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Abstract 

This publication comprises seven papers presented at the XIV Conference of Translation 
Studies (XIV Kääntämisentutkimuksen päivät), which was hosted by the Nordic 
Philology unit of the Department of German, French and Scandinavian Languages at the 
University of Oulu. 

The contributors came from the  Department of Modern Languages and Translation 
Studies (University of Tampere), the Department of Modern Finnish and Translation 
(University of Vaasa) and the Department of German, French and Scandinavian 
Languages (University of Oulu). Most focus on theoretical and practical problems in 
translating. The plenary paper for the conference, which deals with the translation of 
comic (Aku Ankka), was presented by a lecturer of the Department of Finnish, 
Information Studies  and Logopedics (University of Oulu). 

 



 



 

Saatteeksi 

XIV kääntämisentutkimuksen päivät pidettiin joulukuun 13. päivänä 2005 Oulun yli-
opistossa. Järjestäjänä oli totuttuun tapaan oppiaine pohjoismainen filologia. Tarkoituk-
sena oli kokoontua keskustelemaan kotimaisilla kielillä kääntämisentutkimuksen nykyti-
lasta ja esittelemään meneillään olevaa tutkimusta. Osallistujia oli kertynyt päiville kaik-
kiaan noin 50. On tärkeää, että alasta kiinnostuneet tapaavat tällä tavoin toisiaan ja voivat 
vaihtaa ajatuksia ja ideoita. Juokseva vesi on raikasta. 

Mukana oli nelisenkymmentä osallistujaa, joista osa oli oman oppiaineen opiskelijoita. 
Monet heistä osallistuivat juuri tuolloin meneillään olleelle Projektarbete -nimiselle kurs-
sille, johon tämä tilaisuus osana kuului. Kääntämisentutkimuksen päiviä on Oulun yli-
opistossa pidetty säännöllisesti vuodesta 1991 lähtien. Alusta alkaen on yhdeksi tärkeäksi 
päämääräksi katsottu, että alan tutkimuksesta voi keskustella ja sen tuloksia julkaista 
kotimaisilla kielillä. Suomessa meneillään oleva Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Käännöshistoria -projekti tuo aikanaan uutta valaisua maassamme tehtyyn käännöstyö-
hön. Tarvetta tällaiselle tutkimukselle on ilmaistu monet kerrat Kääntämisentutkimuksen 
päivien alkuajoista lähtien. 

Oulun yliopiston Snellmanian kirjaston informaatikko Ritva Toropainen järjesti kir-
jaston tiloihin näyttelyn, jossa on mukana kääntämistä koskevaa, erityisesti päivien tee-
moihin liittyvää kirjallisuutta. Koska Kääntämisentutkimuksen päivä sattui olemaan 
samalla Lucian päivä, vieraili Lucia-kulkue luentosalissa tuomassa valoa osallistujille 
vuoden pimeimpään aikaan. Laulava kulkue koostui tänä vuonna kasvatustieteiden tiede-
kunnan musiikin opiskelijoista, ja heidän ohjaajanaan pohjoismaisen filologian toimi 
lehtori Aila Räsänen.  

Esittelen lyhyesti XIV kääntämisentutkimuksen päivien esiintyjät ja heidän aiheensa. 
He ovat myös kaikki jättäneet käsikirjoituksensa julkaistaviksi tässä julkaisussa. 

Päivien kutsuttuna esitelmöitsijänä oli lehtori Marketta Harju-Autti (Suomen, saamen 
ja logopedian laitos, Oulun yliopisto), joka puhui Aku-Ankan murrekäännöksistä. Hän oli 
itse mukana siinä asiantuntijaraadissa, joka valitsi peräpohjalaisen Aku Ankka -käännök-
sen julkaistavaksi. Kyseessä oli Terttu Rousun tekemän peräpohjalaisen Joulu on jo ovela 
-nimisen käännöksen vaiheet. Hän esitteli ensin suomen kirjakielen murrepohjaa ja mur-
teen käyttöä nykyään, valotti murresarjakuvien julkaisemisen taustaa sekä esitteli Aku-
Ankan murrealbumit. Kiinnostavaa oli erityisesti saada kuulla yksityiskohtaisesti, kuinka 



 

murrekäännöksiä tuotetaan ja valitaan. Asiantuntijaraadin tehtävät ja toiminta olivat myös 
hyödyllistä kuultavaa. 

Marja Kivilehdon (Tampereen yliopisto) esitelmän otsikko oli Om 
översättarstudenters begreppsanvändning vid utvärdering av översättningar. Hän käsit-
teli tutkimaansa aihetta, kääntäjiksi opiskelevien kykyä analysoida käännöksiä. Tässä 
heillä näyttää olevan lineaarinen näkemys tekstiin, sillä he analysoivat käännöksiä siinä 
järjestyksessä, kuin teksti etenee. Teorian ja käytännön yhdistäminen edellyttää koke-
musta. Teema on todella tutkimuksen arvoinen, ja puhuja toi esille tärkeitä sellaisia seik-
koja, joita opetuksessa tulisi ottaa huomioon.  

Anna Nylund (Vaasan yliopisto) on pro gradu -tutkielmassaan käsitellyt lääkevalmis-
teiden pakkausselosteiden luettavuutta. Aihetta hän jatkaa myös lisensiaatintutkielmas-
saan, josta hän päivillä puhui. Pakkausselosteiden teksti ja typografia ovat tärkeitä myös 
niiden lukijoille eli kuluttajille/potilaille. Mainittakoon, että lääkepakkauksia on käsitelty 
aiemmin Kääntämisentutkimuksen päivillä vuonna 2003.  

Mitä piti sitten sisällään seuraavana ohjelmassa ollut Kääntäjän erikoinen? Päivän 
ohjelman keskelle halusin lyhyen katsauksen johonkin ajankohtaiseen teemaan. Tällai-
seksi valitsin tähden, joka ajankohtaisuudellaan liittyy joulukuisiin Kääntämisentutki-
muksen päiviin. Tämän lisäksi teema liittyy myös semiotiikkaan, joka on viime aikoina 
tullut entistä tutummaksi valtakunnallisen semiotiikan verkostoyliopiston myötä. Tässä 
verkostoyliopistossa Oulun yliopisto on mukana runsaan kymmenen muun suomalaisen 
yliopiston ohella. Semiotiikkaa on kuulunut jo usean vuoden ajan pohjoismaisen filolo-
gian opetusohjelmaan.  

Joulun tähti oli tämän katsauksen aiheena erityisesti kääntämisen kannalta. Erikoisena 
aiheena oli Wolfgang von Goethen Faustin ensimmäisen osan kohta, jossa Mefistofeles ei 
pääse lähtemään ulos Faustin huoneesta ”kommervenkin” vuoksi. Tätä kommervenkkiä 
selostan lyhyesti tässä julkaisussa olevassa katsauksessa. 

Varsinaisen esitelmäni aiheen muodostivat pakkaustekstit ja niiden kääntäminen. 
Kääntäjän iloja ja murheita selvitin sosiologisesti värittyneessä esitelmässäni, joka poh-
jautui Suomessa markkinoituihin elintarvikepakkauksiin, erityisesti leipäpakkauksiin. 
Esitelmässäni valotin näissä on käytetyn kummankin kotimaisen kielen osuutta. Mukana 
analyysissa oli myös kuva-aineistoa. 

Märta Malmström (Oulun yliopisto) toi esitelmässään Översättarens fallgropar. 
Tankar kring Erik Wahlströms Den dansande prästen i finsk översättning esille kiinnos-
tavia esimerkkejä ruotsinkielisen kirjan suomennoksista. Hän osoitti, kuinka vaikeaa 
välistä on löytää adekvaatteja suomenkielisiä vastineita ruotsalaisen kirjailijan valitse-
mille ilmaisuille, seikka, jota erityisesti kannattaa painottaa opetuksen yhteydessä.  

Paula Rossi (Oulun yliopisto) esitteli esitelmässsän Antoiko keisari Augustus käskyn, 
ooterin vai ukkaasin? Jouluevankeliumin suomennos lähtötekstinä murreversioille millai-
sia muutoksia murreversioiden kirjoittajat ovat tehneet tekstiin ja selvitti myös, ovatko 
kirjoittajat päätyneet samanlaisiin ratkaisuihin. Hän pohti lisäksi, miten tekstin muok-
kaaminen murteelle poikkeaa tekstin kääntämisestä toiselle kielelle.  

Aloitimme XIV Kääntämisentutkimuksen päivät (ks. liitteenä oleva ohjelma) ennen 
auringon nousua. Oulun horisontissa aurinko nousi tuona päivänä kello 10.19 ja laski 
kello 14.05 eli ennen kuin päivien päätössanat lausuttiin. Päivien toivottiin taas jatkuvan 
seuraavana vuonna. 



 

Esitän parhaat kiitokseni esitelmän pitäjille, jotka myös samalla ovat tämän julkaisun 
artikkelien kirjoittajia. Kiitokset Aila Räsäselle musiikista, Oili Sievolalle käytännön 
järjestelyistä ja kirjastolle näyttelystä. Sari Tuppurainen ansaitsee kiitokset tekstin saat-
tamisesta painokuntoon. 
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Om översättarstudenters begreppsanvändning vid 
utvärdering av översättningar 

Marja Kivilehto 

1 Bakgrund 

Sedan början av 1980-talet är översättarutbildningen i Finland en universitetsutbildning, 
vilket innebär att teoretiska kunskaper och begrepp har sin givna roll i utbildningen. Inom 
utbildningen kan olika typer av teori- och kunskapsbildning urskiljas. Dels går man från 
teori till praktik i form av översättningsövningar, dels vice versa då den praktiska 
verksamheten fungerar som underlag för teoretiskt inriktad kunskapsbildning. Eftersom 
den praktiskt inriktade kunskapsbildningen av naturliga skäl betonas, är det värt att 
fokusera också på den teoretiskt inriktade kunskapsbildningen.  

Som lärare och forskare kan man ställa sig frågan i vilken mån den teoretiskt och 
praktiskt inriktade kunskapsbildningen integreras så att studenterna som utexaminerade 
översättare har en helhetsbild av översättning och dess olika aspekter samt kan uttrycka 
sig med adekvata begrepp om sin disciplin i olika sammanhang. Ur 
översättarstudenternas synvinkel gäller det att försöka komma tillrätta i en 
begreppsdjungel. Å ena sidan ska man lära sig forskningens begrepp, å andra sidan 
yrkesområdets fackbegrepp. Som tredje och fjärde typer av begrepp kommer kanske 
undervisningens och den stora allmänhetens begrepp för översättning.  

I denna uppsats tänker jag diskutera vilka begrepp översättarstudenter använder då de 
utvärderar översättningar och hur de använder dessa begrepp. Innan jag går in på 
studenternas begreppsanvändning och ett litet experiment som jag har gjort, diskuterar 
jag kort den teoretiska bakgrunden för experimentet. Jag tar upp begreppsligt tänkande 
och begreppsanvändning ur inlärningens och kunskapens synvinkel. 
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2 Begreppsligt tänkande och begreppsanvändning 

Begreppsligt tänkande har studerats i samband med olika typer av inlärningsforskning. 
Forskare har tagit upp studenters tanke- och förståelseprocesser, utveckling av kritiskt 
och vetenskapligt tänkande samt personliga kunskapsstrukturer. 

Utveckling av vetenskapligt tänkande i motsats till vardagstänkande har beskrivits på 
olika sätt. En av de mest bekanta beskrivningarna är Perrys modell för utveckling av 
vetenskapligt tänkande. Perrys modell omfattar tre faser: dualism, relativism och eget 
vetenskapligt synsätt. I det första skedet uppfattar studenten världen som dualistisk, 
absolut och kvantitativ. Inlärningen är ofta ytinriktad och går ut på att man ska inpränta 
och komma ihåg fakta. Andra skedet präglas däremot av relativism, vilket innebär att 
studenten så småningom inser att det sällan finns en enda lösning eller ett enda svar och 
att kunskap är relativt. I det tredje skedet bildar studenten sig en egen uppfattning och 
börjar motivera sina synvinklar på en teoretisk basis. Studenten förkastar inte andras 
åsikter som i fas ett, utan förstår att saker och ting kan betraktas från flera synpunkter. 
(Perry 1970; Stenfors 1999:35–36.)  

Biggs SOLO-taxonomi har tydliga likheter med Perrys modell. Också den visar en 
utveckling från ett absolut till ett mer relativt tankesätt. Biggs (2003) diskuterar dock inte 
utvecklingsfaser, utan tar upp kvaliteten på kunskap och olika nivåer av kunskap som 
kommer fram i studenters yttranden. Biggs (2003) fokuserar på studenters 
kunskapsstrukturer: om studenternas kunskap har något sammanhang och om de kan sätta 
sin kunskap i ett vidare perspektiv. På den prestrukturella nivån är studenterna bundna till 
det konkreta, medan de på den unistrukturella nivån generaliserar, men bara ur en aspekt. 
På den relationella nivån använder studenterna sig av relaterade aspekter och utgår från 
induktion. Den utvidgat abstrakta nivån präglas slutligen av generaliseringar samt 
deduktion och induktion.  

Att studenterna har bildat sig en egen uppfattning som baseras på teori avspeglas i 
begreppsanvändningen. Begreppen som används hämtas kanske från flera olika teorier 
och utgångspunkter, men bruket av begrepp är konsistent. Dessutom använder sig 
studenterna mer av abstrakta och ämnes- respektive disciplinspecifika begrepp än 
allmänspråkliga begrepp. 

3 Översättarstudenters begreppsanvändning 

Som säkert de flesta lärare i översättning försöker jag på mina översättningskurser 
integrera den teoretiska aspekten i den praktiska. Övningsuppgifterna består förutom av 
översättningsuppdrag också av olika typer av analys- och utvärderingsuppgifter. 
Studenterna skriver kommentarer till sina översättningar och uttrycker sig genom dessa 
kring översättning. Kommentarerna är dock ofta allmänt hållna och mindre 
problematiserande. Därför intresserar det mig i vilken mån studenterna överlag kan 
använda olika typer av översättningsspecifika begrepp. Till detta hör också om 
begreppsanvändningen är konsekvent och om man bakom den kan se någon enhetlig teori 
eller uppfattning om översättning. 
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För att ”tvinga” studenterna att tänka både hierarkiskt och linjärt, i över-, sido- och 
underbegrepp, bestämde jag mig för att göra ett experiment där studenterna å ena sidan 
fick gå från konkreta exempel till en mer abstrakt nivå och fundera på hur begreppen 
hänger ihop, å andra sidan gå från det abstrakta till det mer konkreta och problematisera 
olika typer av hierarkier. Det var meningen att båda slutledningssätten induktion och 
deduktion skulle vara med. För studenterna gällde det alltså att försöka anknyta empiri till 
teori och teori till empiri.  

Experimentet gjordes enligt följande. Studenterna fick i hemuppgift att skriftligen 
utvärdera en studiekamrats översättning. Som instruktion gavs att de gärna skulle 
tillämpa en viss modell för utvärderingen. Modellen kunde utgöras av normer 
(Chesterman & Wagner 2002) eller av en textbaserad modell där översättningen först 
betraktas som en oberoende målspråklig text och där den sedan jämförs med källtexten. 
Studenterna uppmanades att komma med egna kriterier för utvärderingen och att 
argumentera för sina påståenden. Studenterna hade en vecka på sig att utföra uppgiften, 
varefter de sedan samlades och fortsatte arbetet på lektionen. Studenterna fick ett papper 
framför sig och en uppmaning att kategorisera sina problematiseringar i utvärderingarna 
enligt tre överbegrepp. Uppgiften åskådliggjordes på tavlan enligt följande: 

 
Norm/kriterium Företeelse/lösning/strategi Exempel 

 
Studenterna fick konkreta exempel på vad som menades med begreppen 

norm/kriterium, företeelse/lösning/strategi och exempel.  
Nedan redovisar jag studenternas begreppsanvändning. Jag utgår från studenternas 

kategoriseringar, dvs. kategoriseringstabeller, men behandlar också problematiseringarna, 
dvs. utvärderingstexterna. Basen utgörs dock av kategoriseringarna.  

3.1 Vilka begrepp använder studenterna i sina utvärderingar? 

Tre studenter av åtta tillämpar begrepp enligt Chestermans modell över normer i sina 
kategoriseringar. De fem studenter som inte använder några specifika överbegrepp för 
normer/kriterier tyr sig till allmänna begrepp som används för att beskriva en bra text. 
Dessa studenter anger sammanlagt 16 begrepp, och av begreppen kan 10 karakteriseras 
som allmänna och 6 som översättningsspecifika. Exempel på översättningsspecifika 
överbegrepp är tolkning(sfel), motsvarighet i målspråket, relation till källtexten, 
acceptabilitet i målkulturen, översättning som finskspråkig text och motsvarar källtexten. 
Begreppsanvändningen kan överlag sägas likna mer det konkreta än det abstrakta. Redan 
det faktum att begreppet inte alltid utformats som en term ger antydan om att studenterna 
lagt fram sina idéer och tankar utan att tänka på befintliga teorier eller begrepp.  

Studenterna på denna kurs har inte introducerats i några specifika begrepp för 
översättningsstrategier eller -lösningar. Det är med andra ord inte förvånande att 
variationen i begreppsanvändning ifråga om företeelser, lösningar eller strategier är stor. 
Det förekommer dock begrepp som utelämning, översättning av produktnamn, 
översättningsfel och sakinnehållet bevarats som kan kopplas ihop med översatta texter, 
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men i genomsnitt verkar begreppen likna dem som förekommer i skrivhandböcker (till 
exempel ordval, satsbyggnad, användning av vedertagna ord och disposition). Även om 
begreppen liknar begrepp i olika handböcker, har studenterna dock inte utfört någon 
systematisk analys där man först beaktar den globala textuella nivån, sedan mellannivån 
och sist den lokala nivån (jfr Ehrenberg-Sundin m.fl. 2000; Renberg 2004). Detta torde 
vara exempel på att studenterna ännu inte tagit in alla de analysverktyg som de förvärvat 
under studierna, utan de har den text som ska analyseras och sina egna teorier som 
utgångspunkt. 

Orsaken till att begreppsanvändningen varierar kan vara att ingen specifik modell 
genomgående används i undervisningen, men också att studenterna kanske inte anser att 
begreppen i modellerna är tillräckligt åskådliga eller funktionella. Om man utgår från 
t.ex. Chestermans begrepp för översättningsstrategier, som härstammar från den 
komparativa stilforskningen (Vinay–Darbelnet), stöter man på problem. Begreppen 
överlappar delvis varandra och det är svårt att hålla olika typer av översättningsstrategier 
från varandra.  

Att skapa sig en bild av översättningsprocessen och dess delar är ingen enkel uppgift. 
Därför kan det ta lång tid innan översättarstudenterna uppnår den fas som Perry kallar för 
vetenskaplig (Perry 1970; Stenfors 1999), eller innan de har sådana kunskapsstrukturer 
som är typiska för den utvidgat abstrakta nivån (jfr Biggs 2003). Både Perrys och Biggs 
modeller går ut på att studenterna rör sig mellan två typer av kunskap: subjektiv och 
objektiv kunskap (se även Stenbock-Hult 2002:26). Finns det för mycket av den ena 
typen, råder det ingen jämvikt mellan kunskapstyperna. Om studenterna tar in kunskaper 
utan att problematisera, reproducerar de det som redan finns, och kunskapen blir 
avlägsen. Om däremot den subjektiva kunskapen dominerar och studenterna inte tar emot 
något nytt, är de kanske lika absoluta i sina tankegångar. Det ska med andra ord råda en 
växelverkan mellan den subjektiva och den objektiva kunskapen. Den objektiva ska man 
göra till sin egen och den subjektiva ska man lägga fram för andras kritiska granskning. 
På detta sätt bearbetas kunskapen.  

