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1 JOHDANTO 

 

Oikeustulkkaus on vaativa tulkkauksen laji, joka edellyttää muiden taitojen lisäksi 

myös laajaa erikoisalakielen (oikeuskieli) osaamista tulkin kummallakin työkielellä. 

Oikeustulkin ammattitaito vaikuttaa rikos- tai riita-asian käsittelyn sujuvuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen varmistaen sen, että myös valtion virallisia kieliä 

osaamattomien osapuolten asia esitetään totuudenmukaisesti ja tarpeeksi kattavasti. 

Oikeus tulkkaukseen perustuu sekä Suomen kansalliseen lainsäädäntöön, kuten 

kielilakiin, että ylikansalliseen lainsäädäntöön, kuten Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen, sekä Euroopan unionin direktiiviin oikeudesta tulkkaukseen 

ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Näin oikeustulkki osallistuu 

tulkattavien oikeusturvan toteutumiseen. (KL 423/2003; EIS 1950; EU 2010/64). 

 

Oikeustulkin työtehtävien oikeaoppisessa toteuttamisessa saattaa kuitenkin olla 

haasteita, jotka liittyvät sekä riittävän ja relevantin tiedon saantiin käsiteltävästä 

aiheesta hyvissä ajoin ennen toimeksiantoa että oikeuskielen luonteeseen 

erikoiskielenä. Tulkin on usein itsenäisesti ja lähinnä oman ammattitaitonsa varassa 

valmistauduttava vaativaan toimeksiantoon, jossa on runsaasti juridista termistöä. 

Sanastotyötaidot kuuluvat pätevän tulkin kompetensseihin, ja niitä korostetaan niin 

tulkkien koulutuksessa kuin tulkkien edunvalvontajärjestöjen ammatti-

säännöstöissäkin. Jos oikeustulkki on tietoinen sanaston kokoamisperiaatteista ja osaa 

niitä noudattaen luoda relevantin työsanaston toimeksiannon temaattisen 

kokonaisuuden näkökulmasta, helpottaa ja nopeuttaa tämä olennaisesti oikeustulkin 

työtä ja varmistaa ammattimaisen työnjäljen. 

 

Tämän tutkielman päätavoitteena on testata terminologisen kehysanalyysin 

soveltuvuutta oikeustulkin sanastotyöhön tilanteessa, jossa oikeustulkki valmistautuu 

toimeksiantoon niukoilla taustatiedoilla, kuten esimerkiksi pelkän rikosnimikkeen 

perusteella. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana toimivat terminologisen 

sanastotyön ja kehysperusteisen terminologian periaatteet sekä kollokaatiotutkimus. 

Tarkoituksenani on selvittää, miten kehysanalyysi sopii menetelmäksi, kun tavoitteena 
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on koota Suomen yleisimpiin rikosnimikkeisiin liittyviä kollokaatioita eli 

vakiintuneita ilmauksia, ja niiden venäjänkielisiä vastineita. Tulkin toimeksiannon 

temaattisen ytimen eli rikosnimikkeen nimityksen läheisyydessä juridisissa teksteissä 

esiintyvien kollokaatioiden selvittäminen on perusteltua, sillä juuri sellaisten 

leksikaalisten kokonaisuuksien hallinta on tärkeä osa oikeustulkin ammattitaitoa. 

Kollokaatioiden hallinta sekä lähtö- että kohdekielellä vähentää tulkin kognitiivista 

rasitusta tulkkauksen aikana, sujuvoittaa tulkkausta ja antaa tulkkauksen osapuolille 

tulkista pätevän vaikutelman. 

Olettamukseni on, että rikosnimikkeiden läheisyydessä teksteissä esiintyvien 

kollokaatioiden tuntemus auttaa oikeustulkkia hahmottamaan toimeksiantonsa aiheen 

käsitekenttää ja sen riippuvuussuhteita molemmilla työkielillään. Oletan myös, että 

tarkasteltavasta rikoksesta tuomittavat rangaistukset esiintyvät teksteissä 

rikosnimikkeiden lähellä. Kollokaatioiden hakuun pohjautuva sanastotyö auttaa 

tulkkia valmistautumaan toimeksiantoon, josta harvoin saa yksityiskohtaista tietoa 

etukäteen. Näin tarkoituksenani on myös soveltavan sanastotyömenetelmän 

kehittäminen ja testaaminen. 

Aineistoni koostuu teksteistä, jotka edustavat tiettyihin rikosnimikkeisiin liittyvää 

juridisen kielen todellista käyttöä suomen- ja venäjänkielisissä juridisissa 

tekstikorpuksissa. Niissä hakusanoina (tai lähtötermeinä) toimivat Tilastokeskuksen 

tilastojen mukaiset 10 yleisintä rikosten ryhmää tai yksittäistä rikosnimikettä, joista 

Venäjän kansalaisia on tuomittu suomalaisessa oikeudessa vuosina 2015–2019 (TK 

2009–2019). Rajaus rikoksiin tai rikosnimikkeisiin, joista vastaajia on tuomittu 

oikeudessa, perustuu olettamukseen tulevista rikosoikeudellisista toimeksiannoista 

kieliparissa suomi-venäjä työskentelevälle oikeustulkille. Työssäni esiteltävä 

aineiston analyysimenetelmä, eli kehysanalyysi, on asianmukaisilla rajauksilla 

sovellettavissa mihin tahansa muuhun kielipariin. 

Tulkin ja kääntäjän sanastotyöstä, valmistautumisesta toimeksiantoon yleisesti sekä 

kontrastiivisesta rikosoikeudellisen termistön vertailusta löytyy aiemmin tehtyjä 

opinnäytteitä. Svetlana Probirskaja-Turunen (2005) on lisensiaatintutkimuksessaan 

tarkastellut korpusvetoista juridista kääntämistä vertailemalla Suomen ja Venäjän 

prosessilainsäädännön funktionaalisia vastineita niiden kollokatiivisten suhteiden 

näkökulmasta. Riikka Paunonen (2010) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan tulkin 
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valmistautumisen merkitystä tulkkaussuoritukseen. Zoya Mashanashvili (2018) on 

tarkastellut Suomen rikosoikeuden termien venäjänkielisiä vastineita. Alina Uimonen 

(2017) on tutkinut oikeuskielen fraseologismeja Suomen ja Ranskan korkeimpien 

oikeuksien rikostuomioissa ja Elina Saariniemi (2015) rangaistus- ja strafe-käsitteisiin 

liittyviä verbin ja substantiivin muodostamia kollokaatioita Suomen ja Saksan 

rikosoikeuden säädöskielessä.  

Tutkielma koostuu kahdeksasta pääluvusta. Tutkielman luvussa 2 puhun oikeuskielen 

roolista erikoiskielenä, sen ominaisuuksista ja tehtävistä. Käsittelen myös tutkielman 

kannalta tärkeitä kollokaatioita oikeuden kielessä sekä erikoiskielisten kollokaatioiden 

piirteitä. Luvussa 3 kerron oikeustulkin valmistautumisesta toimeksiantoon ja 

oikeaoppiseen valmistautumiseen vaikuttavista tulkin kompetensseista, joihin 

kuuluvat olennaisesti tulkin sanastotyötaidot. Luku 4 käsittelee tulkin sanastotyötä, sen 

periaatteita ja vaiheita, sekä juridisten termien vastineita ja niiden tulkkausta. Luvussa 

5 kerron tutkielmassani sovellettavan menetelmän eli terminologisen kehysanalyysin 

periaatteista, ja juridisten käsitteiden kehysanalyysistä. Etenen aineiston kuvaukseen 

luvussa 6, jossa kerron myös kollokaatioiden poiminnasta sähköisistä korpuksista. 

Luku 7 alkaa aineiston analyysillä ja päättyy tulosten esittelyyn. Tutkielman päättää 

luku 8, jossa kerron tutkielman johtopäätökset ja pohdin jatkotutkimuksen aiheita. 
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2 OIKEUDEN KIELI 

Tässä luvussa tarkastelen oikeuden kieltä erikoiskielenä ja analysoin sen tehtäviä ja 

ominaisuuksia. Tämän jälkeen puhun sanojen yhteisesiintymistä eli kollokaatioista 

oikeuden kielessä analysoiden erityisesti erikoiskielisille kollokaatioille tyypillisiä 

rakenteita. 

2.1 Oikeuskieli 

Oikeuskielelle (lakikieli, juridinen kieli, oikeuden kieli) löytyy monta eri 

luonnehdintaa sen käyttäjäryhmien tai käyttötilanteiden mukaan. Oikeuskieltä 

käyttävät ensisijaisesti juristit ja muut juridiikan parissa työskentelevät, mutta sen 

sisältö kohdistuu säädösten kautta koko kansaan ja ulottuu kaikille elämän alueille: 

mistä tahansa oikeuskielestä voidaan siis puhua sekä säädöskielenä että juristien 

kielenä. (Piszcz & Sierocka 2020: 534.) Mazzarese (2000: 178) puhuu oikeuskielestä 

tarkoittaen lakisäätäjien, juristien tai tuomioistuinten kieltä ja Simonnæs (2016: 423-

446)) tarkoittaa oikeuskielellä lakikieltä tai ”oikeuskieltä laajassa merkityksessä”, ja 

ehdottaa oikeuskielen määritelmäksi ”tiettyä oikeusjärjestelmää käsittelevää 

kielenkäyttöä tämän (oikeusjärjestelmän) eri tekstilajeissa”. Jotkut tutkijat puhuvat 

yleistäen kaiken oikeuskielen käytön kattavasta juridisesta diskurssista (Bhatia, 

Candlin ym. 2003; Gotti & Williams 2010).  

Mattila (2017) jakaa oikeuskielen kielenkäyttäjäryhmien mukaan alalajeihin, joilla on 

omat sanastolliset ja tyylilliset erityispiirteensä. Tällaisia alalajeja ovat oikeustieteen 

kieli, säädöskieli, tuomioistuinkieli, hallintokieli ja asianajajien kieli. Näihin 

alalajeihin yhdistyy tietyntyyppinen ja määrämuotoinen dokumentaatio, kuten lait, 

haastehakemukset, tuomiot, kirjelmät jne. Oikeuskieli voidaan jaotella alalajeihin 

myös oikeuden alojen mukaan, jolloin erottavana tekijänä toimii eri oikeusalojen oma 

termistö. Sen perustana toimii kaikille oikeusaloille yhteinen yleisjuridinen termistö 

mutta esimerkiksi rikosoikeudessa on runsaasti termejä, joita ei muiden alojen 

oikeudellisissa teksteissä juuri tavata (Mattila 2017: 3–6.) Termillä tarkoitan tässä 

tutkimuksessa TEPA-termipankin määritelmän mukaisesti erikoisalalla käytettävän 

yleiskäsitteen nimitystä (TEPA s.v. termi). Termi voi suomen kielessä olla yksittäinen 

sana (rikos), yhdyssana (rikosilmoitus) tai monisanainen sanaliitto (rikoksen 

tunnusmerkistö) (Suonuuti 2012: 32). Terminologisessa sanastossa useimmat termit 
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esitetään yksikkömuotoisina substantiiveina mutta myös monikkomuotoisina 

substantiiveina (yleiset ehdot), verbeinä (tiivistää) adjektiiveina (poikkeava) tai 

adverbeina (asiatuntevasti) (Suonuuti 2004: 30, 2014: 32). Termi voi myös sisältää 

kirjaimia, numeroita, tunnuksia jne. (TSK 1999: 70).  

Tässä tutkielmassa käytän termejä oikeuskieli ja juridinen kieli synonyymeinä ja 

keskityn tarkastelemaan oikeuskieltä oikeustulkille tärkeän ja tämän tutkielman 

keskiössä olevan rikosoikeudellisen sanaston näkökulmasta. Näin olen rajannut 

tarkastelun rikosoikeuteen liittyvään ja Suomen rikoslaissa, teonkuvauksissa sekä 

tuomioissa esiintyvään tuomioistuin- sekä säädöskieleen. 

2.1.1 Oikeuskieli erikoiskielenä 

Oikeuskieli on yleiskieleen perustuva erikoiskieli eli kielen funktionaalinen muoto, 

jolla on oma käyttöalansa ja näin myös oma erityinen sanasto (Mattila: 2017: 3). 

Samalla oikeuskieli on erikoiskielistä vanhin ja kehittynyt asteittain kahden 

vuosituhannen aikana muiden erikoiskielten (esim. tekniikan tai biologian) ollessa 

vain 100–200 vuotta vanhoja. Oikeuskielen ikä antaa ainakin osittaisen selityksen tälle 

ammattikielelle ominaisille pitkille ja sivulausepitoisille virkeille. (Mattila 2017: 159.) 

Vaikka oikeuskieli perustuukin yleiskieleen, on sillä yleiskielestä poikkeavia piirteitä. 

Nämä piireet vaikuttavat oikeuskielen morfosyntaksiin (sanojen taivutukseen ja 

muotoon), oikeuskielen semantiikkaan (merkitykseen) sekä oikeuskielen 

pragmatiikkaan, eli siihen, miten kielenulkoiset, kontekstista riippuvat tekijät 

vaikuttavat merkityksen muodostumiseen (Mattila: 2017: 3; Karlsson 2001: 33; 

Palander 2005). Aino Piehl (2010) antaa esimerkin oikeuskielen yleiskielestä 

poikkeavista piirteistä. Hän toteaa tekstikorpusvertailuun perustuen, että säädöskieli 

sisältää enemmän (rinnastavia) konjunktioita, pronomineja ja numeraaleja mutta 

vähemmän verbejä kuin yleiskieli. Uutiskieleen verrattuna huomattavasti runsaampi 

verbien preesensin käyttö palvelee oikeuskielen normittavaa luonnetta ja ilmaisee 

tämänhetkistä tai tulevaa tilaa, kun taas runsas passiivin käyttö auttaa generalisoimaan 

asioita. (Piehl 2010: 168–169.) 

Vaikka poliisikuulustelussa ja rikosjutun oikeuskäsittelyssä tulkki saattaa joutua 

tulkkaamaan rikospaikan fyysiseen näyttöön tai rikoksen mahdolliseen 

tekovälineeseen liittyvää termistöä, Mattila (2017) kuitenkin esittää, että oikeuskielen 
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yksi ominaispiirre on, että se kuvaa luonteeltaan paljolti metafyysistä ilmiötä – sitä ei 

toisin sanoen ole olemassa fyysisessä maailmassa, vaan se on kokonaisuudessaan 

ihmisen luoma. Näin oikeuskieli tuottaa juridisia seuraamuksia kieliteoilla, eli oikeus 

toteutetaan kielen avulla. Tästä metafyysisestä olemuksesta johtuen sekä lain ja 

oikeuden sidonnaisuudesta tiettyyn yhteiskuntaan on myös juridinen käsitteistö osaksi 

oikeusjärjestelmäkohtaista. (Mattila 2017: 51, 165.) Tästä seuraa, että 

oikeusjärjestelmien erilaisuuteen liittyy yksi etenkin tulkeille olennainen tosiasia: jos 

oikeudellinen ilmiö kuvataan uudessa (tai eri oikeusjärjestelmän) laissa eri tavoin, kuin 

aiemmassa (tai eri oikeusjärjestelmän) laissa, juridinen todellisuus muuttuu (Mattila 

2017: 165). Myös Biel (2008) muistuttaa, että oikeuskieli sisältää muihin 

erikoiskieliin, kuten esimerkiksi lääketieteen tai tekniikan kieleen, verrattuna 

enemmän kulttuurispesifisiä kuin universaaleja aineksia (Biel 2008: 22-23). 

Oikeustulkilla ei näin automaattisesti kielitaidon perusteella voida olettaa olevan 

tyhjentävää tietoa työkieltensä taustalla olevista oikeusjärjestelmien käsitteistä.  

Käsitteiden hahmottamista voidaan sen sijaan olettaa auttavan, jos tulkki 

valmistautumisen aikana perehtyy toimeksiantokohtaiseen termistöön ja kokoaa 

itselleen toimeksiantokohtaisia sanastoja, jotka lähestyvät tulevan tulkkauksen teemaa 

kokonaisvaltaisesti. 

2.1.2 Oikeuskielen ominaisuudet ja tehtävät 

Oikeuskieli sisältää kolmentyyppistä sanastoa: a) termejä, joilla on erityismerkitys 

(oikeustieteelliset- tai muun erikoisalan termit), b) yleiskielen sanoja, sekä c) 

yleiskielen sanoja, joilla on oikeuskielessä erikoistunut merkitys. Juuri tähän 

viimeiseen ryhmään kuuluvat sanat muodostavat suurimman osan juridista termistöä 

ja voivat aiheuttaa ”näennäisymmärtämistä”, jolloin muut kuin juridiseen kieleen 

perehtyneet voivat ymmärtää termin merkityksen väärin. (Mattila 2017: 100, 210; 

Mattila 2010: 187, 210.) 

Oikeuskielen kieliteot sisältävät oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka ilmenevät kielen 

tasolla kollokaatioina eli usein yhdessä esiintyvien sanojen muodostamina 

kokonaisuuksina (TEPA s.v. kollokaatio), joista esimerkkejä ovat tehdä 

vuokrasopimus, hyväksyä lakiesitys tai ilmaista suostumus. Oikeuskielen 

muotovaatimus ja oikeudellisten viestien välittäminen näyttäytyy tulkille aivan 

konkreettisesti siten, että tietynmuotoisten sanayhdistelmien ja rituaalisten ilmaisujen 
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tai lausumien käyttö sekä niiden yksiselitteinen välittäminen kohdekielelle on 

joissakin tilanteissa välttämätöntä, jotta asiakirjalla tai tapahtumalla on tarkoitettu 

oikeusvaikutus. (Mattila 2017: 51-60.) 

Svetlana Probirskaja-Turunen (2005) toteaa lisensiaattitutkimuksessaan, että ”jos 

kääntäjä haluaa tulla hyväksytyksi osaksi oikeusviestintää, on hänen pelattava alan 

kielipelisääntöjen mukaisesti. Jos käännettävä teksti ei ole millään tavalla yhteydessä 

oikeuslähteisiin, sitä ei voitane pitää juridisena”. (Probirskaja-Turunen 2005: 26.) 

Myös Mattila (2019) muistuttaa, että oikeusturvan sekä demokratian vaatimus 

edellyttää oikeuskielen täsmällisyyttä ja yksiselitteisyyttä, ja niiden edellytyksenä on 

oikeuskielen kirjallinen muoto kaiken muun, kuten esimerkiksi suullisenkin 

oikeuskielen käytön perustana. Tautologia, eli saman asian toisto, ja sen yhteydessä 

esiintyvät juridiset pronominit, eli täsmentävät määreet kuten tämä henkilö tai mainittu 

kohta, on yksi esimerkki oikeuskielen täsmällisyyttä palvelevista keinoista. Kontekstin 

tarkka määrittely auttaa osaltaan ehkäisemään termien merkityksestä mahdollisesti 

syntyviä väärinkäsityksiä. (Mattila 2017: 97-100.) Muita tulkin kannalta merkittäviä 

juridisen kielen ominaisuuksia ovat esimerkiksi tarkkuus, määritelmäpitoisuus, 

kaavamaisuus sekä etäisyys ja virallisuus. (Mattila 2017: 97–153; Hargitt 2013: 428). 

Oikeuskielessä kaavamaisuus näyttäytyy siten, että asiakokonaisuuksien käsittelyssä 

noudatetaan loogista rakennetta edeten yleisistä seikoista erityisiin ja abstraktista 

konkreettiseen. Asioiden käsittelyjärjestyksen lisäksi oikeuskielen kaavamaisuus 

ilmenee sanatasolla tarkoissa, kiinteissä ilmaisuissa, joita löytyy runsaasti esimerkiksi 

tuomioista. Kaavamaisten ilmaisujen vakiintuneisuutta on edistänyt kirjoitetun 

oikeuden kehitys tarjoten samalla varmuutta ja suojaa muutoksia ja 

tulkinnanvaraisuutta vastaan. Kaavat jäsentävät tekstiä, tarjoavat vakiintuneita 

ilmaisuja ja palvelevat kielenkäytön taloudellisuutta. (Mattila 2017: 116-118.) 

Oikeustulkeille kaavamaisten ilmaisujen ja tietylle alalle ominaisten sanaliittojen 

(mm. kollokaatioiden) opettelu on sekä mahdollisuus keventää omaa kognitiivista 

rasitusta tulkkaustilanteessa, että keino olla poikkeamatta hyväksytystä juridisesta 

diskurssista. 

 

Oikeudessa tulkattavan asiakirjan, esimerkiksi haastehakemuksen tai tuomion, teksti 

saattaa sisältää ristiviittauksia eri lakikohtiin tai oikeuskielen käsitteiden määritelmiä. 

Nämä oikeuskielen piirteet pätevät kielestä ja oikeusjärjestelmästä riippumatta 
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(Mattila 2017: 97-153; Hargitt 2013: 428). Lainsäädäntö oikeuskielen yhtenä 

ilmentymänä vaikuttaa myös kaikkiin yhteiskunnan ja elämän alueisiin ja sen täytyy 

siitä syystä myös sisältää monen muun erikoisalan termistöä (Biel 2008: 24; Mattila 

2017: 106; Simonnæs 2016: 426.) Simonnæs (2016) korostaakin, että juridisten 

tekstien kääntäjällä ja tulkilla on oltava monen osa-alueen tietoa onnistuneen 

kommunikaation saavuttamiseksi. Tietyn oikeusjärjestelmän ja sen alojen vankka 

tuntemus on siksi ensisijaisen tärkeää sekä kielen sisäisessä että kielten välisessä 

tulkkauksessa (Simonnæs 2016: 433). Tämän lisäksi jo tietoisuus 

ristiviittauskäytännön olemassaolosta auttanee oikeustulkkia ymmärtämään, että 

tulevaa toimeksiantoa on sanaston osalta tarkasteltava monen temaattisen osa-alueen 

kokonaisuutena. 

 

2.2 Kollokaatiot oikeuden kielessä 

Oikeustulkin perusteellisen sanastotyön tuloksena saattaa olla sanasto, joka sisältää 

termejä ja termejä sisältäviä kollokaatioita. Kollokaatioissa termi toimii pääsanana, ja 

erikoistaa termin ns. vierustoverin eli kollokaatin (ks. alaluku 2.2.1) merkityksen 

kyseisessä asiayhteydessä. Tällaiset ns. fraasisanastot ovat tulkille erinomainen 

työkalupakki, sillä hän voi tulkatessaan niitä hyödyntäen operoida yksittäisiä termejä 

ylempänä olevalla fraasitasolla käyttäen erikoisalan vakiintuneita ilmaisuja. Tämä 

säästää aikaa ja auttaa tulkkia pysymään erikoisalan kielirekisterissä, sillä hänen ei 

silloin tarvitse kuluttaa aikaa sopivan kollokaatin etsimiseen kohdekielellä, tai käyttää 

epäidiomaattisia ilmaisuja. 

Kollokaatiosanastojen laadinnassa oikeustulkkia voivat auttaa soveltavan 

terminologisen tutkimuksen tulokset, joihin kuuluu terminologisten sanastojen ja 

termipankkien laatiminen kehysanalyysiä (ks. luku 5) hyödyntäen. Silloin 

sanastotyössä korostuu kognitiivinen lähestymistapa ja laajempien 

tietokokonaisuuksien, assosiaatioiden ja riippuvuussuhteiden hyödyntäminen. 

(Ortego-Antón 2016; Faber 2014; Vehmas-Lehto 2005: 95-96.) Tässä luvussa 

kuvailen kollokaatioita keskittyen erityisesti niiden rakenteeseen ja esiintyvyyteen 

oikeuden kielessä. 
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2.2.1 Kollokaatio ilmiönä 

Kollokaatiot ovat kahden tai useamman saneen (sananmuodon esiintymän, TTP s.v. 

sane) yhteisesiintymiä, joita tavataan juoksevassa tekstissä useammin, kuin 

sattumanvaraisesti. Patiño (2014: 119) toteaa, että kollokaatio on kaikkien 

luonnollisten kielten tärkeä ominaisuus, joka liittyy leksikaalisten yksiköiden 

taipumukseen esiintyä muiden sanojen kanssa. Kollokaatiot voivat myös olla 

useammasta sanasta koostuvia termejä, esimerkiksi törkeä rattijuopumus on sekä 

sanaliittotermi että adjektiivin ja substantiivin muodostama kollokaatio. (Vrt. Ahmad 

& Rogers 2001: 743; Patiño 2014: 121). 

Kollokaatioiden oikea käyttö vaikuttaa puhutun ja kirjoitetun kielen sujuvuuteen, sillä 

kieliopillisesti oikea kielenkäyttö voi natiivien mielestä kuulostaa oudolta, jos siinä 

käytettävät sanayhdistelmät ovat kielessä vakiintuneen fraseologian näkökulmasta 

virheellisiä. Kielen oppija joutuukin usein erikseen painamaan mieleen tällaiset 

vakiintuneet leksikaaliset kokonaisuudet. (Tarviainen 2018: 13, 35.) Erikoiskielten 

kohdalla tästä lienee kuitenkin yksi poikkeus: Patiño (2014) viittaa Bartschiin (2004) 

esittäen, että erikoiskielten kohdalla eivät erikoiskielissä esiintyvät kollokaatiot ole 

välttämättä aina natiivienkaan tiedossa. Näin äidinkielen täydellinenkään hallinta ei 

aina riitä tulkille, vaan on välttämätöntä hallita sellaisia tietylle erikoisalalle ominaisia 

kollokaatioita, joita tavallisesti hallitsevat vain kyseisen alan ekspertit. Kielessä 

toistuvat vakiintuneet ilmaisut, joita kollokaatiot ovat, vähentävät kognitiivista 

kuormitusta tiedon käsittelyssä ja helpottavat keskittymistä uuteen tietoon. (Patiño 

2014: 125; Biel 2014: 190; Bartsch 2004.) 

