

tutkia valtionhallintoa. Valtionhallinnon kieliasiantuntijoiden työn piirteisiin kuuluu, että 

kieliasiantuntijoilta edellytetään erityistä luotettavuutta. Valtionhallintoon liittyvässä 

tutkimuksessa onkin noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä aineisto on arkaluonteista ja 

luottamuksellista. 
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Tässä tutkielmassa olen tarkastellut Saksan ja Suomen ulkoministeriöiden kielipalveluiden 

organisointia instituutionalisen kääntämisen ja käännöskulttuurin käsitteiden näkökulmista. 

Instituutionalisen kääntämisen sijaan voikin puhua instituutionaalisista kielipalveluista, jotka 

kattavat kääntämisen lisäksi esimerkiksi tulkkauksen ja sanastotyön. Käännöskulttuurin 

kohdalla voi vastaavasti puhua institutionaalisesta käännöskulttuurista, kun kyse on 

institutionaalisesta ympäristöstä (ks. alaluku 2.3). Kuten Kang (2009: 143) kirjoittaa, 

”instituutioissa tapahtuvasta kääntämisestä on muotoutumassa monimutkainen prosessi, jossa 

on mukana useampia välittäjiä, oikeastaan ihmisten ja tietoteknisten työkalujen verkosto” 

(käännös I.R.). 

Pääpiirteissään ulkoasiainhallintoon liittyvän käännös- ja kielipalvelutoiminnan sosiaalisesti 

vakiintuneilla, jäsentyneillä ja jäsennettävillä normeilla, konventioilla, odotuksilla ja arvoilla 

sekä prosessiin osallistuvien käyttäytymismalleilla (ks. Prunč 2008: 19) on Saksassa ja 

Suomessa paljon yhtäläisyyksiä. 

Yhtäläisyydet näkyvät mm. kieliasiantuntijoiden asemassa ja koulutustaustoissa, 

kielenkäytön vakiinnuttamisen keinoissa, työnkuluissa ja diplomatian kieliperinteen 

vaikutuksessa, vaikka kyse onkin kahdesta eri organisaatiorakennemallista ja valtiosta. 

Luvussa 7 tarkastelin saksalaista ja suomalaista käännöskulttuureita näistä näkökulmista: 

mikä on pakollista, sallittua ja suositeltavaa. Saksalaisessa kielipalvelussa ja suomalaisella 

käännös- ja kielitoimialalla kääntämisellä on ollut pitkä, vuosikymmeniä jatkuva traditio, 

mikä on muovannut käännöskulttuuria. Toisaalta nykyinen organisaatiorakenne ei ole ollut 

itsestäänselvyys, vaan erilaisia organisatorisia ratkaisuja on ollut vuosikymmenten varrella. 

Tämän tutkimuksen avulla saadut tiedot Saksan ulkoministeriön kielipalvelun sekä 

Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan järjestelyistä voivat olla toisaalta 

siirrettävissä muihin valtionhallinnon kielipalvelujärjestelyihin. Sekä Saksan ulkoministeriön 

kielipalvelun että Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan erityispiirteenä 

voi pitää sitä, että pääosin kääntäminen tapahtuu vieraaseen kieleen päin. Saksassa tämä piirre 

johtuu nimenomaan ulkoasiainhallinnon luonteesta eikä koske esimerkiksi liitovaltion muita 

ministeriöitä, kun taas Suomessa asiaan vaikuttaa suomen kielialueen koko, jolloin muidenkin 

ministeriöiden vastuukääntäjät kääntävät vieraaseen kieleen päin. Lisäksi suomalainen 

käännös- ja kielitoimiala kääntää paljon tekstejä ruotsiin, mikä perustuu ruotsin asemaan 

toisena kotimaisena kielenä ja on Suomen julkishallinnon kääntämisen piirre. 
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Yleisesti ottaen voi todeta, että instituutioiden käännös- kielipalvelutoiminta on johtanut 

kieliasiantuntijan ammattikunnan vakiinnuttamiseen, mistä on seurannut 

kääntäjänkoulutuksen perustaminen. Kääntäjänkoulutus vastaavasti yhtenäistää arvoja ja 

tukee ammatti-identiteetin rakentamista (ks. Koskinen 2008: 151). Lisäksi se on 

terminologien ammattikunnan syntyyn (Warburton 2014: 364). Terminologeilla onkin tärkeä 

rooli erityisesti kielenkäytön vakiinnuttamisen luojina. Yhteiset arvot tukevat 

kielipalvelutoiminnan instituutinalistumista eli syntyy eräänlainen kierre eri instituutioiden 

välillä. Ensin esimerkiksi valtionhallintoa edustava instituutio vakiinnuttaa ammattikunnan, 

sitten syntyy ammattikuntaa kouluttava instituutio. Lopuksi koulutusinstituutiosta 

valmistuneet siirtyvät muihin instituutioihin töihin, ja ammattikunnan kehitys jatkuu. 

Toisaalta ammatti-identiteettiä voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta, sillä on 

muistettava, että valtionhallinnon työntekijöillä on virkamiesrooli (ks. Koskinen 2008: 68).  

Tässä tutkielmassa olen tutkinut pelkästään valtionhallinnon kieliasiantuntijoita ja heidän 

organisaatiosijoitustaan. Ruokonen ja Hjort (2019: 107) kirjoittavat, että tarvitaan lisää 

tutkimusta kääntäjien organisaatiosijoituksesta ja kokemuksesta. Myös työympäristön 

vaikutusta, kuten toimistotilatyypin valintaa, kääntäjien kokemukseen on syytä tutkia (mp.). 