Följande exempel belyser fall där studenten Maria1 till synes tyr sig till den subjektiva 
kunskapen. 

  
Marias normer/kriterier Marias problematiseringar 
förståelighet, åskådlighet Översättaren hade fått fria händer för att 

bearbeta texten enligt de finska 
konventionerna. Översättaren hade gjort 
några ändringar i textstrukturen och till 
exempel flyttat uppmaningen [...] i 
slutet av texten till början av texten. 
Den nya ordningen är absolut mer 
logisk och fungerar bättre med tanke på 
mottagaren. Översättaren har också i 
övrigt tagit hänsyn till layout och tydlig 
disposition vilket gör att den översatta 

                                                 
1 Samtliga personnamn är fingerade. 
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bruksanvisningen är lättare att läsa och 
på något sätt trovärdigare än källtexten.  
 

motsvarar källtexten Innehållet i översättningen motsvarar 
ganska noga innehållet i källtexten, men 
den sista meningen [...] har översättaren 
antagligen förstått fel.  
  

översättning som finskspråkig text Översättaren har använt 
imperativformer (”tarkista”, ”asenna”) 
som passar bra i en finskspråkig 
bruksanvisning [...].  

 
Elin däremot försöker integrera den objektiva kunskapen med den subjektiva och 

tillämpar Chestermans modell över normer.  
 

Elins normer/kriterier Elins problematiseringar 
kommunikationsnorm I översättningen finns också ett annat 

ställe där samma svenska term har fått 
två olika finska versioner. Svenskans 
”ventilkanal” har nämligen översatts 
med ”ilmanvaihtokanava” och med 
”ilmastointikanava”. Eftersom ordet 
”ilmastointikanava” dock använts bara 
en gång, kan det vara fråga om ett 
mänskligt fel.  
 

acceptabilitetsnorm [...] översättaren har också översatt 
produktnamnet till finska och det har 
blivit ”höyryhuone”. Jag anser dock att 
produktnamnet borde ha bevarats som 
sådant eftersom namnet kan 
förekomma i till exempel företagets 
broschyrer.  
 

relationsnorm Då jag betraktade översättningens 
relation till källtexten (relation norm) i 
detalj, märkte jag ett ställe som hade 
utelämnats, kanske med avsikt. Då man 
talar om ventilation sägs det i 
översättningen att det inte ska 
förekomma hål i ventilkanalen. 
Orsaken som finns i källtexten nämns 
dock inte i översättningen. 
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När man jämför dessa studenters problematiseringar, framgår det inga större 
skillnader. Språkbruket är på en allmänspråklig nivå och kan karakteriseras som 
beskrivande och argumenterande. Den allmänspråkliga nivån är dock i samklang med det 
faktum att översättningsvetenskapen har egna begrepp som har skapats för att beskriva 
fenomen inom översättningsforskningen. Dessa begrepp har ofta allmänspråklig karaktär 
men används som fackspråk. (Shuttleworth & Cowie 1999:v–vi.) På grund av att 
översättning som aktivitet dessutom är mångfacetterad och kan omfatta allt från teknisk 
dokumentation till mediaöversättning, är det inte förvånande att studenterna inte lärt sig 
något speciellt fackspråk. 

I motsats till dessa studenters problematiseringar, som är tämligen likadana, 
förekommer det en skillnad då studenterna anger företeelser, lösningar och strategier. Där 
ger Elin mer sammanfattande överbegrepp och kategoriseringar än Maria som inte verkar 
ha hittat ord för vad hon vill säga. 

 
Marias företeelser/lösningar/ 
strategier 

Elins företeelser/lösningar/strategier 

ändring av struktur variation i termbruket 
sakinnehållet bevarats översättning av produktnamn 
noggrant arbete utelämning 

 
Om man funderar på orsakerna till varför det ser ut som det gör mellan dessa två 

studenter, kan skillnaden förklaras med att Maria läser språk som huvudämne och har valt 
att specialisera sig på översättning, medan Elin från början av studierna inriktat sig på 
översättning och förkovrats i översättning på flera kurser.  

3.2 Hur använder studenterna begrepp i sina utvärderingar? 

De flesta studenterna har nöjt sig med att ange begreppskedjan företeelse/lösning/strategi 
som sådan utan att desto mer fundera på begreppen. En student har dock ändrat på 
begreppens ordningsföljd och börjar med lösning i stället för företeelse. Två av 
studenterna har valt bland överbegreppen: Ines nöjer sig med begreppet lösning och 
Ingela med begreppet företeelse för att beskriva den mellanliggande kategorin. Detta 
leder dock till inkonsekvens i bruket av begrepp, för Ines anger tolkning? som lösning 
och Ingela utelämning, konsekvens i användning av förkortningar samt satsstrukturer 
som företeelser. Dessa tre begrepp kan underordnas begreppet företeelse, men de kan 
knappast vara sidobegrepp med varandra. 
 

Ines lösning Ingelas företeelse 
tolkning? utelämning 
 konsekvens i användning av 

förkortningar 
 satsstrukturer 

 



 

 

17

Överlag tar studenterna upp olika aspekter i översättningarna och använder därmed 
olika begrepp. Det finns dock tre fenomen i översättningarna som beaktats av minst tre 
studenter. Det första gäller ändring av disposition (fall 1), det andra användning av 
imperativformer (fall 2) och det tredje konsekvens i termbruket (fall 3). Följande exempel 
belyser vilka begrepp studenterna använder då de kategoriserar fenomenen: 

 
Fall 1: Ändring av disposition 

 
Eva konsekvens ändring av ordning stycke om 

”kontroll” 
 

Maria förståelighet, 
åskådlighet 

ändring av struktur flytten av 
uppmaningen i 
slutet till början av 
texten 
 

Sara åskådlighet i 
kommunikation 

ändring av 
textstruktur 

flytten av sista 
stycket till början 
av texten och 
integrering i första 
stycket 
 

 
Fall 2: Användning av imperativformer 

 
Eva läsbarhet användning av du-

former 
Tarkista purkaessasi 
... 
Asenna 
poistoilmaventtiili ... 
 

Maria översättning som 
finskspråkig text 
 

saklig stil imperativformer 

Sara acceptabilitet i 
målkulturen 

användning av du-
former 

Lue käyttöohje 
huolellisesti. 
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Fall 3: Konsekvens i termbruket 
 

Eva konsekvens konsekvent 
användning av 
termer 
 

höyrykylpyhuone, 
höyrykylpy 

Johanna åskådlighet, 
läsbarhet 

benämning höyryhuone, höyrykylpy, 
höyrykylpyhuone 
 

Sara variation i 
texten, att 
undvika 
upprepning 

användning av 
olika termer 

höyryhuone/höyrykylpyhuone 

 
Exemplen visar hur olika begrepp kan användas för att beskriva ett och samma 

fenomen. Det finns ingen större konsekvens i begreppsanvändningen bland studenterna. 
Detta är dock inget fenomen som är typiskt bara för studenterna. 
Översättningsvetenskapen präglas av sin mångvetenskapliga natur, dvs. att begrepp och 
termer lånas från olika vetenskaper, samt att det förekommer olika synsätt och teoretiska 
inriktningar. Detta avspeglas naturligtvis i undervisningen och därmed också i 
studenternas begreppsanvändning. 

Som nämnt ovan är Ingela inkonsekvent ifråga om sidobegreppen. Om man däremot 
jämför hur Maria och Sara uttrycker sig i fallen 1 och 2 ser man att båda anknyter samma 
företeelse till samma typ av överbegrepp. Ändring av textstruktur hänförs till en norm 
eller ett kriterium att kommunikationen ska vara åskådlig och användning av du-former 
till att översättningen ska vara acceptabel i målkulturen. Sett utifrån Chestermans normer 
(Chesterman & Wagner 2002) kan man dock fråga sig om inriktning mot målspråkets 
konventioner kan jämställas med att texten ska uppfylla allmänna 
kommunikationsnormer. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att studenterna i experimentet inte alltid haft 
lämpliga begrepp för utvärdering av översättningar. Att vara konsekvent i bruket av 
begrepp och utgå från något annat än sina egna teorier förefaller också svårt. Detta 
framgår av att studenterna skriver utvärderingstexter linjärt, dvs. att de fokuserar på saker 
och ting i den ordning som dessa förekommer i översättningen. Om studenterna sedan 
ställs inför att de inte har något färdigt att bygga på och borde försöka kategorisera 
företeelser i olika hierarkiska nivåer och dessutom tänka på lämpliga begrepp för att 
beskriva företeelserna, blir det svårt. Att komma med överbegrepp och abstrahera innebär 
att man tänker bortom det som ligger närmast, dvs. den egna subjektiva kunskapen.  

4 Slutsatser 

Mot bakgrund av Perrys och Biggs modeller använder studenterna i experimentet överlag 
inte begrepp på ett sådant sätt som kan hänföras till stabila översättningsteoretiska 
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kunskapsstrukturer. Det verkar som om den teoretiska basen är bristfällig: induktion och 
subjektiv kunskap dominerar medan deduktion är knapp. Detta kan ha flera orsaker. Inom 
översättarutbildningen har de praktiska översättningskurserna en dominerande ställning 
vilket är förståeligt med tanke på översättandets natur. Om de mer teoretiska avsnitten i 
utbildningen dessutom får en undanskymd plats, hittar teori och praktik, deduktion och 
induktion inte till varandra. 

Förmåga att integrera olika typer av kunskap kan hänga samman med hur utbildningen 
är upplagd. Om utbildningen är upplagd så att det finns separata övnings- och teorikurser, 
kan följden bli att kunskapstyperna inte integreras. Som lösning på detta problem har man 
inom pedagogiken introducerat problembaserat lärande där man utgår från autentiska 
problem och uppgifter. Enligt litteraturen (t.ex. Biggs 2003) medför problembaserat 
lärande dock inte automatiskt att kunskapstyperna integreras.  

I stället för att utgå från någon viss undervisningsmetod borde man handleda 
studenterna i olika typer av lärande och kunskap. Utbildningen borde byggas på en sådan 
undervisningsplan där studenternas kunskaper, färdigheter och attityder utvecklas på ett 
mångsidigt och konsekvent sätt. Den röda tråden i helheten kunde utgöras av en 
kunskapsbaserad förhållning, vilket betyder att studenterna blir medvetna om 
översättandets mångfacetterade natur. Det kunde vara på sin plats att 
översättarstudenterna i varje temahelhet, modul eller motsvarande använder kunskaper 
för att bygga upp färdigheter och färdigheter för att bygga upp kunskaper. Det är också 
viktigt att man då och då stannar upp för att sammanfatta och fundera på vad man lärt sig. 
Perspektiven kunde utgöras av den egna subjektiva kunskapen och den externa objektiva 
kunskapen. Målet kunde vara att man bildar en syntes av båda.  
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Läkemedlens bipacksedlars läsbarhet 

Anna Nylund 

Som hundägare har jag kommit i kontakt både med de glädjande och med de mindre 
glädjande sidorna av att ha en hund i huset. Till de mindre glädjande sidorna hör 
definitivt hundarnas tendens att sätta i sig både det ena och det andra som de hittar längs 
med vägrenen och i dikena under de dagliga promenaderna. Förutom en misstänksam 
lukt kan hundarna p.g.a. denna ovana drabbas av någonting ännu värre, nämligen 
inälvsmask. 

Risken för inälvsmask gör att många hundägare mer eller mindre regelbundet väljer att 
avmaska sin hund med hjälp an avmaskningsmedel. Dessa avmaskningsmedel finns att 
köpa receptfritt på apoteket och doseras enligt den medföljande bipacksedeln. Det är här 
problemen uppstår. Det verkar som om många av läkemedlens användare utgår från att 
bipacksedlarna är svåra, för att inte säga omöjliga att läsa. När man använder en medicin 
som avmaskningsmedel är man dock tvungen att ta sig genom bipacksedeln för att kunna 
använda medicinen korrekt. 

Denna ofta förekommande motvilja mot bipacksedlar väckte mitt intresse. Vad beror 
motviljan på? Vilka är de språkliga faktorer i bipacksedeln som ger ett sådant negativt 
intryck? Upplever läkemedlens användare överhuvudtaget någonting positivt med 
bipacksedlarna? Finns det enbart språkliga faktorer som inverkar negativt på 
bipacksedlarnas läsbarhet, eller finns det även faktorer som inverkar positivt? Finns det 
en ”bra” bipacksedel? 

Målet med min pro gradu-avhandling var att hitta de faktorer som inverkar endera 
negativt eller positivt på bipacksedlarnas läsbarhet. Jag försökte också ta reda på varför 
vissa språkliga lösningar upplevs som positiva och varför andra upplevs som negativa. 
Som ett led i forskningsprocessen letade jag efter lösningar och kompromisser, som 
skulle öka bipacksedlarnas läsbarhet inom så många olika mottagargrupper som möjligt. 
För att kunna hitta dessa lösningar genomfördes forskningen med hjälp av intervjuer och 
tidigare forskningsresultat. 

Avhandlingens forskningsmaterial bestod av fem finskspråkiga bipacksedlar. Jag 
valde att begränsa materialet så att alla läkemedel, vars bipacksedlar jag använde, 
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tillhörde samma terapigrupp, i detta fall avmaskningsmedel för hund (Suomen 
eläinlääkkeet 2002 (2002):40–44). Övriga kriterier var att läkemedlet skall gå att köpa 
receptfritt från apoteket eller veterinärmottagningen, att det används regelbundet av 
hundägaren och att dess dosering och användning ofta sker enbart enligt bipacksedelns 
anvisningar, utan råd från läkare, veterinär eller apotekets personal. Förutom dessa 
bipacksedlar bestod materialet av de tidigare nämnda diskussionsintervjuerna. 

Den tidigare forskning som jag bekantat mig med tar i varierande grad upp vilka 
språkliga faktorer som inverkar på en texts läsbarhet. Dessa forskningsresultat handlar 
dock i större utsträckning om texternas språkbruk, satskonstruktioner, ordval, ordlängd 
osv. Till exempel C.H. Björnsson (1968) har gjort en undersökning där han bett personer, 
som arbetar som svensklärare i Sverige, arrangera olika faktorer som anses inverka på en 
texts läsbarhet enligt hur stor inverkan var och en faktor har. Björnsson (1968) har i 
denna undersökning främst riktat in sig på textens språkliga förverkligande, eftersom han 
anser att en svår text är svår oberoende av sitt utseende, liksom en enklare text inte blir 
svårare för att utseendet och uppställningen är av sämre kvalitet.  

Faktorer som rör textens utseende verkar vara av ringare intresse. Jag valde dock att 
rikta in mig på bipacksedlarnas utseende och typografiska lösningar, eftersom jag 
upplevde att dessa faktorer har inverkan på en texts läsbarhet. Därtill valde jag att 
analysera bipacksedlarnas innehåll, disposition och vokabulär. Även Håkan Sundin och 
Barbro Ehrenberg-Sundin (1998), liksom Pertti Rajala (1990) anser att dessa faktorer 
inverkar på en texts läsbarhet. Pertti Rajala (1990) har forskat i hur man kan göra texter 
enklare att läsa för personer med nedsatt synförmåga. Han har även gett ut handböcker 
för personer som skriver texter åt denna målgrupp. 

Bipacksedlarnas typografi 

Bokstävernas snitt och storlek, avstånd mellan rader, papprets kvalitet, textens 
uppställning, samt bruket av illustrationsmetoder är de typografiska faktorer som 
analyserats i denna avhandling. Urvalet av faktorer grundar sig på Björnssons (1968) 
studie om texters läsbarhet. Björnsson (1968:173–175) anser att textens typografi inte 
inverkar på läsbarheten i samma grad som textens språk, men såväl Rajala (1990:36) som 
Sundin och Ehrenberg-Sundin (1998:142–143) påpekar dock att typografi, såsom 
bokstävernas snitt och storlek, radavstånd och så vidare kan ha mycket stor inverkan på 
läsbarheten och att dessa faktorer bör anpassas efter textens mottagare. 

Enligt avhandlingens interjuver ansågs bipacksedlarnas bokstäver i flera fall vara för 
små, men det fanns också bipacksedlar, vars bokstavsstorlek upplevdes som helt 
acceptabel. Det konstaterades dock att bokstäverna borde vara så stora som möjligt i 
förhållande till papprets storlek för att underlätta läsningen. Bokstavssnitt som är 
symmetriska, dvs. i princip lika långa som de är breda, ger enligt intervjuerna ett mera 
harmoniskt och lugnare intryck än bokstäver som inte är symmetriska. Variation av 
bokstävernas storlek, för att framhäva rubriker på olika nivåer, inverkar positivt på 
textens läsbarhet. Avståndet mellan raderna upplevdes i alla bipacksedlar som tillräckligt. 
(Nylund 2005:35–39.) 
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Bipacksedelns papper 

I de forskningsresultat som avhandlingens teoridel grundar sig på har det inte nämnts 
något om kvaliteten på bipacksedlarnas papper. Det visade sig dock att papprets kvalitet 
är något som läsaren kan reagera på. I bipacksedlarnas fall upplevdes papper som var 
mycket tunna, eller papper som var oblekta, som besvärande. Små bokstäver på mörkt 
papper eller text som lyser igenom från andra sidan pappret försvårar läsningen. 
Dessutom kan en bipacksedel som är tryckt på tunt papper eller papper av dålig kvalitet 
lätt gå sönder. (Nylund 2005:40–43.) 

Även storleken på pappret inverkar, eftersom ett stort papper gör att läsaren vid första 
anblicken kan tro att bipacksedeln är längre än den i själva verket är. På samma sätt kan 
ett litet papper få läsaren att anta att bipacksedeln är kort. Så är dock nödvändigtvis inte 
fallet. Två av bipacksedlarna i forskningsmaterialet vars papper är olika stora (det större 
är 14,8 x 21,0 cm och det mindre är 10,5 x 13,3 cm) har nästan samma antal ord (247 
respektive 236) och nästan samma antal tecken (1935 respektive 1737). När man ser på 
textens längd är den alltså nästan likadan i båda bipacksedlarna, fastän skillnaden mellan 
papprens storlek är avsevärd. Följaktligen antog en stor del av de intervjuade att 
bipacksedeln på det större pappret skulle vara längre än bipacksedeln på det mindre 
pappret. Bipacksedeln på det större pappret fick kommentarer som ”Oj, vad den ser lång 
ut!”, medan bipacksedeln på det mindre pappret såg ”kort och trevlig” ut. Efter att ha läst 
genom båda bipacksedlarna konstaterades dock att de längdmässigt ligger varandra nära 
och att de båda dessutom har en bra längd. (Nylund 2005:40–43.) 