Korpuslingvististä tutkimusta laajasti toteuttanut John Sinclair (1991; 2004) 

rajaa ”kollokaatioikkunan” (englanninkielisessä) tekstikorpuksessa 3 tai 5 saneen 

mittaiseksi väliksi oikealle tai vasemmalle hakusanasta ja määrittelee kollokaation 

seuraavasti ”The co-occurence of two or more words within a short space of each other 

in a text” (Sinclair 1991: 170). Toisesta näkökulmasta kollokaatioita lähestyy ns. 

mannermainen koulukunta (ks. esim. Hausmann 1989; Meltšuk 1998; Tutin & 

Grossmann 2002), jonka kollokaatiomääritelmät liittyvät enemmänkin kvalitatiivisiin 

piirteisiin. Niissä kollokaatioita lähestytään syntaktissemanttisesta sekä sanaliittojen 

eli kahden tai useamman sanan muodostaman rakenteen (TTP s.v. sanaliitto) 

näkökulmasta, ja kollokaatio jaetaan pääsanaan, joka yleensä saa pitää 
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perusmerkityksensä, ja kollokaattiin, joka on riippuvainen pääsanasta ja jonka 

merkitys erillään pääsanasta on vähemmän läpinäkyvä. Substantiivi edustaa pääsanaa 

substantiivi + verbi sekä adjektiivi + substantiivi -kollokaatioissa (esim. tuomari totesi, 

törkeä rattijuopumus), ja verbi tai adjektiivi toimivat pääsanana 

adverbiaalikollokaatioissa (esim. ampua ohi, erittäin vakava). (Almela-Sánchez 2019: 

3; Saariniemi 2015: 19; Tutin 2009: 2.) Seuraavassa alaluvussa kuvailen tarkemmin 

kollokaation rakennetta. 

2.2.2 Kollokaation rakenne 

Suomen kielen kollokaatioiden tutkimuksessa on havaittu, että saneiden 

yhteisesiintymät voivat sijaita toistensa läheisyydessä mutta se ei ole välttämätöntä, 

sillä lähietäisyyttä tärkeämpi on virkkeen koheesiota eli tekstin sidoksisuutta (TTP s.v. 

koheesio) palveleva kollokaatioiden tehtävä (Westerlund 2020: 34), mikä viittaa myös 

siihen, että kvalitatiivisten piirteiden huomioiminen kollokaatioiden määrittelyssä on 

olennaista koko virkkeen tasolla. Oman tutkimuksensa puitteissa Westerlund käyttää 

suomenkieliseen aineistoonsa 11 saneen ns. tutkimusikkunaa (pääsana ja 5 sanetta sen 

molemmin puolin). Hänen mukaansa etenkin säädöskielen pitkissä virkeissä voivat 

kollokaatioiden osat sijaita kaukanakin toisistaan. (Westerlund 2020: 34.) 

Kollokaatiohaku lähtee aina liikkeelle kollokaation pääsanasta eli termistä, jonka 

läheisyydessä tehdään pääsanan mahdollisten kollokaattien havainnot. Näitä 

havaintoja varten käytetään korpuksia eli laajoja, systemaattisesti kerättyjä kokoelmia 

kirjoitettuja ja puhuttuja luonnollisen kielen näytteitä (tekstejä) (Lennes 2020). 

 

Tutkielmassani havainnoin, millaisia kollokaatiorakenteita tarkastelemastani 

aineistosta löytyy. Oletan, että oikeustulkin työssä keskeisiä, kahdesta komponentista 

koostuvia verbi + substantiivi -kollokaatioita, joissa terminä toimiva substantiivi voi 

koostua useammasta saneesta, löytyy aineistosta eniten. Patiño (2014) esittää 

kollokaation rakenteesta, että kollokaation määrittely pääsanasta ja kollokaatista 

koostuvaksi ei tarkoita sitä, että kollokaatiossa on vain kaksi sanetta. Hän muistuttaa, 

että termit voivat koostua useammastakin osasta, kuten esimerkiksi englanninkielisissä 

termeissä financial service supplier ja preferential tariff treatment, joissa termi 

koostuu adjektiivista (financial ja preferential) ja kahdesta substantiivista (service 

supplier ja tariff treatment) (Patiño 2014: 123). Tutin (2009) on tutkinut englannin ja 
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ranskan kielen kollokaatioita ja esittää, että kollokaatioiden määritelmä kahdesta 

osasta koostuviksi ei ole ehdoton: hän toteaa, että kollokaatiot voivat koostua myös 

kolmesta saneesta ja olla silloin a) kiinteitä tai kiinteän järjestyksen ilmaisuja, kuten 

hitaasti mutta varmasti  b) kollokaatioita, joissa, niin kuin Patiñon yllä olevassa 

esimerkissä, kollokaatio sisältää toisen kollokaation kuten принять в [первом 

чтении] (suom. [hyväksyä lakiesitys] [ensimmäisessä käsittelyssä]), tai c) symmetrisiä 

substantiivi + substantiivi (N + N) tai verbi + substantiivi (V + N) -kollokaatioita jotka 

yhdistyvät prepositiolla, ja joissa pääsanan määrittäminen on ongelmallista, esim. соль 

на рану (suom. suolaa haavoihin) tai болтаться без дела (suom. kuljeksia 

toimettomana) (vrt. Tutin 2009: 5). Tämän perusteella näyttää siltä, että 

kollokaatioiden rakenteessa voi olla vaihtelua riippuen kielten morfologiasta eli siitä, 

onko kieli suomen kaltainen agglutinoiva (sanan vartaloita ja päätteitä yhteen liittävä) 

ja lisäksi yhdyssanat produktiivisesti muodostava vai englannin kaltainen analyyttinen 

(paljon prepositioita mutta vähän kielen pienimpiä merkitysyksikköjä eli morfeja 

sanassa sisältävä sekä sanajärjestykseen vahvasti nojaava), taikka esimerkiksi ranskan 

tai venäjän kaltainen fuusioiva, morfien segmentoinnin osalta hankala kieli, joka voi 

sisältää vartalonsisäisiä, merkitykseen vaikuttavia äännevaihteluita. (Westerlund 

2020: 32; Jantunen 2011; Karlsson 2001: 116-117.) Myös Pasanen (2009) toteaa, että 

esimerkiksi termejä tekstikorpuksissa poimiessa täytyy huomioida kielten 

morfologiset erot. Kielten morfologisten rakenne-erojen takia eivät esimerkiksi 

englannin kieltä varten kehitetyt terminpoimintamenetelmät välttämättä sovellu 

suomeen tai venäjään (Pasanen 2009: 58). Tulkkauksessa tällaisilla kielten 

morfologisilla eroilla voi nähdäkseni olla merkitystä myös kollokaatioiden vastineiden 

muodostamisen nopeudessa ja sujuvuudessa etenkin, jos tulkattavat kielet kuuluvat eri 

morfologisiin ryhmiin, kuten suomi ja venäjä.  

Oman tutkielmani puitteissa lähestyn kollokaatioita tulkin pragmaattisesta, 

kontekstisidonnaisesta näkökulmasta ja huomioin 11 saneen tutkimusikkunassa kaikki 

vähintään kahden saneen toistuvat yhteisesiintymät, joissa hakusanani esiintyy 

pääsanana, tai jotka esiintyvät kollokaatoina pääsanani lähellä tutkimusikkunani 

sisällä. 
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2.2.3 Erikoiskieliset kollokaatiot 

Juridisissa teksteissä esiintyvät kollokaatiot ovat erikoiskielen kollokaatioita. Patiño 

(2014: 125-126) määrittelee, että erikoiskielen kollokaatio on tietty useampisanainen 

ilmaisu, jossa on ainakin yksi termi, joka toimii pääsanana. Sen kollokaatteina voivat 

toimia substantiivit, verbit, adjektiivit tai adverbit, joilla on suora syntaktinen suhde 

pääsanaan. Nämä rakenneosat muodostavat mielivaltaisen ja semi-kompositionaalisen 

leksikaalisen yhdistelmän, jolla on ns. sisäinen preferenssi komponenttiensa suhteen 

ja tilastollinen tendenssi tai -mieltymys. Se tarkoittaa myös, etteivät kollokaation osat 

välttämättä esiinny toistensa vieressä. Seuraava kuva havainnollistaa mahdollista 

kollokaatiorakennetta:  

 

 

Kuva 1. Erikoiskielisen kollokaation rakenne 

Yllä olevassa kuvassa erikoiskielisen kollokaation termin ollessa substantiivi, kuten 

esimerkiksi varkaus, voi sen kollokaattina toimia niin verbi (syyllistyä varkauteen), 

adjektiivi (törkeä varkaus, tehty varkaus) kuin adverbikin (erittäin suunnitelmallisesti 

[tehty] varkaus). Oikeusalan kielessä kollokaatioiden yleisin rakenne on substantiivin 

ja verbin yhteenliittymä. Substantiivitermin ja verbin muodostama predikaattirakenne 
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on näin oikeusalan kollokaation prototyyppirakenne. Se muodostaa oikeuskielen 

luurangon ilmaistessaan toimintaa ja mahdollistaessaan termien välisiä suhteita (Biel 

2014: 180). Terminologiassa kahdesta sanasta koostuvat kollokaatiot kuuluvat 

erikoiskielen fraasien ryhmään (Kjaer 2021: 2021), tai niitä voidaan kutsua 

terminologisiksi lausekkeiksi (Pasanen 2009: 46). Tällaisten kollokaatioiden 

pääsanana toimii oikeuskielen termi joka, kuten edellä esitettiin, tavallisesti yhdistyy 

tiettyyn verbiin tai muuhun kollokaattiin ilmaisten juridisesti määritellyn teon, 

esimerkiksi hallita jäämistö, tai asettaa vekseli. (Kjaer 2021: 509.) Oikeuskielen 

kollokaatioissa on vähemmän vaihtelua ja synonymiaa kuin muiden erikoiskielten 

kollokaatioissa, mikä johtuu oikeuskielen terminologisten ja fraasitasoisten 

ratkaisujen instituutionaalisesta luonteesta. Oikeuskielen kollokaatiot ovat kiinteitä ja 

niiden osien korvattavuus on hyvin rajallista. (Biel 2014: 181.)  Westerlund (2020) 

muistuttaa, että kääntäjän ja tulkin ammattitaitoon kuuluu olennaisissa määrin kyky 

tunnistaa ja valita termille oikea kollokaatti esimerkiksi sanakirjojen tarjoamista 

vaihtoehdoista (Westerlund 2020: 17). Verbin sisältävissä yhteisesiintymissä onkin 

tiettyyn käsitekategoriaan kuuluva verbin argumentti (määrite) se, joka rajaa verbin 

merkityksen tiettyyn (erikoisala)kontekstiin, minimoiden näin polysemian riskiä 

(Faber 2019: 10). 

Oikeustulkin näkökulmasta oikeuskielen kollokaatio saattaa näyttäytyä kaksiteräisenä 

miekkana: yhtäältä kollokaatioiden hallinta ja niiden merkityksen käsittäminen auttaa 

tulkkia navigoimaan oikeuskielen ilmaisujen viidakossa ja nopeuttaa tulkattavan asian 

käsittämistä ja toisaalta oikeustulkin tehtäväksi jää kollokaation oikeaoppinen 

siirtäminen kohdekielelle. Patiño (2014) toteaakin, että erikoiskieliset kollokaatiot 

eivät eri syistä aina säilytä kääntyessään alkuperäistä asuaan. Joskus lähdekielinen 

kollokaatio ilmaistaan kohdekielellä vain yhdellä lekseemillä. Joissakin tapauksissa 

kollokaation kääntäjällä ei ole “fraseologista kompetenssia” kollokaation oikeaksi 

kääntämiseksi kohdekielelle, ja toisissa tapauksissa kielten leksikaaliset mekanismit 

eroavat siinä määrin, ettei erikoiskielen kollokaatiolle löydy suoraa vastinetta. (Patiño 

2014: 127.) Englannin ja ranskan kielen kollokaatiovertailussa on havaittu, että 

kielestä riippuen jää jopa 66 – 77 prosenttia kollokaatioista ilman suoraa vastinetta 

kohdekielellä. Tämä saattaa riippua terminologien kokemuksesta (tietyt kollokaatit 

jäävät toisilta huomaamatta), tai liittyä kielen termien korkeaan polysemia-asteeseen, 

jolloin tietyn termin kollokaatiot eivät ole helposti havaittavissa (L´Homme, Prévil & 
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Robichaud 2018: 2). Kollokaatioiden havaitsemiseen, luokitteluun ja kääntämiseen 

sanastotyön osana liittyvät läheisesti sähköiset korpukset, joita hyödynnän myös 

omassa tutkimuksessani, ja joista kerron tarkemmin alaluvussa 6.2 Sähköiset 

korpukset kollokaatioiden varantoina. Seuraavassa luvussa puhun oikeustulkin 

valmistautumisesta toimeksiantoon ja siihen olennaisesti vaikuttavista tulkin 

kompetensseista. 
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3 VALMISTAUTUMINEN OIKEUSTULKKAUKSEEN JA 

TULKIN KOMPETENSSIT 

Oikeustulkkauksen oikea toteuttaminen edellyttää tulkilta perusteellista 

valmistautumista tulevaan toimeksiantoon. Tässä luvussa pohdin oikeustulkkauksen 

erityispiirteitä, kuten sitä, millaiset vaatimukset oikeudellinen toimintaympäristö 

oikeustulkkaukselle asettaa, sekä oikeustulkkauksen lakisääteisiä edellytyksiä.  

Tarkastelen myös tulkin valmistautumisesta toimeksiantoon ja tulkin kompetenssien 

roolia valmistautumisessa.  

3.1 Oikeustulkkaus toimintana 

TEPA-termipankin mukaan tulkkaus on toiminta, jossa henkilö välittää puhuttua 

kieltä, viittomakieltä tai muuta ihmisten välistä viestintäjärjestelmää toiselle kielelle, 

puheeksi tai muulle viestintäjärjestelmälle (TEPA s.v. tulkkaus). Isolahti (2015: 197–

199) määrittelee tulkkauksen viestintäprosessin osaksi, jossa puhetta kuunnellaan 

lähtökielellä, puheen merkitys ymmärretään ja sen jälkeen ilmaistaan kohdekielellä. 

Tulkkauksen ominaispiirre verrattuna kääntämiseen on reaaliaikaisuus, jossa viestin 

vastaanottaminen lähdekielellä, viestin merkityksen käsittäminen ja muuntaminen 

kohdekieliseksi tapahtuu sekunneissa tai korkeintaan minuuteissa. Tulkilla on erittäin 

rajatut mahdollisuudet tulkkeensa hienosäätöön ja etenkin korjauksiin jälkikäteen 

(Isolahti 2015: 197–199), mikä korostaa ennakoivan sanastotyön merkitystä etenkin 

sellaisten aiheiden yhteydessä, joista tulkilla ei ole toimeksiantokokemusta. 

3.1.1 Oikeustulkin toimintaympäristö ja tulkkausmenetelmät 

Oikeustulkkaus on tulkkausta, joka tapahtuu oikeudellisessa toimintaympäristössä. 

Suomessa oikeudellisia toimintaympäristöjä ovat esimerkiksi esitutkintaviranomaiset 

eli poliisi, tulli ja Rajavartiolaitos. Lisäksi oikeustulkkausta tarvitaan muun muassa 

oikeusavussa, asianajajatoimistoissa, tuomioistuimissa, Rikosseuraamuslaitoksessa, 

Maahanmuuttovirastossa ja lastensuojelussa erilaisten oikeudellisten kysymysten 

käsittelyn yhteydessä. (Kinnunen & Vik 2018; Järg-Tarno 2019.) Viranomaisen 

velvollisuus järjestää oikeustulkkaus perustuu sekä kansainvälisen että kansallisen 

lainsäädännön määrittelemiin ihmis- ja perusoikeuksiin, joiden mukaan valtion 

virallisia kieliä taitamattomilla osapuolilla on oikeus osallistua oikeusprosessiin 
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valtion virallisia kieliä taitavien tavoin. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla 

oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteaa, että jokaisella rikoksesta 

syytetyllä on muun muassa ”oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai 

puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä” (EIS 1950). Suomessa tästä oikeudesta 

säädetään kielilain 18 §:ssä, jossa todetaan oikeudesta tulkkaukseen seuraavasti: 

Jos jollakulla on lain mukaan oikeus käyttää omaa kieltään, mutta viranomaisen 
kieli tai asian käsittelykieli on toinen, viranomaisen on järjestettävä maksuton 
tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta -- (KL 423/2003). 

Euroopan unionin tasolla oikeustulkkauksesta säädetään Euroopan unionin 

direktiivissä oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa 

menettelyissä. Kattavassa direktiivissä viitataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 

artiklaan toteamalla, että direktiivin tarkoitus on helpottaa artiklan soveltamista 

käytännössä, sekä: ”varmistaa epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeus saada 

tulkkausta ja käännöksiä rikosoikeudellisessa menettelyssä, jotta varmistetaan heidän 

oikeutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin” (EU 2010/64). 

Oikeustulkkausta tehdään läsnäolotulkkauksena simultaanisti, jolloin tulkki tulkkaa 

samanaikaisesti lähtökielen puhujan kanssa, ja kuiskaustulkkauksena, jolloin tulkki 

istuu tulkattavan vieressä ja tulkkaa kuiskaten vain hänelle tai tulkkia kuuntelevalle 

rajatulle joukolle. Lisäksi oikeustulkkausta tehdään konsekutiivisti, eli 

perättäistulkkauksena, jossa tulkki aloittaa tulkkauksen vasta lähtökielen puhujan 

lopetettua puhumisen, ja joskus myös prima vistana, jolloin tulkki tulkkaa edessään 

olevaa kirjoitettua tai painettua tekstiä. Se, mitä tulkkausmenetelmää käytetään, 

riippuu tulkkaustilanteen luonteesta ja esimerkiksi oikeuskäsittelyn eri vaiheista. 

Oikeustulkkaus voi tapahtua myös etäyhteyksiä käyttäen käytettävän laitteiston 

mukaan video- tai puhelintulkkauksena. Menetelmän valintaan vaikuttavat 

tulkkaustilanteen luonteen lisäksi tulkkauksen kiireellisyys, tulkin ja tulkattavien 

maantieteellinen etäisyys sekä kustannuskysymykset. Puhuttujen kielten lisäksi 

tulkkaus voi tapahtua viittomakielen tulkkauksena, mutta tässä tutkielmassa käsittelen 

kuitenkin vain puhuttujen kielten tulkkausta. 

Kinnunen ja Vik (2015) esittävät, että jopa oikeuskäsittelyn aikana käytettävät 

tulkkausmenetelmät voivat vaihdella paikasta riippuen. Tämä koskee esimerkiksi 

syytteen lukemista. Pääsääntönä kuitenkin on, että oikeudenkäyntikielellä, eli 
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Suomessa suomeksi tai ruotsiksi pidettävät puheenvuorot (useimmiten 

oikeudenkäynnin puheenjohtajan, syyttäjän tai puolustuksen) tulkataan 

simultaanisesti. Vieraskielisten osapuolten puheenvuorot (esimerkiksi todistajien 

lausunnot) tulkataan kuitenkin aina konsekutiivisesti. Nämä puheenvuorot, mukaan 

lukien niiden tulkkaus, äänitetään, sillä ne on tarvittaessa pystyttävä tarkistamaan 

jälkikäteen (Kinnunen & Vik 2018: 213), mikäli niiden sisällössä ilmenee ristiriitaa.   

Oikeudellisessa toimintaympäristössä tulkattavia osapuolia ovat asioitaan 

viranomaisissa hoitavan henkilön lisäksi edellä mainitut tahot ja lisäksi tuomarit, 

syyttäjät ja käräjäsihteerit (Kinnunen & Vik 2018; Järg-Tarno 2019). Oikeudellisen 

ympäristön ominaispiirre on, että viranomaiset käyttävät oikeuden kieltä ja toteuttavat 

oikeutta kielen avulla. Tulkin täytyy siis näitä toimeksiantoja vastaanottaessaan ja 

hoitaessaan ymmärtää, mitä sanastoa oikeudellisessa toimintaympäristössä käytetään, 

mitä viranomaisen käyttämät ilmaisut kulloisessakin tilanteessa tarkoittavat sekä 

millaisia oikeudellisia vaikutuksia viranomaisen käyttämillä ilmaisuilla saattaa olla. 

Hänen täytyy myös pystyä aktivoimaan omassa mielessään relevantteja 

toimeksiantokohtaisia käsitekokonaisuuksia. Aiempiin toimeksiantoihin perustuva 

temaattisen sisällön ennakoiminen valmistautumisen yhteydessä auttaa tulkkia 

löytämään oikeita käsitekokonaisuuksia, mutta joskus termi- ja kollokaatiosanasto on 

rakennettava täysin alusta. 

3.1.2 Oikeustulkin valmistautuminen toimeksiantoon 

Tulkin valmistautumisen tarkoituksena on löytää sekä lähtö- että kohdekielinen, 

toimeksiannolle relevantti termistö, lyhenteet ja erisnimet, ja tämä koskee myös 

valmistautumista oikeustulkkaukseen. Terminologinen valmistautuminen on erittäin 

tärkeää tulkkausmenetelmästä riippumatta, ja se on useimmiten myös aikaa vievää. 

Vaikka internetin ja tietokoneavusteisten tulkkaussovellusten käyttö on osittain 

tehostanut ja nopeuttanut valmistautumista, on yksi tosiasia pysynyt muuttumattomana 

– tulkin aika valmistautua uuden aiheen tulkkaukseen on edelleen hyvin rajallinen. 

(Costa, Corpas Pastor & Durán Muñoz 2015: 1; Ortego-Antón 2016: 108-109; Xu 

2015: iv-v.)  

Oikeustulkin mahdollisuudet valmistautua tulevaan toimeksiantoon saattavat lisäksi 

vaihdella hyvinkin paljon toimeksiannon luonteen ja tulkkausta tilaavien tahojen 
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mukaan. Vaihtelun syitä ovat ennen kaikkea 1) tulkkausta tilaavien ja/tai oikeustulkin 

palveluja käyttävien puutteelliset tiedot oikeustulkkauksen oikeaoppisesta 

toteuttamisesta, 2) poliisikuulusteluissa ja oikeuden istunnoissa käytettävä 

erikoiskieli, jossa on paljon juridista termistöä, raskaita virkerakenteita, rinnastuksia 

ja ristiviittauksia (ks. alaluku 2.1),  3) voimassa olevan henkilötietolain vaatimukset ja 

salassapitomääräykset sekä 4) tulkkaustarpeen ennakoimattomuus jos poliisi on 

esimerkiksi juuri ottanut kiinni henkilön (Aarnos 2021). Yllä olevat seikat tulevat 

kyseeseen lähinnä rikosjutuissa, sillä yksityisoikeudellisissa riita-asioissa tulkilla on 

hyvin erilaiset lähtökohdat saada relevanttia tietoa.  

Oikeustulkkaukseen valmistautumiseen vaadittavan ennakkomateriaalin 

puutteellisuus on herättänyt paljon keskustelua tulkkien keskuudessa. Moni 

toimeksianto vaatii erikoisalasanaston hallintaa mutta esimerkiksi oikeuskäsittelyn 

yhteydessä on haastehakemusta laajemman materiaalin saaminen yleensä ollut 

haastavaa, vaikka etenkin aloittelevien oikeustulkkien tulisi valmistautua tulevaan 

oikeuden istuntoon erittäin huolellisesti (Määttä 2011: 3; Kinnunen & Vik 2015: 213). 

Ennakkomateriaalin saamiseen on saattanut vaikuttaa myös käsitys tulkin 

ammattimaisuudesta – turvapaikka-asioissa on ennalta tarjottavan materiaalin pelätty 

vaarantavan esimerkiksi tulkin neutraaliutta. Tämä on johtanut siihen, että moni tulkki 

on kieltäytynyt tulkkaamasta turvapaikkaprosessiin liittyvissä, hallinto-oikeudessa 

käsiteltävissä asioissa. Puutteellinen tai kokonaan puuttuva valmistautuminen asettaa 

väistämättä tulkin tärkeimmän työkalun – hänen kielitaitonsa – kyseenalaiseksi ja 

altistaa tulkin kritiikille. (Määttä 2011: 3.) 

Oikeustulkin ammatti on vaativaa ja edellyttää laajaa yleissivistystä mutta sekään ei 

riitä, sillä hypoteettisesti oikeustulkin olisi täydellisen työnjäljen saavuttamiseksi 

hallittava miltei kaikkien erikoisalojen termejä. Se lienee mahdottomuus, mutta 

pätevän oikeustulkin kompetensseihin kuuluvat sanastotyötaidot voivat olennaisesti 

vaikuttaa siihen, kuinka valmistautuneena oikeustulkki tulee toimeksiantoon silloin, 

kun hänellä on tiedossa toimeksiannon temaattinen ydin, eli esimerkiksi rikosjutun 

kohdalla edes haastehakemuksessa oleva rikosnimike. Seuraavassa alaluvussa 

käsittelen tarkemmin oikeustulkin kompetensseja Suomessa järjestettävän 

tulkkikoulutuksen ja tulkkausalan liiton eettisten sääntöjen näkökulmasta (SKTL 

2016). 
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3.2 Oikeustulkin kompetenssit 

Edellisessä alaluvussa käsittelin oikeustulkin valmistautumista toimeksiantoon 

perustuen aiempaan tutkimukseen sekä omiin kokemuksiini tulkkaustoimeksiannoista. 

Tulkin ammattimaiseen työjälkeen vaikuttavat koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta 

hankitut kompetenssit, jotka jakautuvat osaamisen eri osa-alueille. Opetushallitus on 

määritellyt oikeustulkin tehtävä- ja kompetenssikentän seuraavasti: 

Oikeustulkki tulkkaa erilaisissa oikeudellisissa viranomaisasioissa, joita ovat 
esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit. 
Oikeustulkki hallitsee niihin liittyvän ammattikielen ja vakiintuneet ilmaukset 
molemmilla työkielillään… (OH). 