Koska toisaalta institutionaaliseen kääntämiseen on kohdistunut paljon huomiota (ks. 

johdantoluku), olisi syytä pohtia myös mahdollista jatkotutkimusta tältä saralta. 

Jatkotutkimuksen osa-alueita voisivat myös olla kielipalveluiden laatuun liittyvät kysymykset, 

kuten laadun määrittely valtionhallinnon kielipalveluille, laatu- ja valintakriteerit ulkoisille 

ostopalveluille jne. Lisäksi valtionhallinnon kieliasiantuntijoiden urapolut ja 

täydennyskoulutus sekä toimeksiantajien sekä ulkoisten kielipalvelutuottajien näkemys 

kielipalvelujärjestelyistä voisivat olla mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä. 
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Translationskultur revisited: Festschrift für Erich Prunč. Tübingen: Stauffenburg Verlag. 150–

172. 

Czarniawska-Joerges, Barbara 1992. Exploring complex organizations: a cultural 

perspective. Newbury Park: Sage. 

Delisle, Jean; Woodsworth, Judith (toim.) 2012. Translators through History: Revised edition. 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 274–282. 

González Núñez, Gabriel 2016. On translation policy. Target 28:1. 87–109. 

Heilbron, Johan, Sapiro, Gisèle 2007. Outline for a sociology of translation. Teoksessa: 

Fukari, Alexandra, Wolf, Michaela (toim.), Constructing a Sociology of Translation. 

Philadelphia: John Benjamins. 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2008. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Häikiö, Liisa, Niemenmaa, Vivi 2007. Valinnat paikat. Teoksessa: Laine, Markku, Bamberg, 

Jarkko & Jokinen, Pekka (toim.), Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus 

University Press. 41–56. 

Häkkinen, Kaisa 2007. Suomalainen kirjallisuus Ruotsin vallan aikana. Teoksessa: Höyhtyä, 

Satu ym. (toim.), Suomennoskirjallisuuden historia. 1. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 24–33. 

Irjala, Sanni 2017. Amnesty Internationalin Suomen osaston käännöstoiminta ja sen 

vapaaehtoiskääntäjien motiivit: Vapaaehtoiskääntäminen kansalaisjärjestökääntämisen 

sisäisenä ilmiönä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston viestintätieteiden 

tiedekunnan Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Englannin 

kääntämisen ja tulkkauksen opintosuunta. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-

201711162712. [Luettu 14.1.2019.] 

http://langsci-press.org/catalog/book/181
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201711162712
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201711162712


104 

 

Kang, Ji-Hae 2009. Institutional Translation. Teoksessa: Baker, Mona & Saldanha, Gabriela 

(toim.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge. 141–145. 

Kielipalvelutyöryhmä 1988. Kielipalvelu valtionhallinnossa. [Helsinki]: 

Valtiovarainministeriö. Järjestelyosasto. 

Koivusalo, Esko 2007. Laki- ja hallintotekstien kääntäminen. Teoksessa: Höyhtyä, Satu ym. 

(toim.), Suomennoskirjallisuuden historia. 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

33–40. 

Koskinen, Kaisa 2008. Translating institutions: An ethnographic study of EU translation. 

Manchester: St. Jerome. 

Koskinen, Kaisa 2011. Institutional translation. Teoksessa: Gambier, Yves & Doorslaer, Luc 

van (toim.), Handbook of translation studies vol. 2. Amsterdam: John Benjamins. 54–60. 

Koskinen, Kaisa 2014. Institutional translation: The art of government by translation. 

Perspectives: Studies in Translatology. 22:4: 479–492. 

Kujamäki, Pekka 2011. Sota, käännöskulttuurit ja toimijuus. Teoksessa: Hekkanen, Raila, 

Penttilä, Esa & Siponkoski, Nestori (toim.), MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen 

tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu vol. 5. Saatavissa: 

https://www.sktl.fi/@Bin/85378/Kujamaki_MikaEL2011.pdf. [18.5.2020.] 

Kujamäki, Pekka 2013. Käännöskulttuurit. Näkökulma Tampereen translationaalisiin tiloihin. 

Teoksessa: Koskinen, Kaisa (toim.), Tulkattu Tampere. Tampere: Tampere University 

Press. 28–45. 

Kurunmäki, Kimmo 2007. Vertailu. Teoksessa: Laine, Markku, Bamberg, Jarkko & Jokinen, 

Pekka (toim.), Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus University Press. 74–92. 

Laine, Markus, Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka 2007. Tapaustutkimuksen käytäntö ja 

teoria. Teoksessa: Laine, Markku, Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka (toim.), 

Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus University Press. 9–40. 

Laine, Markus & Peltonen, Lasse 2007. Ikkuna muutokseen. Teoksessa: Laine, Markku, 

Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka (toim.), Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus 

University Press. 93–110. 

Leino, Helena 2007. Yleinen ongelma, yksi tapaus. Teoksessa: Laine, Markku, Bamberg, 

Jarkko & Jokinen, Pekka (toim.), Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus 

University Press. 214–227. 

Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru 2004. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: 

Edita. 