Textens placering på pappret kan vara mer eller mindre läsarvänlig. Det bästa 
alternativet, ifall bipacksedeln är skriven t.ex. på finska och svenska, är att placera ett 
språks version av bipacksedeln i sin helhet på den ena sidan av pappret, och det andra 
språket i sin helhet på den andra sidan av pappret. Ifall man vill ha flera språk än två med 
på ett och samma papper är detta också möjligt, så länge som ingen av versionerna delas 
upp och placeras på båda sidorna av pappret. Ifall man beslutar sig för att dela ett språks 
text på båda sidorna, bör man se till att uppställningen blir logisk, och att den helst följer 
samma mönster som broschyrer överlag. En bipacksedel som har flera än två språks 
versioner på samma papper anses enligt intervjuerna vara acceptabelt, så länge som varje 
version i sin helhet ryms på den ena sidan av pappret. (Nylund 2005:42.) 

Illustrationsmetoder 

Vid bruk av illustrationsmetoder i bipacksedlarna bör man vara konsekvent. Överdrivet 
bruk av illustrationsmetoder och användning av många olika metoder i samma 
bipacksedel bör också undvikas. De illustrationsmetoder som de intervjuade tycker är de 
tydligaste och mest effektiva är bruket av franska streck och fet stil. Understreckning, 
ökat avstånd mellan bokstäverna och kursivering upplevs som mindre effektiva och 
ibland till och med störande. Det är alltså viktigt att inte använda för många olika 
illustrationsmetoder i bipacksedeln. Om antalet överstiger tre blir resultatet otydligt och 
ofta inkonsekvent. Man bör också se till att en använd illustrationsmetod alltid används 
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för att illustrera enheter i texten som är på samma nivå, exempelvis alla underrubriker bör 
ha samma illustrationsmetod. (Nylund 2005:46.) 

Bipacksedlarnas längd 

Bipacksedelns längd är beroende av flera faktorer. Innehållets omfattning, radernas 
längd, bokstävernas storlek, avstånd mellan rader och kapitel, textens uppställning, bruk 
av marginaler och spalter och så vidare, är alla faktorer som inverkar på bipacksedelns 
slutliga längd. Det visade sig också att de flesta av dessa faktorer förutom att inverka på 
bipacksedelns längd även inverkade på dess läsbarhet. 

Rajala (1990:36) rekommenderar att en rad i en text, oberoende av bokstävernas 
storlek, skall vara högst 12 centimeter lång. Björnsson (1968:180) är delvis av samma 
åsikt, men tillägger att det verkar finnas en ideallängd, som det inte lönar sig att göra 
alltför stora avvikelser från. En för kort rad inverkar lika negativt på texten som en för 
lång rad. För att undvika att raderna blir för långa, kan man använda marginaler och 
spalter. Det lönar sig enligt intervjuerna inte heller att förminska bokstäverna för att göra 
raderna kortare. Vill man använda större bokstäver bör man hellre använda flera textrader 
än längre textrader. 

I avhandlingen kom det fram att både bruket av marginaler och bruket av spalter 
inverkar positivt på läsbarheten. Detta beror på, förutom att raderna blir kortare, att en 
text med marginalinställning och spalter oftast är jämn i båda kanterna. Det gör att avsnitt 
och kapitel framträder tydligare när läsaren med hjälp av blicken kan avgöra när 
skribenten själv valt att byta till ny rad. Läsaren vet att texten börjar på en ny rad när 
innehållet påbörjar en ny betydelsehelhet. Detta medför att en text som har tydliga 
gränser mellan kapitel och avsnitt också är lättare att hitta i. (Nylund 2005:53–54.) 

Överlag när det gäller bipacksedlarnas helhetslängd är det svårt att ge några konkreta 
förslag till förbättring. Det gäller att hitta en balans mellan de inverkande faktorerna, så 
att bipacksedeln längdmässigt blir en tydlig och välbalanserad helhet. Det som dock kan 
konstateras är att läsaren accepterar en längre bipacksedel ifall längden beror på att 
relativt stora bokstäver använts. Även ökad längd p.g.a. indelning i kortare kapitel med 
mera detaljerade betydelsehelheter godkänns. 

När man vill försöka förkorta en bipacksedel bör man inte göra detta genom att 
förminska bokstäverna, göra raderna längre, utelämna information som läsaren kan anse 
vara viktig eller genom att göra kapitlen längre. Istället kan man försöka undvika 
upprepningar t.ex. av läkemedlets namn och namnen på de olika inälvsparasiterna som 
medicinen är verksam mot. Man kan också se över satsstrukturen för att se om man 
möjligen kan förkorta och förenkla någon sats samtidigt som man ändrar dispositionen så 
att bipacksedeln blir mera läsarvänlig. 

Läsaren orkar ta sig igenom en längre bipacksedel ifall dess innehåll upplevs som 
nödvändigt och intressant. De två längsta bipacksedlarna i forskningsmaterialet avviker 
innehållsmässigt från varandra, men ligger längdmässigt mycket nära (2 872 respektive 
2 705 tecken) varandra. Trots detta ansågs den ena vara för lång och av en del intervjuade 
nästan omöjlig att läsa, medan den andra upplevdes som intressant och informativ. Detta 
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berodde på att den text som upplevdes som för lång delvis består av upprepningar av t.ex. 
läkemedlets namn och administrationssätt, samtidigt som medicinska termer förekommer 
i relativt stor utsträckning. Dessutom redogörs det i texten för på vilket sätt läkemedlet 
fungerar i hundens kropp, något som de flesta intervjuade ansåg vara irrelevant. Den text 
vars längd accepterades består till största delen av konkreta anvisningar för hur 
läkemedlet skall doseras och innehåller inga upprepningar, samtidigt som medicinska 
termer har använts så lite som möjligt. (Nylund 2005:59.) 

Bipacksedlarnas bilder och tabeller 

Bipacksedlarnas bilder och tabeller inverkar märkbart positivt på det helhetsintryck som 
användaren får av den. Speciellt tabeller underlättar läs- och tolkningsprocessen. Tabeller 
som anger läkemedlets dosering, t. ex. enligt hundens vikt, ger användaren en känsla av 
säkerhet. Han eller hon behöver inte själv räkna ut vilken dos som är den rätta för 
ifrågavarande hund, eftersom dosen finns direkt angiven och användaren känner sig 
därför säker på att den rätta mängden medicin blir använd. (Nylund 2005:61–62.) 

De intervjuade var överens om att alla bipacksedlar som ingick i analysen borde ha en 
tabell. Detta är något som läkemedlens marknadsförare borde ta i beaktande när de gör 
bipacksedlarna. Det är troligt att användaren köper samma läkemedel även nästa gång 
ifall bipacksedeln gav ett positivt intryck och var lättförståelig. Ett läkemedel vars 
bipacksedel förorsakar problem kommer troligen att undvikas nästa gång det är dags för 
avmaskning. Tabellerna är en faktor som bidrar så pass mycket till ett positivt 
helhetsintryck, att användandet av en tabell är ett av det enklaste sättet att öka en 
bipacksedels läsbarhet. Det är dock viktigt att man tydligt markerar tabellen, så att den 
klart skiljer sig från den övriga texten. Helst skall den avvika så pass mycket från övrig 
text, så att läsarens blick fastnar redan vid första ögonkastet på tabellen. (Nylund 
2005:61–62.) 

Tabeller är speciellt viktiga ifall läkemedlet är i en form som användaren inte har 
någon tidigare erfarenhet av. Ett flertal av de intervjuade hade inte tidigare kommit i 
kontakt med avmaskningsmedel i pastaform. Avmaskningsmedel i pastaform skall istället 
för att doseras enligt antal, så som man gör med tabletter, doseras i t.ex. centimeter eller i 
milliliter. De förpackas dessutom ofta i tub eller spruta. Eftersom läkemedelsformen och 
administreringssättet för många var nytt, orsakade doseringen en del problem för de 
intervjuade. Problem som de ansåg kunde ha undvikits ifall doserna skulle ha varit 
angivna i tabellform. (Nylund 2005:61–62.) 

Det ena läkemedlet i pastaform har en bild som illustrerar användandet av själva 
doseringssprutan. Denna bild upplevs som mycket positiv, eftersom den avsevärt 
underlättar tolkningen av texten. Även bilder som inte direkt anknyter till 
avmaskningsmedlet, t.ex. bilden av en hund bredvid läkemedlets namn, lättar upp 
bipacksedeln. Den förenklar även tolkningen, eftersom läsaren automatiskt antar att 
läkemedel som har en bild av en hund på bipacksedeln också skall användas för 
medicinering av en hund. (Nylund 2005:61–62.) 
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Bipacksedlarnas disposition och innehåll 

Alla mediciner som säljs i Finland och inom Europeiska Unionen skall enligt lag vara 
försedda med någon slags bipacksedel. I denna bipacksedel skall det finnas information 
om bland annat läkemedlets verksamma ämnen och hjälpämnen, läkemedlets 
verkningssätt, dosering, biverkningar osv. För att uppfylla de krav som lagen ställer, kan 
läkemedlets marknadsförare och tillverkare endera trycka denna information direkt på 
läkemedlets förpackning, eller bifoga ett skilt papper med informationen, en bipacksedel. 
(EU-direktiv 2001/83/EU.) 

Bipacksedelns innehåll och innehållets disposition regleras av de regler och 
bestämmelser som ett enskilt land inom Europeiska Unionen har fastställt, eller av de 
bestämmelser som man gemensamt kommit överens om inom EU. Detta beror på att man 
kan ansöka om försäljningstillstånd för ett läkemedel endera inom det enskilda landet och 
då rikta ansökan till det ifrågavarande landets myndighet. Man kan också ansöka om 
försäljningstillstånd för alla länder inom EU samtidigt. I det senare fallet riktas ansökan 
om försäljningstillstånd direkt till European Medicine Agency, EMEA. Detta innebär att 
läkemedlets bipacksedel måste följa de riktlinjer som man inom EU kommit överens om 
(Lääkelaitos 2005 a–c.) 

Bipacksedelns disposition och innehåll inverkar på dess läsbarhet. Enligt 
avhandlingens intervjuer finns det flera möjligheter att förbättra bipacksedlarnas 
läsbarhet genom att omarbeta den disposition och det innehåll som bipacksedlarna idag 
har. En bra disposition är läsarvänlig och utarbetad efter mottagarens behov (Sundin & 
Ehrenberg-Sundin 1998:27). Om man följer det direktiv som är gällande när ansökan om 
försäljningstillstånd sänds till EMEA, skall bipacksedeln vara uppställd på följande sätt: 

 
1. Läkemedlets namn 
2. Aktiva och övriga innehållsämnen 
3. Innehavare av försäljningstillstånd och partiets ansvariga tillverkares namn och 

adress inom Europas ekonomiområde, ifall de inte är samma 
4. Djurart (djurarter) för vilket läkemedlet är avsett 
5. Indikationer  
6. Dosering och doseringssätt enligt djurart 
7. Anvisningar för korrekt användning 
8. Kontraindikationer 
9. Biverkningar 
10. Karenstid 
11. Förvaring och hållbarhet 
12. Särskilda försiktighetsåtgärder 
13. Anvisningar för förstöring av oanvänt preparat 
14. Datum för senaste revideringen av bipacksedeln  
15. Övrig information 
(Euroopan lääkearviointivirasto 2005) 
 

Om man ser på de intervjuades åsikter borde bipacksedeln vara uppställd på följande 
sätt, för att ur användarens synvinkel vara så logisk som möjligt: 
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1. Läkemedlets namn 
2. Djurart (djurarter) för vilket läkemedlet är avsett 
3. Indikationer  
4. Kontraindikationer 
5. Dosering enligt djurart 
6. Doseringssätt enligt djurart 
7. Biverkningar 
8. Förvaring och hållbarhet 
9. Anvisningar för förstöring av oanvänt preparat 
10. Aktiva och övriga innehållsämnen 
11. Innehavare av försäljningstillstånd och partiets ansvariga tillverkares namn, 

adress, telefonnummer och e-postadress inom Europas ekonomiområde, ifall 
de inte är samma 

12. Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress) till försäljningstillståndets 
innehavare 

13. Övrig information  
(Nylund 2005:75-76) 

 
Läkemedlets användare är alltså av den åsikten att det i början av bipacksedeln skall 
finnas den information som är viktig för själva användandet av medicinen, såsom 
indikationer och djurart, samt kontraindikationer, doseringssätt och lämplig dos. Denna 
information upplevs som viktigast. Det verksamma ämnet, tillverkare osv. upplevdes 
enligt intervjuerna endast i få fall i detta skede som intressant. Läkemedlets användare 
orkar koncentrera sig och läsa genom de uppgifter han behöver för att kunna dosera och 
administrera läkemedlet korrekt relativt smärtfritt, om de är placerade redan i början av 
bipacksedeln. Denna information bildar dessutom en betydelsehelhet, som de intervjuade 
upplevde som logisk. (Nylund 2005:72–76.) 

Information om biverkningar ansågs vara viktig. Även ifall de eventuella 
biverkningarna är lindriga eller mycket sällsynta bör dessa omnämnas. Ifall avsnittet om 
biverkningar utelämnas helt, upplevs det som om läkemedlets tillverkare försöker dölja 
något. De intervjuade önskade också att man skulle få information om nödvändiga 
åtgärder ifall biverkningar uppstår, samt kontaktuppgifter till någon som snabbt kan 
berätta mera om t.ex. biverkningarna och nödvändiga åtgärder vid deras förekomst. 
(Nylund 2005:72–76.) 

Först i slutet av bipacksedlarna ville de intervjuade placera uppgifter om verksamma 
ämnen, tillverkare, innehavare av försäljningstillstånd, förvaring, hållbarhetstid osv. 
Denna information ansågs nog vara viktig, men av en sådan art att den endast används 
vid behov och att man söker upp informationen endast när situationen så kräver. Att 
placera dessa uppgifter tidigare eller i början av bipacksedeln upplevdes som störande 
och ologiskt. (Nylund 2005:72–76.) 

Som tidigare nämnts inverkar bipacksedelns innehåll även på dess längd. Detta 
innebär att en bipacksedel med förhållandevis mycket information automatiskt blir längre 
än en bipacksedel med mindre information. Detta betyder dock inte att en längre 
bipacksedel alltid upplevs som mera svårläst än en kortare. Ifall innehållet i en längre 
bipacksedel upplevs som intressant och nödvändigt samtidigt som det är skrivet på ett 
språk som står mottagaren nära, upplevs detta som mera läsbart än en kort text som 
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innehåller främmande element, som t.ex. främmande ord och konstlade satsstrukturer. 
(Nylund 2005:72–76.) 

Bipacksedlarnas vokabulär 

De bipacksedlar som ingår i forskningsmaterialet innehåller mycket få inexakta och till 
sin betydelse vaga ord. Man har också undvikit substantiveringar och bruk av modeord. 
Av de fackspråkliga termer som finns i texterna är det främst de olika parasiternas 
latinska namn samt läkemedlens verksamma och övriga ämnen som orsakar problem. 
Läsaren försöker ofta inte ens att förstå eller läsa dessa, utan hoppar över dem. Man anser 
nog att dessa bör nämnas i bipacksedeln, men som tidigare konstaterats skall speciellt de 
verksamma och övriga ämnena placeras i slutet och inte i början av bipacksedeln. Om 
skribenten väljer att ta med parasiternas latinska namn, bör parasitens finska respektive 
svenska namn skrivas först och det latinska namnet efter inom parentes. I de flesta av 
avhandlingens bipacksedlarna har man gjort tvärtom. (Nylund 2005:84–84.) 

Termer och fackspråkliga uttryck som är bekanta från t.ex. massmedierna och som 
delvis används i allmänspråket får gärna användas i bipacksedlarna. Denna typ av ord och 
uttryck höjer den språkliga nivån på texten och ger ett professionellt intryck. Korrekt 
använda bidrar de till att ge bipacksedelns skribent ett intryck av auktoritet och detta gör 
att användaren litar på den information som finns i bipacksedeln. Vid bruk av termer och 
fackspråkliga uttryck måste man dock vara försiktig, så att texten inte blir för svår eller 
orden är obekanta för mottagaren. Om han eller hon inte med säkerhet vet vad texten 
betyder uppstår det problem i tolkningsprocessen. Mottagaren blir osäker och frustrerad 
när han eller hon inte med säkerhet kan säga hur läkemedlet fungerar eller hur det skall 
användas. (Nylund 2005:84–85.) 

Bipacksedlarnas koherens 

Bipacksedlar är en typ av text vars koherens inte uttrycks med hjälp av ordval och 
satsstruktur. Bipacksedeln har ingen metaspråklig diskurs, vilket innebär att skribenten 
inte kan hänvisa, referera, förklara eller göra sammanfattningar inom texten (Sager, 
Dungworth & MacDonald 1980:85, 118–120). Förhållanden mellan rubriker, avsnitt och 
betydelsehelheter bildar ofta enheter, som inte innehållsmässigt reflekterar på varandra, 
utan varje betydelsehelhet är mer eller mindre fristående. Bipacksedlarnas koherens 
uttrycks däremot med hjälp av textens typografi. För att visa vilka delar som hör ihop 
används t.ex. illustrationsmetoder, rubriker och underrubriker, samt olika stora 
mellanrum mellan rader och kapitel. För att koherensen skall framträda är det därför 
viktigt att dessa hjälpmedel är konsekvent och effektivt använda. 

Bipacksedlarnas koherens framträder i de flesta av avhandlingens bipacksedlar relativt 
tydligt. Enligt intervjuerna störs dock koherensen i viss mån av bipacksedlarnas 
disposition. En lista, så som en bipacksedel, skall vara disponerad så att den nödvändiga 
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informationen är logiskt disponerad. Textens hierarkiska förhållanden framträder med 
hjälp av de olika betydelsehelheternas placering. Detta innebär att läsaren i början av 
texten skall få den information som krävs för att genomföra nästa steg och så vidare. I det 
här avseendet är bipacksedlarnas koherens i viss mån bruten, eftersom bipacksedlarna 
enligt de intervjuade inte är logiskt disponerade. De intervjuade anser, som redan tidigare 
nämnts, att den disposition som nu följs gör att informationen i texten inte bildar 
funktionella betydelsehelheter. Läsaren är tvungen att förflytta sig till olika ställen i 
texten för att få den information som för tillfället behövs. Den ur läsarens synpunkt 
ologiska dispositionen leder dessutom till att han eller hon har svårt att uppfatta textens 
hierarkiska förhållanden. (Nylund 2005:85–86.) 

Vidare forskning 

Jag beslöt mig för att fortsätta inom samma forskningsområde och har påbörjat en 
licentiatavhandling som baserar sig på pro gradu-avhandlingen. Istället för att 
koncentrera mig på läkemedel för djur har jag valt ett forskningsmaterial som består av 
bipacksedlar till läkemedel avsedda för människor. Forskningsmetoden är ungefär 
densamma i och med att jag även i denna avhandling kommer att ha en egen analys samt 
en analys baserad på intervjuer. Infallsvinkeln är däremot en annan. 

De faktorer som analyserats i pro gradu-avhandlingen, d.v.s. bipacksedlarnas 
utseende, typografi, innehåll, disposition samt ordval, kommer att analyseras även i 
licentiatavhandlingen. Dessutom kommer en kontrastiv infallsvinkel att tillföras, i och 
med att jag jämför svenskspråkiga och finskspråkiga versioner av bipacksedlar. Jag 
förväntar mig att de olika versionerna kommer språkligt och innehållsmässigt att ligga så 
nära varandra som möjligt, men vill samtidigt se ifall en översättning eller någon annan 
typ av bearbetning av texten har inverkat på dess läsbarhet. 