 

Opetushallituksen laatimassa oikeustulkin erikoisammattitutkinnon kuvauksessa 

(OTEA) on vahva painopiste opiskelijan ja tulevan tulkin kyvyssä löytää, ymmärtää 

ja käyttää relevanttia erityissanastoa toimeksiantonsa tarpeisiin. Koulutuksessa 

korostetaan myös valistuneen tiedonhaun ja lähdekritiikin tärkeyttä, sekä tulkattavan 

aiheen kokonaisvaltaista ymmärtämistä korostavaa kykyä selittää tulkattavat käsitteet. 

Valmiuksien kuvauksissa mainitaan, että hyväksytyn suorituksen saanut opiskelija 

mm: 

• hallitsee viranomaisilla tapahtuvien oikeustulkkaustilanteiden yleis- ja 
erityissanaston ja fraseologian, sekä käyttää niitä luontevasti kummallakin 
työkielellä; 
 

• selittää oman työtehtävänsä puitteissa ymmärrettävästi käsitteitä, joille ei löydy 
suoria vastineita, sekä varmistaa termien oikeellisuuden, mikäli se on tarpeen; 
 

• huomioi valmistautumisen aikana toimeksiantonsa vaativuuden ja selvittää itselleen 
entuudestaan tuntemattomien termien merkityksen; 
 

• osaa löytää ja hyödyntää toimeksiannon kannalta relevanttia tietoa, esimerkiksi 
tutustumalla viranomaisten tuottamiin, tulkkauksen aihetta koskeviin tietolähteisiin 
tai rinnakkaisteksteihin, ja konsultoi tarvittaessa asiantuntijoita; 
 

• osaa arvioida kriittisesti löytämänsä tietolähteet, niin sähköiset kuin muutkin; 
 

• tuntee relevantin, oikeustulkkina toimimiseen liittyvän lainsäädännön. (OTEA.) 
 

Vastaavasti Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) on julkaissut Tulkin eettiset 

säännöt ja oikeustulkin ammattisäännöstön (SKTL 2016), jonka viides kohta 5. 

Oikeustulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa liittyy konkreettisesti 
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oikeustulkin sanastotyötaitoihin. Kohdassa todetaan, että tulkin työn tavoitteiden ja 

lainsäädännön edellyttämien tulkkauksen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien 

toteutumiseksi tulkin on perehdyttävä toimeksiantoon tulkkauksen aiheen 

edellyttämällä tarkkuudella. Idiomaattisen kielenkäytön hallinta on tärkeää sanaston ja 

termistön osalta. Tärkeää on myös, että tulkki pyytää saada tutustua asiakirjoihin, 

joista tulkkaustilanteen aikana on tarkoitus tulkata lukupuhetta, kuten syyte, 

sairauskertomus tai vastaava, sekä mahdollisiin olemassa oleviin käännöksiin 

asiakirjoista. (SKTL 2016.)  

Edellä olevat kuvaukset korostavat, että oikeustulkilla on oltava tietoa ja taitoa 

valmistautua tulevaan toimeksiantoon, ja että näihin taitoihin kuuluvat mitä 

olennaisimmissa määrin sanastotyötaidot ja terminologisen työskentelyn taidot. Näin 

jo oikeustulkkien koulutuksessa painottuu soveltavan sanastotyön tärkeys.  
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4 TULKIN SANASTOTYÖ 

4.1 Taustaa tulkin sanastotyölle   

Useimmat kääntäjät ja tulkit, mukaan lukien oikeustulkit, joutuvat tekemisiin 

erikoisalakielten kanssa ja näin heille on hyötyä terminologisen sanastotyön ja sen 

menetelmien tuntemuksesta. Oikeustulkin toimeksiantoon valmistautumiseen kuuluu 

mitä olennaisimmissa määrin tutustuminen erikoisalan termistöön ja tiedonlähteisiin 

ja toimeksiantokohtainen sanastotyö.  

4.1.1 Sanastotyö ja terminologian peruskäsitteet 

Sanastotyö, tai termityö, sisältää termien keruun, analysoinnin ja luokittelun. 

Termityöllä on suuri merkitys erittäin monessa toiminnassa kuten teknisessä 

kirjoittamisessa, erikoisalakääntämisessä, uuden tiedon omaksumisessa tai jopa 

olemassa olevan tiedon mieleen palauttamisessa (Faber 2015: 14). Sanastotyö voidaan 

jakaa perinteiseen normatiiviseen sekä deskriptiiviseen. Perinteinen normatiivinen 

sanastotyö pyrkii tuottamaan normatiivisia, eli ohjeellisia sanastoja tai sanakirjoja 

kuvaamaan tietyn erikoisalan ammattikieltä (TSK 1989: 121). Normatiivisen 

sanastotyön tulokset eli termit määritelmineen, eivät aina riitä tilanteessa, jossa tulkin 

on ensin päätettävä, mitä termejä hän sanastoonsa tarvitsee. Valmiskaan termilista ei 

vielä tarjoa tulkille optimaalisinta työkalua valmistautumiseen, sillä tulkin 

muistikapasiteetti on rajallista ja vielä rajatumpaa se on silloin, kun tulkki joutuu 

opettelemaan itselleen suhteellisen tuntemattoman aiheen termistön alusta alkaen. 

(Ortego-Antón 2016; Faber 2014; Vehmas-Lehto 2005: 95-96.) Näin tulkin sanastotyö 

on aina deskriptiivistä ja kuvaa erikoisalan todellista kielenkäyttöä (Pasanen 2009: 14). 

Deskriptiivisessä sanastotyössä termejä tarkastellaan siis todellisessa, tekstilähtöisessä 

ja kontekstisidonnaisessa käyttöyhteydessä, koska juuri siinä termeillä on oma 

erityinen tehtävänsä tarkasteltavan erikoisalan puhutussa ja kirjoitetussa kielessä. 

Deskriptiivisen sanastotyön aineistoja ovatkin (erikoisalan) puhutun tai kirjoitetun 

kielen tekstit. Koska teksteissä esiintyvät termit eivät ole irrallaan lauseyhteydestään, 

on tulkin deskriptiivistä sanastyötä tehdessään mahdollista sisällyttää sanastotyöhönsä 

myös relevantteja erikoiskielisiä kollokaatioita. Näin deskriptiivinen sanastotyö, jossa 

poimittavat erikoisalan termit esiintyvät kontekstissa, palvelee konkreettisesti tulkkien 
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työtä, koska silloin tulkki tekee omaa sanastotyötä itseään varten. (Pasanen 2009: 15, 

19, 36.)  

Alaluvussa 2.1 esitin TEPA-termipankin määritelmän, jossa todetaan, että termi 

on ”erikoisalalla käytettävä yleiskäsitteen nimitys” (TEPA v.s. termi). Termien ollessa 

oikeuskielen informatiivinen ydin joutuvat oikeustulkit rakentamaan omia sanastoja 

toimeksiantojensa tarpeisiin, sillä oikeusalakohtaisia sanakirjoja ei välttämättä ole 

saatavilla (Ortego-Antón 2016; Faber 2014; Vehmas-Lehto 2005: 95-96). Tulkin 

deskriptiivinen sanastotyö rakentuu terminologian peruskäsitteille ja periaatteille, ja 

oikeustulkin sanaston näkökulmasta terminologian peruskäsitteiden tuntemus ja 

hallinta on tärkeää luonteeltaan täsmällistä ja määritelmäpitoista oikeuskieltä 

tulkkaavalle. Käsitepiirteiden ja käsitesuhteiden tunteminen on tärkeää kahden- tai 

monikielisen sanaston vastinehaussa. Terminologian peruskäsitteistä tärkein on käsite, 

joka on ihmisen mielessään muodostama ajatuskokonaisuus reaalimaailman 

tarkoitteista, joita voivat olla konkreettiset (esimerkiksi esineet, kasvit, ihmiset) tai 

abstraktit (esimerkiksi tunteet tai ominaisuudet) ilmiöt. Käsitteet koostuvat 

käsitepiirteistä, jotka ovat tietyn käsitteen yleisiä tai yksilöllisiä ominaisuuksia. (TSK 

1989: 24, 70; Suonuuti 2012: 11.) Suonuuti (2012: 13–18) esittää, että käsitteiden 

ymmärtäminen ja havainnointi liittyy siihen tosiasiaan, että käsitteet eivät ole olemassa 

eristyksissä toisistaan, vaan ne muodostavat käsitejärjestelmiä, eli tosiinsa liittyvien 

käsitteiden riippuvuussuhteisia kokonaisuuksia, joissa käsitteiden väliset käsitesuhteet 

ovat hierarkkisia, koostumuksellisia tai funktioon perustuvia.  

Käytännön sanastotyössä yksi käsite voi kuulua moneen käsitejärjestelmään 

sanastotyön näkökulmasta riippuen. (Suonuuti 2012: 13-18.) Käsitejärjestelmien 

tuntemisesta on tulkille hyötyä etenkin silloin, kun tulkattavalle termille ei tahdo 

löytyä täsmällistä vastinetta. Silloin kommunikatiivisen tavoitteen mukaista voi olla, 

että tieto välitetään operatiivisesti liikkuen käsitehierarkiassa ja käyttäen ylä- tai 

alakäsitettä tulkattavan termin vastineena. Jos ylä- tai alakäsitteiden nimityksen käyttö 

ei ole tarkoituksenmukaista, tulkki voi käyttää selittävää vastinetta, joka lähenee 

käsitteen määritelmää, joka on käsitteen kielellistä konkretisointia eli sen sanallinen 

kuvaus. Terminologisen sanaston laatu riippuu paljolti määritelmän osuvuudesta ja 

tarkkuudesta. Hyvä sisältömääritelmä on ytimekäs, ja sisältää vain käsitteen muista 

käsitteistä erottavat olennaispiirteet, eli piirteet, joiden avulla käsite on tunnistettavissa 
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ja erotettavissa muista käsitteistä. Hyvä joukkomääritelmä taas sisältää kaikki 

käsitteen alaan kuuluvat tarkoitteet tai alakäsitteet hierarkkisessa- tai 

koostumussuhteessa. (Suonuuti 2012: 19; TSK 1989: 42-44.) Määritelmä auttaa 

tulkkia hahmottamaan, millainen käsite on kyseessä ja miten se liittyy toisiin 

käsitteisiin. 

4.1.2 Termisynonymia tulkin sanastotyössä 

Vaikka normatiivisessa sanastotyössä vallitsee monosemian eli yksimerkityksisyyden 

ihanne, mainitsin kollokaatioita käsittelevässä alaluvussa 2.2.3, että termit muuttuvat 

käytännössä usein polyseemisiksi tai monimerkityksisiksi. Polysemiasta ei ole haittaa 

silloin, kun käsitteet kuuluvat eri erikoisalakieliin mutta se on haitallista yhden 

erikoisalakielen sisällä. Samaa koskee myös synonymiaa – yleiskielessä synonyymien 

runsaus rikastuttaa kieltä, mutta ammattikielessä synonyymien runsas käyttö voi olla 

haitaksi heikentäen ymmärrettävyyttä ja aiheuttaen vaikeuksia paitsi erikoisalakielen 

taitajille, myös alan ulkopuolisille, joilla ei ole substanssitietoa termien välisten 

suhteiden tunnistamiseen (TSK 1989: 71). Pasanen (2015) esittää kuitenkin, että 

termien väliselle synonymialle voi olla aihetta silloin, kun termiä tarkastellaan 

kontekstisidonnaisesti käyttäen termin lyhyttä muotoa pitkän sijasta (esim. 

merenkulussa termiä väylä viittaamaan meriväylään tai sisävesiväylään), jolloin on 

tärkeää selvittää, mihin käsitteeseen termin tilannesidonnainen käyttö viittaa. Toinen 

hänen mainitsemansa termisynonymian oikeuttava tilanne koskee tapauksia, jolloin 

erikoisalakieltä sisältävä teksti siirretään laajemman yleisön tietoisuuteen hakien 

termeille yleiskielisiä vastineita (esim. skopos – päämäärä). (Pasanen 2015: 116-117). 

Termisynonymian käytössä on termin taustalla olevan käsitteen ymmärtäminen hyvin 

ratkaisevassa roolissa, ja erikoisalatekstien kirjoittajien, kääntäjien ja tulkkien on 

tärkeä tuntea tämä, sillä termin epävarmaan käyttöön liittyvä perusteeton synonymia 

eli tilanne, jolloin yhdessä tekstissä samaa käsitettä kuvataan eri synonyymeilla 

tarpeettomasti, hankaloittaa sisällön ymmärtämistä (Pasanen 2015: 116-117). 

 

4.2 Tulkin sanastotyön periaatteet ja vaiheet 

Kääntäjillä on jo usean vuosikymmenen ajan ollut käytössään tietotekniikkapohjaisia 

työkaluja oman työprosessinsa helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Sen sijaan tulkit 
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eivät ole samassa määrin hyödyntäneet teknologisia innovaatioita. Tulkkien 

valmistautuminen toimeksiantoon onkin lähinnä ollut manuaalista. (Costa ym. 2015: 

1.) Tulkkien terminpoimintaan ja -hallintaan ei ole tutkimuksessakaan kiinnitetty yhtä 

paljon huomiota kuin kääntäjien sanastotyöhön. Tulkit tarvitsevat kuitenkin yhtä lailla 

terminhallintaa, sillä tulkkien työssä aihepiirit vaihtelevat paljonkin toimeksiannosta 

riippuen, ja esimerkiksi simultaanitulkeilla täytyy toimeksiannon aikana olla 

relevanttia termistöä lyhytaikaisessa työmuistissa. Termitietokannan luominen on 

olennaista minkä tahansa alan tulkille ja tärkeintä on ennen kaikkea määritellä, mitä 

tietoa tulkki siihen tarvitsee. (Ortego-Antón 2016: 108-109; Xu 2015: iv-v.) 

 

Westerlundin (2020) mukaan erikoiskielen kohdalla ovat kielenkäyttöön vaikuttavat 

normit ja ratkaisut rajoitetumpia kuin yleiskielessä, mikä johtuu erikoisalalla 

vallitsevista normeista. Näin deskriptiivisen tutkimuksen tulokset esimerkiksi 

oikeuskielen käytöstä on mahdollista yleistää oikeuskielen muihin tilanteisiin, joissa 

käytetään juridista kieltä (Westerlund 2020: 8). Kääntäjälle ja tulkille tämä ilmiö 

näyttäytyy kiinnostavalla tavalla: Probirskaja-Turunen (2005) toteaa, että termien 

ollessa käsitteen sopimuksenvarainen nimi, voi esimerkiksi EU:n tasolla kerran 

hyväksytty termi toistua kaikissa tulevissa käännöksissä siitä huolimatta, ettei 

vakiintunut käännösratkaisu välttämättä ole kaikkein onnistunein, mutta Probirskaja-

Turusen sanoin ”johdonmukaisuus menee siis oikeusturvasyistä lingvististen ja 

tyylillisten seikkojen edelle.” (Probirskaja-Turunen 2005: 27). Tämä vahvistaa sen, 

että deskriptiivisen sanastotyön tulokset ohjaavat oikeustulkkia juridisessa 

diskurssissa vakiintuneiden termien pariin erityisesti silloin, kun sanastotyön lähteenä 

toimii alan autenttinen aineisto. Tutustumalla valmistautumisen aikana 

toimeksiannolleen relevantteihin oikeudenalan teksteihin voi tulkki luottaa siihen, että 

hänellä on tulkkaustilanteessa käytössä ajankohtainen ja käytössä oleva termistö, mikä 

on suorassa yhteydessä alaluvussa 3.3 esittämiini oikeustulkin kompetensseihin. 

 

4.2.1 Tulkin sanastotyön vaiheet 

Toisin kuin tietyn erikoisalan asiantuntijat, jotka oppivat alan termistöä luonnollisesti 

ajan myötä kokemuksen karttuessa, tulkin tiedonhankinta on pääosin termien 

opettelua yksittäisistä (erikoisalan) teksteistä. Tietorakenteet muodostuvat riippuen 
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niiden merkityksestä yksittäiselle tulkkaustoimeksiannolle. Tällä tavalla tulkin 

tiedonhankinta erikoisalan aiheiden ympärillä on termilähtöistä ja 

tehtäväorientoitunutta. Tiedonhankinta perustuu tietoon tai olettamukseen 

tulkkauksen aihepiiristä, ja se täydentyy sekä toimeksiannon aikana että sen jälkeen. 

(Xu 2015: 17.) Ortego-Antónin (2016: 109) mukaan tulkin sanastotyön vaiheet ovat: 

 

1. temaattinen valmistautuminen  

2. lingvistinen valmistautuminen 

3. käännösprosessi 

4. tulkkausprosessi 

5. tulkkauksen jälkityöt.  

Ortego-Antón (2016: 109) selittää vaiheita siten, että temaattisen valmistautumisen 

aikana tulkit tutustuvat aiheeseen etsimällä relevantteja tietokantoja ja poimimalla 

aihespesifejä termejä toimeksiantokohtaisen tietokannan luomiseksi. Lingvistisen 

valmistautumisen aikana tulkki analysoi kokoamansa materiaalin ja poimii sieltä 

erikoisalakohtaista termistöä. Käännösprosessin aikana tulkki siirtää termit 

kohdekieleen hyödyntämällä molemmilla työkielillä saatua dataa, jolloin keskiössä on 

kohdekielinen vastinehaku termeille. Tulkkausprosessia varten tulkki poistaa kaiken 

ylimääräisen ja korostaa verbit, avainsanat ja tärkeät käsitteet. Tässä vaiheessa luotu 

sanasto ei ole vielä valmis kokonaisuus, vaan tulkin aktiivinen työkalu, jota korjataan 

ja täydennetään tulkkaustoimeksiannon päätteeksi kaiken toimeksiannolle relevantin 

tiedon tallentamiseksi. (Ortego-Antón 2016: 109.)  

Edellä esitetystä seuraa, että tarkalla terminologisella valmistautumisella on suuri 

painoarvo, ja termitietokannassa korostuvat konteksti ja käsitesuhteet, sekä 

käsiteltävän aiheen kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Tulkin tulisi hahmottaa etenkin 

relevantit yläkäsitteet, synonyymit, kontekstisidonnainen käyttö (esim. lyhenteet) ja 

erisnimet. Tärkeää on pitää mielessä kontekstisidonnainen rekisteri ja asiakkaan 

toiveet, oikea lausuminen, fraseologiset yksiköt ja substantiivi-verbi-kollokaatiot, eli 

saneiden vakiintuneet yhteisesiintymät, jotka helpottavat viestin palauttamista 

mieleen. (Ortego-Antón 2016: 109.)  
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4.2.2 Juridisten termien vastineet ja niiden tulkkaus 

Alaluvussa 2.1.1 puhun siitä, että laki ja oikeus ovat pitkälti yhteiskunnallisia ilmiöitä 

ja näin myös juridinen käsitteistö osaksi oikeusjärjestelmäkohtaista (Mattila 2017: 51, 

165). Juridinen käsitteistö on oikeusjärjestelmäkohtaista koska juridiset käsitteet ovat 

kansallisten oikeusjärjestelmien tuotteita – niillä on toisin sanoen oma historiansa, ja 

ne on luotu palvelemaan tietyn kansan tarpeita. Tuloksena on, että tulkki voi 

tulkatessaan käyttää näennäisesti oikeita sanoja, mutta jos sanojen taustalla olevat 

kulttuuri- ja oikeusjärjestelmät poikkeavat toisistaan, ei viestin molemminpuolista 

ymmärtämistä voi saavuttaa, ellei samalla ymmärrä sanojen taustalla vaikuttavia 

järjestelmiä (Simonnæs 2016: 433; Hargitt 2013: 426). Juridisten termien näennäisesti 

oikeat vastineet kohdekielellä eivät siis automaattisesti ole oikeita samankaan kielen 

sisällä silloin, kun kyseessä ovat eri oikeusjärjestelmät. Esimerkkinä tästä on termin 

toimeentulotuki käännös ruotsiksi. Suomessa siitä käytetään (virallista) 

suomenruotsalaista vastinetta utkomststöd, kun taas Ruotsissa tälle termille ovat 

käytössä vastineet försörjningsstöd, ekonomiskt bidrag tai socialstöd. Samantyyppisiä 

esimerkkejä löytyy myös Suomesta ja Virosta: maiden oikeusjärjestelmät eroavat 

toisistaan, ja vaikka kyseessä ovat sukulaiskielet, ei kaikille juridisille termeille löydy 

vastineita (Aarnos 2021).  

Simonnæs (2016) esittää vastineisiin liittyen, että oikeustulkin tehtävänä ei ole esittää 

tyhjentävää tietoa lähdekulttuurin prosessioikeudesta. Hän jatkaa, että jos vastineen 

täsmällisyys ei vaikuta olennaisesti viestintätilanteeseen, ei termin tarkan vastineen 

esittäminen kohdekielellä ole aina tarpeen. Hyväksyttävänä vastineena termille voi 

silloin toimia yläkäsitteen nimitys, kuten saksankielinen vastine dem Gericht 'oikeus' 

norjankieliselle termille tingretten (käräjäoikeus) (Simonnæs 2016: 430-431). Vastine 

edustaa kohdekielessä funktionaalista vastinetta ja toimii kohdekulttuurissa samalla 

tavalla, kuin lähdekielinen termi toimii lähdekulttuurissa (vrt. Vehmas-Lehto 1999: 

70). Probirskaja-Turunen (2005) kuitenkin korostaa, että jos juridisen käännöksen 

tarkoitus on olla informatiivinen, on varmempi tapa pidättäytyä käännöslainassa, eli 

kirjaimellisessa vastineessa, vaikka se ei olisikaan kohdekielen oikeusjärjestelmässä 

vakiintunut. Funktionaalinen vastine taas on operatiivisessa käännöksessä 

hyväksyttävä ratkaisu, ja juridisten tekstien kääntäjien keskuudessa se on suosittu ja 

suositeltava käännöstapa. (Probirskaja-Turunen 2005: 34-35.) Saman voidaan olettaa 
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pätevän myös tulkkien vastinevalintaan ja vastinemuodostukseen.  

 

Kognitiivisesta näkökulmasta oikeustulkkauksen haasteeksi voivat muodostua 

vastineen valinnan ohella myös kielten rakenteelliset erot: siirtäessään oikeuskielen 

pitkää ja monimutkaista virkettä lähdekielestä rakenteellisesti huomattavasti erilaiseen 

kohdekieleen, voi oikeustulkki joutua rakentamaan kohdekielistä virkettä täysin 

päinvastaisessa järjestyksessä (Vilokkinen 2017: 84, 104). Tämä on esimerkiksi 

simultaanitulkkauksen aikana tulkille haastavaa etenkin, jos tulkin tehtävää (tai 

läsnäoloa) ei huomioida tarpeeksi lähdekielisen puhujan toimesta. Rakenteellisesti eri 

kieliä tulkatessaan voi oikeustulkin olettaa olennaisesti hyötyvän perusteellisesta 

sanastotyöstä, sillä hän voi silloin jo lähdekielisen puheenvuoron aikana lähteä 

muodostamaan mielessään oikeita vastineita sisältäviä virkeitä ilman merkittävää 

voimavarojen kuluttamista samanaikaiseen vastinehakuun ja virkkeiden 

uudelleenmuokkaukseen. Uuden tiedon omaksuminen ja sen järjestäminen tulkin 

mielessä helpottuu, jos uuden tiedon voi liittää laajempiin temaattisiin 

kokonaisuuksiin tai -kehyksiin. Seuraavassa luvussa käsittelen kehysanalyysiä tulkin 

sanastotyön menetelmänä. 
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5 KEHYSANALYYSI OIKEUSTULKIN SANASTOTYÖSSÄ  

5.1 Kehyssemantiikka kehysperustaisen terminologian ja 

kehysanalyysin perustana 

Kehysperustainen terminologia perustuu kognitiiviseen semantiikkaan, joka tutkii, 

miten kielen käsitteelliset rakenteet näyttäytyvät ja järjestäytyvät kielellisessä 

ilmaisussa (Evans & Green 2006: 156). Kognitiivisen semantiikan tärkeimpiä 

olettamuksia ovat 1) käsitetiedon järjestäytyminen mielessä on yhteydessä yksilön 

fyysisiin (ruumiillisiin ja aistien kautta tapahtuviin) kokemuksiin, 2) semanttinen 

rakenne perustuu käsitteellistämisrakenteeseen, 3) merkitys edustuu ensyklopedisena 

tietona eli sanat ja muut leksikaaliset yksiköt toimivat pääsyportteina laajoihin, tiettyä 

leksikaalista käsitettä koskeviin ”tietovarantoihin” ja 4) kieli ei sinänsä sisällä 

merkitystä, vaan merkityksen rakentamiseen osallistuvat lingvistiset yksiköt (esim. 

sanat), jotka antavat impulsseja käsitteellistämiselle ja taustatiedon palauttamiselle 

mielen syövereistä (Evans & Green 2006: 156).   

Kehyssemantiikka (Frame semantics) on kognitiivisen semantiikan yksi suuntaus, 

jonka juuret ulottuvat 1970–80-luvulle. Tämän tutkimussuuntauksen kehittäjä Charles 

Fillmore esitti vuonna 1985 kuuluisassa teoksessaan Frames and the semantics of 

understanding (Fillmore 1985: 222–254), että lingvististä merkitystä on parempi 

lähestyä tukeutuen niihin käsityksiin ja assosiaatioihin, jotka ovat läsnä puhujan 

mielessä ja joita viestin vastaanottaminen kuulijassa tai lukijassa herättää sen sijaan, 

että lingvististä merkitystä tarkastellaan dominoivasta ja loogisesta oikean ja väärän 

näkökulmasta (Fillmore 1985: 222–254; Ackerman, Kay & O’Connor 2014: 757). 

Fillmore taustoittaa tätä puhumalla ymmärtämisen semantiikasta (semantics of 

understanding), eli sen oivaltamisesta, millainen suhde vallitsee leksikaalisten tekstien 

ja niiden (tulkitsijan taholla tapahtuvan) kontekstisidonnaisen ymmärtämisen välillä. 

Olettamuksena on, että lingvistisesti koodattujen kategorioiden olemassaolo ja niiden 

käyttö edellyttää niiden tulkitsijoilta erityistä ja jäsennettyä kulttuuristen ilmiöiden, 

uskomusten, maailmankuvan, jaettujen kokemusten ja tuttujen käyttäytymistapojen 

sekä yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämistä (Fillmore 1985: 231). 