Martin, Ian 2002. Review of [Ruth A. Roland. Interpreters as Diplomats: A Diplomatic 

History of the Role of Interpreters in World Politics, Ottawa, University of Ottawa Press, 

1999, 209 p.] TTR 15:1, 244–247. Saatavissa: https://www.erudit.org/en/journals/ttr/2002-

v15-n1-ttr524/006810ar.pdf. [26.1.2021.] 

https://www.sktl.fi/@Bin/85378/Kujamaki_MikaEL2011.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/ttr/2002-v15-n1-ttr524/006810ar.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/ttr/2002-v15-n1-ttr524/006810ar.pdf


105 

 

Marttinen, Annariikka 2008. Suomenkielinen käännöstoiminta YK-järjestöissä – Matkalla 

kohti institutionalisoitumista. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston kieli- ja 

käännöstieteiden laitos. Käännöstiede (englanti). Saatavissa: 

http://tampub.uta.fi/handle/10024/80434. [Luettu 10.1.2019.] 

Mason, Ian 2003. Text Parameters in Translation: Transitivity and Institutional Cultures. 

Teoksessa: Gerzymisch-Arbogast, Heidrun ym. (toim.), Textologie und Translation. 

Jahrbuch Übersetzen und Dolmetschen 4/2. Tübingen: Günter Narr. 175–188. 

Meylaerts, Reine 2010. Multilingualism and translation. Teoksessa: Gambier, Yves & 

Doorslaer, Luc van (toim.), Handbook of translation studies vol.1. 

Amsterdam/Philadephia: John Benjamins. 227–230. 

Meylaerts, Reine 2011. Translation policy. Teoksessa: Gambier, Yves & Doorslaer, Luc van 

(toim.), Handbook of translation studies vol 2. Amsterdam/Philadephia: Johns Benjamins. 

163–168. 

Meylaerts, Reine 2013. Multilingualism as a challenge for translation studies. Teoksessa: 

BartrFrancesca & Millán, Carmen (toim.), The Routledge handbook of translation studies. 

London: Routledge. 519–533. 

Mossop, Brian 1988. Translating institutions: A missing factor in translation theory. TTR 1: 2, 

65–71. 

Mossop, Brian 1990. Translating Institutions and “Idiomatic” Translation. Meta 35: 2, 342–

355. 

Nevakivi, Jukka 1988. Ulkoasiainhallinnon historia: 1, 1918-1956. Helsinki: 

Ulkoasiainministeriö. 

Nordman, Lieselott 2009. Lagöversättning som process och produkt. Revideringar och 

institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

Nouws, Bieke & Meylaerts, Reine 2018. La nécessité des traductions. Translating legislation 

in a young parliamentary regime. The case of Belgium (1830–1895). International Journal 

of the Sociology of Language 251, 111–130. 

Nuutilainen, Mia 2011. Institutional translation in the Finnish Defence Forces. Pro gradu -

tutkielma. Helsingin yliopiston nykykielten laitos. Englantilainen filologia. 

Paloposki, Outi 2016. Translating and translators before the professional project. The Journal 

of Specialised Translation, 25, 15–32. Saatavissa: 

http://www.jostrans.org/issue25/art_paloposki.pdf. [Luettu 16.4.2020.] 

Peuhkuri, Timo 2007. Teoria ja yleistämisen kriteerit. Teoksessa: Laine, Markku, Bamberg, 

Jarkko & Jokinen, Pekka (toim.), Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus 

University Press. 130–148. 

Prieto Ramos, Fernando 2019. The use of corpora in legal and institutional translation studies. 

Special issue of Translation Spaces 8:1, 1–11. 

http://tampub.uta.fi/handle/10024/80434
http://www.jostrans.org/issue25/art_paloposki.pdf


106 

 

Prunč, Erich 1997. Translationskultur. (Versuch einer konstruktiven Kritik des 

translatorischen Handelns). Textcontext vol. 11 =N.F. 1, 99–127. 

Prunč, Erich 2008. Zur Konstruktion von Translationskulturen. Teoksessa: Schippel, Larisa 

(toim.), Translationskultur – ein innovaties und produktives Konzept. Berlin: Frank & 

Timme. 19–41. 

Pym, Anthony 2004. The use of translation in international organizations. Teoksessa: House, 

Juliane, Kittel, Harald & Schultze, Brigitte (toim.), Übersetzung Translation Traduction. 

Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung 1. Berlin: De Gruyter. 85–92. 

Ristolainen, Jonna 2018. Suunnittele, tee yhteistyötä ja viesti! Sujuvan käännöstoiminnan 

järjestäminen kansainvälisessä yrityksessä. Pro gradu -tutkielma. Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulu. Kansainvälinen liiketoiminta. Saatavissa: 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/31475/master_Ristolainen_Jonna_201

8.pdf. [Luettu 14.1.2019.] 

Ristolainen, Jonna, Outila, Virpi, Piekkari, Rebecca 2021. Reversal of language hierarchy and 

the politics of translation in a multinational corporation. critical perspectives on 

international business vol. (tulossa). Saatavissa: https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2020-

0086. [Luettu 7.4.2021] 

Ruokonen, Minna & Hjort, Minna 2019. O Translator, Where Art Thou? In-House 

Translators’ Physical Location and Organisational Position. Teoksessa: Hirsto, Heidi, 

Enell-Nilsson, Mona & Keng, Nicole (toim.), Työelämän viestintä II, 

Arbetslivskommunikation II, Workplace Communication II, Kommunikation im 

Berufsleben II. VAKKI Publications 10. 95–108. Saatavissa: 

http://www.vakki.net/publications/2019/VAKKI2019_Ruokonen&Hjort.pdf. [Luettu 

3.1.2020.] 

Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa 2005. Johdanto. Teoksessa: Ruusuvuori, Johanna & 

Tiittula, Liisa (toim.) 2005. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: 

Vastapaino. 9–21. 

Ruusuvuori, Johanna, Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti 2010. Haastattelun analyysin 

vaiheet. Teoksessa: Ruusuvuori, Johanna, Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (toim.), 

Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino. 9–36. 

Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen 

tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Saatavissa: 

https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/. [Luettu 20.10.2020.] 

Sandbacka, Elwa 1986. Selvitys valtion käännöstoiminnasta. Valtiovarainministeriön 

järjestelyosasto 1. Helsinki: Valtiovarainministeriö. 

Sarıgül, Semih 2020. Institutional Translators' Field and Habitus in the Late Ottoman Period. 

Çeviribilim ve Uygulamalari Dergisi. 177–191. 

Savolainen, Raimo 2011. Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta. Kansliatoimituskunnasta 

pääministeriöksi. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2011. Saatavissa: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79345/Valtioneuvoston%20kansli

a%20200%20vuotta.pdf. [Luettu 13.1.2020.] 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/31475/master_Ristolainen_Jonna_2018.pdf
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/31475/master_Ristolainen_Jonna_2018.pdf
https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2020-0086
https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2020-0086
http://www.vakki.net/publications/2019/VAKKI2019_Ruokonen&Hjort.pdf
https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79345/Valtioneuvoston%20kanslia%20200%20vuotta.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79345/Valtioneuvoston%20kanslia%20200%20vuotta.pdf


107 

 

Schippel, Larisa 2010. Zwischen Bibliophilie und Ideologie. Teoksessa: Grbić, Nadja (toim.), 
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1 Einleitung 

Das Thema dieser Masterarbeit ist die Organisation der institutionellen Sprachdienstleistungen 

in dem deutschen Auswärtigen Amt und dem Außenministerium Finnlands. Das Ziel der 

Masterarbeit ist die institutionelle Translationskultur in den Organisationseinheiten zu 

beschreiben, die in dem deutschen Auswärtigen Amt und dem finnischen Außenministerium 

Sprachdienstleistungen, wie Übersetzen, Dolmetschen und Terminologiearbeit, anbieten. Das 

Forschungsthema ist damit begründet, dass Übersetzer, Dolmetscher und Terminologen1 eine 

wichtige Rolle in der staatlichen Verwaltung, besonders in dem diplomatischen Dienst, 

spielen (s. Sandbacka 1986, 11). Der diplomatische Dienst hat sowohl das Berufsbild von 

Übersetzer und Dolmetscher als auch die Übersetzer- und Dolmetscherausbildung beeinflusst 

und etabliert (Wilss 1999, 17–18; Sunnari 2015, 191–192). 

Der Sprachendienst des Auswärtigen Amtes ist für jegliche Sprachdienstleistungen zuständig. 

In Finnland sieht die organisatorische Lösung heutzutage anders aus. Früher arbeiteten 

Übersetzer direkt im Außenministerium Finnlands, aber nach der Umstrukturierung 

staatlicher Verwaltung 2015 sind die Übersetzer aller Ministerien der Sektion für Sprache und 

Übersetzung2 der Staatskanzlei zugeordnet. Für die Untersuchung habe ich Experten des 

 

 

1 Die männliche Form ist in dieser Kurzfassung inklusiv zu verstehen. 
2 Die Quelle des Organisationsnamen auf Deutsch: 

https://vnk.fi/documents/10616/3457861/Valtioneuvoston+kanslian+organisaatioyksik%C3%B6t+%28fi-sv-en-

de-fr-ru%29.pdf/b0bc15ce-2645-f294-98db-

cf4c51ecfbc7/Valtioneuvoston+kanslian+organisaatioyksik%C3%B6t+%28fi-sv-en-de-fr-ru%29.pdf (abgerufen 

am 12.10.2019) 

https://vnk.fi/documents/10616/3457861/Valtioneuvoston+kanslian+organisaatioyksik%C3%B6t+%28fi-sv-en-de-fr-ru%29.pdf/b0bc15ce-2645-f294-98db-cf4c51ecfbc7/Valtioneuvoston+kanslian+organisaatioyksik%C3%B6t+%28fi-sv-en-de-fr-ru%29.pdf
https://vnk.fi/documents/10616/3457861/Valtioneuvoston+kanslian+organisaatioyksik%C3%B6t+%28fi-sv-en-de-fr-ru%29.pdf/b0bc15ce-2645-f294-98db-cf4c51ecfbc7/Valtioneuvoston+kanslian+organisaatioyksik%C3%B6t+%28fi-sv-en-de-fr-ru%29.pdf
https://vnk.fi/documents/10616/3457861/Valtioneuvoston+kanslian+organisaatioyksik%C3%B6t+%28fi-sv-en-de-fr-ru%29.pdf/b0bc15ce-2645-f294-98db-cf4c51ecfbc7/Valtioneuvoston+kanslian+organisaatioyksik%C3%B6t+%28fi-sv-en-de-fr-ru%29.pdf
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deutschen Sprachendienstes und der finnischen Sektion für Sprache und Übersetzung 

interviewt. 