Jag vill också se om kvaliteten på de finsk- och svenskspråkiga bipacksedlarna 
motsvarar varandra. Med detta menar jag ifall finlandssvenskar upplever att den 
svenskspråkiga versionen av bipacksedeln är fungerande, på samma sätt som finsktalande 
personer eventuellt uppfattar motsvarande finskspråkiga version som fungerande. Jag vill 
alltså få reda på ifall de olika språkliga versionerna av en bipacksedel är på samma 
läsbarhetsnivå. För att kunna genomföra denna analys kommer jag följaktligen att 
intervjua både finskspråkiga och svenskspråkiga personer. 

Slutord 

Bipacksedlar är en typ av text som bör kunna läsas av så många personer som möjligt. 
För att underlätta läsprocessen och förbättra läsbarheten är det därför viktigt att man inte 
enbart ser på bipacksedlarnas språkliga struktur, så som ordval, ordlängd, satsstrukutrer 
osv. Man bör se på bipacksedeln som helhet och sträva till att förbättra även sådana saker 
som typografi, innehåll och disposition. 
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I min pro gradu-avhandling har det kommit fram att det finns möjlighet att förbättra 
dessa faktorer, men även att det redan förekommer olika lösningar i bipacksedlarna som 
upplevs som fungerande och positiva. Problemet är att alla dessa fungerande lösningar 
sällan återfinns i en och samma bipacksedel. Varje bipacksedel har någon ändamålsenlig 
och fungerande lösning, men samtidigt finns i samma bipacksedel lösningar som ger ett 
negativt intryck eller till och med försämrar läsbarheten. För att med hjälp av min pro 
gradu-avhandling kunna förbättra bipacksedlarnas läsbarhet är det därför viktigt att man 
förutom att försöka hitta en mera fungerande lösning till de faktorer som enligt 
intervjuerna är problematiska, även håller fast vid de använda lösningarna som upplevs 
som positiva. 
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Bilaga 1 Axilur® vet. 500 mg. tabletti 
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Bilaga 2 Canex® vet. 2,2% 
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Bilaga 3 Drontal® Comp. Forte vet. tabl. 
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Bilaga 4 Flubenol vet 44 mg/ml oraalipasta 
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Bilaga 5 Lopatol® vet. Päällystetty tabl. 100/500 mg 



 



 

Aku Ankan murrekäännökset  
Esimerkkinä Joulu on jo ovela – Ankoitten saikkauksia 

peräpohjalaismurtheela (2005) 

Marketta Harju-Autti 

Tämä artikkelini on kuvaus Aku Ankan yhden murrealbumin kääntämisestä. Sen 
taustaksi käsittelen alussa lyhyesti nykyistä murrebuumia ja yleensä murteella julkaise-
mista.  

1 Suomen kirjakielen vakiintunut pohja ja nykyinen murrebuumi  

Suomen kirjakielellä on runsaan 450 vuoden historia. Vanhan kirjasuomen kaudella (n. 
1540–1820) kirjakieli pohjautui pääosin länsimurteisiin ja varhaisnykysuomen kaudella 
(n. 1820–1870) siihen tuli piirteitä myös itämurteista. Niinpä voidaan sanoa, että ny-
kysuomen kirjakieli (n. 1870–) on murteiden yhdistelmä ja osittain myös tietoisen kehit-
telyn tulos. Se poikkeaa esimerkiksi äänne- ja muotorakenteeltaan puhutusta kielestä 
toisten alueiden näkökulmasta enemmän, toisten vähemmän. Kouluopetuksen avulla 
suomalaiset oppivat lukemaan ja käyttämään tietyissä yhteyksissä normitettua kirjakieltä. 
He oppivat samalla tekemään eron ympäristönsä sellaiseen puhuttuun kieleen, jota 
yleensä ei ole kirjoitetussa muodossa.  

Murteiden kirjallista käyttöä on kuitenkin ollut vakiintuneen yleiskielen kirjakielen 
rinnalla. Mauno Koski on artikkelissaan Murteet muodissa esittänyt yksityiskohtaisen 
historiallisen katsauksen murteen käytöstä erilaisissa julkaisuissa (2001:49–74).  

Nykyistä murteella julkaisemista kutsutaan murrebuumiksi tai murreaalloksi. Se on 
ilmiö, jonka alku on 1990-luvulla. Taustana on Suomessa aluetietoisuuden, omanarvon-
tunnon ja yhteenkuuluvuuden korostaminen. Samalla se on reaktioita kansainvälistymistä 
ja globalisaatiota vastaan. Murretekstien tavoitteena on perinteen vaaliminen ja osittain 
myös huoli murteiden häviämisestä. Kirjoitettu murre on tullut teksteihin, joissa sitä ei 
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aikaisemmin ole kuviteltu käytettävän. Monien murrejulkaisujen keskeisenä piirteenä on 
usein huumori, joka tulee siitä, että murretta käytetään yllätyksellisessä tilanteessa, esi-
merkiksi uskonnollisissa teksteissä. (Koski 2001:70–71; Mielikäinen 2001:6–7; Mieli-
käinen–Palander 2002:105.) 

2 Murteella kirjoitetut julkaisut 

Tähän lukuun olen ryhmitellyt murteen kirjallisen nykyisen käytön eri tapoja ja annan 
esimerkit kuhunkin ryhmään kuuluvista tyypillisistä julkaisuista.  

2.1 Murrekirjat nauhoitteista 

Suomen murteita on tallennettu nauhoittamalla systemaattisesti vuodesta 1959 lähtien, 
jolloin perustettiin Suomen kielen nauhoitearkisto. Nykyisin se on osa Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskusta. Lisäksi useimmissa yliopistoissa on mittavat nauhoiterarkistonsa. 
Esimerkiksi Suomen kielen nauhoitearkistossa on noin 15 000 tuntia nauhoitettua mur-
retta ja Oulun yliopiston suomen kielen arkistossa noin 4 000 tuntia pääasiassa pohjoisia 
murteita (http://www.kotus.fi/arkistot ja http://www.oulu.fi /silo/arkistot). 

Murrenauhoitteet on alkuaan tallennettu kielitieteelliseksi tutkimusmateriaaliksi, mutta 
niiden tekstejä on julkaistu myös murrekirjoina. Mainittakoon esimerkkeinä Matti Pääk-
kösen toimittama Oulun seudun murrekirja (1994) ja Alpo Räisäsen toimittamat Suomus-
salmen murrekirja (1978) Kuhmon murrekirja (1993) ja Oulujärven ympäristön murre-
kirja (2001). Näissä julkaisuissa on nauhoitteista karkeahkosti litteroitua murretta kaikille 
luettavassa muodossa. 

2.2 Kaunokirjallisuus  

Kaunokirjallisuudessa murretta käytetään väljästi jaoteltuna kahdella tavalla. Suppeampi 
näistä tavoista on se, että repliikit ovat osittain tai kokonaan tietyn alueen murteella. Tällä 
tavoin kukin henkilö on paikannettavissa ja samalla kieli on osa sosiaalista tilannetta. 
Repliikeissä tulevat esille murteen äänne- ja muotorakenteen piirteet, sanasto, fraseologia 
ja myös lauserakenne. Esimerkkeinä tästä olkoon Orvokki Aution ja Kalle Päätalon tuo-
tanto. Toinen tapa on se, että romaaneissa, novelleissa, runoissa ja pakinoissa koko teksti 
on murteella. Tällaisia kirjoittajia ovat esimerkiksi Bengt Pohjanen, Rosa Liksom, Juhani 
Koskinen ja Heli Laaksonen.  
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2.3 Muut julkaisut  

Nykyiset muut murrejulkaisut ovat osa edellä kuvaamaani murrebuumia. Yhden ryhmän 
näistä muodostavat suurelle yleisölle suunnatut sanakirjat, esimerkiksi Oiva Arvolan 
Yliperän sanakirja (1999). Tällaisia sanakirjoja Jaakko Leino on käsitellyt artikkelissaan 
Murteiden maistelu (2000).  

Murteelle käännetyt tekstit muodostavat nykyisten murretekstien huomattavan ja mo-
nipuolisen ryhmän. Voidaan siis puhua murrekäännöksistä, joissa lähtökohtana on yleis-
kielinen teksti (ks. Mielikäinen 2001:5). Tällaisia ovat kokonaan murteella julkaistut 
paikallislehdet, esimerkiksi Oulu-lehden 40-vuotisjuhlanumero Ookko nää Oulusta 
(1999). Keskeinen julkaisujen joukko koostuu uskonnollisista teksteistä, joissa on kaksi 
pääryhmää: katekismukset Turun, Etelä-Pohjanmaan, Oulun seudun ja Savon murteella 
sekä Helsingin slangilla ja jouluevankeliumit monilla eri murteilla (Koski 2001:71–72).  

Yleiskielestä käännettyjä tekstejä ovat myös murrebuumin aikana julkaistut sarjaku-
vat, jotka on ensin käännetty, useimmiten englannista, suomen yleiskielelle ja edelleen 
jollekin suomen kielen murteelle. Käsittelen seuraavassa luvussa aluksi murresarjakuvien 
julkaisemista yleensä ja sitten kuvaan peräpohjalaisen Aku Ankan kääntämisen vaiheet.  

3 Murresarjakuvien julkaisemisen tausta 

Murresarjakuvien kääntämisen idea on lähtöisin Saksasta, ja aloitteentekijä on tübin-
geniläinen kansatieteen opiskelija Klaus-Dieter Schmid. Saksassa on julkaistu Asterix-
albumi 25 eli Suuri kuilu käännettynä eteläsaksalaiselle Schwäbischin murteelle (1996). 
Samana vuonna on julkaistu myös muita käännöksiä - vuoden 2001 loppuun mennessä 
julkaisuja oli 37 yhteensä 25:llä saksan murteella. (Koski 2001:70.)  

Suomesta Helsinki-Median (nykyinen Sanoma Magazines Finland) edustajana kustan-
nuspäällikkö Paula Antila osallistui tammikuussa 1997 Etelä-Ranskassa Angoulemen 
sarjakuvafestivaaleille. Täällä hän tutustui saksalaisiin murrekäännöksiin ja sai saksalai-
silta kollegoiltaan ohjeen järjestää käännöskilpailun ja käyttää tuomareina akateemisia 
asiantuntijoita. (Koski 2001:70–71; Paula Antilan sähköpostiviesti 10.12.2005.) 

Antilan kertoman mukaan suomalaisen kustantajan vähittäismyyntiorganisaatio aluksi 
epäili murrejulkaisujen menekkiä. Kuitenkin asiaan päätettiin ryhtyä ja julistettiin Aste-
rix-sarjan käännöskilpailu savolaismurteelle. Opeliksin orjalaeva julkistettiin 8.11.1997. 
Sen kääntäjä on Olavi Rytkönen. Asterix-käännöksiä on julkaistu myös Lappeenrannan 
seudun kaakkoismurtella (2000) ja Rauman murteella (Koski 2001:1).  

Ensimmäisen Asterix-murrekäännöksen pohjalta käännöskilpailun raatiin kuulunut 
tutkija Leena Sarvas kirjoitti 1998 artikkelin nimeltään Kierrä kirjakielen mutkat, jos 
käännät murteelle. Hän kertoo, että käännöksen yhteydessä ranskalainen kieliasiantuntija 
oli tarkistanut suomennoksen ja vaatinut hyvin tarkkoja käännöksiä. Suomennosta eli 
lähtötekstiä Sarvas pitää onnistuneena, koska se on alkuperäiskielen rakenteelle uskolli-
nen. Kuitenkin se on ”teatterisuomea”, jota kukaan tavallinen ihminen ei puhu. Artikke-
lissaan Sarvas muutamien esimerkkien avulla osoittaa sen, että murrekäännös ei synny 
pelkästään siitä, että teksti sana sanalta muutetaan murteen mukaiseen asuun. Tuloksena 
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on koulukäännös, joka ei ole murretta. Todellinen kääntäminen vaatii enemmän. (Sarvas 
1998:13–14.) 

4 Aku Ankan murrealbumit 

Aku Ankan kahdeksan murrealbumia (1998–2005) muodostavat sarjakuvien murrekään-
nösten yhtenäisen kokonaisuuden. Sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat numerot:  

 
1. Isoon taloon ankka (1998) Etelä-Pohjanmaan murteella, kääntäjä Joose 
Tammelin  
2. Kui, sanos Aku (1999) Turun murteella, kääntäjä V-P Lehto  
3. Rotsi on, mut byysat puuttuu (2000) Stadin slangilla, kääntäjä Sami Garam 
4. Kyä viksut pärijää (2001) Tampereen seudun murteella, kääntäjä Katariina Kal-
lio 
5. Avojalakanen ankka (2002) Oulun murteella, kääntäjä Ilkka Mannermaa  
6. Voe tokkiisa, Aku! (2003) Savon murteella, kääntäjät Markus Miettinen ja  
Jaakko Seppälä 
7. Kaik lutviutuup! (2004) Karjalan murteella, kääntäjä Helena Anttonen 
8. Joulu on jo ovela (2005) Peräpohjolan murteella, kääntäjä Terttu Rousu. 

 
Kustantaja on pitänyt tärkeänä sitä, että julkaisuissa edustuvat suomen kielen päämurre-
alueet. Edellä olevasta luettelosta on nähtävissä, että murrealueiden määrittelyssä on 
käytetty kolmessa tapauksessa keskusalueen kaupungin nimeä: Turku, Tampere ja Oulu. 
Ne eivät ole varsinaisia perinteisiä suomalaisen dialektologian aluemäärittelyjä, mutta 
kaupungit ovat nykyisin tärkeitä alueellisen hahmotuksen keskuksia myös kielellisesti 
(Mielikäinen–Palander 2002:95). Karjalan murteen esiintyminen julkaisun nimessä ei 
tarkoita kielitieteellisesti määriteltynä karjalan kielen murretta, vaan kaakkoismurretta. 
Nimitys karjalan murre on kuitenkin vakiintunut yleiseen käyttöön maakuntanimen mu-
kaan.  

Helsingin stadin slangia ei lasketa suomen murteiden jaottelussa varsinaisten kansan-
murteiden ryhmään, mutta se on otettu julkaisuihin mukaan omana keskeisenä suomalai-
sena kielimuotonaan.  

Useimmissa murrealbumeissa on kääntäjän puheenvuoro, kilpailuraadin murteen asi-
antuntijan kirjoittama murteen esittely sekä sanasto. Jokaisen albumin rinnalla on sa-
moista tarinoista julkaistu myös yleiskielinen versio.  
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5 Reistaappa sieki tehhä tämmönen pyöhräys – peräpohjalaisen  
murrealbumin kääntämisen vaiheet 

5.1 Kilpailun julistaminen 

Peräpohjalaisen Aku-Ankan kääntäminen aloitettiin kevättalvella 2005. Kustantajan 
käymien neuvottelujen pohjalta kilpailuraatiin nimetttiin sarjakuvatoimittajat Antti Hulk-
konen, Jenni Kovanen, Kati Valli ja Ville Viitanen Sanoma Magazine Finland Oy:stä 
sekä murreasiantuntijoiksi lehtori Marketta Harju-Autti Oulun yliopiston suomen kielen, 
informaatiotutkimuksen ja logopedian laitoksesta ja kirjailija Rosa Liksom Helsingistä. 
Murteen asiantuntijoista peräpohjalaisen Liksomin tausta on Tornion murre, jolla hän 
myös kirjoittaa. Oma pohjani on Kemin murre, ja sen lisäksi koulutukseni ja ammattini 
perusteella minulla on tietoa myös muista peräpohjalaismurteista. 

Kilpailun julistus oli 29.3.2005 Rovaniemellä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Tie-
dot kilpailusta julkaistiin osittain jo samana päivinä Pohjois-Suomen radio-ohjelmissa ja 
seuraavana päivänä sanomalehdissä valtakunnnallisesti. Referoin seuraavassa lehdistötie-
dotteessa ja -lehdistötilaisuudessa esille tulleet asiat. 

Tehtäväksi annettiin kääntää neljä sivua sarjakuvatekstiä Suomen alueella puhuttavalle 
peräpohjalaiselle murteelle. Lehdistötilaisuudessa ja -tiedotteessa määriteltiin väljästi 
peräpohjalaismurteiden alue siten, että ulkopuolelle rajattiin Ruotsissa puhuttava perä-
pohjalaismurre eli meänkieli ja Norjassa puhuttava murre eli kveenin kieli.  

Kilpailun julistamisen yhteydessä pyrittiin mahdollisimman tarkasti välttämään kaik-
kea etukäteisopastusta ja ohjausta. Esimerkiksi Suomen puolella puhuttavien peräpohja-
laismurteiden alaryhmiä ei nimetty eikä niiden rajoja mitenkään määritelty. Myöskään 
murrealueen alaryhmien eroja ei kuvatttu. Vastauksena toimittajien jälkitavujen vokaa-
lienvälisen h:n edustusta koskeviin kysymyksiin totesin, että kyseistä äännettä esiintyy 
koko murrealueella, mutta sen ympäristö on eri alaryhmissä toisistaan poikkeava.  

Käännettävä teksti nimi oli nimeltään Kiipeliä kerrakseen. Se kuvaa luistelukilpailua. 
Teksti oli mahdollista tilata postitse tai sen saattoi tulostaa julkaisijan kotisivulta suoraan. 
Kilpailun julistamisen yhteydessä ilmoitettiin, että murrealbumin kaikki tekstit ovat poh-
joiseen sijoittuvia, joulu- ja talviaiheisia. Kilpailuun osallistujalla oli mahdollisuus eh-
dottaa myös koko julkaisun nimeä. Lisäksi ilmoitettiin, että kilpailun voittajaa pyydetään 
kääntämään koko murrealbumin teksti. 

5.2 Kilpailutekstit ja niiden arviointi  

Määräpäivään 30.4.2005 mennessä kilpailuun tuli 184 nimimerkillä lähetettyä käännöstä. 
Kilpailuraadin sarjakuvatoimittajat valitsivat aluksi näistä 43 tekstiä murteeen asiantun-
tijoille, Harju-Auttille ja Liksomille.  
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Omassa työssäni ensilukemisella totesin seuraavat asiat: saamistani teksteistä valtaosa 
eli 30 tekstiä oli sijoitettavissa Tornion murteen alueelle, loput Kemin tai Kemijärven 
murteen alueelle. 

Sarvas on kuvannut oman Asterix-sarjakuvakäännöksen arviointyönsä kriteereitä siten, 
että hän piti tärkeänä muoto-opillisesti johdonmukaista murretta, jossa murteen tyypilliset 
piirteet tulevat esille. Hyvinä hän kertoo pitäneensä puhekielenomaisia luontevia lausera-
kenteita ja sitä, että tekstissä on murteen mukaisia sanoja ja sanontoja. (Sarvas 1998:15.)  

Omat yksityiskohtaiset kriteerini tekstien arvioinnissa määrittelin seuraavasti:  
 

1) Teksti on selvästi sijoitettavissa eli paikannettavissa jollekin peräpohjalaismur-
teen alueelle (Kemin murre, Kemijärven murre, Kittilän murre tai Tornion murre).  
2) Kyseisen murrealueen äänne- ja muotorakenteen piirteet ovat tekstissä johdon-
mukaisia.  
3) Sanastossa on selviä peräpohjalaisuuksia.  
4) Repliikit ovat puhekielimäisiä lauserakenteeltaan.  
5) Tekstien asiasisällössä on yhteys sekä pohjoissuomalaisuuteen että Aku Ankan 
aihemaailmaan.  
6) Teksteissä on sisällöllistä luovuutta ja irrottelua, eli se ei mekaanisesti toista 
alkuperäistekstiä. 