Ymmärtämisen semantiikka pyrkii siis tuomaan ilmi leksikaalisten yksiköiden (tässä: 

sanojen ja ilmausten) valintojen taustalla vaikuttavan subjektiivisen mutta myös 

kollektiivisesti jaetun todellisuuden. 
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Kehyssemantiikassa tulkitsevat tai selittävät kehykset (interpretive frames) tai 

tietorakenteet (knowledge structures) ovat sellaisia taustatietokokonaisuuksia, joita 

tietty teksti sen tulkitsijassa herättää ja joiden avulla hän ymmärtää (kirjoitettua tai 

puhuttua) tekstiä. Fillmore (1985) esittää, että nämä tilannesidonnaiset kehykset tai 

tietorakenteet aktivoituvat silloin, kun tietty lingvistinen aines tavanomaisesti 

assosioituu tietyn kehyksen kanssa. Esimerkiksi lause yleensä avaamme lahjat vasta 

aamulla yhdistyy tietyn kulttuuritaustan omaavilla tekstin tulkitsijoilla vahvasti 

jouluun ja aktivoi näin ns. joulukehyksen. Eksplisiittisen joulu -sanan liittäminen 

lahjoihin aktivoi saman kehyksen (Fillmore 1985: 232-233). Yleistäen kehyksiä voi 

kuvailla tietyn asian tai asiatilan edustajiksi jokaisen omassa mielessä (Faber & 

Reimerink 2019).  

Monet kehykset tallentuvat tiedostamatta muistiin ihmiskunnan kehityksen myötä ja 

toiset opitaan kokemuksen ja koulutuksen myötä. On myös kehyksiä, joiden koko 

olemassaolo riippuu niihin liittyvästä lingvistisestä käytöstä, kuten mittayksiköt 

(metri, kilometri) tai kalenteriyksiköt viikko ja (nimetyt) kuukaudet (Fillmore 1985: 

232-233). Pimentel (2014: 431) korostaa, että kehyssemantiikka vaikuttaa sopivan 

hyvin juridisen terminologian tutkimiseen, sillä kehyssemantiikka perustuu tietyiltä 

osin erikoisalakielen empiiriseen havainnointiin. Polysemian näkökulmasta 

kehyssemantiikka auttaa lisäksi luomaan erikoisalakielen termille asianmukaisen 

kehyksen. Menetelmä soveltuu hyvin sekä yksi- että monikielisten sanastojen 

luomiseen, sillä kehykset ovat aika pitkälle kielestä riippumattomia (Pimentel 2014: 

431). Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen kehyssemantiikkaan pohjautuvaa 

kehysperustaista terminologista työskentelyä ja terminologista kehysanalyysiä. 

5.1.1 Kehysperustainen terminologia 

Kehysperustainen terminologia (Frame-based Terminology, FBT) on terminologian 

kognitiivinen suuntaus, jota ovat erityisesti kehittäneet Granadan yliopiston LexiCon-

tutkimusryhmän tutkijat professori Pamela Faberin johdolla. Kehysperustainen 

terminologia keskittyy 1) erikoiskielisten käsitteiden järjestämiseen 2) terminologisten 

yksiköiden moniulotteisuuteen sekä 3) semanttisen ja syntaktisen tiedon poimintaan 

monikielisistä korpuksista (Faber & León Araúz 2019: 414; Pasanen 2016). Keskeinen 

lähestymistapa on tulkitsevien tai selittävien, tilannesidonnaisten kehysten luominen 

sanastotyön aineistosta poimittaville termeille. Kehysperusteisen terminologian 
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kantavana ajatuksena on, että sanastotyössä voidaan poimia ja järjestää erikoisalojen 

käsitteitä asianmukaisiin riippuvuussuhteisiin tietokokonaisuuksiin, jotka eivät 

kuitenkaan ole riippuvaisia tulkin työkielestä. Tämä auttaa tulkkia luomaan sanaston, 

joka sisältää toimeksiantokohtaisen käsitekokonaisuuden, ja korostaa jokaisen 

sanaston termin paikkaa suuremman ”tapahtumakehyksen” osana. 

Kehysperustainen terminologia lähestyy terminologiaa kognitiivisesta näkökulmasta 

ja on suorassa yhteydessä kognitiiviseen lingvistiikkaan ja edellä kuvailemaani 

kognitiiviseen semantiikkaan (Faber ja Reimerink 2019: 1; Faber 2015: 14). 

Kognitiivinen lingvistiikka tähdentää esimerkiksi kielen riippuvuutta ihmisen muista 

kognitiivisista eli tietoisista älyllisistä toiminnoista ja myös motorisista toiminnoista. 

Niitä ovat esimerkiksi havaitseminen, luokittelu ja spatiaalinen (tilassa tapahtuva) 

orientoituminen sekä emotionaaliset tekijät kuten intentio, suhtautuminen, odotukset 

ja tunteet. (Talmy 2019: 2; Jackendoff 2007: 158-160; Karlsson 2001: 33.) Näin 

kognitiivisen lingvistiikan keskeinen kiinnostuksen kohde ovat kaavat (patterns), 

joiden mukaan käsitetieto järjestyy ihmismielessä ja ne prosessit, jotka ohjaavat tätä 

järjestymistä (Talmy 2019: 1). Kehysperustainen terminologia hyödyntää 

kognitiivisen lingvistiikan kaavoja sekä edellä mainitun kognitiivisen semantiikan 

kehyksiä, joita pidetään ihmismielessä sijaitsevina, järjestettyinä tietopaketteina, jotka 

ihminen palauttaa pitkäaikaisesta muististaan silloin, kun hän jäsentelee 

todellisuuttaan. Kokemuksen kautta kehyksiin tallentuneet tiedot auttavat silloin 

käsittelemään uutta tietoa ja kohtaamaan uusia tilanteita. (Faber & Reimerink 2019: 

1.)  

5.1.2 Terminologisen kehysanalyysin periaatteet 

Kehysanalyysi (Frame-Based Analysis) on kehysperustaisen terminologian 

periaatteiden soveltamista käytännön sanastotyössä. Se pohjautuu kehyssemantiikan 

kuvauksessa esitettyihin tekstin tuottajan ja vastaanottajan mielessä tapahtuviin 

kognitiivisiin assosiaatioprosesseihin, ja auttaa tulkkia hahmottamaan tulkattavan 

aiheen käsitekenttää ja sen riippuvuussuhteita käytännön terminologisen työskentelyn 

avulla. Pasanen (2016) esittää, että terminhallinta- ja sanastotyökeinona kehysanalyysi 

soveltuu erityisen hyvin erikoisalojen sanaston luomiseen silloin, kun tavoitteena on 

aihekokonaisuuden parempi hahmottaminen. Tämä johtuu siitä, että erikoisalatekstit 

yleensä mukautuvat rakenteensa puolesta kehyksiin kommunikatiivisen tilanteen 
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osapuolten yhteisymmärryksen lisäämiseksi (Pasanen 2016). Kehysanalyysiä 

käytännönläheisenä sanastotyön keinona on aiemmin sovellettu esimerkiksi 

sotatieteiden (Faber & Léon Araúz 2019), ympäristötieteiden (Faber 2014) ja 

merenkulun alalla (Pasanen 2016). Tämä tutkielma keskittyy oikeustulkin 

sanastotyöhön. 

 

Käsitteellistämisprosessien tunteminen ja semanttisen tiedon järjestäminen omassa 

mielessä on edellytyksenä tutkimukselle, joka tarkastelee niitä prosesseja, jotka 

liittyvät erikoisalatietoon, erikoisalatiedon jäsentämiseen, sen mieleen palauttamiseen 

tai omaksumiseen. Huomattakoon, että kehyksen muodostaminen sisältää aina myös 

ei-lingvistisen tiedon integrointia ja jäsentämistä (Faber 2015: 3, 14; Faber & 

Remimerink 19: 5). Simonnæs (2016) korostaa esimerkiksi, että tietyn 

oikeusjärjestelmän ja sen alojen perusteellisella tuntemuksella on olennainen merkitys 

tulkkauksen onnistumiselle. Hän esittää, että relevantin tiedon pitäisi olla varastoituna 

tulkin ns. mustaan laatikkoon ja helposti palautettavissa mieleen (Simonnæs 2016: 

433). Tulkattavan tapahtuman kehystä voidaankin pitää tällaisena mustana laatikkona, 

jossa sijaitsee johdonmukaisesti jäsennetty, tulkin toimeksiannolle relevantti 

käsitteistö. 

5.1.3 Juridisten käsitteiden kehysanalyysi 

Juridisessa kontekstissa tietyn tilanteen, tapahtuman tai toiminnan kehystäminen 

tarkoittaa sen kuvailemista tiettyjen juridisten käsitteiden riippuvuussuhteisena 

kokonaisuutena, jolloin käsitteitä nimeävät erikoisalatiedon termit (Faber & 

Reimerink 2019: 7). Juridisia käsitteitä voivat olla mm. oliot, ominaisuudet, suhteet, 

teot tai prosessit, ja yleensä tekstin tuottajan tarkoituksena on esittää tietty tapahtuma 

tai tapahtumaketju oikeudellisena asiana. Tällaista tapahtumakehystä rakennetaan 

luokittelemalla tapahtuman osallistujat sen mukaan, mitä he ovat tehneet tai ovat 

tekemässä, tai sen mukaan, millaisen toiminnan kohteena he ovat olleet tai ovat 

parhaillaan. Tällä tavalla tekstin tulkitsija tulkitsee oikeudellista tapahtumaa – 

tunnistamalla käsitteitä ja sijoittamalla ne merkityskokonaisuuksiin. (Faber & 

Reimerink 2019: 7.) Kehyksen etu on se, että se samanaikaisesti esittää moniulotteisia 

(sekä hierarkkisia, että ei-hierarkkisia) käsitesuhteita (Faber 2015: 15). 
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Faber ja Reimerink (2019) esittävät, että kehysperustaisessa terminologiassa alkaa 

tiedonhankinta termitasolla, etenee sieltä fraasitasolle, ja laajenee käsittämään 

kyseisen termin koko kontekstin, päättyen näin tietokehyksen luomiseen (Faber & 

Reimerink (2019: 5). Kehysanalyysin yksi olennainen vaihe on siis termilähtöisten ja 

kontekstisidonnaisten fraasien tai lausekkeiden haku. Tieteen termipankki määrittelee 

lausekkeen ”lauseen funktionaaliseksi rakenneosaksi, tiettyyn sananluokkaan 

kuuluvaksi, sanan ympärille rakentuneeksi syntaktiseksi konstruktioksi” (TTP s.v. 

lauseke), esimerkiksi Suomen presidentti. Kollokaatiot (esim. rikosoikeudellinen 

vastuu) ovat lausekkeiden yksi muoto ja tulkin sanastotyön kulmakiviä etenkin 

erikoisalakielisten sanastojen kokoamisessa, sillä kollokaation oikean rakenteen 

tunnistaminen ja etenkin oikeamuotoisen kollokaation käyttö edellyttää tulkilta 

tietoisuutta sen oikeasta terminologisesta kehyksestä.   

Koska juridisten tekstien kehyksissä kyse on pohjimmiltaan semanttisia rooleja ja -

kategorioita nimeävien käsitteiden erilaisista riippuvuussuhteisista yhdistelmistä 

(Faber 2019: 3), nähdään kehysanalyysissä ns. kokonaiskehys tapahtumana (event 

template), joka koostuu semanttisten roolien mukaisista ns. makrokategoria-

kehyksistä kuten agentti, tapahtuma, kokija, tulos, seuraus ja niiden sisälle 

sijoittuvista, semanttisten kategorioiden mukaisista, tarkemmista käsitteistä. 

Makrokehysten välillä on yleensä syy-seuraus-suhde, ja makrokategorioiden sisällä 

olevat käsitteet linkittyvät toisiinsa eri tavoin ja useimmiten predikaateilla, jotka 

määrittelevät makrokehysten elementtien väliset suhteet. (Pasanen 2016; Faber 2015: 

21.) Tällaiset predikatiiviset kehykset ovatkin juridisten tekstien kehysanalyysin 

olennainen osa, koska juridiset tekstit kuvailevat tekoja ja tapahtumia (Faber 2019: 7). 

Juridisesta tekstistä tehdyllä ns. kokonaiskehyksellä voi esimerkiksi olla seuraava 

rakenne: 
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Kuva 2. Esimerkki kokonaiskehyksestä 

Kuvan 2 esimerkistä käy ilmi, että kehysanalyysin kannalta on tärkeä asettaa 

kokonaiskehyksen makrokehykset toisiinsa liittyviin (semanttisiin) 

merkityssuhteisiin. Pasanen (2016) toteaa tästä, että ”kehysanalyysissa kehys on 

kokonaisrakenne, joka kuvaa olion, tilanteen tai tapahtuman toisiinsa liittyvien 

käsitteiden järjestelmänä. Kehyksessä yhtä käsitettä ei voi ymmärtää ilman samaan 

järjestelmään kuuluvien muiden käsitteiden ymmärtämistä”. Erikoisalakielen 

kehykset ovat olemassa, vaikka niiden käsitteitä ei nimettäisi, ja kehysanalyysin 

tavoitteena on kielestä riippumattomien prosessimallien rakentaminen. (Pasanen 

2016.) 
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6 OIKEUSKIELEN KORPUKSET KOLLOKAATIOHAUN 

AINEISTONA 

 

6.1 Yleisimmät rikosnimikkeet tulkin sanaston lähtötermeinä 

Olen poiminut Tilastokeskuksen julkaisemasta tilastosta (TK 2021) tämän tutkielman 

sanastotyön lähtötermit, eli 10 yleisintä rikosta tai rikosnimikettä, joista Venäjän 

kansalaisia on tuomittu suomalaisissa oikeusistuimissa. Rikosnimikehaun perusteena 

toimi tilasto (liite 1), jossa suomalaisissa ensimmäisen asteen oikeuksissa määrätyt 

rangaistusmääräykset, sakkomääräykset ja rikesakot on tilastoitu tuomittujen 

kansalaisuuden, asuinpaikan ja rikoksen mukaan (TK 2009–2019). Ajankohtaisen 

kuvan saamiseksi olen rajannut tämän tilaston ainoastaan vuosina 2015–2019 

annettuihin tuomioihin. Jätin myös pois tarkastelusta rikkeet ja rikokset, joista on 

rangaistuksena poliisin toimivaltaan kuuluvat sakkomääräykset ja rikesakot, sillä 

tavoitteeni on keskittyä rikoksiin, joista vastaajia on tuomittu oikeudessa.  

Jotta tutkimus kuvastaisi tarkemmin, millaisiin kollokaatioihin juuri suomi – venäjä -

kieliparissa toimivan oikeustulkin kannattaa rikosjuttujen kohdalla kiinnittää 

huomioita, rajaan tarkasteltavat rangaistukset sellaisiin, joihin Suomessa on tuomittu 

sekä Suomessa vakinaisesti, että ei-vakinaisesti asuvia Venäjän kansalaisia. Kyseisistä 

rikoksista tuomittujen joukossa saattaa olla henkilöitä, jotka eivät kielitaitonsa 

puolesta tarvitse tulkkia, mutta todennäköistä on, että ryhmän enemmistö tarvitsee 

tulkkia jossain vaiheessa rikosprosessia. 

Tilastokeskuksen rikostilastoon perustuvat yleisimmät rikokset tarkasteluryhmässäni 

Suomen rikoslain (RL 39/1889) mukaisin viittein käyvät ilmi seuraavasta taulukosta 

1. 
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Rikokset ja rikosnimikkeet  lkm 
    
1. Aserikokset, terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat rikokset (RL 41 
ja 44 luku) 927 
2. Rattijuopumus 23:3, törkeä rattijuopumus 23:4  894 
3. Vero- ja avustusrikokset 29:1-8 354 
4. Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1 281 
5. Pahoinpitely, lievä pahoinpitely 21:5,7 231 
6. Huumausainerikokset 50 luku 177 
7. Näpistys 28:3 125 
8. Petos, vakuutus- ja maksuvälinepetos 36:1-4, 37:8-11 105 
9. Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 92 
10. Väärennys, rahan väärennys 33:1-5, 37:1-7 55 

Taulukko 1. Rikokset ja rikosnimikkeet, joista Venäjän kansalaisille on langetettu rangaistuksia 
suomalaisissa tuomioistuimissa vuosina 2015–2019. 

Yllä olevasta taulukosta 1 ilmenee, että joissakin rikosryhmissä on tietyn rikosryhmän 

eri rikokset yhdistetty yhteisen pääryhmän alle (esim. aserikokset), ja ryhmän 

tarkemmat rikosnimikkeet selviävät ainoastaan tarkastelemalla rikoslain relevanttia 

lukua ja sen pykäliä. Pitääkseni lähtötermini alkuperäisten rajausten mukaisina 

päädyin näin valitsemaan ampuma-aserikokset -rikosnimikkeen ryhmästä 1 ja 

veropetoksen ryhmästä 3. Lopullisiksi rikosnimikkeiksi, joita käytän kehysanalyysiin 

kuuluvan kollokaatiohaun hakuehtoina, valikoituivat ampuma-aserikos, 

rattijuopumus, veropetos, varkaus, pahoinpitely, huumausainerikos, näpistys, petos, 

liikenneturvallisuuden vaarantaminen sekä väärennys. Lähtötermini toimivat 

hakusanoina valitsemissani sähköisissä korpuksissa. 

6.2 Sähköiset korpukset kollokaatioiden varantoina 

Relevanttien termitietokantojen luomista ovat helpottaneet 1980 -luvulta lähtien 

kehittyneet sähköisten tekstikorpusten analyysityökalut (Pasanen 2009: 45) ja samalla, 

kun viime vuosikymmeninä on tunnustettu deskriptiivisten sanastojen hyödyllisyys 

todellisen kielenkäytön heijastajina, on myös ymmärretty, että esimerkiksi 

kollokaatioiden sisällyttäminen terminologisiin tietokantoihin palvelee erittäin 

tehokkaasti tiettyjä ammattiryhmiä, kuten kääntäjiä, tulkkeja, teknisiä kirjoittajia tai 

niitä, jotka haluavat tietää, miten termi sisällytetään oikeaoppisesti erikoisalan tekstiin 

(L´Homme, Prévil ja Robichaud 2018: 1). Sähköiset korpukset eri alojen autenttisen 

kielen varantoina ovat erinomainen lähde kollokaatiohavainnoille. 
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Konkordanssin käsite on keskeinen korpustutkimusta tekevälle, ja myös tärkeä 

toiminnallisuus kollokaatioiden havaitsemisen kannalta. Lennes (2020) toteaa, 

että ”konkordanssilla tarkoitetaan tietyn sanan ja esiintymiskontekstien muodostamaa 

joukkoa”. Siihen läheisesti liittyvä on KWIC, eli Key Word in Context tai avainsana 

kontekstissaan -näkymä, jota käytetään korpuksissa korostamaan konkordanssin 

hakusanaa ja sitä ympäröivää vasenta ja oikeaa esiintymiskontekstia (Lennes 2020). 

KWIC-näkymä ja sen antamat tulokset ovat ensimmäinen askel kollokaatioiden 

havaitsemiseen, jolloin painopiste on termien esiintymisfrekvenssissä ja termien sekä 

niiden kollokaattien syntaktisissa ja semanttisissa suhteissa.  

Sähköisten korpusten käyttö oikeustulkin sanastotyössä silloin, kun tarkoituksena on 

erikoisalalla normitetun sanaston löytäminen, on perusteltua muutamasta syystä. 

Galdia (2013) esittää esimerkiksi, että institutionaalisissa puitteissa kääntäjillä on 

yleensä käytettävissään selkeät ohjeet koskien erityisiä terminologisia tietokantoja ja 

sanastoja, ja strateginen käännöskäytäntö määräytyy sekä instituutiossa saatavilla 

olevien käännöstyökalujen että siellä sovellettavien käännösohjeiden mukaan (Galdia 

2014: 80). Freelance-kääntäjän tai -tulkin on kuitenkin usein luotava sanastonsa ns. 

tyhjästä, ja silloin ovat sähköiset korpukset arvokas tiedonlähde sekä lähde- että 

kohdekielen autenttisesta, tai tietylle diskurssille tyypillisestä kielenkäytöstä. Durán 

Muñoz (2012) esittää, että kääntäjät mielellään kääntyvät valmiiden terminologisten 

tietokantojen puoleen, mutta se on usein ongelmallista tietokantojen heikon laadun 

vuoksi. Kääntäjien ensisijaisia toiveita terminologisten resurssien suhteen ovat muun 

muassa, että 1) terminologiset tietokannat sisältäisivät enemmän pragmaattista tietoa 

termien käytöstä ja ongelmallisista käännöstilanteista (vanhentunut termi, näennäisesti 

oikea vastine, erikoisalan käyttö), 2) terminologisiin tietokantoihin sisältyisi linkkejä 

muihin relevantteihin termitietokantoihin sekä 3) terminologisissa tietokannoissa olisi 

esimerkkejä oikeista (erikoisalan) teksteistä. (Durán Muñoz 2012: 82.) 

Korpusanalyysi tarjoaa yllä lueteltujen kääntäjien toiveiden osalta hyviä työkaluja 

ajankohtaisen sanaston luomiselle millä tahansa alalla, josta löytyy relevantteja 

korpuksia tai jonka teksteistä korpuksen voi itse koota. Samalla se toimi arvokkaana 

tietolähteenä myös oikeustulkin sanastotyössä esittämällä KWIC-näkymässä tärkeiden 

avaintermien käyttökontekstit ja -tavat. 
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Tässä tutkielmassani käytän tutkielman lähtötermien suomenkielisten kollokaatioiden 

selvittämiseen Kielipankin juridista korpusta, joka koostuu tarkastelemani erikoisalan 

teksteistä eli aidoista juridisista asiakirjoista (KORP 1). Tästä korpuksesta voi tehdä 

hakuja Kielipankin työkaluvalikoimaan kuuluvan verkkopohjaisen Korp-työkalun 

avulla (KORP). Korpilla voidaan tehdä konkordanssihakuja kieliopillisesti 

jäsennetyistä tekstikorpuksista, ja näin se soveltuu myös kollokaatioiden hakuun. 

Tarkastelemani juridinen korpus sisältää yhteensä 49 799 701 sanetta, jotka kuuluvat 

Kielipankin vapaasti saatavilla olevaan aineistoon. Valitsin aineiston sillä perusteella, 

että oikeustulkki tulkaa nimenomaan sitä, mitä juridisella kielellä oikeusjutun 

käsittelyssä puhutaan. Kielipankin juridisen korpuksen suurinta osaa kehitetään ja 

parannetaan aktiivisesti, ja se koostuu seuraavista osa-korpuksia (neljä suomenkielistä 

ja yksi venäjänkielinen osa-korpus):  

• Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä suomeksi 
vuosilta 1980-2018; 

• Eduskunnan alkuperäissäädöksiä suomeksi vuosilta 1734-2018, korp-versio;  

• Lakeja ja direktiivejä, Kielipankki-versio;  

• FiRuLex-fi, venäjä – suomi lakitekstien vertailevan tekstikorpuksen suomenkielinen 
osakorpus; 

• FiRuLex-ru, venäjä – suomi lakitekstien vertailevan tekstikorpuksen venäjänkielinen 
osakorpus (KORP 1.). 

Venäjänkielisten vastineiden selvittämiseen käytän myös Korpin monikielisten 

lakitekstien rinnakkaiskorpuksen venäjänkielistä osakorpusta (MULCOLD-ru). Se 

sisältää 6 461 445 sanetta, ja erotuksena suomenkieliseen juridiseen korpukseen sitä 

ei päivitetä aktiivisesti, vaan ainoastaan käyttäjien pyynnöstä. Tätä tutkielmaa 

kirjoittaessani korpuksen viimeisin päivitys oli tapahtunut 24.03.2021, joten sitä voi 

pitää luotettavana ja ajantasaisena juridisen kielenkäytön lähteenä tämän tutkielman 

tarpeisiin. 

 

6.3 Kollokaatioiden poiminta sähköisestä korpuksesta 

Alaluvussa 6.2 kuvaillun lähtötermien konkordanssihaun jälkeen etenen KWIC-

näkymään tukeutuen induktiivisella päättelyllä kohti kollokaatiohavaintoja. 