In dieser Arbeit werden die folgenden Themen behandelt: die Organisationsstruktur der 

Organisationseinheiten, die Standardisierungsmittel vom Sprachgebrauch und Terminologie, 

das Verhältnis zwischen den Übersetzern und den Auftraggebern, der Status, Aufträge und 

Prozesse, Sprachdienstleistungen von externen Dienstleistern und das Berufsbild von 

Russisch-Übersetzern. Das Russische ist aufgrund ihres unterschiedlichen Status in 

Deutschland und Finnland gewählt wurden. 

Im Mittelpunkt der Masterarbeit stehen zwei translationswissenschaftliche Begriffe, 

institutionelles Übersetzen und Translationskultur. In der Translationswissenschaft gehören 

die beiden Begriffe zur Soziologie, weil die Translation3 als gesellschaftliches Handeln 

betrachtet wird. Die oben erwähnten Themen spielen eine zentrale Rolle aus der Hinsicht 

dieser zwei Konzepte. 

 

2 Begriffe 

In diesem Kapitel werden zwei für diese Arbeit zentrale Konzepte erörtert: institutionelles 

Übersetzen und Translationskultur. Die Gemeinsamkeit zwischen den zwei Begriffen liegt in 

ihrer Komplexität, weil sowohl institutionelles Übersetzen als auch Translationskultur ein 

umfassendes System des translatorischen Handelns bilden. 

2.1 Institutionelles Übersetzen 

Das Konzept institutionelles Übersetzen basiert sich auf den Begriff Institution, der ein 

normatives System mit fünf Kategorien (Familie, Staat, Wirtschaft, Ausbildung und Religion) 

und deren Subkategorien bedeutet (Sociology Guide 2013, s. auch Koskinen 2014, 48). Eine 

offizielle Institution schafft immer ein Verhältnis zur Mehrsprachigkeit, i. e. 

Translationspolitik (Meylaerts 2010; 2011). 

 

 

3 Das Konzept Translation umfasst in dieser Kurzfassung Übersetzen, Dolmetschen und andere 

transkulturelle Vermittlungshandlungen nach Definition von Prunč (2008, 19). 
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Der Begriff institutionelles Übersetzen wurde erstmals in den 80er Jahren verwendet. Mossop 

(1988) führt den Begriff in die Translationswissenschaft ein und argumentiert, dass 

Forschungen zu institutionellem Übersetzen notwendig sind. Unter institutionellem 

Übersetzen versteht er Institutionen, wie Unternehmen oder Regierungen, die direkt oder 

indirekt Übersetzungsdienstleistungen bestellen (a. a. O. 65). Eine andere Definition von 

Gouadec (2007, 28–36) lautet, dass es sich um institutionelles Übersetzen handelt, wenn das 

Übersetzen im Namen oder für oder von Vorteil einer Institution stattfindet. Auch Koskinen 

hat eine Definition für institutionelles Übersetzen entwickelt (2008). Ihrer Definition nach (a. 

a. O. 22) handelt es sich um institutionelles Übersetzen, wenn das Übersetzen dem Zweck 

eines offiziellen Organs dient, eine besondere Gruppe von Menschen zu erreichen. Es gibt 

zwei Kategorien von Institutionen: übersetzende und übersetzte Institutionen (Koskinen 2008: 

3). Eine übersetzte Institution bestellt Übersetzungen, während eine übersetzende Institution 

Übersetzungen produziert (ibid.). 

Die Interessen der Wissenschaftler im Bereich institutionelles Übersetzens liegen u. a. bei 

Geschichte, Korpuslinguistik, Status und Zufriedenheit am Arbeitsplatz und umfassen 

nationale, internationale und supranationale Organisationen, wie das Osmanische Reich, die 

Tschechische Republik, die Europäische Union, die Vereinten Nationen usw. (s. Pym 2003, 

Koskinen 2008, Thiéry 2015; Svoboda 2016, Virtanen 2019; Prieto Ramos 2019).  

Als Merkmale für den Institutionalisierungsgrad von Übersetzen gelten festgestellte und 

etablierte Arbeitsprozesse, Qualitätssicherungsprozesse, klare Leitlinien für interne und 

externe Übersetzer und durchgeführte Untersuchungen zur Zufriedenheit von Auftraggebern 

(Biel et al. 2017, passim). Auch die festgelegte Textproduktion, die zur festgelegte 

Translationspolitik führt, und die Standardisierung von Sprachgebrauch und Terminologie, 

die als Hilfsmittel für Übersetzungen dienen, sind Zeichen von institutionalisiertem Handeln. 

Auch u. a. Überprüfungspraxis, Styleguides, Terminologiedatenbanken und 

Übersetzungsspeicherprogramme gehören zur Standardisierung (Koskinen 2011, 58; 

Schäffner 2018, 206). Die in einem System gespeicherten Übersetzungen und deren 

Ausgangstexte können sogar mit dem schriftlichen Gedächtnis einer Institution verglichen 

werden (s. Koskinen 2011, 58). 