 
Kohdissa 5 ja 6 esille ottamani perusteet antavat jonkin verran mahdollisuuksia, mutta 

kovin kauas alkuperäistekstistä ei tarina juonen etenemisen vuoksi voi mennä. Tekijän-
oikeuslaki asettaa omat rajoituksensa.  

Monen lukemiskerran jälkeen arviossani sijoitin kolme käännöstä kärkeen, mutta en-
nen koko kilpailuraadin yhteistä palaveria en ollut ihan varma voittajasta.  

Koko kilpailuraati piti yhteisen palaverinsa Helsingissä 23.5.2005. Perusteellisten kes-
kustelujen ja vertailujen jälkeen voittajaksi karsiutui yksimielisesti käännös, joka oli 
lähetetty nimimerkillä Palkinon kimpehleessä. Teksti oli Tornion murteella eli Väylän-
varren kielellä. Nimimerkin takaa kääntäjäksi paljastui Terttu Rousu (s. 1947) Karun-
gista. Ilmoituksen saatuaan Rousu lupautui kääntämään koko albumin tekstit. 

Rousu on aikaisemmin julkaissut neljä romaania: Etelän varekset (1994), Leivän 
perässä (2000), Urakka täyttyy (2000) ja Poikasten sota (2004). Lisäksi häneltä on 
ilmestynyt elämäkerta Matti Juntti: Sodan ja rauhan askelissa (1999) sekä koulunäytel-
miä, runoja ja murrepakinoita. Kääntäjä oli siis jo kokenut kirjoittaja, joka on käyttänyt 
kotimurrettaan kirjallisesti huomattavan paljon. Kirjoittaminen ei kuitenkaan ole hänen 
päätyönsä, vaan hän työskentelee koulun siivoojana. (http://www.tornio.fi/kirjasto.) 
Käsittelen kääntäjän osuutta tarkemmin alaluvussa 6.1.  

5.3 Koko albumin tekstien kääntäminen ja julkistus 

Kilpailun voittajan tehtävänä oli heinäkuun 2005 loppuun mennessä kääntää albumiin 
tulevan viiden tarinan tekstit, 46 sivua.  



45 

 

Kilpailuraati sai Rousun kääntämät tekstit käyttöönsä elokuun 2005 alussa. Helsin-
gissä 15.–16.8.2005 pidetyssä palaverissa kääntäjä ja kilpailuraati yhdessä kävivät läpi 
kaikki tekstit kupla kuplalta. Kääntäjän aikaisempi kirjoituskokemus näkyi teksteissä, 
joten muutokset olivat hyvin vähäisiä. Lyhyesti keskusteltiin siitä, pitäisikö joulupukin 
kielen olla Kemijärven murretta, koska Korvatunturi sijaitsee sen alueella. Kuitenkin 
yhteinen päätös oli se, että joulupukki on niin kansainvälinen ja kielitaitoinen hahmo, että 
hänen voidaan kuvitella osaavan myös kaikkia murteita. Tässä vaiheessa kilpailuraati 
arvioi käännöksiä seuraavasti: Murre on johdonmukaista. Teksti on luovasti ja sopivasti 
irti lähtötekstistä. 

Seuraavassa on kuvattuna murrealbumin tarinoiden otsikot ja alkuperäisten suomen-
nosten julkaisuvuodet sekä Rousun tekemät murrekäännökset: 

 
1) Kiipeliä kerrakseen (4/1967)               Useaman sortin tuuria   
2) Korvatunturilla 48/1981 ja  52/1992)    Krämyitten pruuvausta 
3) Jouluiloa (51/1964)                               Jouluna ei nuukaila  
4) Jouluista parhain (15/1989)                 Rohki ikimuistonen joulu  
5) Poroporvarit (2/1992)           Hurrikas vieras.    
 

Vertaamalla otsikoita voi todeta, että ero on melko suuri. Kääntäjä on näkemykseni 
mukaan lähtötekstiä tarkemmin ottanut otsikoissa huomioon tarinan sisällön. Esimerkiksi 
2. tarina ei kerro vain yleensä siitä, mitä Korvatunturilla tapahtuu, vaan se kuvaa leikki- 
ja urheiluvälineiden kokeilua – krämyitten pruuvausta.  

Koko murrealbumin nimeksi päätettiin kääntäjän ehdotuksesta seuraava: Joulu on jo 
ovela – Ankoitten saikkauksia peräpohjalaismurtheela. Nimen alkuosa on sitaatti tutusta 
joululaulusta. Se on Sarvaksen edellä kuvaamani määrittelyn mukaan koulukäännös, 
jossa vain yhden sanan äännerakenne on muutettu murteen mukaiseksi. Toisaalta ovela-
asu herättää huomiota kaksitulkintaisuudellaan ennen kuin lukija lukee nimen loppu-
selityksen.  

Viimeistelytyönä kääntäjä ja murteen asiantuntija kirjoittivat julkaisuun omat osuu-
tensa. Rousu kertoi suhteestaan Aku Ankkaan yleensä ja kokemuksistaan murteelle 
kääntämisessä. Tehtävänäni oli kirjoittaa murteen esittely ja kertoa muutamista albumin 
kieltä koskevista asioita. Yhdessä kokosimme myös sanaston.  

Murrealbumin julkistus oli Helsingissä kirjamessuilla 26.10.2005 ja Tornion kaupun-
ginkirjastossa 3.11.2005. Samanaikaisesti julkaistiin myös uusi suomenkielinen albumi 
nimeltään Puhu pukille. Julkaisu sai paljon huomiota pohjoissuomalaisissa tiedotus-
välineissä, erityisesti Tornionjokivarren lehdistössä. Koska julkistus oli loppuvuodesta, 
jouluaiheisen albumin menekki oli hyvä. Kääntäjä kiersi myyntipaikoissa jakamassa 
nimikirjoituksiaan.  
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6 Peräpohjalainen murrealbumi käännöksenä  

6.1 Kääntäjän tausta ja käännösprosessi 

Kuten edellä alaluvussa 5.2 tuli esille, käännöskilpailun voittanut ja koko albumin kään-
tänyt Rousu on huomattavan kokenut kirjoittaja. Hänellä ei ole kielitieteellistä koulutusta 
kirjoittamiseen eikä myöskään kääntämiseen. Omaa tornionlaaksolaista kotimurrettaan 
hän ei ole koskaan teoreettisesti opiskellut. Hän on kuitenkin käyttänyt murretta aikai-
semmin teksteissään siten, että valtaosa repliikeistä on Tornion murteella.  

Eila Pennanen on artikkelissaan käsitellyt sitä, miten kääntäjän olisi tiedostettava oma 
idiolektinsa. Hän pohjaa J. C. Gatfordin (1965) jaotteluun kielen variaatiosta. Sen 
mukaan puhe koostuu erilaisista pysyvistä ja tilapäisistä ominaisuuksista. Yksi pysyvistä 
ominaisuuksista on maantieteellinen murre, jollaisen Pennanen toteaa olevan kaikilla 
suomalaisilla edelleen kielessään. (Pennanen 1983:67–69.)  

Kirjoittajan ja puhujan kykyä ja taitoa määritellään usein sanalla kielikorva, jonka 
merkitys on ’kielitaju, kielitunne’ (Suomen kielen perussanakirja 1990–1994: s.v. kieli-
korva.) Sanaa murrekorva ei sanakirjoissa ole, mutta tulkitsen sen tarkoittavan samaa eli 
oman murteen piirteiden analyyttistä tajuamista. Olen käännöskilpailun jälkeen lukenut 
Rousun romaanit ja vakuuttunut siitä, että hänellä on erinomainen, miltei voi sanoa, pet-
tämätön murrekorva. Kansanlingvistinen (folk linguistics) ja kansandialektologinen tut-
kimus (folk dialectology) on dialektologian ja sosiolingvistiikan välimaastossa juuri 
viime vuosikymmeninä keskittynyt tutkimaan tavallisten ihmisten kielitietoisuutta (Mie-
likäinen–Palander 2002:90–91). Murteella kirjoittavat ja murteelle kääntävät ovat tällai-
sen tutkimuksen sopivia kohteita. 

Suhdettaan käännettävänä olleeseen Aku Ankan tekstiin ja käännösprosessiin Rousu 
kuvaa lyhesti murrealbumin esipuheessa (2005:1). Samat asiat ovat tulleet esille myös 
albumin julkistuksen jälkeen annetuissa lehtihaastatteluissa (Pohjolan Sanomat 
4.11.2005; Lounais-Lappi 9.11.2005; Torniolainen 10.11.2005). Referoin seuraavassa 
muutamia keskeisiä esille tulleita seikkoja. 

Ankkalinnan maailma on kääntäjälle tuttu, osittain jo lapsuudesta ja osittain perheen-
äidin elämästä. Murteelle kääntämisessä Rousun mukaan keskeinen ero hänen aikaisem-
paan kirjoittamiseensa oli siinä, että kuvat ja teksti olivat tarinassa nyt valmiina. Muussa 
kirjoittamisessaan hänen on täytynyt muodostaa mielessään kuvia, joihin on sitten kir-
joittanut tekstin. Koko tilanne oli siis täysin käänteinen.  

Omaa kieltään Rousu pitää lähtökohtanaan, mutta hän kertoo sen lisäksi kuunnelleensa 
ympäristöään ja poimineensa sieltä sanoja ja rakenteita. Eräässä haastattelussa hän tun-
nustaakin olleensa ”kesän aikana varkhaissa”, koska hän otti ympäristönsä puheesta ai-
neksia käännökseensä. 
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6.2 Murrealbumin tekstin ulkoinen rakenne 

Sarjakuvissa tarina etenee kuvina ja niissä olevina teksteinä. (Katso liite.) Sarjakuvat ovat 
oma tekstilajinsa ja sen tutkiminen oma erikoisalansa, jota en tässä ota esille.  

Esitän aluksi muutamia havaintojani ja laskelmiani murrealbumin tekstin rakenteesta. 
Esimerkeissä viittaan peräpohjalaisen albumin sivuihin. Itse julkaisussa kaikki tekstit 
ovat kapiteelikirjaimilla, mutta tähän tekstiin ottamissani esimerkeisssä käytän vain isoja 
alkukirjaimia. 

Käännöstutkimuksessa käännösyksiköllä tarkoitetaan sellaista yksikköä tai osaa, joka 
käännetään kerrallaan, ja sen jälkeen siirrtytään toiseen yksikköön. Käännösyksikön rajan 
määrittelyssä ei ole selvää yhdenmukaista linjaa. Yksikkönä voidaan pitää sanaa, lausetta, 
virkettä, kappaletta jne. (Sorvali 1994:121–125). Seuraavassa kuvaan peräpohjalaisen 
murrealbumin tekstien ulkoisen rakenteen ja kokeeksi pohdin sitä, miten käännösyksiköt 
voitaisiin määritellä sarjakuvateksteistä. 

Peräpohjalaisen murrealbumin tarinoissa on yhteensä 360 kuvaa. Niiden tekstien 
jakaantumista kuvaa seuraava taulukko:  

Taulukko 1. Puhekuplien määrä kuvissa.  

Puhekuplien määrä /kuva Kuvien kokonaismäärä  
1 165 
2 140 
3 20 
4 20 
onomatopoieettinen sana 15 

 yhteensä 360 
 

Edellä olevasta on nähtävisssä se, että yhden ja kahden puhekuplan kuvien määrällä ei ole 
suurta eroa. Samoin kolmen ja neljän puhekuplan kuvia on yhtä monta, mutta huo-
mattavasti vähemmän kuin muita. Onomatopoieettisten kuvien ryhmään olen laskenut 
vain sellaiset tapaukset, joissa kuvataan jostakin aiheutuvaa ääntä. Esimerkkinä tästä on 
kuva, jossa Aku putoaa jäihin – Pulhaus (s. 8 ). Sen sijaan Akun hevoselle osoittaman 
Pruutsa (s. 37) olen laskenut puhekuplaksi, vaikka sitä ei ole kuplaan sijoitettu. Tulkitsen 
sen kuitenkin sarjakuvahahmon kielelliseksi tuotokseksi.  

Varsinaisen puhekuplien lisäksi teksteissä on selittäviä ja tapahtumien etenemistä 
kommentoivia tekstiruutuja yhteensä 38 kappaletta (esim. s. 22–23). Suppeimmillaan 
tällaiset osat muodostuvat yhdestä sanasta tai ovat yhden tai kahden lauseen mittaisia.  

Tulkintani mukaan sarjakuvissa yhtä puhekuplaa voitaisiin pitää käännösyksikkönä. 
Se koostuu yhdestä repliikistä. Toisaalta käännösyksikön voisivat muodostaa kaikki 
samassa kuvassa olevat puhekuplat, joiden välillä on keskustelun sisällöllinen yhteys. 
Luonnollisesti käännösyksikköön tulee laskea myös kuvassa puhekuplien lisäksi olevat 
ääntä kuvaavat sanat, esim. Plophaus (s. 16) ja muut tekstit, kyltit ja mainokset, (esim. s. 
21 ja 29). Kuten edellä tuli esille, tämän albumin tekstien 15 kuvassa on pelkästään 
onomatopoieettisia sanoja, esim. Rämhäys (s 18) ja Pläshäys (s. 33).  

Puhekuplassa on yleensä yksi virke, jonkin verran myös useampia. Oman rakenteelli-
sen ryhmänsä muodostavat se tapaukset, joissa puhujina ovat Tupu, Hupu ja Lupu. Hei-
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dän repliikkinsä usein muodostavat yhtenäisen jatkumon, joka typografisesti on jaettuna 
kolmeen kuplaan, esim. (1) Vastahneessa tarttis..., (2) olla sauakki... ja (3) ja pitovoijetta 
(s. 15). Tällaisia tapauksia voitaisiin pitää käännösyksikkönä, vaikka ne ovat useammassa 
kuin yhdessä kuplassa.  

Edellä esille ottamani ryhmittelyt osoittavat sen, että käännösyksikön määrittelyt ja 
rajaamiset voisivat määräytyä sarjakuvissa omalla tavallaan. Tässä edellä esittämäni on 
vain yksi mahdollisuus. 

7 Peräpohjalaisen Aku Ankan murre 

Suomen kansamurteista on tutkittua tietoa nykyisin niin paljon, että esimerkiksi äänne- ja 
muotorakenteen erot ovat selvästi määriteltävissä. Toisaalta on muistettava, että myös 
kansanmurteissa on aina variaatiota, ja erityisesti viime vuosikymmenien aikana Suo-
messa on erilaisissa hankkeissa tutkittu murteiden muuttumista (ks. esim. Pohjoissuoma-
laisen puhekielen sosiolingvistinen variaatio 1997). 

Murrealbumien lukijakunta muodostaa käsityksen siitä, millaista murrealbumien kie-
len oletaan ja odotetaan olevan. Kääntäjän yhteydessä edellä alaluvussa 6.1. esille otta-
mani kansandialektologinen tutkimus voisi antaa vastauksia tähän kysymykseen myös 
lukijan näkökulmasta. 

Murrealbumien varsinaisia lukijatutkimuksia ei ole tehty, mutta arvioni mukaan niiden 
lukijoita ovat jo aikuisikään ehtineet, sellaiset henkilöt, jotka jollakin tavalla ovat kiin-
nostuneita oman kotiseutunsa kielestä. Yhteyden Aku Ankkaan tuovat tässä tapauksessa 
useimmiten omat lapsuusmuistot sekä kokemukset lasten vanhempana, kuten esimerkiksi 
peräpohjalaisen albumin kääntäjällä. 

Murresarjakuvilta odotetaan väljästi määriteltynä sellaista kieltä, jota on puhuttu vielä 
ainakin 1950- ja 1960-luvulla. Niiltä siis odotetaan kieltä, johon eivät ole vielä juurtuneet 
nykypuhesuomen leviävät kielelliset muutokset. Tällainen neutraali yleistyvä piirre olisi 
Tornion murteessa esimerkiksi passiivin käyttö monikon ensimmäisessä persoonassa (ks. 
Mantila 1997:11–12). Niinpä esimerkiksi Tupun repliikki ei ole passiivissa, vaan per-
soonataivutuksen asussa Roope-setä, met olema löytähnee kourakaupala kultaa (s. 26), 
samoin poikien yhteinen kysymys Setä hoi! Joulu on jo ovela. Missäs molema ko... 
...pukki tullee? (s. 31).  

Tornion murteen nykyisestä variaatiosta on tutkimuksisssa ollut mukana jälkitavujen 
vokaalien välisen h:n metateesi, jonka on todettu jopa yleistyvän tietyin ehdoin, tietyissä 
äänneympäristöissä (Mantila 1992:153–183; 1997:21; Matikainen 1997:147–161). 
Tämän vuoksi murrealbumiin systemaattisesti otettiin kääntäjän käyttämät asut, esim. 
tuurihlaan, vonkaahmaan, killahnee ja pyöhräys. Kuitenkin murteen esittelyssä huo-
mautin siitä, että mahdollisia ovat myös asut tuurilhaan, vonkaamhaan, killanhee ja 
pyörhäys.  

Sarjakuvan repliikit ovat keskustelua, joilla annetaan puhekielen vaikutelma. Aku An-
kan suomen yleiskielelle tehdyissä käännöksissä tähän on pyritty. Teksteissä noudatetan 
kuitenkin yleiskielen oikeinkirjoitusjärjestelmää. Murreteksteiltä odotetaan toisenlaista, 
puhekieltä lähempänä olevaa asua myös oikeinkirjoituksessa.  
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Murteet ovat puhekieltä, jolla ole ole omia yhtenäisiä oikeinkirjoitussääntöjä. Kieli-
tieteellisiä tarpeita varten murteen tarkkaan kuvaamiseen on olemassa ääntämystä osoit-
tavia merkintätapoja, mutta murrealbumin kaltaisessa julkaisussa niitä ei voi käyttää. 
Esimerkiksi savolaismurteelle kääntävä joutuu kohtaamaan vokaaliston ja liudennuksen 
merkitsemisessä asioita, joita peräpohjalaismurteelle kääntävän ei tarvitse ratkaista ollen-
kaan (ks. Sarvas 1998:13).  

Pohtimisen arvoisia asioita ovat seuraavat seikat: Onko murreteksti tarkoitettu vain 
hiljaa luettavaksi, kuten muutkin tekstit yleensä? Kuinka moni murresarjakuvan lukija 
todella lukee tekstin ääneen? Tähän liittyviä asioita on käsitellyt Jyrki Kalliokoski (1998) 
artikkelissaan Hj. Nortamon murrekertomukset ja puhutun kielen illuusio. Kalliokosken 
mukaan murteella kirjoittavan on pystyttävä tekemään näköaistin avulla havattavaksi se, 
mikä kuuloaistilla on kuultavissa. Hänen mukaansa Leech ja Short (1981:168) puhuvat 
kirjoitetusta ”silmämurteesta” (eye-dialect), josta Jyrki Nummi (1993) on käyttänyt edel-
leen suomennosta ”näköismurre” (Kalliokoski 1998:191–192.). Koska harva on tottunut 
lukemaan kirjoitettua murretta, saattaa herätä kysymyksiä ja nousta jopa erimielisyyttä 
siitä, onko jokin ääntämyksellinen seikka kuvattu tekstissä todella oikein. Joka tapauk-
sessa on tehtävä yleisiä ja murrekohtaisia karkeistuksia, joista seuraavassa on muutamia 
esimerkkejä. 