Induktiivisessa päättelyssä lähdetään liikkeelle erityisistä havainnoista tai todellisista 
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esimerkeistä, ja muodostetaan yleistyksiä ja havaintoja analyysin edetessä ja sen 

tuloksena. (Greenlane 2019). Tämä päättelytapa soveltuu hyvin tutkielmaani, sillä en 

analyysin alkuvaiheessa tiedä, kuinka paljon kollokaatiohavaintoja konkordanssien 

analyysi tuottaa.  Teen kollokaatiohakuja lähtötermeilleni Korpin Yksinkertainen haku 

-toiminnolla 500 osuman ryhmissä ja automaattisesti järjestäen hakutulokset 

korpuksen sisällä vuorotellen vasemman ja oikean kontekstin mukaan kollokaatioiden 

hahmottamiseksi selkeämmin. Kuten kuvassa 3 näkyy, Korpin konkordanssityökalu 

huomioi hakusanan kaikki sijamuodot, mikä lisää tulosten luotettavuutta:  

 

 

Kuva 3. Hakusanan eri sijamuodot KWIC -näkymässä (KORP) 

 

Haen lähtötermin kollokaatteja Korpin käyttöliittymän Näytä sanakuva -toiminnolla, 

jossa korpuksesta löytyvät hakusanan etu- ja jälkimääritteet sekä sen yhteydessä 

esiintyvät verbit esitetään perusmuodossa (ks. kuva 4). Olen rajannut Sanakuva -

toiminnon antamat kollokaatit 15 yleisimpään. Lopullisessa analyysissä en kuitenkaan 

huomioi viittauksia lakipykäliin ja päivämääriin. 
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Kuva 4. Sanakuva -toiminnon näkymä (KORP) hakusanalla rattijuopumus 

Analysoin kollokaatiot niiden oikeassa esiintyvyyskontekstissa myös korpuksen 

Tilastoja -toiminnolla, joka näyttää hakusanan kaikki sijamuodot sekä suhteellisina 

frekvensseinä miljoonaa sanetta kohti että absoluuttisina frekvensseinä, ja niistä 

käytän analyysissäni jälkimmäistä. Lähtötermin sijamuotoa napsauttamalla avautuu 

KWIC -näkymä kyseisen sijamuodon esiintyvyyskontekstin kera, kuten alla olevasta 

kuvasta 5 käy ilmi: 

 
 

 

Kuva 5. Tilastoja -toiminnon sijamuotokohtainen KWIC-näkymä 

Sanakuva ja Tilastoja -analyysien jälkeen tarkastelen vielä silmämääräisesti 

kollokaatioiden KWIC-näkymää järjestäen kollokaatiot korpuksen sisällä vasemman 

ja oikean kontekstin mukaan. Juridiset tekstit voivat sisältää runsaasti kiila- ja 

sivulauseita sekä kiinteitä ilmaisuja, joilla on oikeudellinen merkitys. Tästä syystä 

tarkastelen rikosnimikkeiden kohdalla kaikki muutkin KWIC-näkymän sisältämät 
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saneet, sillä terminologinen kehysanalyysi edellyttää kehyksen kausaalisuhteiden 

ymmärtämistä. Tämä taas edellyttää kollokaatioiden taustalla olevan laajemman 

tapahtumakontekstin hahmottamista oikeustulkin autenttisen toimeksiannon hengessä, 

eli kollokaatioikkunan sisällön analysointia myös laajemmassa tekstikontekstissa. 

 

Suomenkielisten kollokaatiohakujen jälkeen ryhmittelen löytämäni kollokaatiot 

kunkin rikosnimikkeen omaan kokonaiskehykseen, ja sen sisällä semanttisten roolien 

mukaisiin makrokehyksiin. Otan huomioon nekin kollokaatit ja kollokaatiot, jotka 

eivät esiinny pääsanan yhteydessä. Nämä kollokaatit ja kollokaatiot löytyvät joko 

tutkimusikkunan sisältä, tai ovat suorassa semanttisessa ja syntaktisessa suhteessa 

pääsanaan siitäkin huolimatta, että välissä sijaitsee koko tutkimusikkunan kattava 

kiilalause. Tämän jälkeen haen lähtötermien venäjänkieliset vastineet poliisisanastosta 

suomi–venäjä (Laakso 2013). Jos vastineita ei löydy, pyrin kääntämään termit sekä 

itse että suomi–venäjä–suomi sanakirjan avulla (Niemensivu & Nikkilä 2014). Haen 

termeille vastineita myös tarkastelemalla Venäjän rikoskoodeksin (RK) relevantteja 

kohtia. Muodostan lisäksi kollokaatioiden käännösvastineita tekemällä 

kollokaatiohakuja venäjänkielisillä lähtötermeillä Korpin venäjänkielisestä 

osakorpuksesta. Arvioin venäjänkielisten vastineiden soveltuvuutta vertailemalla niitä 

suomenkieliseen aineistoon, selvittämällä niiden määritelmät Venäjän 

rikoskoodeksista ja oman kielikompetenssini pohjalta.  
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7 RIKOSNIMIKKEIDEN KOLLOKAATIOIDEN 

KEHYSANALYYSI 

 

Tämä luku koostuu kahdesta alaluvusta. Alaluvussa 7.1 esitän rikosnimikkeiden 

yhteydessä esiintyviä, useimmille tarkastelemilleni rikosnimikkeille yhteisiä 

kollokaatioita. Tämän jälkeen ryhmittelen nämä kollokaatiot aihekohtaisiin 

taulukoihin yhdessä niiden venäjänkielisten vastineiden kanssa. Alaluvussa 7.2 

määrittelen ensin aineistoni pohjalta kehysanalyysin semanttiset roolit, luoden näin 

pohjan rikosnimikekohtaisen kehysanalyysin makrokehyksille. Tämän jälkeen 

yhdistän havaitsemani kollokaatiot rikosnimikekohtaisiin makrokehyksiin, ja 

rakennan rikosnimikkeille terminologiset kokonaiskehykset. Jokaisen 

rikosnimikekohtaisen kokonaiskehyksen yhteydessä esittelen myös kehykseen 

liittyviä havaintoja. Luvun päättää yhteenveto kehysanalyysistä. Kehysanalyysin 

perusteella tekemäni rikosnimikekohtainen suomi–venäjä-kollokaatiosanasto löytyy 

liitteestä 2. Kollokaatiosanasto sisältää joko yhden termin ja sen kollokaatin tai 

useammasta kollokaatiosta koostuvia koollokaatioketjuja, eli lauseita ja lausekkeita, 

jotka havainnollistavat autenttisia ilmauksia, joita käytetään oikeusjutun käsittelyn 

yhteydessä.  

 

7.1 Kaikille rikosnimikkeille yhteiset kollokaatiot ja niiden 

venäjänkieliset vastineet 

Alla olevaan taulukkoon 2 olen koonnut tarkastelemalleni rikosnimikkeille yhteiset 

kollokaatiot, eli kaikkien tai lähes kaikkien lähtötermien (ks. alaluku 6.1) kohdalla 

toistuvat kollokaatiot. Viittaan tässä alaluvussa yläkäsitteellä rikos kaikkiin 

lähtötermeihin tarkasteluryhmässäni. Tähti (*) edustaa pääsanan paikkaa 

kollokaatiossa. 

 

Lähtötermien tilastollisesti yleisimmät sijamuodot, joiden kanssa kollokaatit 

kongruoivat, ovat nominatiivi (rikos), genetiivi (rikoksen), elatiivi (rikoksesta) ja 

illatiivi (rikokseen). Rikosnimikkeestä riippuen ne edustavat noin 70–85 prosenttia 

lähtötermin sijamuotojen esiintymistä. Täten on perusteltua olettaa, että juuri näiden 
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sijamuotojen yhteydessä sijaitsevat kollokaatit ja kollokaatiot kannattaa huomioida 

myös oikeustulkin sanastotyössä. 

Taulukko 2. Rikosnimikkeille yhteiset kollokaatiot 

Taulukosta 2 ilmenee, että tapauksissa, joissa rikosnimike on nominatiivissa (rikos), 

on kollokaation rakenne useimmiten adjektiivi + substantiivi (A + N). Niissä termin 

edessä oleva adjektiivimäärite määrittelee rikoksen vakavuuden 

(vähäinen/lievä/törkeä) ja adjektiivin lailla käytetty partisiippi rikoksen ajankohdan 

tai tekotavan (tapahtunut*/ tehty*/ *olla tehty). Osassa kollokaatioista 

substantiivitermiä määrittää tekstin täsmällisyyttä palveleva juridinen pronomini 

(syyksi luettu*). Rikoksen laatuun liittyy usein myös vakiintunut 

kokonaisuusarvostelulauseke olla kokonaisuutena arvostellen vähäinen/törkeä. 

Viljanen (2016) esittää, että lausekkeen olemassaolo aineistossa ei välttämättä tarkoita 

sitä, että rikoslain pykälässä erikseen luetellut seikat tekevät rikoksesta esimerkiksi 

törkeän, vaan rikoksen on oltava tuomioistuimen harkinnan mukaan myös 

kokonaisuutena arvostellen törkeä (Viljanen 2016: 2). Tulkille tämän lausekkeen 

olemassaolo tarkasteltavassa aineistossa viitannee siihen, että rikosjutun käsittelyssä 

tulee yksityiskohtaisella teonkuvauksella olemaan merkittävä rooli. Kun 

rikos rikoksen rikoksesta rikokseen 
lievä* *yritys tuomita*   

törkeä* * tunnusmerkistö on tuomittava* 
syyllistyä 
menettelyllään* 

(pvm) tehty*   epäillä* * syyllistynyt 
* olla tehty 
(tapa)  syyte*  

(pvm) 
tapahtunut*   hylätä syyte* epäillä 

syyllistyneen* 

lukea syyksi*   vaatia rangaistusta*  

syyksi luettu*   rangaistus* katsoa syyllistyneen* 

 *olla 
kokonaisuutena 
arvostellen 
(lievä/ 
/vähäinen/ 
törkeä) 

  

(tuomita)* 
päiväsakkoon / 
sakkoon/ vankeuteen/ 
ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen / 
ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen 

todeta syyllistyneen* 
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rikosnimikkeenä on esimerkiksi törkeä pahoinpitely, tarkoittaa tämä todennäköisesti 

sitä, että tulkki joutuu oikeuskäsittelyä varten tutustumaan perusteellisesti eri 

ruumiinosien, vammojen ja toisen vahingoittamiseen käytettävien esineiden 

nimityksiin kummallakin työkielellään. 

Genetiivimuodon rikoksen yleisin kollokaatio on [teko/menettely] täyttää *:n 

tunnusmerkistön, joka on oikeuskielessä vakiintunut lauseke ja oikeudellinen 

tapahtuma. Kollokaation termi on rikoksen tunnusmerkistö, eli niiden tunnusmerkkien 

kokonaisuus, jotka kuuluvat tiettyyn rikokseen (TTP s.v. rikostunnusmerkistö). Tulkki 

voi myös tässä tapauksessa hyödyntää lausekkeen olemassaoloa aineistossa ja tutustua 

kunkin käsiteltävän rikosnimikkeen tunnusmerkistöön, joka löytyy Suomen rikoslaista 

kyseisen rikosnimikkeen kohdalla. Toinen genetiivimuodon yleinen kollokaatio on 

itsenäisenä rikosnimikkeenä toimiva rikoksen yritys.  

Kollokaatiot, joissa lähtötermi esiintyy elatiivissa (rikoksesta) tai illatiivissa 

(rikokseen), ovat lähes yksinomaan predikaattirakenteita, eli ilmaisuja, jotka 

linkittävät yhteen oikeudellisen prosessin agentteja ja tapahtumia, esim. elatiivissa 

epäillä/vaatia rangaistusta *:sta tai tuomita/hylätä syyte *:sta. Elatiivia seuraa usein 

myös syyttäjän vaatima tai oikeuden määräämä rangaistus, jolloin kollokaationa on 

tuomita *:sta (tiettyyn) rangaistukseen. Analyysi osoittaa myös, että verbin 

partisiippimuoto elatiivi-muotoisen pääsanan lähimpänä kollokaattina sekä pääsanaa 

kuvailevana ja luokittelevana määritteenä on hyvin yleinen (esim: tuomita [tiettynä 

ajankohtana] tapahtuneesta *:sta). 

Rikosnimikkeen illatiivimuoto (rikokseen) tarkasteltavan aineiston kollokaatioissa 

esiintyy yksinomaan silloin, kun rikosprosessin eri vaiheissa ilmaistaan 

oikeuslaitoksen kanta vastaajan rikokseen syyllistymiseen, esim. 

epäillä/katsoa/todeta/ (vastaajan) syyllistyneen *een.  

Olen venäjänkielisten vastineiden esittelyssä alla ryhmitellyt edellisen alaluvun 

kollokaatiot ns. kollokaatioperheisiin kollokaation kontekstin mukaan. 

Kollokaatioperheitä ovat rikoksen määritteiden kollokaatiot, oikeuslaitoksen ja 

syyttäjän tekojen ja ilmaisujen kollokaatiot sekä rikokseen syyllistymisen kollokaatiot. 

Uskoakseni tällainen ryhmittely auttaa tulkkia navigoimaan sanastossa nopeammin. 

Suomenkieliset ja venäjänkieliset kollokaatiotietueet on merkitty fi- ja ru-lyhenteillä. 
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Syytettyyn viittaan A-kirjaimella. Alla olevassa taulukossa 3 esittelen analysoidussa 

aineistossa havaittuja rikosten määritteitä:  

fi ru 

lievä rikos негрубое нарушение закона / негрубое преступление  

törkeä rikos грубое нарушение закона / грубое преступление 

rikos on tehty (miten?) преступление совершено (как?) 

tehty/ tapahtunut rikos совершенное/ произошедшее преступление 

rikos on kokonaisuutena arvostellen 
по признакам, относящимся к оценочным 
категориям, преступление является 

   

A:n syyksi luettu rikos  преступление, вменяемое в вину А 

rikoksen tunnusmerkistö признаки состава преступления 
rikoksen yritys покушение на преступление 
  

Taulukko 3. Rikoksen määritteiden kollokaatiot 

Taulukossa 3 termien нарушение закона (suorana käännöslainana lain rikkominen) ja 

преступление rinnakkainen käyttö rikoksen vastineina perustuu niiden 

käyttöyhteyteen. Ensimmäiset vastine-ehdotukseni негрубое нарушение закона ja 

грубое нарушение закона seuraavat poliisisanastossa (Laakso 2013) ehdotettuja 

vastineita. Ehdotus jälkimmäisistä vastineista (yksinkertaistaen негрубое 

преступление ja грубое преступлениe) perustuu käytännön syihin, kuten 

tulkkausajan säästöön. Ensimmäisessä ehdotuksessa joutuu tulkki venäjänkielistä 

vastinetta muodostaessaan mainitsemaan, minkä lain rikkomisesta on kyse, mikä 

saattaa pidentää tulkkausta alkuperäiseen ilmaukseen nähden. Se on kuitenkin 

yksiselitteinen ja tyhjentävä vastine, jota tulkki voi esimerkiksi käyttää 

rikosnimikkeen ensimmäisten mainintojen yhteydessä. Kun ei olennaista väärin 

käsittämisen riskiä enää ole, saattaa tulkki tarvittaessa siirtyä ilmaisussa lyhennettyyn, 

tulkkausta nopeuttavaan synonyymivastineeseen. Pidän myös vastineen 

преступление käyttöä perusteltuna silloin, kun. tulkki puhuu rikoksesta yleisellä 

tasolla. 
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Venäjän rikoskoodeksissa olevien vastineiden (преступление небольшой тяжести 

ja тяжкое преступление) käyttö vastineina lievälle ja törkeälle rikokselle on 

ongelmallista kohdekielisten termien taustalla olevien käsitteiden vuoksi. Venäjän 

rikoskoodeksi määrää rikoksista luokituksella преступление небольшой тяжести 

преступление '' enintään 3 vuotta vankeutta, ja rikoksista luokituksella тяжкое 

преступление, 'törkeä rikos' enintään 15 vuotta vankeutta (Consultant 2021). 

Suomessa lievistä rikoksista ei voi saada vankeusrangaistusta, ja törkeistä rikoksista 

määrätään enintään 10 vuoden vankeusrangaistus. Oikeusjärjestelmien käsitteet 

termien taustalla eroavat siis huomattavasti. Venäjällä on lisäksi käytössä luokitus 

особо тяжкое преступление 'erityisen törkeä rikos', josta rangaistuksena on 

vähintään 10 vuotta vankeutta. 

Alla oleva taulukko 4 koostuu rikosnimikkeille yleisistä predikaattirakenteista, eli 

substantiivi + verbi -kollokaatioista, joilla ilmaistaan oikeuden ja syyttäjän 

kannanottoja sekä tekoja, jotka vievät oikeudellista tapahtumaa eteenpäin. Niissä 

substantiivitermi yhdistyy verbiin erikoistaen verbin merkityksen juridisessa 

käyttöyhteydessä: 

fi ru 
vaatia A:lle rangaistusta 
rikoksesta требовать наказания А за совершенное преступление 

epäillä A:ta rikoksesta подозревать А в совершении преступления 
katsoa A:n syyllistyneen 
rikokseen считать А виновным(-ой) в совершении преступления 

syytetyn syyksi luetaan rikos подсудимому вменяется в вину преступление  
todeta A:n syyllistyneen 
rikokseen 

признать А виновным(-ой) в совершении преступления 

tuomita A rikoksesta 
осудить А за преступление/ за совершение 
преступления 

hylätä syyte rikoksesta отклонить обвинение в совершении преступления 

Taulukko 4. Oikeuslaitoksen ja syyttäjän tekojen ja ilmaisten kollokaatiot 

Oikeuslaitoksen tekoja ja kannanottoja ilmaisevilla kollokaatioilla, kuten esimerkiksi 

lukea A:n syyksi rikos/ katsoa A:n syyllistyneen rikokseen sekä tuomita A rikoksesta, 

on kaikilla oma sisällöllinen erityismerkityksensä ja paikkansa oikeusjutun etenemisen 
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hierarkiassa, eivätkä ne välttämättä ole vapaasti vaihdettavissa keskenään, vaikka 

nopeasti katsottuna näin saattaisi olettaa.  

Taulukossa 5 ilmaistaan syytetyn toimintaa oikeuslaitoksen tai syyttäjän 

näkökulmasta. Jälkimmäisessä esimerkissä mukana on oikeuskielen täsmentävä 

määrite menettelyllään. 

fi ru 

syyllistyä rikokseen быть виновным в преступлении/ совершить преступление 

syyllistyä menettelyllään 
rikokseen быть виновным в преступлении вследствие своих деяний 

Taulukko 5. Rikokseen syyllistymisen kollokaatiot 

7.2 Rikosnimikkeiden terminologiset kokonaiskehykset 

Aloitan tämän alaluvun määrittelemällä rikosnimikkeistä rakentamani kehysten 

sisältämät semanttiset roolit, joita ovat agentti, tapahtuma, kokija ja seuraus ja roolien 

sisällöt. Tämän jälkeen esittelen rikosnimikekohtaiset terminologiset makrokehykset, 

joita kutsun rikosnimikekohtaisiksi kokonaiskehyksiksi. 

Kehysanalyysin semanttiset roolit 

Agentti ja kokija 

Lähtötermeilläni toteutetun konkordanssihaun tulosten analyysin perusteella voin 

erottaa aineistosta neljä pääasiallista agenttia: oikeus, valtio, syytetty ja kokija. 

Tarkastelen niitä tarkemmin alla.  

- Agentit oikeus ja valtio. Tähän ryhmään kuuluvat oikeuslaitos (aineistossa 

käräjäoikeus, hovioikeus) ja valtiota edustava syyttäjälaitos (syyttäjä), sekä joissakin 

rikosnimikkeissä myös valtiota edustava Tullihallitus. Nämä agentit on 

kehysanalyysissä yhdistetty samaan ryhmään käytännön syistä, vaikka ne edustavat eri 

intressejä oikeusprosessin aikana (agentti oikeus on neutraali osapuoli). 

Oikeuslaitoksen ja valtion ryhmittely samaan makrokehykseen helpottaa kuitenkin 

kollokaatioiden terminologista jäsentelyä ja sanaston rakentamista. 
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- Agentti syytetty (aineistossa viitattu kirjaimella A tai oikeuskäsittelyyn liittyvillä 

termeillä) on agentin roolissa syyllistynyt rikokseen ja on rikoksen tekijä. Samalla hän 

on kuitenkin myös kokija, eli oikeuslaitoksen kannanottojen ja tuomion, syyttäjän 

rangaistusvaatimuksen sekä mahdollisen rangaistuksen kohde. Päädyin yhdistämään 

nämä kaksi roolia, sillä kyse on yhdestä ja samasta tahosta, ja tulkille tapahtuman 

kokonaisvaltaisen ja nopean terminologisen hahmottamisen kannalta on tärkeä, että 

tämä ns. kaksoisrooli näkyy myös terminologisessa kehysanalyysissä.  

Juridisissa teksteissä etenkin oikeuslaitoksen teot ilmaistaan oikeuskielen käytännön 

mukaan usein etäisessä ja passiivisessa muodossa, joka häivyttää tekijän. 

Kehysanalyysissä tämä on ongelmallista, sillä oikeuslaitoksen kohdalla käytettävä 

passiivi vaikeuttaa agentin hahmottamista ja selvän tapahtumakulun rakentamista 

semanttisten roolien näkökulmasta. Näin olenkin päättänyt käyttää vain aktiivimuotoja 

kohdissa, jotka makrokehyksiä yhdistävien verbien kohdalla kuvastavat 

oikeuslaitoksen kannanottoja, tekoja ja ilmaisuja. Agentin syytetty kohdalla olen 

kuitenkin joissakin tapauksissa säilyttänyt passiivimuodot, sillä vaikka syytetty 

kielitieteellisestä näkökulmasta on oikeuslaitoksen toiminnan kohteena esimerkiksi 

lauseessa (syytetty tuomitaan), on sanastotyötä tehdessä helpompi ajatella häntä 

passiivisesti ilmaistun toiminnan aktiivisena tekijänä (eli, että hän ns. tulee 

tuomituksi). Tämä on perusteltua myös vastinehaun näkökulmasta, sillä esimerkiksi 

yllä oleva kollokaatio syytetty tuomitaan, kääntyy venäjäksi refleksiivimuotoon 

обвиняемый приговаривается, ikään kuin subjekti kohdistaisi toimintaa itseensä. 

Syytetyn toiminnasta olen käyttänyt ilmaisuja tuomitaan ja on tuomittava. Tämä on 

kehysanalyysiä ja sen visuaalista hahmottamista helpottava tekninen ratkaisu, joka ei 

vaikuta kollokaatioiden merkityksen muodostumiseen. 

Tapahtuma 

Rikosnimikkeellä on kehysanalyysissä mielenkiintoinen asema. Tarkastelemissani 

teksteissä ja lopullisessa kehysanalyysissä rikosnimike toimii ensisijaisesti 

tapahtumana ja rikosnimikekohtaisena kokonaiskehyksenä mutta kielitieteellisestä 

näkökulmasta myös agenttina, kuten virkkeissä ”Huumausainerikos kattaa vaaran 

aiheuttamisen…”, tai ”Huumausainerikos on myös tyypillisesti luonteeltaan sellainen 

rikos, joka voi tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä” (KORP: huumausainerikos). 

Tästä huolimatta sanaston käytettävyyden näkökulmasta ei ole perusteltua pitää rikosta 
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agenttina, sillä kehysanalyysissä se kuvastaa tapahtumaa toimien samalla 

rikosnimikkeen kokonaiskehyksenä. Kehysanalyysissä agenttiroolin voi muokata 

rikoksen piirteiksi muodostamalla rikosta kuvaavia, lyhyitä partisiippirakenteita, kuten 

esimerkiksi huumausainerikos à vaaraa aiheuttava, huomattavaa taloudellista 

hyötyä tuottava. Nämä helpottavat ymmärtämistä, mutta tulkkaustilanteessa tulkki voi 

tarvittaessa palata ilmaisun alkuperäiseen muotoon. Kehysanalyysissä rikoksen 

semanttinen rooli on tapahtuma, ja partisiippirakenteet sitä kuvaavia määritteitä, jotka 

on tämän tutkielman kehysanalyysissä nimetty tapahtuman juridisiksi piirteiksi.  

Seuraus 

Kehysanalyysissä tapahtuman seuraus on rangaistus tai vaihtoehtoisesti syytteiden 

hylkääminen. Tässä kehysanalyysissä olen kuitenkin sisällyttänyt seuraukseen vain 

rikoksesta tuomittavat rangaistukset, sillä niihin liittyvä terminologisen tiedon hallinta 

on erittäin olennaista. Syytteiden hylkäämiseen liittyvä terminologinen kenttä on 

huomattavasti suppeampi. Selkeyden vuoksi olen tarkistanut rikosnimikekohtaiset 

vähimmäis- ja enimmäisrangaistukset Suomen rikoslain (RL) relevanteista kohdista. 

Analyysi paljastaa, että tarkasteltavan rikosnimikkeen yhteydessä esiintyy melkein 

poikkeuksetta myös muita rikosnimikkeitä, sillä yhdessä oikeusjutussa voidaan 

käsitellä useampaa syytekohtaa. Nämä rikosnimikkeet ovat myös yhdistettävissä 

lähtötermin kollokaatteihin, mikä koskee etenkin kaikille rikosnimikkeille yhteisiä 

predikaattirakenteita, kuten esimerkiksi ”A:n katsotaan syyllistyneen ampuma-

aserikokseen, laittomaan uhkaukseen ja murhan yritykseen” (KORP: ampuma-

aserikos). Tästä syystä olen sisällyttänyt myös nämä muut teonkuvauksesta ilmenevät 

rikosnimikkeet lopullisiin rikosnimikekohtaisiin kokonaiskehyksiin otsikolla Muita 

rikokseen liittyviä rikosnimikkeitä. Huomioimalla muutkin lähtötermin läheisyydessä 

esiintyvät rikosnimikkeet voi tulkki saada toimeksiantokohtaiseen sanastoonsa 

arvokasta terminologista lisätietoa, ja ymmärtää käsiteltävän rikoksen eri osa-alueet 

kokonaisvaltaisena tapahtumana, mikä onkin kehysanalyysin tavoitteita.  

Seuraavassa kehysanalyysissä olen ryhmitellyt rikosnimikkeet rikoslaissa olevien 

rikosten kategorioiden mukaan aserikoksiin (ampuma-aserikos), liikennerikoksiin 

(rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen), huumausainerikoksiin 

(huumausainerikos), henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin (pahoinpitely), 

omaisuusrikoksiin (varkaus, näpistys, petos), rikoksiin julkista taloutta vastaan 



49 

 

(veropetos), sekä väärennysrikoksiin (väärennys). Tällainen ryhmittely sanastotyössä 

on perusteltua, sillä saman ryhmän alle kuuluvat rikokset jakavat samoja piirteitä ja 

niihin liittyy näin ollen myös yhteisiä termejä. Tämä on olennaista tulkille myös siksi, 

että samaan ryhmään kuuluvat rikosnimikkeet käsitellään usein samassa oikeusjutussa. 

Kuvissa 6–15 on rikosnimikkeiden yhteyteen sulkeisiin merkitty hakusanana käytetyn 

rikosnimikkeen tutkimusaineistosta tuottamat osumat KORP -liittymässä.  