Auch die Anwendung des maschinellen Übersetzens ist ein Merkmal dafür, dass die 

Übersetzungsprozesse hoch institutionalisiert sind, weil das maschinelle Übersetzen eine 

Masse von Ausgangs- und Zieltexten verlangt. Außerdem ist ein gut organisierter 
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Auftragsvergabeprozess für externe Dienstleister ein Kennzeichnen für institutionelles 

Übersetzen (vgl. Pym 2004, 89). Jedoch das wichtigste Merkmal dafür, dass die Translation 

institutionalisiert ist, ist der Status der Sprachexperten (Koskinen 2008, passim). In den 

früheren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Übersetzer in offiziellen Institutionen i. 

d. R. unsichtbar sind, aber dass sie trotzdem auf das Verhältnis zwischen ihnen und ihren 

Auftraggebern Einfluss haben können (s. Koskinen 2008, Virtanen 2019). 

2.2 Translationskultur 

Im Jahr 1997 präsentierte Prunč das Konzept Translationskultur. Eine spätere komplette 

Definition der Translationskultur (Prunč 2008, 24–25) lautet: 

„Unter Translationskultur sei das historisch gewachsene, sich aus der dialektischen Beziehung zur 

Translationspraxis entwickelnde, selbstreferentielle und selbstregulierende Subsystem einer 

Kultur verstanden, das sich auf das Handlungsfeld Translation bezieht, und das aus einem Set von 

gesellschaftlich etablierten, gesteuerten und steuerbaren Normen, Konventionen, 

Erwartungshaltungen und Wertvorstellungen sowie den habitualisierten Verhaltensmustern aller 

in dieser Kultur aktuell oder potentiell an Translationsprozessen beteiligten Handlungspartner 

besteht.“ 

(Prunč 2008, 24–25) 

Grbič erweitert den Begriff und fügt (2010, 157) auch hinzu, dass die Translationskultur auch 

eine zeitliche und örtliche Dimension umfasst. 

Wie am Anfang dieses Kapitels zusammengefasst wurde, verbindet die Begriffe des 

institutionellen Übersetzens und der Translationskultur eine bestimmte Komplexität. In 

beiden wird Translation als gesellschaftliches Handeln mit Normen, Konventionen, Werte, 

Prozessen, Politik und Akteure betrachtet. Aufgrund dieser Gemeinsamkeit könnte man man 

eigentlich von einer institutionellen Translationskultur sprechen (s. Snellman 2018, 43). Eine 

institutionelle Translationskultur, die von einer offiziellen Institution reguliert wird, entwirft 

eine eigene Translationspolitik (a. a. O. 10–11). 

 

3 Forschungsmaterial und Methoden 

In diesem Kapitel werden die Methoden und das Forschungsmaterial präsentiert. Da in dieser 

Masterarbeit zwei Fälle, Deutschland und Finnland, die Ähnlichkeiten und Unterschiede 

haben, untersucht werden, kann man von einer Fallstudie sprechen. 
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Das Forschungsmaterial wird mittels halb-strukturierten Experteninterviews gesammelt. Zur 

Interviewzeit, im Frühling 2019 und am Anfang des Jahres 2020, waren alle der interviewten 

Personen Mitarbeiter ihrer Organisationen. Insgesamt habe ich 12 Interviews gesammelt. Es 

wurden insgesamt 15 Experten interviewt, von denen einige in der Leitungsposition ihres 

Fachbereiches arbeiteten, einige Übersetzer waren und eine Mitarbeiterin aus einem anderem 

Berufsfeld als Übersetzen kam. Die Interviews repräsentieren beide Länder, Deutschland und 

Finnland, in fast gleichem Maß. Die Gesamtdauer der Interviews beträgt 11 Stunden. Ein 

Interview dauerte durchschnittlich eine Stunde und 38 Minuten. Für die 

Interviewvorbereitung habe ich den interviewten Personen die Auflistung von Themen 

zugeschickt. Die Interviews beinhalteten sowohl vorher festgelegte Fragen als auch spontane 

Fragen. 

Danach habe ich die Interviews analysiert und die Aussagen nach den Forschungsthemen 

gegliedert. Diese Analysemethode heißt die Inhaltsanalyse nach Themen, wobei die 

Ähnlichkeiten und Unterschiede betrachtet werden (s. Tuomi & Sarajärvi 2018, 79). Außer 

den Experteninterviews habe ich auch u. a. Dokumente, Artikel und offizielle 

Veröffentlichungen für die Analyse gesammelt, um einen umfassenden Überblick über die 

Forschungsthemen zu zu bekommen. 

 

4 Analyse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews präsentiert und analysiert. Zuerst 

untersuche ich den deutschen Sprachendienst und danach die finnische Sektion für Sprache 

und Übersetzung. Die Schwerpunkte der Analyse sind die Merkmale von institutionellem 

Übersetzen, die mit Hinsicht auf die Elemente von Translationskultur, wie Normen und 

Konventionen, betrachtet werden. 

4.1 Deutschland 

Zu dem Sprachendienst in dem Auswärtigen Amt gehören der Dolmetschdienst, der 

Übersetzungsdienst, der Übersetzungsdienst für völkerrechtliche Verträge, der IT, 

Terminologie- und Dokumentationsdienst und das Sprachlernzentrum. Unter dem IT, 

Terminologie- und Dokumentationsdienst funktioniert eine eigene Bibliothek des 

Sprachendienstes. Der Sprachendienst ist der Zentralabteilung des Auswärtigen Amts 

zugeordnet und hatte zur Interviewzeit ca. 100 Mitarbeiter. Außer dem Auswärtigen Amt sind 
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die Auftraggeber des Sprachendienstes das Bundeskanzleramt und das 

Bundespräsidentenamt. 