Peräpohjalaismurteissa esimerkiksi yksikön ja monikon 3. persoonan nsA-possessii-
visuffiksin n ääntyy usein hyvin heikosti ja usein se myös puuttuu kokonaan. Murrealbu-
missa kompromissiratkaisu oli se, että äänne merkittiin kirjoitukseen, mutta murteen 
esittelyssä totesin ääntämyksen variaation. Osittain vastaavanlaisena tapauksena voidaan 
pitää geminaattojen -ll-, -mm-, -nn- ja -rr- edustusta. Peräpohjalaismurteissa geminaatat 
useimmiten äännetään lyhentyneinä, kuitenkin niin, että eri tavuasemissa on eroja (Lehi-
koinen 1995:143). Tässä murrealbumissa merkintä karkeistettiin kaikissa tapauksissa 
lyhyeksi, esim. talvela, tuommoset, palkinon ja pökery. Tämä oli myös kääntäjän mer-
kintätapa. 

Ääntämyksessä yleisiä sananloppuisen n:n mahdollisia asimilaatio merkittiin vain pA-
liitepartikkelin edellä, mutta sanojen rajan mahdollinen assimilaatio jätettiin merkitse-
mättä. Seuraavassa on esimerkit molemmista tapauksista: Tehhäämpä nyt seki selväksi, 
että otatta soran minun montusta (s. 28). Loppukahdennus merkittiin sanansisäisiin ase-
miin liitepartikkelien edelle, mutta muuten se jätettiin merkitsemättä. Seuraavassa on 
esimerkit molemmista tapauksista: Kaahaappa nyt Aku turvalisesti kaupunkhiin (s. 29).  

Murrerepliikeissä noudatetaan sanojen yhteen ja erilleen kirjoittamisessa yleisiä oi-
keinkirjoitussääntöjä. Kuitenkin tietyissä kielellisissä rakenteissa murteen sanat äänne-
tään yhteen, joten ne on luontevampaa myös kirjoittaa yhteen. Tällaisia ovat esim. seu-
raavat: mullon ’mulla on’ (s. 3), solet ’sie olet’ (s. 7) ja molema ’me olemma’ (31).   

Murteen puhuja hahmottaa usein murteiden erot sanastoeroiksi sellaisissakin tapauk-
sissa, joissa oikeastaan on kyse äänteellisistä ja muoto-opillisista eroista. Tämä vuoksi 
käytetään määrittelyä murresana esimerkiksi asusta ruskia. Tämä on tullut esille myös 
kansanomaisten murresanakirjojen hakusanoissa. (Mielikäinen–Palander 2002:97.) Tä-
män vuoksi murrealbumin sanastoon on otettava myös sellaisia sanoja, joissa murteen 
merkitys on sama kuin yleiskielessä, mutta äänneasu poikkeaa siitä, esim. mukka 
’mutka’, sauttaa ’saavuttaa’ ja siutti ’sivuitse’. 
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8 Loppuarviointia  

Kustantajalle peräpohjalainen murrealbumi on ainakin toistaiseksi viimeinen. Lehdistö-
tiedotteessa 1.1.2005 Sanoma Magazines Finland Oy:n sarjakuvatoimituksen esimies 
Riku Perälä totesi seuraavasti: ”Toimitus on iloinen ja ylpeäkin siitä, kuinka suomalaisten 
sammumaton Ankka-innostus yhdistyneenä rakkauteen omaa kielellistä perintöä kohtaan 
on tuottanut luettavaksi lukuisia hersyvän hauskoja tarinoita. Kääntäjäkisan ja albumien 
saama suuri suosio kertoo murteiden vahvasta elinvoimasta kaikissa maamme kolkissa.”  

Minulle lähettämässään sähköpostiviestissä kustannuspäällikkö Paula Antila 
(5.12.2005) totesi seuraavasti: ”Murrealbumien julkaisu on ollut kannattava kultuuriteko 
ja oppimisprosesi. Näissä projekteissa on tehty monia asioita eri tavalla kuin yleensä. 
Toimitusryhmä on melko suuri, ja talon oma väki ei ole osannut kyseistä murretta. Rooli 
on varsin erilainen kuin normaaleissa albumeissa. Muiden julkaisujen yhteydessä ei vello 
samalla tavalla julkaisua tehtäessä tai sen valmistuttua.”  

Murteen asiantuntijan tehtävä kuvaamassani käännöshankkeessa oli mielenkiintoinen 
ja haastava kokemus. Kääntäjän ja kilpailuraadin yhteistyö sujui kitkattomasti eikä eri-
mielisyyksiä tullut. Voittajan valintaa voidaan pitää onnistuneena ja oikeaan osuneena. 
Kuitenkin uskon, että hyviä tarinoita olisi syntynyt muillakin kääntäjillä. 

Aku Ankan kahdeksan murrealbumia on hyvä tekstikokonaisuus, joka jää muistutta-
maan suomalaisesta vuosituhannen vaihteessa alkaneesta ja edelleen jatkuvasta murre-
buumista. Albumit tarjoavat tutkimusmateriaalia sekä sarjakuvatutkimukseen että mo-
nenlaiseen käännöstutkimukseen. Onhan kyseessä jo kaksinkertainen kääntäminen: eng-
lannin kielestä suomen kielelle ja edelleen suomen murteille.  

Julkaisu 

Joulu on jo ovela. Ankoitteen saikkauksia peräpohjalaismurteheela 2005. Tornionlaakson 
murteelle kääntänyt Terttu Rousu. Antti Hulkkonen, Jenni Kovanen, Kati Valli ja 
Ville Viitanen (toim.). Sanoma Magazines Finland / Sarjakuvat. Helsinki. 
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Pentagrammi vai kommervenkki – suomentajien ratkaisuja 

Irma Sorvali 

Johdanto 

Tämän artikkelin aiheena on pieni käännösongelma, joka liittyy tähtikuvioon. Tarkoituk-
senani on esimerkkien avulla selvittää, kuinka tähteä merkitsevää sanaa pentagrammi on 
käsitelty kirjallisuuden suomennoksissa. Kyseessä on Johann Wolfgang von Goethen 
murhenäytelmän Faustin ensimmäinen osa, jonka kahta suomennosta vertaan sekä alku-
tekstiin ja että toisiinsa. ”Valon symbolina poltamme kynttilöitä ja käytämme koristeina 
tähtiä. Tähti yhdistää maallisen ja taivaallisen. Usein ne ovat pentagrammeja, niitä, joiden 
viisi sakaraa muodostavat joka suhteessa kultaisen leikkauksen. Niitä Faustin paholainen 
pelkäsi”, saatoin todeta artikkelissani joulun tavarataivaan merkeistä (Sorvali 2004:19). 
Eikö koiran muodossa esiintyvä paholainen tunnistanut tätä merkkiä? Mikä oli siihen 
syy? 

Goethe ja pentagrammi, kääntäjät ja kommervenkki 

Johann Wolfgang von Goethen (1749–1832) murhenäytelmän Faustin ensimmäinen osa, 
joka ilmestyi vuonna 1808, kertoo viisisakaraisesta tähdestä. Alkutekstin kyseinen kohta 
(säkeet 1388–1409) sekä Valter Juvan ja Otto Mannisen käännökset ovat tämän artikkelin 
lopussa (liitteet 1–3). Juvan tekemä Faustin ensimmäisen osan suomennos on vuodelta 
1916, Otto Mannisen myöhempi suomennos vuodelta (1934)1936. 

Faustin ensimmäisessä osassa Faust on saanut työhuoneeseensa vieraakseen paholai-
sen Mefistofeleen, joka halutessaan lähteä takaisin ulos ei voikaan käyttää ovea. Hän 
näkee nimittäin oven kynnyksessä pentagrammin, viisisakaraisen tähden, ja huomaa siinä 
olevan jotain vikaa. Suomentajat muotoilevat asian seuraavasti: ”viiru vedetty väärin” 
(Juva) ja ”virheviiva” (Manninen). Sekä Juva että Manninen käyttävät sanaa kommer-
venkki, jonka he asettavat koiran muodossa esiintyvän paholaisen Mefistofeleen suuhun 
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vastineena saksankielisen alkutekstin sanalle Drudenfuß. ”Näin kynnyksessä kommer-
venkin”, Mefistofeles sanoo Juvan mukaan, kun taas Manninen ilmaisee kohdan voimak-
kaammin sanoilla ”tuo kommervenkki telkee tieni”. Seuraavan säkeen ”Das Penta-
gramma macht dir Pein!” suomennoksessaan molemmat suomentajat ovat säilyttäneet 
saksan kielen mukaisen pentagramma-sanan: ”Vai pentagrammaa pelkää hiis?” (Juva) ja 
”vai pentagramma pelkos lie?” (Manninen). Tässä voi vain kysyä, miksi suomentajat ovat 
käyttäneet a-loppuista sanaa suomen kielen mukaisen i-loppuisen sijasta.  

Hämmästystä herättää myös se, ettei kumpikaan suomentaja käytä Drudenfuß-sanalle 
sen varsinaista vastinetta, joka voisi olla viisikanta tai pentagrammi. Godenhjelm (1906) 
antaa saksan Drudenfuß-sanalle (s.v. Drudenfuss) seuraavan selityksen: ”viisikanta, pen-
tagramma (taikamerkki, jonka luultiin suojelevan noidilta ja pahoilta haltijoilta), vrt. 
Drud painajainen, haltija, tonttu, noita, (joskus) druiidi; druiidi Muinais-Kelttiläinen 
pappi”.  

Mikä on pentagrammi? 

Suomen kielen perussanakirja antaa pentagrammille (s.v. pentagrammi) merkityksen 
viisikanta. Tämä tarkoittaa siis viisisakaraista tähteä. Suomalaisen tietosanakirjan mukaan 
tähti on ”omaa valoa säteilevä taivaankappale” (s.v. tähti). Suomen kielen perussanakirja 
selittää edelleen sanaa tähti (s.v. tähti) seuraavasti: ”säteittäinen kuvio, kappale t. muo-
dostuma, jossa on vähintään kolme (keskipisteeseen päin levenevää teräväkärkistä) saka-
raa”. Relatiivilause viittaa juuri sellaiseen tähteen, josta tässä on kyse.  

Lukusanalla viisi on vanhastaan kuvannollista merkitystä. Raamatussa Jeesus ruokki 
5000 miestä viidellä leivällä. Edelleen Raamattu kertoo viidestä viisaasta ja viidestä tyh-
mästä morsiusneidosta, jotka edustavat toisaalta hengellistä valvomista, toisaalta valvo-
mattomuutta, hengellistä uneliaisuutta (Matt. 25:1–13). (Lempiäinen 2002:407–408.) 
Viisisakaraisen tähden on nähty kirkollisessa elämässä muun muassa muistuttavan Kris-
tuksen viidestä haavasta (Lempiäinen 2002–115). Tähdestä kaunokirjallisena symbolina, 
ks. Ferber 2001 (s.v. star).  

Pentagrammilla ”on symboloitu sekä sotaa ja kärsimystä että niiden vastakohtia juh-
laa, suotuisia mahdollisuuksia ja iloa” (Lempiäinen 2002:399). Se on ikivanha ”onnen ja 
voiton merkki. Siksi sitä on kannettu taikaesineenä, pahoilta voimilta suojaavana talis-
maanina” (ibid.:272). Jos tähti kiepautetaan toisinpäin, ylösalaisin, niin että se seisoo 
yhdellä sakaralla, saadaan jo keskiajalla käytetty paholaisen merkki. ”Kun Ylikiimingin 
kirkon tornissa on ristin sijasta viisisakarainen tähtikärki ylöspäin, se ilmaisee, että täällä 
julistetaan paholaisen voittanutta Kristusta. Ei ole siis yhdentekevää, mitä tähdistä lukee 
ja miten päin niitä kääntelee” (Lempiäinen 2002:372–373). 

Goethen murhenäytelmän paholainen Mefistofeles tunsi kyllä pentagramminsa, mutta 
sen ollessa rikkinäisenä kynnyksellä, hän ei suostunut sitä hyväksymään. Viisikanta oli 
jollain lailla epätäydellinen. Tämä aikaansai sen, että paholainenkin pelkäsi eikä uskalta-
nut poistua huoneesta kynnyksen yli. Goethe kertoo jatkossa, kuinka tämän ulospääsy 
onnistui. Mefistofeles tuuditti Faustin uneen olentojen laulun avulla ja pyysi rottaa jyrsi-
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mään tähden rikki, minkä jälkeen hän saattoi poistua. Mutta kommervenkistä tuskin oli 
kyse Faustin huoneessa. 

Entä mikä on kommervenkki? 

Nykysuomen sanakirja antaa kommervenkki-sanalle seuraavan selityksen (s.v. kommer-
venkki): ”ark., vars. leik. 1. konkr. erikoinen, kummallinen kapine, laite, 2. abstr. metku, 
kuje, monimutkainen temppu”. Perussanakirja selittää seuraavasti (s.v. kommervenkki): 
”ark. kuje, metku; mutkikas temppu”. Sanaa luonnehditaan arkiseksi, ja sen katsotaan 
tarkoittavan jonkinlaista temppua. Mutta oliko sanalla arkinen merkitys 1900-alkupuo-
lella, jolloin suomentajat Juva ja Manninen työskentelivät? 

Gananderin ([1787] 1997) sanakirjasta (s.v. kompeet) löytyy seuraava selitys: ”streck, 
illgrepp, elaka anslag, insidiae, fascinationes; teufelisch, ’pahat kempeleet sjellä on ta-
pahtunut’ stygga gierningar, teufelische thaten”. Myös tämä viittaa siihen, että kyse oli 
jostain ilkeästä tai pahasta tempusta. Tälle ovat molemmat suomentajat siis valinneet 
saman vastineen kommervenkki. Missä määrin riippuvainen Otto Manninen on ollut 
edeltäjänsä Valter Juvan valinnasta, on mahdotonta ratkaista, enkä ole pystynyt löytä-
mään minkäänlaisia asiaan liittyviä dokumentteja. Kääntäjät kertovat harvoin edeltäjiensä 
ratkaisuista. Vaikka arviossaan välttäisikin anakronismin, voi sanan kommervenkki katsoa 
tuntuvan liian arkiselta. Tekstiyhteyteen olisi hyvin sopinut suomenkielinen viisikanta, 
samoin pentagrammi tai vaikka taikamerkki. 

Lopuksi 

Tähti kuuluu osana Arkikieli-tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan arjen ympäristössä 
esiintyviä jokapäiväisiä asioita, ilmiöitä ja esineitä sekä niihin liittyvää kieltä. Tähteä 
pyritään kuvaamaan muun muassa semioottisena merkkinä. Edellä olevassa katsauksessa 
olen kuitenkin keskittynyt ainoastaan tähteen liittyvään käännösongelmaan. Molempien 
suomentajien ratkaisua käyttää sanaa kommervenkki vastineena Goethen sanalle 
Drudenfuß olen katsauksessani oudoksunut sen sisältämän arkisen merkityksen vuoksi. 
Tätä vaikutelmaa ei myöskään vähennä se, että molemmat suomentajat ovat päätyneet 
samaan ratkaisuun. 
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Liite 1 Johann Wolfgang von Goethe: Faust I  
(säkeet 1388–1409) 

Faust. 
Ich sehe nicht, warum du fragst 
Ich habe jetzt dich kennenlernen, 
Besuche nun mich, wie du magst. 
Hier ist das Fenster, hier die Türe, 
Ein Rauchfang ist dir auch gewiß. 
 
Mefistofeles. 
Gesteh ich’s nur! Daß ich hinausspaziere, 
Verbietet mir ein kleines Hindernis, 
Der Drudenfuß auf Eurer Schwelle – 
 
Faust. 
Das Pentagramma macht dir pein? 
Ei sage mir, du Sohn der Hölle, 
Wenn das dich bannt, wir kamst du denn herein? 
Wie ward ein solcher Geist betrogen? 
 
Mefistofeles. 
Beschaut es recht! Es ist nicht gut gezoge n: 
Der eine Winkel, der nach außen zu, 
Ist, wie du siehst, ein wening offen. 
 
Faust. 
Das hat der Zufall gut getroffen! 
Und mein Gefangner wärst denn du? 
Das ist von ungefähr gelungen! 
 
Mefistofeles. 
Der Pudel merkte nichts, als er hereingesprungen, 
Die Sache sieht jetzt anders aus: 
Der Teufel kann nicht aus dem Haus. 
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Liite 2 Faust I /Suomennos Valter Juva 1916 

FAUST. 
No, mistä pyyntöös syytä sait? 
Mä nyt sun opin tuntemaan; 
käy talossa, kun sopii vaan! 
Täss’ ikkuna on, tuossa ovi, 
ja savupiippu myöskin on. 
 
MEFISTOFELES. 
Oon, totta puhuin, hieman neuvoton: 
mun ulos marssia ei oikein sovi; 
näin kynnyksessä kommervenkin – 
 
FAUST. 
Vai pentagrammaa pelkää hiis? 
Hei, sano pois nyt, hornanhenki, 
kun ties se salpaa, miten pääsit sisään siis? 
Kuink’ erehdyitkään siinä määrin? 
 
MEFISTOFELES. 
Kas, tässä viiru vedetty on väärin; 
tuo kulma, joka katsoo oveen päin, 
on jäänyt auki hiukan verran. 
 
FAUST. 
Jo sattui hyvä onni kerran! 
Jouduitko vangikseni näin? 
Ja senkö aikaan sai vain väärä viiru? 
 
MEFISTOFELES. 
Ei koira huomannut, kun sisään oli kiiru; 
mut siinä nyt on seikan tulos: 
ei pääse enää piru ulos. 
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Liite 3 Faust I/Suomennos Otto Manninen 1936 

FAUST. 
Näe en, miks sitä kysyt noin. 
Nyt sinut tulin tuntemaan; 
käy talossa, kun sopii vaan. 
Tuoss’ ikkuna on, tuossa ovi, 
myös savutorvi tuosta vie. 
 
MEFISTOFELES. 
Jos suoraan puhun, eess’ on este pieni, 
ei yli kynnyksen mun käydä sovi: 
tuo kommervenkki telkee tieni. 
 
FAUST. 
Vai pentagramma pelkos lie? 
Vaan kuules, hornan poika, sulla 
jos siin’ on este, kuinka saatoit tulla? 
Mik’ ansaaan moisen hengen riivaa? 
 
MEFISTOFELES. 
Vain katso! Näätkö tuota virheviivaa? 
Tuo kulma, jok´on oveen päin, 
on, kuten huomaat, hiukan avoin. 
 
FAUST. 
Osuipas oikealla tavoin! 
Mun vankini siis oisit näin? 
Vain oivan onnenoikun vuoksi! 
 
MEFISTOFELES. 
Ei koira arvannut, kun sisään juoksi. 
Vaan seikall’ on nyt toinen tola: 
on pirun eessä umpisola. 
 