7.2.1 Aserikokset: ampuma-aserikoksen terminologinen kehys 

Kehysanalyysini ensimmäinen rikosnimike oli ampuma-aserikos. Lähtötermin 

korpuspohjainen haku juridisesta korpuksesta tuotti 201 osumaa, jotka analysoin 

alaluvussa 6.3 kuvaamallani tavalla, vuorotellen vasemman ja oikean kontekstin 

mukaan osumat järjestäen. Syytettyyn viitattiin aineistossa rikoksentekijänä tai 

luvanhaltijana: jälkimmäinen viittaa aseluvan omistukseen ja esiintyy syytettyyn 

viitattaessa vain tämän rikosnimikkeen kohdalla.  

 

Kuva 6. Ampuma-aserikoksen terminologinen kehys 
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Olettamukseni siitä, että tuomittavat rangaistukset esiintyvät rikosnimikkeiden lähellä, 

pitää paikkaansa: sanastotyön ja selkeän rikosnimikekohtaisen kehyksen 

näkökulmasta tärkeitä ovat kuitenkin rikosten eri asteista tuomittavien rangaistusten 

raja-arvot. Niiden selvittämiseksi päädyin ensimmäisen kollokaatiohaun jälkeen 

käyttämään Suomen rikoslakia, mikä osoittautui nopeaksi ja yksiselitteiseksi. 

Rangaistuksiin liittyen tarjosi korpusanalyysi kuitenkin yllättäviä etuja: yllä olevasta 

ampuma-aserikoksen kehysanalyysistä käykin ilmi, että rikoksista tuomittavien sakko- 

tai vankeusrangaistusten lisäksi korpusanalyysi tarjoaa tietoa muistakin 

seuraamuksista, joihin syytetty tuomitaan käsiteltävän rikoksen yhteydessä. Edellä 

olevassa ampuma-aserikoksen kehysanalyysissä rikoksentekovälineen menettäminen 

valtiolle on tästä yksi esimerkki. Muita esimerkkejä ovat muut rikokseen liittyvät 

rikosnimikkeet, joita yleensä käsitellään samassa oikeudenkäynnissä ja jotka näin 

vaikuttavat myös rangaistuksen mittaamiseen. Niiden lisääminen kehysanalyysissä 

seurauksen makrokehykseen tekee oikeustulkin sanastosta kokonaisvaltaisemman ja 

auttaa tulkkia ennakoimaan toimeksiannon terminologista kenttää. 

 

7.2.2 Liikennerikokset: rattijuopumuksen ja liikenneturvallisuuden 

vaarantamisen terminologiset kehykset 

Kehysten 7 ja 8 rikosnimikkeet (rattijuopumus, 1 074 osumaa ja liikenneturvallisuuden 

vaarantaminen, 685 osumaa), kuuluvat Suomen rikoslaissa liikennerikoksiin. Niiden 

mielenkiintoinen piirre kehysanalyysin ja kollokaatiohaun kannalta on se, että ne 

melkein poikkeuksetta esiintyvät oikeusjutuissa rinnakkain, joskin 

liikenneturvallisuuden vaarantamiseen voi syyllistyä ilman rattijuopumusta, mutta 

analysoidun aineiston perusteella hyvin harvoin toisin päin. Agenttiin syytetty viitataan 

teonkuvauksissa ja tuomion perusteluissa myös nimellä kuljettaja, ja etenkin 

rattijuopumuksen kohdalla syytetty tuomitaan sakon tai vankeusrangaistuksen lisäksi 

myös jonkin muotoiseen ajokieltoon. Liikenneturvallisuuden vaarantamiseen 

syyllistyvät tuomioiden perusteella jonkin verran taksinkuljettajat, ja heidän 

tuomioissaan näkyy rangaistuksissa ajoittain myös taksinkuljettajan ajoluvan 

peruuttaminen. 
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Kuva 7. Rattijuopumuksen terminologinen kehys 

Rattijuopumuksen kohdalla keskeisessä roolissa rangaistuksen mittaamisessa on 

ajoneuvon kuljettajan veren tai uloshengitysilman alkoholipitoisuus. Korpuksista 

löytyvistä tuomioiden perusteluista viitataan usein syytetyn veri- tai 

puhalluskokeeseen, ja tulkin on siksi hyvä olla selvillä tuomion kovuuteen 

vaikuttavista alkoholipitoisuuksien raja-arvoista ja mittausyksiköistä (verikokeessa 

promille ja puhalluskokeessa milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa). 

Rattijuopumuksen kohdalla tulkin kannattaa ottaa huomioon, että syytetty on voinut 

nauttia muutakin kuin alkoholia, yhtenä esimerkkinä tästä rattijuopumuksen 

yhteydessä esiintyvät rikosnimikkeet huumaantuneena ajaminen ja huumausaineen 

käyttörikos. Silloin olennaista on myös hallita huumausaineisiin liittyvä sanasto. 
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Kuva 8. Liikenneturvallisuuden vaarantamisen terminologinen kehys 

Mielenkiintoinen seikka liikenneturvallisuus- ja rattijuopumusrikoksissa on se, että 

Venäjällä ne ovat lähtökohtaisesti hallinnollisia lainrikkomuksia. Rikosoikeudellinen 

vastuu niistä alkaa vasta silloin, jos rikkomuksesta aiheutuu toiselle vakava vahinko, 

kuten vamma tai kuolema (Heinonen 2021: 17). Tämä ero maiden rikosoikeudellisen 

vastuun kynnyksessä ei välttämättä ole Venäjältä kotoisin olevalle tekijälle selvä, jos 

hän syyllistyy kyseisiin rikoksiin Suomessa.  

Kehysanalyysin kollokaatioiden vastinemuodostus etenkin liikennerikosten kohdalla 

tekee näkyväksi suomen ja venäjän kielten väliset erot, ja samalla haasteellisuuden 

vastinemuodostuksessa. Tämä johtuu sekä suomen kielen luonteesta agglutinoivana ja 

yhdyssanoja produktiivisesti muodostavana kielenä, että venäjän juridisen kielen 

erittäin täsmällisestä ja tyhjentävästä luonteesta. Esimerkiksi rattijuopumus kääntyy 

venäjäksi управление транспортным средством (находясь) в состоянии 

алкогольного опьянения, 'kulkuneuvon ohjaaminen (alkoholista) juopuneessa 

olotilassa ollessaan', jolloin maininta juopuneisuudesta tulee aivan vastineen lopussa. 

Tällaisissa tapauksissa on tulkin olennaista hallita kohdekielen vastineita niin 

perusteellisesti, ettei niiden muodostus tulkkauksen aikana vaaranna koko tulkkauksen 
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etenemistä. Venäjän kieli tarjoaa kuitenkin yllättäviä ratkaisuja muutamaan 

tilanteeseen, jossa vastine muodostuu lähtökielen kollokaatioon nähden kohtuuttoman 

pitkäksi, nimittäin lyhenteiden muodossa. Venäjän kielen suosittu tapa käyttää 

normitettuja lyhenteitä esimerkiksi tarkastelemani aineiston termeistä транспортное 

средство (ТС) 'kulkuneuvo', tai правила дорожного движения (ПДД) 

'liikennesäännöt', antavat nähdäkseni tulkillekin liikkumavaraa ja mahdollistavat sen, 

että tulkki siirtyy niiden käyttämiseen tulkkauksen edetessä, sillä väärin 

ymmärtämisen riskiä ei silloin liene enää olemassa. Tällaiset lyhenteet ovat Venäjällä 

myös yleiskielisessä käytössä.   

 

7.2.3 Huumausainerikokset: huumausainerikoksen terminologinen kehys 

Lähtötermi huumausainerikos tuotti 1 540 korpusosumaa. Huumausainerikoksia on 

vain ns. perusmuotoisia ja törkeitä, ei lieviä. Analyysin pohjalta vaikuttaa lisäksi siltä, 

että huumausainerikos hyvin harvoin toimii itsenäisenä rikosnimikkeenä, vaan 

koostuu useamman muun huumeisiin liittyvän rikosnimikkeen kokonaisuudesta, mikä 

ennakoi sanastotyön haasteita ja temaattisesti moniulotteista oikeuskäsittelyä. 

Esimerkiksi rikosnimikkeet huumausainerikoksen valmistelu ja huumausainerikoksen 

edistäminen antavat paljon tilaa rikosta ympäröivien olosuhteiden kuvauksille, ja näin 

tulkin on todennäköisesti oltava varautunut siihen, että oikeuskäsittelyssä on paljon 

seikkaperäistä puhetta, joka sisältää runsaasti erikoisalasanastoa. 
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Kuva 9. Huumausainerikoksen terminologinen kehys 

Huumausainerikoksissa vaikuttaa huumausaineen määrä ja laatu olennaisesti 

rangaistuksen mittaamiseen, ja rikosjutussa käsiteltävään aineistoon saattaa näin 

sisältyä huumaavien aineiden ja yhdistelmien nimiä ja luokituksia, sekä niiden 

vaikutusten kuvauksia. Toinen huumausainerikosten piirre on se, että niihin liittyy 

usein rikoksentekijän kuuluminen järjestäytyneeseen rikollisryhmään – rikosnimike ja 

seikka, jota ei voi pitää vähäisenä tulkin harkitessa toimeksiannon vastaanottamista. 

Muihin juridisiin piirteisiin liittyy törkeän huumausainerikoksen yhteydessä usein 

maininta siitä, että huumausainerikos on huomattavaa taloudellista hyötyä tekijälleen 

tuottava. 

 

7.2.4 Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset: pahoinpitelyn 

terminologinen kehys 

Kaikista analysoiduista rikosnimikkeistä tuotti pahoinpitely korpuksessa eniten 

osumia, 2 262 kappaletta. Pahoinpitelyn kuvauksissa korostuu ns. tapahtuman 
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juridisten, rangaistukseen vaikuttavien piirteiden runsaus. Seikkaperäisillä sekä 

syytettyyn että uhriin liittyvillä syyn ja seurauksen kuvauksilla on keskeinen rooli. 

 

Kuva 10. Pahoinpitelyn terminologinen kehys 

Korpusanalyysin kollokaatiohaku auttaa havainnoimaan pahoinpitelylle tyypillisiä 

piirteitä, joihin useimmiten kuuluu lääketieteellinen sanasto. Törkeistä 

pahoinpitelyistä aiheutuu uhrille melkein poikkeuksetta vamma ja sitä seuraa 

tilapäinen tai pysyvä terveydellinen haitta (aineistossa esim. ruumiinvamma, 

aivovamma, työkyvyttömyys), joista lääkärin lausuntoon perustuvat kuvaukset 

sisältyvät aineistoon. Uhrille aiheutetun haitan laatu ja vakavuus vaikuttavat 

rangaistuksen mittaamiseen, ja perusteluista löytyy edellä analysoituihin 

rikosnimikkeisiin verrattuna uusia juridisia piirteitä, kuten nuorena henkilönä tehty 

sekä kohdistettu puolustuskyvyttömään. Ennen vastinehakua jouduin selvittämään 

Suomen poliisin nettisivuilta (Poliisi), mitä suomen rikosnimike nuorena henkilönä 

tehty rikos konkreettisesti tarkoittaa, ja päädyin sen kohdalla selittävään käännökseen: 
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преступление, совершенное лицом возраста от 15 до 20 лет, (15–20-vuotiaan 

henkilön tekemä rikos). 

 

7.2.5 Omaisuusrikokset: varkauden, näpistyksen ja petoksen terminologiset 

kehykset 

Kuvissa 11–13 esitettyjen kehysten mukaisiin omaisuusrikoksiin kuuluvasta 

rikosnimikkeestä ovat varkaus (1 740 osumaa) ja näpistys (184 osumaa) sisällöllisesti 

lähellä toisiaan, mutta näpistys on varkautta lievempi omaisuuden anastamisen muoto 

(kuitenkin varkaudesta erillinen rikosnimike). Aineiston perusteella liittyvät 

varkausrikokset usein alkoholin tai huumeiden käyttöön sekä useisiin luvattomiksi 

luokiteltuihin tekoihin (esim. luvaton käyttö tai luvattoman käytön yritys). 

 

Kuva 11. Varkauden terminologinen kehys 
 

Kuvassa 12 esitettyjen näpistysrikosten tunnusomainen piirre on, että muutkin 

tapahtumaan liittyvät rikosnimikkeet ovat usein lieviä (esim. lievä kavallus, lievä 

vahingonteko), ja näpistyksestä voidaan tuomita vain sakkoon. Näpistysrikoksiin 

liittyy, samalla tavalla kuin varkauksiinkin, usein huumausainerikoksia. Tapahtuman 
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juridisissa piirteissä näkyvät tuomiota todennäköisesti alentavat perustelut, kuten 

nuorena henkilönä tehty ja täyttä ymmärrystä vailla tehty.  

 

Kuva 12. Näpistyksen terminologinen kehys 

 

Petos, omaisuusrikosten ryhmän viimeinen rikosnimike, tuotti 1 626 osumaa (kuva 

13). Aineiston analyysi paljastaa, että petoksen tarkoitus on poikkeuksetta rahallisen 

hyödyn saaminen, ja petoksen ilmentymät hyvin monimuotoiset: tekijänä voi olla joko 

yksityishenkilö tai yhtiö, ja petos kohdistua toiseen yksityishenkilöön, valtioon tai 

yritykseen. Petoksen motiivina ovat usein velat, taloudelliset edut (avustukset, tuet, 

vakuutuskorvaukset) ja varallisuus. Korpusanalyysi paljastaa, että petosrikosten 

sanasto liikkuu hyvin abstraktilla tasolla, jossa numeroilla ja päivämäärillä on 

merkittävä rooli. Tämän perusteella oletan, että juuri petosrikoksia koskeva 

toimeksianto voi olla tulkille kognitiivisesti hyvin kuormittavaa silloin, kun kyse on 

paljon todistusaineistoa käsittävistä, pitkään jatkuneista rikoksista. Huomattavaa on, 

että sähköisten yhteyksien yleistymisen myötä on yksityishenkilöihin kohdistuvien 

petosten määrä (esim. maksuvälinepetokset, pankkitunnusten ”kalastusyritykset” 

yms.) kasvanut huomattavasti viime vuosikymmeninä, mikä heijastuu myös 

rikostilastoissa.   
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Kuva 13. Petoksen terminologinen kehys 
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7.2.6 Rikokset julkista taloutta vastaan: veropetoksen terminologinen kehys 

Veropetos (1 739 osumaa) kuuluu rikoksiin julkista taloutta vastaan ja on Suomen 

yleisin talousrikos (Lahtinen 2020). 

 

Kuva 14. Veropetoksen terminologinen kehys 

Aineiston analyysi paljastaa, että verorikokset koskevat yksityishenkilöiden kohdalla 

usein henkilökohtaista verotusta ja yritysten kohdalla arvonlisäverotusta tai 

liiketoimintaa (mukaan lukien tavaroiden tullaamiseen liittyvät maksut). Rikoksen 

vakavuutta punnitaan rikoksen suunnitelmallisuuden ja taloudellisen hyödyn määrän 

tavoittelun näkökulmasta. Nämä arviointikriteerit kuten myös törkeää veropetosta 

kuvaava perustelu erittäin raskauttavien asiahaarojen vallitessa tehty, ovat linjassa 

myös petoksen kehyksessä esiintyvien kriteerien kanssa. Sekä törkeästä 

veropetoksesta että törkeästä petoksesta voi seurata enintään neljä vuotta vankeutta. 
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7.2.7 Väärennysrikokset: väärennyksen terminologinen kehys 

Kehysanalyysini viimeinen rikosnimike on väärennys (505 osumaa), jossa keskeinen 

rooli rangaistuksen mittaamisessa on väärennetyn kappaleen laadulla ja 

väärennöksen aiheuttaman vahingon määrällä. Väärennökset kohdistuvat usein 

asiakirjoihin, joilla on oikeudellinen vaikutus, kuten henkilöasiakirjoihin, tai 

erimerkiksi maksuvälineisiin. Väärennöksen kohteina voivat myös olla vero- tai 

kirjanpitotietoihin vaikuttavat tositteet. Maksimirangaistus väärennöksestä on neljä 

vuotta vankeutta. 

 

Kuva 15. Väärennyksen terminologinen kehys 
 

7.3 Yhteenveto aineiston kehysanalyysistä 

Aineiston analyysi osoittaa, että korpuspohjainen juridisten tekstien kehysanalyysi 

soveltuu hyvin oikeuskielen kollokaatioiden selvittämiseen. Analysoimani tekstit 
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sisälsivät runsaasti ilmaisuja oikeuden ja syyttäjän kannanotoista, rikoksen 

vakavuuteen liittyvistä seikoista, syytetyn teoista ja tekojen ominaispiirteistä sekä 

tuomittavista rangaistuksista. Oikeuslaitoksen, syyttäjän ja syytetyn kannanottoja ja 

tekoja sekä rikosnimikkeen tapahtumia vievät eteenpäin ja eri tekijöitä yhdistävät 

predikaattirakenteet (esim. käräjäoikeus lukee syytetyn syyksi, syytetyn katsotaan 

syyllistyneen) ovat yleisiä, ja toistuvat hyvin samanmuotoisina kaikkien rikosten 

kohdalla; oikeuskielen muotovaatimus ja hierarkia asioiden käsittelyssä ovat helposti 

havaittavissa. Edellä olevista esimerkeistä käy ilmi myös termien erikoistunut 

merkitys: yleiskielisten verbien lukea ja katsoa merkitys oikeuskielessä liittyy 

nimenomaan oikeuslaitoksen juridiseen tekoon. 

Oikeuskielen täsmällisyys näkyy kollokaatioissa selkeästi, sillä sellaiset täsmällisyyttä 

palvelevat määritteet kuin syyksi luettu/tapahtunut/tehty/ toistuvat aineistossa 

jatkuvasti. Kiilalauseiden runsaus aiheutti välillä haasteita: läheskään aina ei ollut 

mahdollista pidättäytyä kollokaattien ja kollokaatioiden haussa muodollisen 11 saneen 

tutkimusikkunan sisällä, vaan KWIC-näkymää piti välillä kelata näytöllä hyvinkin 

paljon oikealle tai vasemmalle. Tämä oli hidasta, sillä tietokoneen kelauspalkki ei 

näkynyt kuin vasta aineiston pohjalle kelatessa, jolloin tarkastelemani KWIC-rivi ehti 

kadota; tämä oli analyysin aikaa vievin ja silmämääräisen tarkastelun haasteellisin 

osuus, joka liittynee KORP-liittymän toiminnallisuuteen. Tekstin sidoksisuuden 

tarkastelu koko virkkeen tasolla oli kuitenkin odotettavissa, ja kiilalauseet sisälsivät 

myös arvokasta tietoa tulkin sanastotyön näkökulmasta: ne edustivat usein rikoksen 

luokittelun ja rangaistuksen mittaamisen perusteluja, kuten rikos on kokonaisuutena 

arvostellen, nuorena henkilönä tehty rikos, teko täyttää rikoksen tunnusmerkistön, 

huomioon ottaen rikokseen vahingollisuus jne. Tällaiset kollokaatiot kuuluvat 

tulkattavan asian ydinsisältöön ja ovat rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavina hyvin 

ratkaisevassa roolissa. Ne kuuluvat myös vakiintuneeseen juridiseen fraseologiaan, ja 

edustavat täten juridisten kollokaatioiden ns. vakiosisältöä. Uskoakseni juuri nämä 

ilmaisut myös tarjoavat tulkille eniten haasteita, sillä niitä ei voi jättää pois 

tulkkauksesta ilman, että esityksen asiasisältö ja tuomion perustelut vääristyvät. 

Korpuspohjaisessa analyysissä nämä ilmaisut esiintyvät rikosnimekkeen 

läheisyydessä ja ovat näin myös helposti havaittavissa ja sisällytettävissä 

sanastotyöhön. Kiilalauseet sisälsivät muilta osin myös oikeuskielen ja oikeuden 

ratkaisujen käytännön mukaisesti runsaasti ristiviittauksia relevantteihin lakeihin ja 
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lakipykäliin. En ole kuitenkaan sisällyttänyt niitä analyysiin tai lopulliseen sanastoon, 

sillä ne eivät edusta kollokaatioita. 

Kollokaatiosanaston vastineiden muodostamiseen käytin ns. hybridistrategiaa 

hakemalla vastineita sekä Poliisisanastosta suomi–venäjä (Laakso 2013) ja 

sanakirjoista että Venäjän rikoskoodeksistakin. Ongelmatilanteissa luotin omaan 

kielikompetenssiini ja pyrin mahdollisimman yksiselitteiseen vastineeseen. Huomasin 

aikaisessa vaiheessa, etten Suomen ja Venäjän oikeusjärjestelmien erojen takia voi 

esimerkiksi käyttää kohdekielen vastineita lievälle ja törkeälle rikokselle, sillä niistä 

tuomittavat rangaistukset eroavat maiden oikeuskäytännössä huomattavasti, ja 

Venäjällä käytetään myös Suomesta puuttuvaa luokittelua erittäin törkeä rikos.  

Vastinemuodostuksessa käytin muutaman kerran ilmaisua ”(tietyn) lain rikkominen” 

(«Нарушение закона о…»), eli kirjaimellista käännöslainaa esimerkiksi rikoksesta 

eläinsuojelulain rikkominen – нарушение Закона о защите животных, vaikka 

Venäjän rikoskoodeksin vastaava laki on nimeltään Закон об ответственном 

обращении с животными (vapaasti suomennettuna Laki eläinten vastuullisesta 

kohtelusta). Koen kuitenkin, että on parempi, että oikeustulkki tulkkaa 

informatiivisesti sekä ajansäästön että ilmaisun selkeyden vuoksi, ja tämä 

Poliisisanastosta otettu malli rikosnimikkeen vastineen muodostamiseksi käyttämällä 

käännöslainaa lähdekielen säädösnimikkeestä palvelee hyvin tätä tarkoitusta. Edellä 

esitetyn mukaan olen myös mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt yksinkertaistamaan 

ilmaisua termisynonymian keinoin. Yksi esimerkki tästä on rikosnimike 

huumausainerikokset (ven. преступления, связанные с наркотиками; 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; 

наркопреступления). Edellä olevista olen päätynyt käyttämään lyhyttä ja selkeää 

vastinetta наркопреступление, joka toimii samalla yläkäsitteenä kaikille 

huumausainerikoksille.  

Aineiston analyysi paljasti myös, että oikeuskäsittely harvemmin käsittää vain yhtä 

rikosnimikettä, vaan syytetty syyllistyy monesti useampaan rikokseen, joiden 

rikosnimikkeistä tulkilla pitäisi ihannetilanteessa olla jokaisesta oma relevantti 

sanastonsa. Korpuspohjaisen analyysin arvokas anti onkin, että tällaiset 

säännönmukaisuudet, kuten usein yhdessä esiintyvät rikosnimikkeet (esim. 

rattijuopumus + liikenneturvallisuuden vaarantaminen, huumausainerikos + 
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järjestyneeseen rikollisryhmään kuuluminen, näpistys + huumausaineen käyttörikos, 

tai pahoinpitely + laiton uhkaus + ruumiinvamman aiheuttaminen, mm.) ovat 

kehysanalyysissä hyvin havaittavissa, joten tulkki voi ajoissa ennakoida 

oikeuskäsittelyn laajempaa käsitekenttää. 
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8  POHDINTA JA PÄÄTELMÄT  
 

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut testata kehysanalyysin soveltuvuutta 

oikeustulkin sanastotyöhön. Olen pyrkinyt selvittämään, voiko oikeustulkki 

kehysanalyysin avulla koota rikosnimikekohtaisen kollokaatiosanaston, joka auttaa 

häntä löytämään toimeksiannolle relevantteja termejä niiden käyttöyhteydessään. 

Olettamukseni on ollut, että rikosnimikkeiden yhteydessä esiintyvien kollokaatioiden, 

eli sanojen yhteisesiintymien ja vakiintuneiden ilmaisujen hallinta, auttaa tulkkia 

toimimaan yksittäisiä termejä ylemmällä tasolla ja näin paremmin selviytymään 

kognitiivisesti kuormittavasta oikeustulkkauksesta. Oletin myös, että rikoksista 

tuomittavat rangaistukset tulevat korpuksissa esiintymään rikosnimikkeiden 

läheisyydessä. 

 

Kehysanalyysin ja sen tuloksena syntyneen sanaston lähtökohtana on ollut 

hypoteettinen toimeksiantotilanne, jossa tulkilla ei ole muuta tietoa tulevasta 

toimeksiannosta, kuin tietty rikosnimike. Tutkielman lähtötermit, eli 10 yleisintä 

rikosta tai rikosnimikettä, joista Venäjän kansalaisia on tuomittu suomalaisessa 

oikeudessa, olen poiminut Tilastokeskuksen julkaisemasta tilastosta (TK 2021), ja 

rajannut ainoastaan oikeudessa tuomittuihin vastaajiin vuosina 2015 – 2019. Olen 

tämän jälkeen analysoinut termien yhteydessä esiintyviä sanojen yhteisesiintymiä ja 

vakiintuneita ilmaisuja niiden autenttisessa käyttöyhteydessään, eli juridisten tekstien 

sähköisissä korpuksissa.   

Analyysin tulokset osoittivat, että terminologista kehysanalyysiä voi pitää tehokkaana 

tapana rakentaa relevantti juridinen kollokaatiosanasto oikeustulkin tarpeisiin niin, että 

toimeksianto hahmottuu riippuvuussuhteisena tapahtumana, ja tulkki löytää 

hakutermeihinsä liittyvät kollokaatiot. Vaikka koenkin kehysanalyysin soveltuvan 

hyvin juridisten kollokaatioiden selvittämiseen ja etenkin relevantin käsitekentän 

hahmottamiseen, osoittautui sähköisten korpusten käyttö rikosnimikkeiden 

asiasisällön yksityiskohtaisen hahmottamiseen jokseenkin haasteelliseksi. Tämä voi 

johtua siitä, että tutkimani juridinen korpus sisälsi Korkeimman oikeuden ja 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä, eikä rikosnimikkeiden yksityiskohtaisia 

teonkuvauksia. Säädöstekstien ja oikeuden ratkaisujen korpuspohjainen kehysanalyysi 

soveltunee näin paremmin tuomioistuinkielessä käytettävien kollokaatioiden 
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selvittämiseen. Tämän tutkielman tuloksiin pohjautuvaa jatkotutkimusta tekevän voisi 

olla tarkoituksenmukaista perehtyä syvällisemmin rikosnimikekohtaisten kuvausten 

kollokaatioihin. Silloin aineistoksi soveltunee esimerkiksi Suomen sähköinen 

säädöskokoelma Finlexin tietokanta Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksistä 

(Finlex KKO), jossa ennakkopäätökset on julkaistu kokoteksteinä. Rikokset ovat 

erilaisia, mutta tietyn rikosnimikkeen alla kulkevilla yksittäisillä rikoksilla on hyvin 

todennäköisesti runsaasti yhteisiä piirteitä. Niiden tutkiminen voisi auttaa tulkkia 

perehtymään rikosnimikkeiden tunnuspiirteisiin vielä yksityiskohtaisemmin ja 

syventämään tulkin rikosnimikekohtaista tietoa. Vaihtoehtoinen tapa on myös tutkia 

rikoslain relevantteja kohtia. 