Die Sprachexperten haben fast alle eine Übersetzerausbildung, und die Ausnahmen betreffen 

nur die Sprachen, in denen keine richtige Übersetzer-Ausbildung in Deutschland angeboten 

wird. Die Sprachen, die der Sprachendienst anbietet, sind Arabisch, Bosnisch, Chinesisch, 

Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Montenegrinisch, Polnisch, Portugiesisch, 

Rumänisch, Russisch, Serbisch und Spanisch, von denen die am häufigsten gefragten 

Sprachen Englisch und Französisch sind. Deswegen existiert eine organisatorische Gliederung 

zwischen Übersetzern und Dolmetschern nur in dem Englischen und dem Französischen, d. h. 

es gibt nur Englisch-Übersetzer, Englisch-Dolmetscher, Französisch-Übersetzer und 

Französisch-Dolmetscher. In den anderen Sprachen machen die Sprachexperten beides, 

Übersetzen und Dolmetschen. Zwei Drittel von den Übersetzungen werden aus dem 

Deutschen in die anderen Sprachen übersetzt, was im Vergleich zu den anderen 

Bundesministerien nur dem Auswärtige Amt ist spezifisch ist. 

Die typischen Aufträge, die der Sprachendienst bekommt, sind das Übersetzen von Reden, 

Besuchsprogramme, Sprechzetteln, Beiträge für die sozialen Medien, völkerrechtliche 

Verträge usw. Der Auftragsprozess läuft durch das Auftragsverwaltungssystem und enthält 

unterschiedliche Rollen (Übersetzer, Überprüfer). Falls es nicht möglich ist, einen Auftrag in 

dem Sprachendienst auszuführen, wendet der Sprachendienst sich an externe Dienstleister im 

Rahmen des Ausschreibungsverfahrens. Der Sprachendienst verwendet u. a. 

Terminologiedatenbanken und Übersetzungsspeicherprogramme. Das TM, i. e. Translation 

Memory im Übersetzungsspeicherprogramm, wird regelmäßig und aktiv gepflegt. Erfahrung 

mit dem maschinellen Übersetzen hat der Sprachendienst auch. 

Die Terminologen des Sprachendienstes übersetzen u. a. Visitenkarten und 

Funktionsbezeichnungen. Sie sind auch für die Terminologiearbeit und interne und externe 

Beratung zuständig und koordinieren Übersetzungsprojekte, die solche Sprachen betreffen, 

die der Sprachendienst nicht anbietet. Beim Dolmetschen geht es meistens um Verhandlungen 

und Gipfeltreffen. Außer dieser Arte von Dienstleistungen bietet der Sprachendienst auch 

Textüberprüfung für andere Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes an. Der Sprachendienst 

arbeitet mit den deutschen Vertretungen im Ausland eng zusammen und organisiert 

Aufbauausbildung, wie z. B. Dolmetscherkurse, für die Sprachexperten an den Botschaften. 
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Für das Berufsbild von Russisch-Übersetzern in dem Auswärtigen Amt gibt es kein 

besonderes Merkmal im Vergleich zu den anderen Sprachen. Außer dem Übersetzen 

dolmetschen die Russisch-Übersetzer jedoch auch und nehmen an der Rotation teil, um 

regelmäßig an der deutschen Botschaft in Russland zu arbeiten. 

Alles in allem hat der Sprachendienst mit der stabilen internen Organisationsstruktur eine 

etablierte und angesehene Position in dem Auswärtigen Amt. Der Vorschlag, einen zentralen 

Sprachendienst für alle Bundesministerien zu gründen, wurde nicht aufgegriffen und er wurde 

als unnötig gesehen, weil das Amtshilfesystem ausreichend ist. In dem Auswärtigen Amt wird 

auf interne Sprachexperten ein sehr großer Wert gelegt.  

4.2 Finnland 

In Finnland ist die Sektion für Sprache und Übersetzung der Verwaltungsabteilung der 

Staatskanzlei zugeordnet und gliedert sich in drei Organisationseinheiten: das Referat für 

Sprachdienstleistungen, das schwedische Sprachenreferat (Schwedisch) und das 

Fremdsprachenreferat (Englisch und Russisch). Ihre Auftraggeber sind die finnischen 

Ministerien, das Justizkanzleramt und die Präsidentenkanzlei. In der Sektion für Sprache und 

Übersetzung arbeiten ca. 70 Mitarbeiter. Die meisten Sprachexperten sind ausgebildete 

Übersetzer, obwohl dies in dem schwedischen Sprachenreferat nicht immer der Fall ist. 

Für die Aufträge des Außenministeriums sind zwei Schwedisch-Übersetzer, zwei Englisch-

Übersetzer und vier Russisch-Übersetzer zuständig. Am häufigsten wird aus dem Finnischen 

in das Englische, das Schwedische und das Russische übersetzt. Zur Interviewzeit verfügte 

die Sektion für Sprache und Übersetzung über ein präzises System mit einer Ranking-Liste 

der externen Dienstleister, was sich später geändert hat. 