 



 

Pakkaustekstien kääntämisen ilot ja murheet 

Irma Sorvali 

Johdanto 

Ruisleipää – Rågbröd lukee leipäpakkauksessa. Onko pakkaustekstin kääntäminen näin 
yksinkertaista? Entä miltä kuulostaa perunasiitakeleipä – potatisshiitakebröd? Reissu-
mies on sentään Reissumies kaikissa Suomen kunnissa niiden vallitsevasta kielestä riip-
pumatta. Pakkaukset antavat kuluttajalle tietoa monista seikoista molemmilla kotimaisilla 
kielillä. Pakkausten kielen tutkimiseen ei kuitenkaan riitä käännösratkaisujen toteaminen, 
vaan on lähdettävä kauempaa niiden taustoista, siitä kommunikaatiosta, johon kääntäjä 
käännöksineen asettuu. Kyse on kääntämisen etiikasta ja sosiologiasta. 

Elintarvikepakkausten sisältämien viestien analyysi on osa Oulun yliopiston Saksan, 
ranskan ja pohjoismaisten kielten laitoksessa aloittamaani Arkikieli-tutkimushanketta. 
Hankkeessa tutkitaan elintarvikepakkauksiin painettuja tekstejä ja kuvia sekä näiden 
välistä vuorovaikutusta. Keskeisinä kielinä ovat suomi ja ruotsi. Tarkoituksena on analy-
soida elintarvikepakkausten monikielistä viestintää. Kyse on kommunikaatiosta, jossa 
tuottaja lähettää viestin (= pakatun tuotteen) vastaanottajalle eli kuluttajalle, joka tekee 
valintansa. Tämä asettaa niin tuotteelle kuin pakkaukselle suuria vaatimuksia. Pakkausten 
viestien ja niiden käännöksien analyysi ottaa huomioon pakkausten sosiologisen näkö-
kohdan. Kuluttajan toiminta koostuu tavaran valitsemisesta vähittäiskaupan hyllyltä ja 
tavaran kuluttamisesta. Pakkaustekstin onnistunut käännös sopeutuu ympäröivän kulut-
tajayhteisön tarpeisiin ja vaatimuksiin samalla tavalla kuin alkuperäinen teksti. Kääntä-
misen sosiologia tutkii tässä kääntämistä sekä sen tarpeita ja vaatimuksia. Leipä elintar-
vikkeena on myös kielellis-kulttuurihistoriallisen selvityksen kohde, mutta tässä yhtey-
dessä keskeisellä sijalla ovat pakkaustekstit ja niiden kääntäminen. Leipä on jokaiselle 
tuttu, vaikka suomalaiset eivät olekaan leivänsyöjinä tilastojen kärjessä. Kaikkiaan 16 
maan joukossa Suomi asettuu 13. sijalle. Tilaston kärjessä ovat Saksa, Tanska ja Italia, 



64 

 

kun taas naapurimme Ruotsi on meitäkin jäljempänä ja on listan viimeisenä. 
(<www.leipatiedotus.fi>.) 

Arjen sosiologiaa ja kääntämisenkin 

Elintarvikepakkaukset kuuluvat osana tuottajan (lähettäjä) ja kuluttajan (vastaanottaja) 
väliseen kommunikaatioon, jossa ne toimivat viestinä. Kuluttaja nähdään sosiaalista 
taustaa vasten (vrt. Toivonen 2004:19–21 ja Toivonen & Räsänen 2004:passim). Leipä 
on ihmiselle keskeinen elintarvike, ja siitä pakkaukset antavat yksityiskohtaisia tietoja. 
On kokonaan toinen kysymys, missä määrin kuluttaja ottaa tiedot vastaan lukemalla pak-
kaustekstejä.  

Pakkausteksteillä on selkeä merkitys. Tämä asettaa suuria vaatimuksia niin alkutekstin 
laatijalle kuin kääntäjälle. Pakkaukset eivät arkisena aineistona ole aina kuuluneet tutki-
jan kohteisiin. Arkinen aineisto on kuitenkin alkanut yhä enemmän kiinnostaa tutkijoita. 
Tällaista aineistoa on valotettu erityisesti semioottisen tutkimuksen kannalta (vrt. Berger 
1984 ja 1997, Kuusamo 1990:167, Sorvali 1995:195, 1999:607–608, 2001a, 2001c). 
Miller ja McHoul (1998) käsittelevät teoksessaan Popular Culture and Everyday Life 
(1998) muun muassa ruokaa ja syömistä (luku 2). Mainittakoon, että ruotsalaiset tutkijat 
ovat projektin Svensk sakprosa myötä tutkineet myös arkisempia ja pienimuotoisempia 
tekstejä (ks. Englund & Ledin 2003). 

Pakkausten kääntämistä voi tarkastella usean henkilön näkökulmasta. Mukana ovat 
tällöin tuottaja, kääntäjä, kauppias, kuluttaja ja tutkija. Tässä artikkelissa asiaa tarkastel-
laan tutkijan näkökulmasta, ja kohteena on kääntäjä. 

Pakkausten laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityksestä kertovat seuraavat sitaatit, 
jotka olen poiminut lehdestä Kehittyvä elintarvike (4/2001):  

 
Hyvä pakkaus kuluttajalähtöisen ja toimivan logistiikan perusta 
Elintarvikepakkaukset kevenevät ja paranevat 
Edistykselliset yritykset erottuvat pakkauksillaan 
Pakkausvahingot maksavat paljon 
Hyvään pakkaushygieniaan entistä paremmin keinoin 
 

Riippumatta siitä, millä kielellä pakkaus välittää informaatiota, annettavien tietojen on 
oltava ehdottoman oikein. Pakkaustekstejä kääntäessään kääntäjän on tärkeää, kuten 
muussakin käännöstyössään, noudattaa tarkasti eettisiä ohjeita. Kyse on lisäksi elintar-
vike-etiikasta. 

”Är det så svårt att få det rätt?”, kyselee eräs kirjoittaja (Malena Lindroos) Hufvuds-
tadsbladetin yleisönosastossa (Hbl 22.10.2005). Hän kertoo tulevansa vihaiseksi joka 
kerta, kun hän näkee huonosti ruotsinnetun tekstin. Esimerkkinä hän mainitsee huoneka-
lumainoksen, jossa suomenkielinen teksti ”Nyt eivät ovet ole tiellä” on saanut ruotsalai-
seksi vastineekseen ilmaisun ”Nu är dörrarna inte på väg någonstans”. Kirjoittajan 
vihastuminen on tässä tapauksessa ymmärrettävää. Jos taas soijakastikepullon kyljessä 
kerrotaan tuotteen olevan tarkoitettu ”kaikenlaisen ruojan maustamiseen”, kuluttajalla on 
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mielestäni oikeus ensi hymähtämisen jälkeen vaatia myös kielellisesti täysin korrektia in-
formaatiota. Kääntäjän iloista ja murheista tulee kuluttajan iloja ja murheita. 

Luonnonmukaiset tuotteet ovat viime vuosina yleistyneet maassamme. Niistä käyte-
tään pakkauksissa luomu -etuliitettä, joka tulee pidemmästä muodosta luonnonmukainen. 
Sanaa luomu käytetään suomen kielessä yhdyssanojen alkuosana ”jossa t. jonka tuottami-
sessa ei käytetä kem. lannoitteita, torjunta-aineita tms.” (Suomen kielen perussanakirja, 
s.v. luomu). Luomutuotteista käytetään ruotsinkielisissä pakkauksissa sanoja eko ja krav. 
Sattumanvaraisesti eri yhteyksistä poimittuja ruotsinkielisiä vastineita ilmaisuille, joissa 
sana luomu esiintyy, ovat ekologiskt odlade grönsaker och rotfrukter, ekobönor, 
ekosemlemjöl, ekologiskt framställda mjöl och flingor ja ekolivsmedelssortiment. Kun 
tekstissä on käytetty tällaisia sanoja, kääntäjän tehtävänä on tutkia, missä merkityksessä 
kyseistä sanaa oikeastaan on käytetty ja onko se kohdekielen mukainen oikea vastine. 
Luomutuotteista käytetään pakkauksissa erityisiä merkkejä (ks. Puikkonen – Myllykoski 
2000:32-36).  

Pakkaustekstit ja niiden käännökset eivät ole vailla merkitystä, vaikka kuluttaja saattaa 
jättää ne usein täysin huomiotta. Niillä voi kuitenkin pakkausten ulkoasun ohella olla 
ratkaiseva merkitys ostopäätöstä tehtäessä. Koska suuri osa kaikesta viestinnästä on sa-
natonta, ei myöskään ole yhdentekevää, millainen ulkoasu tavaralla ja sen pakkauksella 
on. 

Mitä pakkausteksteistä säädetään?  

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä sisältää 
kielimääräyksiä seuraavasti: ”Pakolliset pakkausmerkinnät on tehtävä suomen ja ruotsin 
kielellä. Ruotsin kielen asemasta voidaan käyttää norjan- ja tanskankielisiä merkintöjä. / 
Suomessa valmistetuissa elintarvikkeissa, joita myydään vain yksikielisissä kunnissa, 
voidaan käyttää näiden kuntien kielellä olevia yksikielisiä merkintöjä. Kaksikielisissä 
kunnissa voidaan myyntipaikalla pakatuissa elintarvikkeissa käyttää joko suomen- tai 
ruotsinkielisiä merkintöjä. / Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan maa-
hantuotujen elintarvikkeiden alkuperämaa tai -alue ilmoittaa jollakin kansainvälisessä 
kaupassa yleisesti käytetyllä kielellä tai yleisesti tunnetuilla kirjainlyhenteillä” 
(1084/2004, 5 §; www.finlex.fi). 

Leivän tuottajan, leipurin, ja kuluttajan välille on syntynyt kommunikaatio. Sitä hel-
pottaa pakkauksen päällä oleva teksti. Pakkauksen sisältämää informaatiota ohjaillaan 
lainsäädännön avulla. Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut asetuksen elintarvik-
keiden pakkausmerkinnöistä (1084/2004). Tässä asetuksessa valmiiksi pakatulla elintar-
vikkeella tarkoitetaan ”elintarviketta, joka on ennen myyntiä valmiiksi suljettu pakkauk-
seen kokonaan tai osittain siten, että pakkauksen sisältöä ei voida muuttaa avaamatta tai 
rikkomatta pakkausta ja joka on tarkoitettu sellaisenaan myytäväksi kuluttajalle tai suur-
taloudelle” (1084/2004, 2 §). Pakkausten merkintöjen selvyydestä määrätään seuraavasti: 
”Pakolliset pakkausmerkinnät on tehtävä pysyvällä tavalla helposti havaittavaan paikkaan 
käyttämällä selkeää kirjasintyyppiä ja riittävän suurikokoisia kirjasimia siten, että mer-
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kinnät ovat helposti luettavia ja ymmärrettäviä. Merkintöjä ei saa peittää, hämärtää eikä 
katkaista millään muulla kirjallisella tai kuvallisella esityksellä” (1084/2004, 3 §). 

Leipäpakkausten suomen- ja ruotsinkielisissä merkinnöissä tulee olla seuraavat tiedot: 
1. ruokaleivän nimi, 2. ainesosat (tai valmistus- ja lisäaineet), 3. suolan (natriumkloridin) 
määrä, 4. sisällön määrä eli leivän paino, 5. vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyt-
töpäivä, 6. valmistajan, pakkaajan tai suomalaisen myyjän nimi, toiminimi ja osoite, 7. 
alkuperämaa, 8. säilytysohje, 9. käyttöohje, 10. suojakaasupakkausmerkintä ja 11. 
muuntogeeninen raaka-aine (<http://www.leipatiedotus.fi>).  

Elintarvikepakkausten erikielisten tekstien tulee vastata toisiaan sekä kielellisesti että 
sisällöllisesti, sillä elintarvikepakkausten on annettava oikeaa, yksiselitteistä informaa-
tiota. Tämän työn tarkoituksena ei ole selvittää, kuinka hyvin tai huonosti pakkaukset 
noudattavat annettuja asetuksia, lakeja ja direktiivejä, vaan asettaa pakkaukset näiden 
avulla niiden oikeaan yhteyteen eli ihmisen elämään ja osaksi häntä ympäröivään 
yhteiskuntaan.  

Pakkaustekstit kääntämisen kohteena 

Arkikieli-hankkeen korpuksen muodostavat muun muassa erilaiset pakkaukset, joista 
tässä artikkelissa käsittelen leipäpakkauksia. Leipäpakkaus koostuu useasta osasta, jotka 
kuuluvat orgaanisesti yhteen. Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin pakkausten kielelli-
seen osaan, vaikka hankkeessa kieltä ei eroteta erilliseksi järjestelmäksi, ja sanaton mate-
riaali käsitellään sanalliseen verrattavana. Vrt. Sorvali 2001b:105. Pakkausten kieltä en 
myöskään tässä artikkelissa analysoi yksityiskohtaisesti, vaan olen kiinnostunut, kuinka 
suomea ja ruotsia niiden pakkausmerkinnöissä on käytetty. Kotimaisten kielten keskinäi-
nen suhde on täten pääasiallinen kiinnostukseni kohde. 

Tutkimuksen kohteena on leipäpakkausten sisältämä informaatio. Tätä informaatiota 
on pakkauksissa annettu tekstin ja kuvien avulla. Lisäksi tyhjät kohdat ovat analyysissa 
mukana, sillä nekin kuuluvat kokonaisuuteen ja viestittävät jotakin. Nämä kolme, teksti, 
kuva ja tyhjät kohdat, muodostavat kokonaisuuden, multisemioottisen kohteen (vrt. Fair-
claugh 1997:4 ja Kress – Leeuwen 2001:24). Pakkaukset kuuluvat sosiaaliseen ja sosio-
kulttuuriseen yhteisöön. Kootut elintarvikepakkaukset ovat lisäksi autenttisia, mikä tar-
koittaa sitä, että ne ovat kiertäneet vähittäismyynnin kautta kuluttajan kotiin. (Ks. Sorvali 
2001b:103–113 ja Sorvali 2004:227–230.) 

Erilaisia pakkauksia ja pienpainatteita olen koonnut jo kauan. Kiinnostavia pakkauksia 
olen monien vuosien varrella pannut talteen, mutta systemaattinen kokoaminen alkoi 
1990-luvulla. Ensimmäiset teemat julkaisin käännöstieteen kirjassa Översättningsanalys, 
joka ilmestyi yhteistyössä Ebba Lindbergin kanssa vuonna 1987. 

Arkikieli-hankkeeseen kuuluva korpus on laaja. Siihen kuuluu arkisesta ympäristös-
tämme koottuja tekstejä. Tekstit edustavat tavanomaista, arkista ympäristöä, mutta tutki-
muskohteena ne eivät ole kovin tavallisia. Arkikieli-hankkeen tavallisimpia kohteita on 
leipäpakkaus. Leipä kuuluu kuluttajan arkipäivään, ja se on nälän tyydyttäjä. Leipää mai-
nostetaan ja sen pakkauksella pyritään saamaan ostaja tekemään ostopäätöksensä. Leipä-
pakkaus voi ulkoasultaan olla hyvinkin kirjava ja sisältää esimerkiksi sellaista mainostar-
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koituksessa käytettyä kuvitusta, joka ei suoranaisesti liity sen sisällä olevaan leipään. 
(Sorvali 2001b:107) Pakkauksen ulkonaiset ominaisuudet voivat tukea pakkauksen si-
sältöä kuvan, värin tai muun sommittelun avulla. Elintarvikkeiden ja niiden pakkausten 
tunnusmerkkejä sekä tehtäviä käsittelevät Puikkonen ja Myllykoski (2000). Tekijät tuovat 
lisäksi esille mm. pakkausten ympäristövaikutuksia, joita Pongrácz (1998) on lähemmin 
tutkinut. 

Tässä tutkimuksessa on mukana eri puolella Suomea käytettyjä leipäpakkauksia. Tut-
kimushankkeeseen kuuluu lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Belgiassa koottu korpus, jota en 
tässä artikkelissa käsittele. Analyysissani lähden liikkeelle Suomessa kootusta aineistosta, 
en valmiista mallista, jota yrittäisin saada sopimaan tähän aineistoon.  

Viime vuosikymmenien aikana korpustutkimus on laajentunut ja tehostunut niistä 
ajoista, jolloin se tuli kielentutkimukseen. Tämä tapahtui 1970-luvun alussa meillä Suo-
messa. Ensiksi sitä oli käytetty yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, josta se levisi 
kielitieteisiin. Korpuksia koottiin manuaalisesti, mikä tarkoitti sitä, etteivät ne kovin 
suuriksi voineet käytännön syistä kasvaa. Tietojenkäsittelyn kehittymisen myötä korpuk-
set laajenivat ja saattoivat käsittää valtavia sanamääriä. Manuaalisesti on tutkittu esimer-
kiksi sanoja ja erilaisia kategorioita. 

Korpus ei vielä sellaisenaan vielä kerro tai paljasta mitään. Se on varasto, josta voi 
ottaa tutkittavia yksiköitä ja aiheita. Samalla se on tapa koota ja tallentaa aineistoa. (Vrt. 
Hunston 2002:1–3, 20.) Korpustutkimuksen avulla kääntämistä voidaan selvittää erittäin 
hyvin, jopa varsin yksityiskohtaisesti. Mitä kääntämiseen liittyvään korpustutkimukseen 
tulee, Hunston tuo kysymysten avulla esille käytäntöön ja teoriaan liittyvät korpuksen 
hyödyntämismahdollisuudet. Hän kysyykin, mitä käännettyjen tekstien korpus kertoo itse 
käännösprosessista ja millaista aineistoa voidaan kehittää, jotta se antaa kääntäjälle mah-
dollisuuden käyttää hyväkseen korpusta jokapäiväisessä kääntämistyössään. (Hunston 
2002:123.)  

Tekstin ja kuvan tutkiminen on viime aikoina synnyttänyt hedelmällisiä tutkimuskoh-
teita ja -projekteja. Esimerkki tällaisesta on projekti Text, bild, samhälle Tampereen yli-
opistossa (Nikula 2004:9–37). Ruotsalainen kuvasemiootikko Göran Sonesson, joka on 
tutkinut kuvan merkitystä, toteaa, että kuvasemiotiikan historia alkaa oikeastaan vasta 
1960-luvulta. Kuvasemiotiikka tieteenä on hänen mukaansa ristiriitaista sikäli, että se on 
toisaalta kiinnostunut yleisistä lainalaisuuksista, toisaalta vain yksittäinen kuva voi olla 
tutkimuksen kohteena. (Ks. Sonesson 2004:39–70.) Tässä artikkelissa yksittäiset pakka-
ukset muodostavat osan suurempaa kokonaisuutta. 

Arkikieli-projektin tähänastisista osa-alueista korpukseltaan laajin käsittelee elintarvi-
kepakkauksia. Elintarvikkeita, joita säätelee elintarvikelaki (uusin astunut voimaan 
1.3.2006, <www.finlex.fi> 13.3.2006), mainostetaan kuluttajalle niiden ominaisuuksien 
johdosta. Mainonnasta johtuen tai siitä huolimatta ihmiset ostavat ja kuluttavat elintar-
vikkeita jokapäiväisinä välttämättömyyksinä.  
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Pakkaustekstejä suomeksi ja ruotsiksi 

Suomessa käytössä olevat elintarvikepakkaukset sisältävät siis odotetusti suomen- ja 
ruotsinkielistä informaatiota. Näiden pakkausten joukossa on sellaisia, joissa on ainoas-
taan suomea, ja sellaisia, joissa on ainoastaan ruotsia, mutta valtaosassa niistä on käytetty 
molempia kieliä. Näiden käytön säätelee edellä siteerattu asetus. Millaista tietoa kuluttaja 
saa lukiessaan elintarvikepakkausten tekstejä? Kun informaatiota annetaan molemmilla 
kotimaisilla kielillä, kuinka yhteneväistä tämä informaatio on? Millaisia ratkaisuja kään-
täjät sitten ovat tehneet? Lähtökohtanani eivät ole yksittäiset sanat ja niiden kääntäminen, 
vaan suuremmat kokonaisuudet. Esimerkiksi leivän nimi riippumatta siinä esiintyvien 
sanojen määrästä on yksi kokonaisuus, samoin pakkauksen sisältämät ohjeet leivän säi-
lyttämisestä on yksi kokonaisuus. Tätä voi verrata semioottisesti suuntautuneeseen kään-
nöstieteeseen, jossa käännösyksikkönä ei ole sana, vaan merkki (ks. Gorlee 1994:11). 