Vastinemuodostuksen analyysi paljasti, ettei useimmille suomen kollokaatioille löydy 

venäjästä suoria vastineita. Tämä ei ole yllättävää, sillä kielet eivät ole sukulaiskieliä 

ja ne ovat myös morfologisesti hyvin erilaiset. Analyysin perusteella venäjänkieliset 

kollokaatiovastineet ovat suomenkielisiä huomattavasti pitempiä, ja niitä joutuu usein 

rakentamaan syntaktisesti päinvastaisessa järjestyksessä. Tämän tiedon valossa 

näyttää tulkin rikosnimikekohtaisella sanastotyöllä olevan valmistautumisessa hyvin 

merkittävä rooli. 

Kehysanalyysi vaikutti alussa haastavalta tavalta rakentaa rikosnimikkeen 

tapahtumakehys lähinnä siksi, että juridisten korpusten tekstit käsittelevät rinnakkain 

useampaa tapahtumankulkua: oikeuslaitoksen kannanottoja, syyttäjän vaatimuksia, 

kuvauksia rikoksen kulusta sekä mahdollisia kuvauksia syytetyn kannanotoista 

syytekohtiin. Tarkemman tarkastelun jälkeen oli kuitenkin mahdollista jäsentää tekstin 

relevantit osat semanttisiksi rooleiksi, ja sieltä edelleen poimia makrokehyskohtaisia 

kollokaatioita. Tutkielmanteon aikana pääsinkin kokeilemaan kehysanalyysiä 

todelliseen, lastensuojeluun liittyvään tulkkaustoimeksiantoon valmistautumiseen 

kieliparissa suomi–puola. Tein kehysanalyysin lastensuojelun kehyksestä pyrkien 

sisällyttämään sanastoon mahdollisimman paljon lastensuojelun aihekenttään liittyviä 

kollokaatioita. Vaikken valmistautumiseen varatussa ajassa ehtinyt kattaa ns. 

lastensuojelukehyksen kaikkia aihehaaroja, koin kehysanalyysin helpottaneen 

esimerkiksi lastensuojelutapahtuman eri agenttien oikeuksiin ja velvollisuuksiin 

liittyvän sanaston hahmottamista. Kollokaatiohakuun tähtäävä kehysanalyysi yhtenä 

lähestymistapana sanastotyöhön voi näin olla todella hyödyllinen työkalu tulkkauksen 
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opiskelijoille ja opettajille, muille tulkeille sekä juridisten tai muiden 

erikoisalasanastojen laatijoille. Tulkit, ja myös kääntäjät, hyötyvät sanastojensa 

kontekstisidonnaisten, idiomaattisten ilmausten tuntemisesta juuri kollokaatioiden 

muodossa, sillä silloin mennään jo lähemmäs tulkkauksen ihanteena pidettyä ”asia 

asialta” eikä ”sana sanalta” -tasoa. Tulkin on yksinkertaisesti helpompi yhdistää 

tulkattava sisältö asiakokonaisuuksiin, jos hän ymmärtää tulkattavan tapahtuman 

laajemmin, taitaa avaintermien yhteisesiintymät kohdekielellään, eikä näin 

tulkkauksen aikana joudu hukkaamaan arvokasta aikaa niiden hakuun. Tämä palvelee 

kaikkia tulkkauksen osapuolia, sillä juridisen termistön oikea käyttö ja välittäminen 

kohdekielelle parantaa tulkattavan oikeusturvaa ja vähentää tulkkausta tilaavien 

viranomaisten epävarmuutta tulkin ammattitaidosta.  

Edellä mainitsemieni sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen pidän esimerkiksi 

monikielisen juridisen kollokaatiotietokannan kehittämistä kehysanalyysiä 

hyödyntäen ajankohtaisena ja erittäin tarpeellisena hankkeena. Laajan, avoimen 

kollokaatiotietokannan kehittäminen hyödyntäisi myös muita tieteenaloja: tutkielman 

analyysi osoitti, että juridinen kollokaatiohaku sivuaa esimerkiksi lääketiedettä ja 

rikosoikeutta. Samalla se sisältää myös kielenulkoista tietoa, kuten esimerkiksi eri 

rikosnimikkeiden taipumusta esiintyä yhdessä, ja voi näin rikosoikeudessa vaikuttaa 

esimerkiksi lainsäädännöllisiin hankkeisiin. 
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Liite 1. Lähtötermien valinta Tilastokeskuksen tietokannasta  

 

 

 

 



 
 

 

1 

Liite 2. Rikosnimikkeiden suomi–venäjä-kollokaatiosanasto 

Rikosnimikkeille yhteiset kollokaatiot 

fi rikos ja sen piirteet 

ru преступление и его черты 

 

fi syyllistyminen rikokseen 

ru виновность в совершении преступления 

fi ru 

syyllistyä rikokseen 
быть виновным(-ой) в преступлении/ совершить 
преступление 

syyllistyä menettelyllään rikokseen 
быть виновным(-ой) в преступлении вследствие 
своих деяний 

fi ru 

A:n syyksi luettu rikos преступление, вменяемое А в вину 

lievä rikos vs. törkeä rikos 

негрубое нарушение закона (негрубое 
преступление) | грубое нарушение закона (грубое 
преступление) 

nuorena henkilönä tehty rikos  
преступление, совершенное лицом возраста от 15 
до 20 лет 

puolustuskyvyttömään kohdistettu 
rikos 

преступления против беззащитного или 
беспомощного лица 

rangaistus rikoksesta наказание за (совершенное) преступление 

rikoksen tunnusmerkistö признаки состава преступления 

rikoksen yritys покушение на преступление 
rikos on kokonaisuutena 
arvostellen 

по признакам, относящимся к оценочным 
категориям, преступление является 

rikos on omiaan aiheuttamaan 
vaaraa преступление может поставить под угрозу 

rikos on tehty (miten?) преступление совершено (как?) 

tahallinen rikos vs. 
tuottamuksellinen rikos 

умышленное преступление (преступление 
совершенное с прямым умыслом) | преступление, 
совершенное с косвенным умыслом 

tehty/ tapahtunut rikos совершенное/ произошедшее преступление 
täyttä ymmärrystä vaille tehty 
rikos 

преступление, совершенное в состоянии 
невменяемости 

vaaraa aiheuttava rikos преступление, ставящее под угрозу 



 
 

 

2 

fi oikeuslaitoksen ja syyttäjän teot ja ilmaisut  

ru действия и выражения органов судебной власти и обвинителя 

fi ru 

epäillä A rikoksesta подозревать А в совершении преступления 

hylätä syyte rikoksesta отклонить обвинение в совершении преступления 

katsoa A:n syyllistyneen rikokseen 
находить А виновным(-ой) в совершении 
преступления 

lukea A:n syyksi rikos вменить подсудимому в вину преступление 

todeta A:n syyllistyneen rikokseen 
признать А виновным(-ой) в совершении 
преступления 

tuomita A rikoksesta 
осудить А за преступление/ совершение 
преступления 

vaatia A:lle rangaistusta rikoksesta 
требовать наказания А за совершенное 
преступление 

 

Rikosnimikekohtaiset kollokaatiot 

fi ASERIKOKSET 

ru ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОРУЖИЕМ 

fi аmpuma-aserikos 

ru преступление, связанное с совершением незаконных действий̆ в 

отношении огнестрельного оружия; нарушение Закона об 

огнестрельном оружии 

fi syyttäjä vaatii luvanhaltijalle rangaistusta törkeästä ampuma-aserikoksesta  

ru обвинитель требует наказания владельца лицензии за тяжкое преступление, 

связанное с совершением незаконных действий в отношении огнестрельного 

оружия (jatkossa: за грубое нарушение Закона об огнестрельном оружии) 

fi luvanhaltija on syyllistynyt ampuma-aserikokseen 

ru владелец лицензии виновен в нарушении Закона об огнестрельном оружии 

 

fi käräjäoikeus katsoo/toteaa A:n syyllistyneen lievään/ törkeään ampuma-

aserikokseen 



 
 

 

3 

ru суд первой инстанции находит/признает А виновным(-ой) в 

негрубом/грубом нарушении Закона об огнестрельном оружии 

fi rikoksentekijä tuomitaan sakkoon/ vankeusrangaistukseen/ X vuoden 

vankeusrangaistukseen 

ru на подсудимого налагается штраф/ подсудимый приговаривается к лишению 

свободы/ к 4 годам лишения свободы 

 

fi syytetty tuomitaan menettämään valtiolle esine, jonka osalta on rikottu 

mainitun lain säännöksiä 

ru подсудимый приговаривается к изъятию в пользу государства предмета, в 

отношение которого была нарушена статья, указанная в настоящем законе 

fi lisäksi oikeus lukee A:n syyksi/ syytetyn syyksi luetaan: 

ru кроме этого, суд вменяет подсудимому в вину/ подсудимому вменяется в 

вину: 

fi – ru: ampuma-aserikkomus - нарушение Закона об огнестрельном оружии |  

laiton uhkaus - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью | 

murhan yritys - покушение на умышленное убийство | pahoinpitely - нанесение 

телесных повреждений |  rikoksentekijän suojeleminen - укрывательство 

преступника | ryöstön yritys - покушение на разбой |  tapon yritys - покушение 

на убийство | teräaseen hallussapito - хранение холодного оружия | vaarallisen 

esineen hallussapito - хранение опасного предмета 

 

fi LIIKENNERIKOKSET 

ru НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПДД) 

fi rattijuopumus 

ru управление транспортным средством (jatkossa: ТС) в состоянии 

алкогольного опьянения 

fi syytetty on syyllistynyt rattijuopumukseen 

ru подсудимый является виновным в управлении ТС в состоянии 

(алкогольного) опьянения 
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fi syyllistyä toistuvasti rattijuopumukseen 

ru быть признанным виновным в повторном управлении/ в рецидиве 

управления транспортным средством (находясь) в состоянии алкогольного 

опьянения 

fi rikos on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai turvallisuudelle 

ru преступление может поставить под угрозу жизнь или безопасность иных лиц 

fi alkoholipitoisuus syytetyn veressä ajon aikana on ollut 1,2  

ru содержание алкоголя в крови подсудимого во время езды равнялось 1,2 

промилле 

fi alkoholipitoisuus syytetyn uloshengitysilmassa on ajon jälkeen ollut 0,53 mlg/1 

litra 

ru содержание алкоголя в воздухе, выдыхаемом подсудимым после езды, 

равнялось 0,53 мг / литр 

fi syytetty tuomitaan päiväsakkoon ja ajokieltoon törkeästä rattijuopumuksesta 

ru за управление ТС в состоянии сильного (алкогольного) опьянения 

подсудимый приговаривается к дневным штрафам, и него налагается запрет на 

управление ТС. 

 

fi liikenneturvallisuuden vaarantaminen 

ru cоздание угрозы безопасности дорожного движения 

fi kuljettaja on epäiltynä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 

ru водитель подозревается в cоздании угрозы безопасности дорожного 

движения 

fi rikos osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta 

ru преступление указывает на грубое безответственное отношение к 

требованиям безопасности дорожного движения 

fi käräjäoikeus toteaa A:n syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden 

vaarantamiseen 
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ru суд первой инстанции признает А виновным в создании серьезной угрозы 

безопасности дорожного движения 

fi A määrätään: 

ru на А налагается:  

fi – ru: ehdolliseen/väliaikaiseen/määräaikaiseen ajokieltoon – условный / 

временный запрет на управление транспортным средством 

 fi A tuomitaan: 

ru А приговаривается к: 

fi – ru: valvottuun ajo-oikeuteen - праву вождения, контролируемого 

алкогольным блокиратором | menettämään ajoneuvo valtiolle – конфискации 

ТС в пользу государства 

fi A:n syyksi luetaan lisäksi:  

ru кроме этого, суд вменяет A в вину/ A вменяются в вину: 

fi – ru ajo-oikeudetta ajo – управление ТС без права управления | ajokortitta ajo 

– управление ТС без водительских прав | auton kuljettaminen ilman 

asianmukaista lupaa  - управление ТС без надлежащего разрешения | 

huumantuneena ajaminen – управление ТС водителем, находящимся под 

воздействием наркотических средств |  huumausaineen käyttörikos  - 

преступление, связанное с незаконным употреблением наркотических средств | 

kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle – передача управления ТС лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения | kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta  

-  управление ТС без права на его управление | liikennepako tieliikenteessä -   

водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия | 

ruumiinvamman tuottamus – нарушение ПДД, повлекшее причинение 

телесных повреждений потерпевшему | törkeä ryöstö  - разбой | 

varomattomuus liikenteessä  - неосторожность в дорожном движении  

 

fi HUUMAUSAINERIKOKSET 

ru ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ; 

НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯ 



 
 

 

6 

fi huumausainerikos 

ru преступление, связанное с наркотиками/ наркопреступление 

fi syyttäjä vaatii A:lle rangaistusta huumausainerikoksesta 

ru обвинитель требует наказания А за наркопреступление 

 

fi ottaen huomioon huumausaineen määrä ja laatu 

ru принимая во внимание размер и качество наркотического средства 

fi rikos on huomattavaa taloudellista hyötyä tuottava 

ru преступление направлено на достижение существенной финансовой выгоды 

fi hovioikeus määrää A:lle rangaistukseksi törkeästä huumausainerikoksesta Х 

vuotta vankeutta 

ru за тяжкое наркопреступление апелляционный суд назначает А наказание в 

виде Х лет лишения свободы 

fi oikeus toteaa A:n syyllistyneen lisäksi:  

ru кроме этого, суд признает А виновным в: 

fi – ru: avunantoon huumausainerikokseen - пособничестве в 

наркопреступлении | huumausainerikoksen edistämiseen – способствовании 

наркопреступлению | huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen – 

масштабной связанной с наркотиками деятельности | huumausaineen (laiton) 

maahantuontiin – (незаконном) импорте наркотического средства | 

huumausainerikoksen valmisteluun – подготовке наркопреступления | 

järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumiseen – участии в организованном 

преступном сообществе | kätkemisrikokseen - укрывании краденного 

имущества 

 

fi HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET 

ru ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

fi pahoinpitely 

ru нанесение телесных повреждений 
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fi syyllistyä lievään / törkeään pahoinpitelyyn 

ru быть виновным в нанесении легких / тяжких телесных повреждений  

fi nuorena henkilönä tehty pahoinpitely  

ru нанесение телесных повреждений лицом возраста от 15 до 20 лет 

fi rikos on kohdistunut puolustuskyvyttömään henkilöön  

ru преступление совершено в отношении беззащитного или беспомощного 

лица 

 

fi oikeus velvoittaa A:n suorittamaan uhrille vahingonkorvausta pysyvästä 

viasta ja haitasta 

ru суд обязывает А выплатить жертве компенсацию за причинённые жертве 

постоянные вред и ущерб здоровью 

fi törkeä pahoinpitely aiheutti uhrille:  

ru нанесенные тяжкие телесные повреждения привели к:  

fi – ru: aivovamman - черепно-мозговой травме | vamman – травме; (pysyvä) 

увечью | työkyvyttömyyttä - утрате трудоспособности/ к нетрудоспособности | 

pysyvää vika tai haittaa - постоянному вреду и ущербу здоровью жертвы 

 

fi oikeus toteaa lisäksi A:n syyllistyneen seuraaviin rikoksiin:  

ru кроме этого, суд признает А виновным в совершении следующих 

преступлений: 

fi – ru: laiton uhkaus - угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью| pahoinpitelyn yritys – покушение на нанесение телесных 

повреждений | (törkeä) kuolemantuottamus – (грубое) причинение смерти по 

неосторожности |  tahallinen henkirikos – умышленное убийство | (törkeä) 

vammantuottamus – (грубое) причинение увечья |  virkamiehen väkivaltainen 

vastustaminen – насильное сопротивление в отношении представителя власти |  

kotirauhan rikkominen - нарушение неприкосновенности частной жизни |  

vapaudenriisto - незаконное лишение свободы 
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fi OMAISUUSRIKOKSET 

ru ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

fi varkaus 

ru кража 

fi syytetty oli anastanut omaisuutta 

ru подсудимый присвоил имущество 

fi käräjäoikus lukee syytetyn syyksi varkauden 

ru судом первой инстанции подсудимому вменяется в вину кража 

 

fi А tuomitaan sakkoon vailla täyttä ymmärrystä tehdystä varkaudesta 

ru c А взыскивается штраф за кражу, совершенную в состоянии невменяемости 

 

fi varkautta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä 

ru в совокупности кражу следует считать совершенной в особо крупных 

размерах 

fi syytetty tuomitaan lisäksi seuraavista rikoksista: 

ru кроме этого, подсудимый осуждается за следующие преступления: 

fi – ru: alkoholijuoman laiton hallussapito - незаконное хранение алкогольных 

напитков |  eläinsuojelulain rikkominen – нарушение Закона о защите 

животных | huumausainerikos – наркопреступление |  kulkuneuvon 

kuljettaminen oikeudetta - управление ТС без права на его управление | 

kätkemisrikos – укрывание краденного имущества  | luvaton käyttöönottaminen 

– незаконный ввод в эксплуатацию | luvattoman käytön yritys – покушение на 

незаконное пользование | luvaton käyttö - незаконное пользование  |  näpistys – 

мелкая кража; воровство |  pahoinpitely – нанесение телесных повреждений |  

varkauden yritys – покушение на кражу 

 

fi näpistys 

ru мелкая кража 
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fi syyttäjä vaatii A:lle rangaistusta näpistyksestä 

ru обвинитель требует назначить А наказание за мелкую кражу 

 

fi rikos on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä 

ru в совокупности преступление следует считать мелким 

 

fi teko oн kokonaisuutena arvostellen vähäinen, ja A on varkauden sijasta 

tuomittava näpistyksestä 

ru в совокупности деяние является мелким, и вместо кражи А осуждается за 

мелкую кражу 

 

fi A oli anastanut 100 euroa ja hänet tuomitaan sakkorangaistukseen 

ru А похитил 100 евро и ему назначается наказание в виде штрафа 

fi syytetty tuomitaan näpistyksestä sakkoon 

ru за мелкую кражу на подсудимого налагается штраф 

fi A tuomitaan sakkoon myös seuraavista rikoksista ja rikkomuksista:  

ru кроме этого, на А налагается штраф за следующие преступления и 

правонарушения:  

fi – ru: huumausainerikos – наркопреступление | huumausaineen käyttörikos - 

преступление, связанное с незаконным употреблением наркотических средств | 

(lievä) kavallus – (мелкое) хищение | lievä luvaton käyttö – (негрубое) 

незаконное пользование | (lievä) moottorikulkuneuvon käyttövarkaus – 

(мелкий) угон ТС | (lievä) pahoinpitely - нанесение (легких) телесных 

повреждений | (lievä) petos – (мелкое) мошенничество | (lievä) vahingonteko – 

(мелкое) вредительство  

 

fi petos 

ru мошенничество 

fi ulosottovelallinen on syyllistynyt petokseen 

ru должник, подлежащий взысканию на имущество, виновен в мошенничестве 
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fi petos on kohdistunut taloudellisiin etuihin / vakuutusyhtiöön / 

Kansaneläkelaitokseen / varallisuuteen 

ru мошенничество сопряжено с: финансовой выгодой / страховой компанией / 

бюро социального обеспечения Кела / имуществом 

fi petoksella on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä  

ru мошенничество было направлено на получение значительной 

экономической выгоды  

fi rikos on tehty erittäin raskauttavien asiahaarojen vallitessa 

ru преступление совершено при особенно отягчающих вину обстоятельствах 

fi rikoksella on aiheutettu huomattavaa vahinkoa tai vahingon vaaraa 

ru преступлением был причинён значительный вред или вызван значительный 

риск причинения вреда 

fi syytetyn syyksi luetaan myös: 

ru подсудимому вменяется в вину таже:  

fi – ru: avunanto petokseen – пособничество в мошенничестве | jatkettu petos – 

продолжаемое мошенничество | kavallus – хищение |  kirjanpitorikos – 

нарушение закона о бухгалтерском учете  | maksuvälinepetos - финансовое 

мошенничество |  muu epärehellisyys – прочая недобросовестность |  petoksen 

yritys – покушение на мошенничество | rahankeräysrikos – нарушение закона о 

сборе средств | yksityisen asiakirjan väärentäminen – фальсификация 

документа частного лица |  velallisen petos – мошенничество должника |  

(tahallinen) velallisen vilpillisyys – (умышленная) нечестность должника | 

väärennys – подлог, фальсификация 

 

fi RIKOKSET JULKISTA TALOUTTA VASTAAN 

ru ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩЕЕ НА ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

ГОСУДАРСТВА 

fi veropetos 

ru налоговое мошенничество 
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fi Tullihallitus / syyttäjä vaatii, että A tuomitaan törkeästä veropetoksesta 

ru Главное таможенное управление Финляндии / обвинитель требует признать 

А виновным в совершении грубого налогового преступления /в грубом 

нарушении налогового законодательства 

fi rikos on kohdistunut: henkilökohtaiseen verotukseen / arvonlisäverotukseen / 

liiketoimintaan 

ru преступление сопряжено с: налогом от физических лиц / налогом на 

добавленную стоимость / предпринимательской деятельностью 

fi rikos on erittäin suunnitelmallisesti tehty 

ru преступление совершено особенно целенаправленно 

 

fi syytetty velvoitetaan suorittamaan Verohallinnolle vahingonkorvausta X 

euroa 

ru подсудимый обязан возместить Налоговому управлению Финляндии ущерб 

суммой в X евро 

fi oikeus tuomitsee A:n menettämään valtiolle rikoshyötynä X euroa 

ru суд приговаривает А к конфискации в пользу государства выгоды от 

преступления размером в Х евро 

fi käräjäoikeus katsoo A:n syyllistyneen seuraaviin rikoksiin ja rikkomuksiin: 

ru суд первой инстанции находит подсудимого виновным в следующих 

преступлениях и правонарушениях:  

fi – ru: (jatkettu) avunanto veropetokseen – (продолжаемое) пособничество в 

налоговом мошенничестве | avustuspetos – мошенничество с денежными 

пособиями | kavallus – хищение | kirjanpitorikos – нарушение закона о 

бухгалтерском учете | (aineiden tai tuotteiden) salakuljetus – контрабанда 

(веществ или товара) | velallisen epärehellisyys – нечестность  должника | 

veronkavallus – хищение налогов в форме мошенничества| verorikkomus – 

нарушение налогового законодательства  
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fi VÄÄRENNYSRIKOKSET 

ru ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЛОГОМ И ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ 

fi väärennys 

ru подлог; фальсификация 

fi hovioikeus on lukenut A:n syyksi törkeän väärennyksen 

ru апелляционный суд вменил вину А грубый подлог/ грубую фальсификацию 

fi rikoksen kohteena on  

ru предметом преступления является  

fi todistusarvoltaan erityisen merkityksellinen todistuskappale 

ru по своей доказательной силе особо значимое вещественное доказательство 

fi väärennysrikoksen tunnusmerkistö täyttyy 

ru признаки состава подлога / фальсификации присутствуют 

 

fi syytetty katsoo syyllistyneensä törkeän väärennyksen sijasta lievään 

väärennykseen 

ru подсудимый считает себя виновным в совершении мелкой фальсификации 

вместо грубой фальсификации 

fi syytetty tuomitaan lisäksi seuraavista rikoksista: 

ru кроме этого, подсудимый осуждается за следующие преступления: 

fi – ru: kirjanpitorikos – нарушение закона о бухгалтерском учете | 

kätkemisrikos - укрывание краденного имущества | maksuvälinepetos - 

финансовое мошенничество | veropetos - налоговое мошенничество | 

rekisterimerkintärikos – нарушение закона о внесении в официальный регистр 

| väärennysaineiston hallussapito – хранение поддельного материала | väärän 

henkilötiedon antaminen - сообщение (предоставление) заведомо ложных 

паспортных данных 



 
 

 

1 

РЕЗЮМЕ 

Хельсинкский университет 

Гуманитарный факультет 

Магистерская программа письменного и устного перевода 

Вероника Малинен: Терминологический фреймовый анализ самых 

распространенных видов преступлений. Глоссарий финско-русских 

коллокаций для судебного переводчика. 

Дипломная работа на соискание академической степени магистра 

гуманитарных наук, 73 стр. + 13 стр. приложений + 17 страниц резюме на 

русском языке 

Январь 2022 

 

Введение 
 

Темой данного исследования является оценка адекватности фреймового 

терминологического анализа наименований преступлений для составления 

глоссария финско-русских коллокаций или устойчивых словосочетаний для 

судебного переводчика. 

Судебный перевод – непростой вид устного перевода, который, в дополнение к 

другим навыкам, требует от переводчика обширных знаний 

специализированного (юридического) языка на обоих рабочих языках. 

Профессиональные навыки судебного переводчика влияют на 

беспрепятственное и справедливое рассмотрение уголовных или гражданских 

дел, гарантируя, что дело сторон, не владеющих официальными языками 

государства, представлено правдиво и всесторонне. Правильному выполнению 

обязанностей судебного переводчика могут помешать как проблемы, связанные 

с получением достаточной информации по обсуждаемой теме заблаговременно 

до перевода, так и характер языка права как специализированного языка. 