Die typischen Aufträge des Außenministeriums sind Berichte, Mitteilungen, völkerrechtliche 

Verträge, Reden, Beiträge für die sozialen Medien usw. Wegen den finnischen 

Sprachregelungen werden auch u. a. Stellenausschreibungen und Vorschläge der finnischen 

Regierung aus dem Finnischen in das Schwedische übersetzt. Für den Auftragsprozess wird 

ein Auftragsverwaltungssystem verwendet. Die Überprüfungspraxis der Übersetzungen is 

flexibel, denn die Sprachexperten können ihre Kollegen jederzeit kontaktieren. In dem 

schwedischen Sprachenreferat sind die meisten Übersetzer Schwedisch-Muttersprachler. In 

dem Fremdsprachenreferat arbeiten zwei Englisch-Muttersprachler, die die Überprüfung 

ausführen, während die Russisch-Übersetzer über die Möglichkeit verfügen, sich an einen 

Russisch-Muttersprachler an der finnischen Botschaft in Russland zu wenden. Die TM-Praxis, 
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i. e. die Arbeitsweise mit dem Translation Memory in dem Übersetzungsspeichersystem, 

unterscheidet sich je nach Organisationseinheit. 

Die Terminologen aus dem Referat für Sprachdienstleistungen sind für Terminologiearbeit 

und Styleguides zuständig. Wie der Sprachendienst, haben die finnischen Kollegen auch 

Erfahrung von maschinellem Übersetzen. Auch wie in Deutschland, überprüfen die 

Sprachexperten in Finnland die Texte von Mitarbeitern aus anderen Organisationseinheiten. 

Das Berufsbild der Russisch-Übersetzern der finnischen Sektion für Sprache und Übersetzung 

entscheidet sich deutlich von dem Berufsbild der deutschen Russisch-Übersetzern. Die 

finnischen Russisch-Übersetzer sind die einzigen in der Organisation, die auch dolmetschen. 

Die typischen Dolmetschersaufträge sind u. a. Sitzungen und Journalistenbesuche. Außerdem 

sind sie für die finnischsprachigen Zusammenfassungen der russischen Nachrichten über 

Finnland zuständig. 

Auch anders als in Deutschland, ist die Zusammenarbeit mit den Auslandsvertretungen nicht 

so eng und betrifft nur die finnischen Vertretungen in Russland. Das hat sich nicht nach der 

staatlichen Umstrukturierung 2015 geändert. Das gleiche gilt auch für die Bestellung von 

Dolmetscher für anderen Sprachen als Russisch: sie werden nicht über die Sektion für 

Sprache und Übersetzung bestellt.  

Alles in allem hat die finnische Sektion für Sprache und Übersetzung nach der 

Umstrukturierung eine klare Position in der Staatverwaltung. Die Zentralisierung hat mit sich 

die technische Hilfe z. B. beim Übersetzungsspeicherprogramm für die Übersetzer gebracht. 

Um eine aktive Verbindung zwischen Übersetzern und Auftraggebern zu bewähren, fördert 

die Sektion für Sprache und Übersetzung eine aktive Zusammenarbeit zwischen den beiden. 

 

5 Fazit und Diskussion 

Das Ziel dieser Masterarbeit war den Sprachendienst des deutschen Auswärtigen Amts und 

die Sektion für Sprache und Übersetzung der finnischen Staatskanzlei als übersetzende 

Institutionen zu untersuchen und sie zu vergleichen. Die translationswissenschaftlichen 

Ausgangpunkte für diese Forschung sind die Begriffe institutionelles Übersetzen (s. z. B. 

Mossop 1988; Koskinen 2008; Koskinen 2011; Koskinen 2014; Schäffner 2018) und 

Translationskultur (s. Prunč 1997; Prunč 2008). Dazu habe ich auch einen kontrastiven 
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historischen Überblick zu Sprachdienstleistungen und Sprachexperten für den diplomatischen 

Dienst zusammengefasst. 

Es kann bestätigt werden, dass die beiden übersetzenden Institutionen eine starke 

Dienstleisteridentität haben. Die Praxis der Standardisierung ist im Allgemein ähnlich, 

obwohl es auch Unterschiede z. B. in Überprüfungskonventionen, Terminologiearbeitsweisen 

und die Nutzung von Übersetzerspeicherprogramme gibt. Die öffentliche Vertragsaufgabe 

wird in den Institutionen eindeutig reguliert. Sowohl in Deutschland als auch in Finnland 

existieren Organisationseinheiten, die nur juristische Texte übersetzen. Diese Besonderheit 

kann dem Verwaltungscharakter vom institutionellen Übersetzen zugeordnet werden. 

Außerdem ähnelt sich das Berufsbild von den deutschen und finnischen Russisch-Übersetzern 

teilweise in den beiden Organisationen. 

Für den meisten Teil sind die Mitarbeiter der beiden Organisationen ausgebildete Übersetzer, 

also hat die Übersetzungsausbildung eine starke Position. Vertrauen, Zuverlässigkeit und 

Flexibilität spielen eine bedeutende Rolle bei der Arbeit der Sprachexperten in beiden 

Ländern. In den beiden Organisationen ist der Status der Sprachexperten gut. In Finnland ist 

die Sichtbarkeit der Übersetzer durch die staatliche Umstrukturierung beeinflusst worden, 

während in Deutschland keine besonderen Änderungen stattgefunden haben. 

Weitere Forschungsfragen könnten sein, wie die Auftragsgeber und die externe 

Sprachdienstleister die Translationskultur finden, wie die Qualität in den Institutionen 

definiert wird oder wie die Karrierewege und Aufbauausbildung der staatlicher 

Sprachexperten aussehen. 

 