Переводчику часто приходится самостоятельно готовиться к сложному 

переводу, содержащему большое количество юридической терминологии. 

Словарные навыки являются частью компетенции квалифицированного 
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переводчика и подчеркиваются как в образовании переводчиков, так и в 

профессиональном кодексе организаций, защищающих интересы переводчиков. 

Судебный переводчик может значительно облегчить и ускорить свою работу, 

если он осведомлен о принципах составления глоссария и может составить его, 

исходя из тематического контекста задания. 

Основной целью настоящей работы является оценка адекватности 

терминологического фреймового анализа для словарной работы судебного 

переводчика с коллокациями, или  устойчивыми словосочетаниями, связанными 

с наиболее распространенными наименованиями преступлений в Финляндии и 

их эквивалентами на русском языке в ситуации, когда судебный переводчик 

готовится к заданию располагая только информацией о наименовании 

преступления.  

Теоретической исходной точкой исследования послужили принципы фреймовой 

терминологии и создания глоссария терминологической лексики, а также 

исследование коллокаций или устойчивых словосочетаний. В работе 

выясняется, подходит ли фреймовый анализ для определения словосочетаний, 

конкретно относящихся к наименованию преступления. Мы предполагаем, что 

этот метод подготовки к переводу позволит судебному переводчику лучше 

понять и охватить на обоих его рабочих языках тему перевода как целостность 

взаимозависимых частей. Мы также предполагаем, что приговоры, вынесенные 

за преступление, будут присутствовать в исследуемом тексте вблизи 

наименований преступлений.  Глоссарий словосочетаний может помочь 

переводчику подготовиться к заданию, о котором он редко может получить 

подробную информацию заранее. Таким образом в работе разрабатывается и 

проверяется метод прикладной лексики. Метод анализа информации, 

представленный в данной работе, т.е. фреймовый анализ, применим, с 

соответствующими ограничениями, к любой другой языковой паре. 

Материал исследования состоит из фактического юридического языка в 

финских и русских электронных юридических корпусах текстов, связанных с 

определенными наименованиями преступлений. 10 наиболее распространенных 

категорий преступлений, за которые граждане России были осуждены по 

финскому законодательству в 2015-2019 годах, получены по данным 



 
 

 

3 

Статистического центра Финляндии и служат ключевыми словами 

исследования.  

Дипломная работа состоит из введения, шести глав и выводов. Во второй главе 

исследования рассматривается роль языка права как специализированного 

языка, его характеристики и функции. В главе исследуются также коллокации в 

языке права и их особенности. В третьей главе рассматриваются навыки устного 

переводчика при подготовке к рабочему заданию, а также компетенции 

переводчика, в которых словарные навыки играют важную роль. В четвертой 

главе исследуется работа переводчика при составлении глоссария, в том числе 

принципы и этапы работы, а также эквиваленты юридических терминов и их 

устный перевод. Пятая глава посвящена методике исследования, а шестая – 

материалу исследования. В седьмой главе материал анализируется и, исходя из 

полученных терминологических фреймов наименований преступлений, 

создается финско-русский глоссарий словосочетаний для судебного 

переводчика. Дипломная работа завершается выводами и обсуждением тем для 

дальнейшего исследования. 

 

1 Теоретическая часть работы 

Язык права 

Язык правосудия – это специализированный язык (= функциональная вариация 

языка) со своей собственной базой пользователей и собственными лексическими 

и стилистическими характеристиками. Юридический язык отличается 

длинными предложениями и специфическими морфосинтаксом, семантикой и 

прагматикой, характерными для юридического языка. В языке права 

используется больше союзов, местоимений и числительных, чем в обычном 

языке; использование глаголов настоящего времени служит нормативному 

характеру языка права и указывает на текущее или будущее состояние, а 

обильное использование пассива помогает обобщать (Mattila 2017; Karlsson 

2001; Palander 2005; Piehl 2010). В этой работе мы ограничили рассмотрение 

судебной и юридической лексики лексикой, связанной с уголовным правом и 
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Уголовным кодексом Финляндии, и описаниями деяний в судебных решениях, 

то есть, лексикой законодательства и правосудия. 

Одной из характеристик юридического языка является то, что он порождает 

юридические последствия посредством лингвистических действий, то есть, 

правосудие осуществляется при помощи языка. Важной особенностью 

юридического языка для переводчиков является его абстрактность, и вместе с 

тем специфика правовой системы: если правовое явление описывается в новом 

законе (или другой правовой системе) иначе, чем в предыдущем законе (или 

другой правовой системе), правовая действительность меняется. В отличие от 

других специализированных языков, таких как медицина или технология, 

юридический язык содержит больше культурных, чем универсальных элементов 

(Mattila 2017; Biel 2008). Таким образом, кажущиеся правильными эквиваленты 

юридических терминов на языке перевода не являются автоматически 

правильными, если речь идет о разных правовых системах.  

Симоннэс (2016) пишет, что заданием юридического переводчика не является 

предоставление исчерпывающей информации о процессуальном праве исходной 

культуры. Если точность эквивалента существенно не влияет на 

коммуникативную ситуацию, не всегда необходимо представлять точный 

эквивалент термина на языке перевода. Если, например, в языке перевода 

отсутствует аналог термину исходного языка «окружной суд», может родовое 

понятие, такое как «суд», стать приемлемым аналогом этого термина (Simonnæs 

2016: 430-431). В этом случае аналог представляет функциональный аналог на 

языке перевода и действует в целевой культуре таким же образом, как термин 

исходного языка в исходной культуре (ср. Vehmas-Lehto 1999: 70). Пробирская-

Турунен (2005) подчеркивает, однако, что если цель юридического перевода 

состоит в информативности, то лучше использовать кальку, то есть буквальный 

аналог даже, если он не используется в правовой системе языка перевода. 

Функциональный аналог, с другой стороны, является приемлемым решением 

при оперативном переводе, и пользуется популярностью среди переводчиков 

юридических текстов. (Probirskaja-Turunen 2005: 34-35.) 

Коллокации в языке права 
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Коллокация — устойчивое словосочетание, имеющее признаки синтаксически и 

семантически целостной единицы, в котором выбор одного из компонентов, то 

есть лексем или совокупностей всех форм слова (TTP s.v. sane), осуществляется 

по смыслу, а выбор второго зависит от выбора первого. В словосочетаниях 

главный или свободный компонент, то есть термин или название определенного 

понятия в специализированной области (TEPA v.s. termi), служит ключевым 

словом, и специализирует значение несвободного компонента (т.н. коллоката) в 

определенном контексте. (Wikipedia RU.) Отличающей чертой лексем 

коллокации является то, что их одновременное присутствие в последовательном 

тексте не является случайностью.  

Формальное требование к юридическому языку и правильной передаче 

юридической информации очень важны для переводчика. Использование 

ритуальных выражений или утверждений в определенной форме коллокаций, и 

их правильная передача на язык перевода, часто необходимы для того, чтобы 

документ или событие имели предполагаемую юридическую силу. Используя 

устойчивые выражения в определенной специализированной области, 

переводчик может использовать термины на уровне фразеологии, 

превосходящем владение отдельными словами. Это экономит время и 

препятствует использованию неидиоматических выражений. Правильное 

использование устойчивых словосочетаний влияет на свободное владение 

устной и письменной речью, так как даже грамматически правильная речь может 

показаться носителям языка странной и неестественной, если используемые 

словосочетания неверны с точки зрения устоявшейся фразеологии. Изучающему 

язык часто приходится отдельно запоминать такие коллокации. (Tarviainen 2018: 

13, 35.) Однако, из этого есть одно исключение: Патиньо (2014) ссылается на 

Барч (2004), предполагая, что коллокации в специализированных языках не 

всегда известны даже носителям языка. Таким образом, даже полного владения 

родным языком переводчику не всегда достаточно. Необходимо владеть 

устойчивыми словосочетаниями, характерными для области, языком которой 

обычно владеют только эксперты. Знание коллокаций снижает когнитивную 

нагрузку при обработке информации и позволяет переводчику сосредоточиться 

на новой информации. (Patiño 2014: 125; Biel 2014: 190; Bartsch 2004.) Язык 

права содержит права и обязанности, которые рутинно выражаются в виде 
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коллокаций, таких как подписать договор аренды, принять законопроект или 

выразить согласие (Kjaer 2021: 509), и, следовательно, наиболее 

распространенным строением коллокаций в языке права является сочетание 

существительного термина и глагола. Таким образом, глагольные коллокации 

являются прототипом строения коллокации в языке права. Они формируют 

основу юридического языка, выражая действия и обеспечивая взаимосвязь 

между терминами (Biel 2014: 180).  

С точки зрения юридического переводчика, правильная передача на язык 

перевода коллокации в языке права – не всегда легкая задача. Патиньо (2014) 

отмечает, что специализированные коллокации по разным причинам не всегда 

сохраняют свой первоначальный вид при переводе. Иногда исходное 

словосочетание выражается на языке перевода только одной лексемой. В 

некоторых случаях переводчик не обладает достаточной “фразеологической 

компетенцией” для правильного перевода коллокации, а в других случаях 

лексические механизмы языков различаются до такой степени, что нет прямого 

аналога словосочетанию специализированного языка. (Patiño 2014: 127.) 

Сравнение словосочетаний английского и французского языков показало, что в 

зависимости от языка до 66-77 процентов словосочетаний остаются без прямого 

аналога на языке перевода. Это может также зависеть от опыта терминологов 

(некоторые словосочетания остаются ими незамеченными), или быть связано с 

высокой степенью полисемии в терминах определенного языка так, что 

коллокации конкретного термина нелегко различимы (L´Homme, Prévil & 

Robichaud 2018: 2). 

Словарная работа юридического переводчика 

Словарную работу в общем можно разделить на традиционную нормативную и 

дескриптивную или описательную. Традиционная нормативная лексикография 

направлена на создание нормативных, то есть ориентировочных лексиконов или 

словарей для описания языка, используемого в определенной специальности 

(TSK 1989: 121). Результатов работы с нормативной лексикой, т.е. терминов и 

их определений, не всегда достаточно в ситуациях, когда переводчик сначала 

должен решить, какие термины ему необходимы для глоссария. Даже полный 

список терминов не дает переводчику наиболее оптимального инструмента для 
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подготовки, так как память переводчика ограничена тем более, что ему часто 

приходится изучать терминологию относительно новой для него области с 

самого начала. (Ortego-Antón 2016; Faber 2014; Vehmas-Lehto 2005: 95-96.) 

Таким образом, словарная работа переводчика всегда носит описательный 

характер и описывает фактическое использование языка в специальной области 

(Pasanen 2009: 14). При работе с дескриптивной лексикой термины 

рассматриваются в реальном, текстовом и контекстуальном контексте, 

поскольку именно здесь термины играют свою особую, специализированную 

роль в разговорном и письменном языке изучаемой области. Материалы, 

используемые для составления дескриптивных глоссариев, представляют собой 

текстовые массы устной или письменной речи (корпусы) в определенной 

области исследования. Поскольку термины в текстах неотделимы от их 

синтаксиса, переводчику представляется возможность включить в 

дескриптивную словарную работу соответствующие коллокации, и результатом 

тщательной словарной работы юридического переводчика может стать 

глоссарий, содержащий коллокации юридических терминов. Таким образом, 

дескриптивная словарная работа, в которой выбранные специальные термины 

присутствуют в контексте, конкретно служит индивидуальной словарной работе 

переводчика. (Pasanen 2009: 15, 19, 36.)  

Согласно Вестерлунд (2020), стандарты и решения, влияющие на использование 

языка, более ограничены в случае специализированного языка из-за норм, 

преобладающих в специализированной области. Таким образом, результаты 

дескриптивного исследования использования юридического языка, могут быть 

распространены на другие ситуации, в которых используется язык права 

(Westerlund 2020: 8). Для переводчика это явление проявляется интересным 

образом: Пробирская-Турунен (2005) пишет, например, что, если термины 

являются договорным наименованием определенного понятия, то термин, 

однажды принятый на уровне ЕС, может повторяться во всех будущих 

переводах несмотря на то, что устоявшийся выбор эквивалента на языке 

перевода может быть не самым удачным. Несмотря на это, по словам 

Пробирской-Турунен,” последовательность обоснована правовой защитой, и 

имеет приоритет над лингвистическими и стилистическими соображениями" 

(Probirskaja-Turunen 2005: 27). Это подтверждает, что результаты работы с 



 
 

 

8 

дескриптивной лексикой особенно, когда источником словарной работы 

является аутентичный материал в данной области, направляют юридического 

переводчика к терминам, принятым в юридическом дискурсе. Ознакомившись 

во время подготовки к заданию с целесообразными юридическими текстами, 

переводчик может быть уверен, что он владеет текущей терминологией по теме 

перевода. 

В отличие от специалистов в определенной области, которые естественным 

образом изучают терминологию данной области по мере накопления опыта, 

приобретение знаний переводчиком заключается в основном в изучении 

терминов из отдельных (специализированных) текстов. Терминологические 

запасы формируются в зависимости от их важности для индивидуального 

переводческого задания. Таким образом, сбор информации переводчиком 

ориентирован на термины и конкретную тему перевода. Сбор данных основан 

на информации или предположении о теме перевода, и дополняется как в 

течение, так и после выполнения задания. (Xu 2015: 17.) Cогласно Ортего-Антон 

(2016: 109), этапы словарной работы переводчика можно поделить на 

следующие: 

1. тематическая подготовка 

2. лингвистическая подготовка 

3. процесс письменного перевода 

4. процесс устного перевода 

5. дополняющая работа после устного перевода. 

Во время тематической подготовки переводчик знакомится с темой выполняя 

поиск в соответствующих базах данных и выбирая термины для создания 

глоссария для конкретного задания. Во время лингвистической подготовки 

переводчик анализирует собранный им материал и извлекает терминологию, 

специфичную для конкретной области. В процессе перевода переводчик 

переводит термины на язык перевода, используя данные, полученные на обоих 

рабочих языках, и уделяя основное внимание эквивалентам терминов на языке 

перевода. В процессе перевода переводчик удаляет все лишнее и подчеркивает 

глаголы, ключевые слова и важные понятия. Словарь, созданный на этом этапе, 

еще не является конечным. Скорее – это активный рабочий инструмент 
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переводчика, который после завершенного перевода исправляется и 

дополняется для сохранения всей информации, относящейся к заданию. (Ortego-

Antón 2016: 109.) 

О терминологическом фреймовом анализе 

При анализе материала был применен терминологический фреймовый анализ, 

ориентирующийся на принципы применения фреймовой или рамочной 

терминологии в прикладной работе с лексикой. Фреймовый анализ основан на 

когнитивных ассоциативных процессах, которые происходят в сознании автора 

и получателя устного или письменного текста, и помогает переводчику понять 

концептуальное поле переводимой темы и спектр его взаимозависимостей 

посредством практической терминологической работы.  

В юридическом контексте фрейминг («обрамление») определенной ситуации, 

события или деятельности означает описание, например, события, как 

взаимозависимой целостности определенных юридических понятий, при чем 

понятия именуются специализированными терминами (Faber & Reimerink 2019: 

7). Юридические понятия могут включать объекты, свойства, отношения, 

действия или процессы, и, как правило, целью автора является представить 

конкретное событие или цепочку событий в качестве юридического дела. Такая 

рамка событий строится путем классификации участников событий в 

соответствии с тем, что они сделали или делают, или видом деятельности, 

которой они занимались или занимаются. Интерпретатор текста толкует 

юридическое событие путем определения понятий и размещения их в 

смысловую совокупность. (Faber & Reimerink 2019: 7.) Преимущество фреймов 

или рамок заключается в том, что они одновременно представляют как 

иерархические, так и неиерархические отношения (Faber 2015: 15). Cбор 

информации начинается на уровне термина, переходя на уровень фразы и 

расширяясь, включая полный контекст этого термина и заканчивая созданием 

информационного фрейма (Faber & Reimerink 2019: 5). Таким образом, одной из 

важных фаз фреймового анализа является поиск словосочетаний или фраз, 

связанных с терминами и контекстом.  



 
 

 

10 

Поскольку фреймы юридических текстов представляют собой различные 

взаимозависимые сочетания понятий, обозначающих семантические роли и 

категории (Faber 2019: 3), т.н. «целостный фрейм» является событием, 

состоящим из т.н. отдельных фреймов макрокатегорий, классифицированных по 

семантическим ролям, таким как агент, событие, объект, результат, следствие и 

более конкретным понятиям, которые эти семантические роли представляют. 

Обычно между макрофреймами существует причинно-следственная связь, и 

понятия внутри макрофреймов по-разному взаимосвязаны, чаще всего с 

помощью глаголов, которые определяют их отношения (Pasanen 2016; Faber 

2015: 21.) 

 

2 Исследовательская часть работы 

Материал исследования и методы обработки 

Материалом данного исследования послужил фактический юридический язык в 

финских и русских электронных юридических корпусах текстов, связанных с 

заранее определенными наименованиями преступлений. В данном 

исследовании мы используем финскоязычный юридический корпус ресурса 

Языкового банка (Kielipankki), который состоит из текстов подлинных 

юридических документов, в том числе уголовного законодательства Финляндии, 

решений Верховного и Верховного административного судов 1980 – 2018 гг., а 

также русскоязычного субкорпуса компаративного корпуса русско-финских 

юридических текстов  (KORP 1). Юридический корпус, рассмотренный нами, 

содержит в общей сложности 49 799 701 слово, и является частью свободно 

доступного материала Языкового банка. Для наблюдения русскоязычных 

эквивалентов мы также используем русскоязычный субкорпус (MULCOLD-ru), 

параллельный корпус многоязычных юридических текстов Корп, содержащий 6 

461 445 слов. Материал был выбран исходя из того, что юридический 

переводчик переводит именно то, что говорится на юридическом языке при 

рассмотрении в суде уголовного дела. Поиск в данном корпусе выполняется с 

помощью онлайн-интерфейса Корп (KORP), который является частью 

инструментария Языкового банка. Корп используется для поиска конкорданса, 

то есть перечня контекста всех употреблений исходных терминов данного 
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исследования, и выявления коллокаций исходного термина в «окошке 

наблюдения коллокаций», как правило пространством в 5 слов направо и налево 

от исходного термина.   

Ключевыми словами или исходными терминами исследования являются 10 

наиболее распространенных категорий преступлений, за которые граждане 

России были осуждены по финскому законодательству в 2015-2019 годах. 

Исходные термины получены по данным Центра статистики Финляндии (TK 

2009–2019). Десятью проанализированными наименованиями являются: 

- преступление, связанное с оружием  

- управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 

- cоздание угрозы безопасности дорожного движения 

- преступления, связанные с наркотиками; наркопреступления 

- нанесение телесных повреждений 

- кража 

- мелкая кража 

- мошенничество 

- налоговое мошенничество 

- подлог; фальсификация 

Поиск устойчивых словосочетаний исходных терминов выполняется, используя 

простую функцию поиска Корп в группах по 500 строк-результатов и 

автоматически перестраивая результаты поиска внутри корпуса попеременно по 

левому и правому контексту для более четкого наблюдения результатов. 

Интерфейс учитывает все падежные формы исходного термина, что повышает 

достоверность результатов. Наблюдение относящихся к терминам коллокатов и 

отдельных коллокаций упрощается возможностью классификации терминов по 

падежам. При помощи функции «Словесное отображение» (Sanakuva) 

представлены 15 самых часто встречающихся определений исходного термина, 

что также упрощает наблюдение коллокаций. 

Анализ материала 

Анализ данных показывает, что корпусный терминологический фреймовый 

анализ юридических текстов хорошо подходит для выявления коллокаций в 
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языке правосудия. Проанализированные тексты содержат выражения о 

позициях суда и прокурора, детали и описания, касающиеся тяжести 

преступления, действия и характеристики обвиняемых, а также наказания, к 

которым приговариваются обвиняемые. Позиции и действия судебных органов, 

прокурора и обвиняемого, а также события уголовного характера передаются с 

помощью глагольных структур (например, суд вменяет в вину обвиняемому, 

обвиняемый считается виновным), и повторяются при описании всех 

преступлений; формальность языка правосудия и установленный порядок 

рассмотрения дел хорошо заметны в тексте. 

Точность языка права хорошо заметна в коллокациях, так как определения, 

которые служат точности текста, например вменяемое в вину / произошедшее / 

совершенное преступление, постоянно повторяются в тексте. Из-за длинны 

рассматриваемых предложений не всегда представлялось возможным 

придерживаться окошка наблюдения коллокаций; однако, для выявления 

коллокаций важно учитывать связность текста на уровне всего предложения. 

Анализ показал, что текст вне окошка наблюдения коллокаций также может 

содержать ценную информацию для словарной работы переводчика, часто 

представляя основания для классификации преступления и определения 

наказания, такие как по признакам, относящимся к оценочным категориям, 

преступление является или преступление, совершенное лицом возраста от 15 

до 20 лет. Такие коллокации лежат в основе переводимого дела и имеют 

значение при определении наказания. Они также относятся к устоявшейся 

юридической фразеологии и, таким образом, представляют собой так 

называемое стандартное содержание в коллокациях языка правосудия. Мы 

считаем, что эти выражения представляют немалую трудность для переводчика, 

так как их нельзя исключить из перевода, не искажая аргументацию, лежащую в 

основе приговора. 

Для поиска русскоязычных аналогов финскоязычным коллокациям 

использовался Полицейский словарь финско-русского языка (Laakso 2013), 

другие финско-русские словари (Niemensivu & Nikkilä 2014) и Уголовный 

кодекс РФ (УК РФ). В проблемных ситуациях мы полагались на свою 

собственную языковую компетентность, подбирая максимально однозначный 
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аналог. Из-за различий в правовых системах Финляндии и России не было 

возможным, например, использовать эквиваленты языка перевода для негрубого 

и грубого преступления (фин. lievä rikos, törkeä rikos), так как наказания за такие 

преступления значительно различаются в праве стран; в российском уголовном 

законодательстве также используется классификация «особо тяжкое 

преступление» (УК РФ 15), отсутствующее в уголовном законодательстве 

Финляндии. 

При подборе русскоязычных аналогов было несколько раз использовано 

выражение «Нарушение закона о...»), то есть дословный перевод с финского, 

например,  нарушение Закона о защите животных, хотя соответствующий 

закон в российском законодательстве называется «Закон об ответственном 

обращении с животными» (Consultant 2022). Однако судебному переводчику 

представляется более целесообразным переводить информативно, как в 

интересах экономии времени, так и для ясности. Мы также постарались, по 

возможности, упростить термины с помощью синонимов, используя, например, 

короткое и ясное наркопреступление как эквивалент финскому huumausainerikos 

вместо более длинных версий преступления, связанные с наркотиками или 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.  

Морфологические разницы строения финского и русского языков были 

особенно заметны при подборе аналогов. Финский, являясь агглютинативным 

языком, может чаще всего выразить одной или несколькими лексемами то, для 

чего в русском необходимо длинное предложение. Этот факт особенно 

подчеркивает вес словарной подготовки переводчика, принимая еще и во 

внимание то, что при переводе предложение на языке перевода часто 

приходится строить в обратном порядке. 

 

3 Выводы 

Целью данного исследования была оценка адекватности фреймового 

терминологического анализа наименований преступлений для составления 

глоссария финско-русских словосочетаний для судебного переводчика. 

Материалом исследования послужил фактический юридический язык в финских 
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и русских электронных юридических корпусах текстов, связанных с 

определенными наименованиями преступлений. Ключевыми словами или 

исходными терминами для исследования стали 10 наиболее распространенных 

категорий преступлений, за которые граждане России были осуждены по 

финскому законодательству в 2015-2019 годах по данным Центра статистики 

Финляндии. 

Результаты анализа показали, что терминологической фреймовый анализ можно 

считать эффективным способом создания соответствующего глоссария 

коллокаций для нужд юридического переводчика, так чтобы задание 

воспринималось как событие, состоящее из взаимозависимых частей, и 

переводчик мог найти словосочетания, связанные с его исходными терминами.  

Анализ аналогов коллокаций на языке перевода показал, что большинство 

финских устойчивых словосочетаний не имеют прямых аналогов в русском 

языке. Это неудивительно, так как эти языки не являются родственными, и к 

тому же сильно различаются морфологически. Русскоязычные эквиваленты 

словосочетаний значительно длиннее финскоязычных, и их часто приходится 

строить синтаксически в обратном порядке. В свете этой информации словарная 

работа переводчика играет важную роль в подготовке к переводческому 

заданию. 

Тексты юридического корпуса содержат несколько параллельных событий: 

позицию судебных органов, требования прокурора, описания хода преступления 

и возможные описания позиций обвиняемого по пунктам обвинения. Этот факт 

утруднил в начале работы применение фреймового анализа к материалу 

исследования. Несмотря на это, после дальнейшего изучения материала было 

возможным разделить соответствующие части текста на семантические роли и 

извлечь словосочетания, специфичные для определенного макрофрейма. 

Фреймовый анализ, направленный на поиск коллокаций, как один из подходов 

к работе со словарем, может таким образом быть полезным инструментом для 

студентов и преподавателей, других переводчиков и авторов юридической или 

другой специализированной лексики. Переводчику легче объединить 

переводимый контент с темой, если он понимает сущность темы перевода в 

более широком смысле, знает коллокации ключевых терминов на языке 
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перевода, и, таким образом, не вынужден во время перевода тратить 

драгоценное время на их поиск, что служит интересам всех сторон, 

участвующих в устном переводе. 

Принимая во внимание потребности сторон, участвующих в судебном переводе, 

мы считаем, например, разработку многоязычной базы юридических 

коллокаций с использованием фреймового анализа своевременным и 

необходимым проектом. Разработка открытой базы коллокаций может принести 

пользу и другим дисциплинам: анализ данной работы показал, что поиск 

юридических коллокаций затрагивает, например, медицину и уголовное право. 

Он также содержит нелингвистическую информацию, такую как, например, 

тенденцию одновременного совершения разных наименований преступлений, и, 

таким образом, может повлиять на законодательные проекты в области 

уголовного права. 
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