Suomessa käytettyjen leipäpakkausten kielet ovat tavallisimmin suomi ja ruotsi. 
Suomi on eniten käytetty pakkausten kieli, ja ruotsia esiintyy teksteissä jossain määrin. 
Valtaosa pakkauksista on kaksikielistä. Kaksikielinen pakkaus tarkoittaa tässä pakkausta, 
jossa jokin – mikä tahansa – osa on kirjoitettu myös toisella kotimaisella kielellä. Kielten 
väliset suhteet vaihtelevat suuresti.  

Tämän artikkelin pohjana olevassa korpuksessa on kielen suhteen kolmenlaisia pak-
kauksia. Yhden ryhmän muodostavat pakkaukset, joissa on käytetty vain suomea, toisen 
ryhmän pakkaukset, joissa on enemmän suomea kuin ruotsia, ja kolmannen ryhmän pak-
kaukset, joissa on yhtä paljon suomea ja ruotsia. Korpuksessani ei sen sijaan ole sellaisia 
pakkauksia, joissa vallitsevana kielenä olisi ruotsi. Kvantitatiivisesti nämä ryhmät jakau-
tuvat seuraavalla tavalla korpuksen leipäpakkausten kesken (taulukko): 

Taulukko. Suomalaisten leipäpakkausten kielijakauma. 

Vain suo Suo > ruo  Suo = ruo Ruo > suo Yhteensä  
41 95 38 0 174 f 

23,6 54,6 21,8 0 100 % 

 
Suomen kielen osuus käy ilmi taulukon ryhmittelystä siten, että se vähenee vasem-

malta oikealle. Taulukosta on nähtävissä, että kaikkein tavallisimpia ovat ne kaksikieliset 
leipäpakkaukset, joissa on enemmän suomea kuin ruotsia. Ne muodostavat yli puolet 
kaikista leipäpakkauksista. Toiseksi suurimman ryhmän muodostavat vain suomeksi 
olevat pakkaukset, kolmannen ryhmän taas ne kaksikieliset pakkaukset, joissa molempia 
kieliä on yhtä paljon. Kolme neljäsosaa kaikista pakkauksista (yhteensä 133, noin 76%) 
sisältää siis sekä suomea että ruotsia, joten kääntäjää on tarvittu kaikissa näissä tapauk-
sissa. 

Leipäpakkauksen ostaja saa Suomessa usein kaksikielisen pakkauksen, mutta pakka-
uksissa on myös suomea, jota ei ole käännetty ruotsiksi. Tavallisin ainoastaan suomen-
kielinen yksikkö on leipäpakkauksen nimi, joka on asianmukaisesti ilmoitettu vain suo-
meksi. Tuotteella voi nimittäin olla ainoastaan yksi nimi, joten kääntäjä selviää pakkauk-
sen tästä osasta vaivatta. Niissäkin tapauksissa, joissa teksti tai sen osa on käännetty 
ruotsiksi, tuotteen nimi on suomenkielinen. Leivällä saa olla lisäksi fantasianimi 
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(<www.leipatiedotus.fi>). Kuluttaja ei jää epätietoiseksi, mikä pakkauksen nimi on, 
mutta muu informaatio voi jäädä puutteelliseksi. Poikkeuksia yhden ainoan nimen käy-
töstä kuitenkin on tai ainakin on ollut. Esimerkkinä voi mainita Presidentti-nimisen kah-
vipaketin, jonka toisella sivustalla on myös nimen ruotsinkielinen vastine President.  

Vain suomea 

Millaisia seikkoja sitten ilmaistaan suomeksi ja vain suomeksi leipäpakkauksissa? 
Esimerkkinä ainoastaan suomenkielisestä pakkauksesta on Ruislimppu (1; pakkauksen 
korpuskoodi). Tämän nimen alla kerrotaan seuraavaa: Leivän ja pullan perusraaka-aineet 
ovat hyvä vilja ja puhdas vesi. Aineosiksi ilmoitetaan ruisjauho, vesi, vehnäjauho, hiiva 
ja suola, suolapitoisuudeksi 1,2% ja painoksi 700g. Leivän on tuottanut Putaan Pulla 
(90850 Haukipudas). Pakkauksen yläreunassa on kuusi leipomon logoa, joiden 
alapuolella on kaksi kertaa teksti Ihan totta, leipä ei lihota. Täysin suomenkielinen on 
myös pakkaus nimeltä Hiivaleipä (5), joka on Vaasan lähileipomoihin kuuluvan Ivalon 
Pakarin tuottama. Sen alaotsikkona on Pitkä hiivaleipä, ja ainesosaluettelo on ainoastaan 
suomeksi: Ainekset: Hiivaleipävehnäjauho, vesi, kasvismargariini, suola (1,3), 
emulgointiaine (E 472e) ja hiiva. Painoksi ilmoitetaan 450 g, ja lisäksi pakkaukseen on 
painettu tietoa leivän viimeisestä käyttöpäivästä: Pakkauksen sulkijassa tai etiketissä 
parasta ennen -merkintä. Pakkauksessa on myös graafisesti erotettu, mainokseksi 
luokiteltavissa oleva paikallista kieltä mukaileva teksti: Jo vain Ivalon Pakari leipoopi 
hyvvää. Rouhevarras (162) on Nivalan Leipä Oy:n leipoma ruisleipä, jota markkinoidaan 
täysin suomenkielisenä. Leivän alaotsikko on Ruisleipä, joka näkyy vain pakkauksen 
takaosassa. Siellä kerrotaan myös seuraavaa: Ainekset: Ruisjauho, vehnäjauho, vesi, 
ruisrouhe, ruismallas, gluteeni, suola (1,3%), perunahiutale ja hiiva. Paino 4 kpl/350 g. 
Parasta ennen. Pakkauksen yläosassa on myös leipomon mainontaa: Tosi Jyvää Nivalan 
Leivältä. 

Enemmän suomea kuin ruotsia  

Pakkaukset, joissa suomea on enemmän kuin ruotsia, sisältävät monenlaisia suomen-
kielisiä lisäyksiä. Pakkauksen nimi (Vaasan) Jälkiuunileipä. Halkaistu täysjyväruisleipä 
(7) ei ole ruotsinnoksessaan Kluvet efterungsbröd säilyttänyt kaikkia osiaan. Ruotsin-
tamatta on jätetty myös pakkauksen takaosassa olevat ilmaukset Vaasan halkaistu jälki-
uunileipä ja leipomon logoa seuraava teksti Leipää, joka maistuu leivältä. Sen sijaan 
ainesosat on ilmoitettu molemmilla kielillä: Ainekset: Täysjyväruisjauho, vesi, hiiva-
leipävehnäjauho, suola (1,3%) ja hiiva ja Ingredienser: Fullkornsrågmjöl, vatten, jäst-
brödsvetenmjöl, salt (1,3%) och jäst. Nämä luettelot on asetettu peräkkäin pakkauksen 
takaosaan, kuten myös suomalainen teksti Pakkauksen sulkijassa tai etiketissä parasta 
ennen –merkintä ja sen ruotsalainen vastine Bäst före datering: Se förpackningens åters-
lutare eller etikett. (Jälkimmäisessä esimerkissä ilmaisun osat ovat vaihtaneet ruotsinkie-
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lessä paikkaansa.) Suomen- ja ruotsinkielinen teksti on sen sijaan asetettu peräkkäin 
ilmauksessa Laktoositon/Laktosfri. Samoin on menetelty ravintosisältöluettelon suhteen, 
esimerkiksi energiaa/energi, proteiinia/protein, rasvaa/fett ja niin edelleen. 

Erään tuotteen nimenä oleva Pomppis Ruisruutu (30) on säilyttänyt samoin nimensä 
Pomppis, mutta alaotsikko on ruotsinnettu muotoon Rågruta. Pakkauksessa oleva lisäys 
Hyvällä leivällä on salaisuutensa ei sen sijaan ole saanut ruotsalaista vastinetta. Pakkaus 
nimeltä Mietohapan. Täysjyvä Ruisleipä (89) on ruotsalaisena versiona Fullkorns råg-
bröd, joten käännös noudattaa tältä osin edellä kuvattua pakkauksen nimeen liittyvää 
periaatetta. Sen sijaan pakkauksessa olevat ilmaukset Tosihyvä täyshyvä ja Täysjyväruis-
leipää valmistavat Perheleipomot avautuvat vain suomea taitavalle. Vailla ruotsinnosta 
ovat esimerkiksi myös Ihan vaan paremman makuisen leivän asialla (130), Reilusti hyviä 
jyviä, Kokeile myös paahdettuna (188) ja Leivottu perinteiseen tapaan aidolla taikinajuu-
rella (207). Monet tehdyistä lisäyksistä ovat lyhyitä tiedotuksia, jotka sisältävät lisätietoa 
tuotteesta. Niiden tarkoituksena lienee usein ollut myös tuotteen mainostaminen. Usein 
niistä puuttuu predikaattiverbi. Yhdessä pakkauksen ulkoasun, värin, koon ja muodon 
kanssa ne puhuttelevat kuluttajaa.  

Suomea ja ruotsia yhtä paljon 

Pakkaukset, joissa on suomea ja ruotsia yhtä paljon, antavat saman informaation molem-
milla kielillä. Ainoan poikkeuksen muodostaa näissä edellä esitetyn tapaan pakkauksissa 
otsikko, joka on suomenkielinen. Tosisuomalainen Rukiinen Ruissekaleipä on saanut 
ruotsalaisen käännöksen Rågblandbröd (4). Leivän nimi Tosisuomalainen on ainoastaan 
suomeksi, mutta sen alaotsikon sisältämä lähempi määritelmä on saanut myös ruotsalai-
sen vastineen. Leivän ainekset on kerrottu peräkkäin suomeksi ja ruotsiksi, kun taas ra-
vintosisällössä suomen- ja ruotsinkieliset osat on asetettu graafisesti vierekkäin. Pakkauk-
sen takaosassa kerrotaan molemmilla kielillä peräkkäin pakkauksen ympäristöystävälli-
syydestä seuraavasti: Pakkaus on nyt entistä ystävällisempi luonnolle: se sisältää 29 % 
vähemmän muovia. Soveltuu myös pakastukseen ja Förpackningen är nu ytterst skonsam 
mot naturen: den innehåller 29 % mindre plast. Även lämplig för frysvaror. 

Kuten edellä todettu, pakkauksella voi olla vain yksi nimi. Poikkeuksia ovat pakkauk-
set, joissa varsinainen nimikin on saanut ruotsinkielisen vastineen: Palavalmis Jälki-
uunileipä. Täysjyväruisleipä (37) on käännetty ruotsiksi Bitfärdigt efterungsbröd. Full-
kornbröd. Tosin tämä ruotsinkielinen vastine on asetettu graafisesti siten, ettei nimen 
Palavalmis rinnalla ole muuta otsikkoa, vaan se toimii leivän ainoana nimenä. Ruotsin-
nettaessa pakkausta nimeltä Luomu Ruisvuokaleipä (2) on menetelty samoin. Leipä on 
saanut graafisesti huomaamattomamman ruotsinkielisen vastineen Ekorågbröd i skivor. 
Muilta osin pakkauksen teksti on molemmilla kotimaisilla kielillä. Ilmoitus pakkaus-
materiaalistakin (Pakkaus on polypropeenia./Förpackningen är av polypropen.) 
noudattaa samaa periaatetta.  
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Ekskursio 

Kuten edellä on käynyt ilmi, Suomesta kootut elintarvikepakkaukset sisältävät useim-
miten sekä suomea että ruotsia. Otan esimerkiksi erään toisen tätä samaa projektia varten 
kootun korpuksen, joka koostuu kaikkiaan 58 suomalaisesta pakkauksesta. Ne muodos-
tavat kokonaiskorpuksen, sillä ne on koottu erään suomalaisen, maamme yksikielisellä 
suomalaisalueella asuvan perheen vuosien 2002 ja 2003 aikana kuluttamista leipäpak-
kauksista. Mukana on tosin muutama muita viljatuotteita, kuten keksejä ja vehnäleipää, 
sisältäviä pakkauksia. Kootut pakkaukset sisältävät yhteensä 14 (noin 24%) sellaista pak-
kausta, jotka on kirjoitettu ainoastaan suomeksi, 3 niistä on kotimaisten kielten lisäksi 
kirjoitettu useammalla kielellä, ja loput 41 pakkausta (noin 71%) sisältävät sekä suomen- 
että ruotsinkielistä tekstiä. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 70 prosenttia suomalaisalueella 
asuvan suomenkielisen perheen kuluttamista leipäpakkauksista sisältää jossain määrin 
ruotsia, toista kotimaista kieltä. Jakauma on kutakuinkin sama kuin yllä esitetty 
(taulukko). 

Keskustelua 

Elintarvikepakkaukset sisältävät käännöstieteellisesti kiinnostavaa aineistoa. Niissä an-
netaan kuluttajalle informaatiota molemmilla kotimaisilla kielillä kauppa- ja teollisuus-
ministeriön elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä antaman asetuksen mukaisesti. Tässä 
artikkelissa ei ole kuitenkaan tarkasteltu, kuinka hyvin asetustekstiä on noudatettu, vaan 
pakkauksissa käytettyjä kieliä on valotettu niiden sisältämästä informaatiosta lähtien. 
Suurin osa Suomesta kootusta korpuksesta on kaksikielisiä pakkauksia, joissa suomen 
kieli on pääkielenä. Ruotsin kielen osuus vaihtelee yksittäisistä sanoista pitempiin ilma-
uksiin. 

Esityksessäni olen keskustellut kääntäjän vastuullisuudesta hänen kääntäessään pak-
kausten sisältämää informaatiota. Kääntäjän on huolehdittava tiedon oikeasta kääntämi-
sestä. Hänen työnsä sisältää toisaalta yksinkertaisia käännöksiä (leipä – bröd, ruisjauho – 
rågmjöl), toisaalta hyvin haastavia tehtäviä, jotka vaativat sekä hyvää asiantuntemusta 
että erinomaista kielenhallintaa. Onnistuessaan kääntäjä voi tuntea todellista iloa. 
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Översättarens fallgropar 

Märta Malmström 

1 Inledning 

Med Den dansande prästen kandiderade Erik Wahlström för Finlandiapriset 2004. Boken 
är en biografisk roman om ”den finska folkskolans fader” Uno Cygnaeus, en av 
portalfigurerna i vårt lands historia. Ett bärande tema är Unos ungdomssynd, 
snedsprånget med hushållerskan Edla Lindholm. Förhållandet resulterade i en son som 
Uno aldrig erkände. Det blev skandal och Uno flydde till Sitka, en ö utanför Alaskas kust 
där han arbetade som präst i fem år. Därefter sökte han tjänst som lärare och 
skolföreståndare i St Petersburg och stannade där i tolv år innan han återkom till Finland 
och satte sina idéer om folkskolan i verket. 

Milstolpar i Cygnaeus liv utgör ramen för Wahlströms berättelse, men när det kommer 
till detaljerna är det svårt att skilja mellan fakta och fiktion. Det är inte meningen heller 
eftersom det är fråga om en roman. 

Enligt boken höll sig Uno Cygnaeus under hela sitt liv underrättad om sin son August 
genom en mellanhand. I hög ålder, 77 år gammal, fattade han äntligen mod, skrev ett 
brev till sonen och föreslog möte, men denne avböjde. Det tog Uno så hårt att han 
ramlade huvudstupa på sin säng och dog. (Wahlström 2004a:472–473) 

Uno beskrivs som aningslös i erotiska frågor. Epitetet ”den dansande prästen” fick han 
för att han tyckte så mycket om att dansa med charmiga damer på guvernörens baler i 
Alaska (Wahlström  ibid.:166–167). Han skildras som idérik och målmedveten man när 
det gällde att utveckla folkskolan (ibid.:281–289). Bara ibland antastades han av tvivel 
(ibid.:289, 466–467). Vid konflikter försökte han medla mellan de stridande parterna och 
visade sin försonliga sida (ibid.:459–461).  

Den dansande prästen kan klassas som utvecklingsroman. Den visar hur en gladlynt 
ung man, luttrad av svåra livserfarenheter, utvecklas till en sann humanist, en storman. 

Romanen innehåller burleska, humoristiska scener men också djupt tragiska. Stilen är 
ojämn med tvära kast mellan ämnen och miljöer. Studentikosa upptåg och lärda strider 



76 

 

vid Alexandersuniversitetet beskrivs med lätt hand. Citat ur brev skrivna i snirklad 1800-
talsstil, tidstypisk medelmåttig rimmad vers, klichéartade tal, monologer och dialoger 
avlöser varandra. Det finns politiska spänningar och språkliga spänningar. Svenska är 
bildningsspråket, medan folkmajoriteten är finsk. Att skriva om finska förhållanden på 
svenska kräver en yrkeskunskap hos författaren, och omvänt att översätta den bildade 
klassens tänkesätt, seder och bruk till finska så att det blir naturligt hör inte heller till de 
lättaste uppgifterna. Volymen omfattar 473 sidor och den har två översättare. Timo 
Hämäläinen har översatt kapitlen 6–24 och Veijo Kiuru kapitlen 1–5 och 25–27. 

2 Målsättning 

Min framställning har fått den ambitiösa titeln Översättarens fallgropar. Syftet är att 
utgående från Wahlströms roman och dess översättning till finska diskutera ordvalsfel 
och några företeelser i grammatiken, syftning och översättning av mediala verb. 
Ordvalsfelen har jag indelat i två grupper. 

Misslyckade led-för-led-översättningar utgör den ena gruppen, kopplingar till fel 
betydelse vid polysema ord den andra. Exemplen är hämtade ur kapitlen 4, 11–12, 19–22 
och 24–26. Vid exemplifieringen används de vedertagna engelska förkortningarna SL 
(source language) för originalet och TL (target language) för den finska översättningen. 

3 Språkspecifika drag  

Innan jag går in på ordvalsfelen vill jag visa på några språkspecifika drag i originalet som 
inte låter sig översättas. De lingvistiska dragen har funktionell relevans för 
kommunikationen i grundtexten och är därför oöversättbara (Sorvali 1983:70).  

 
Exempel 1 
Scenen är Viborg. Den unge prästen Uno Cygnaeus ställs inför den omöjliga 
uppgiften att lära ungdomar som inte känner till bokstäverna grunderna i den 
kristna läran. Och de som kan läsa förstår inte det lästa. 
  
SL ”Fader vår, som äst i himlom ...”  

Orden kom som rinnande vatten. 
”Vad betyder det?” 
”Int vet jag.” 
”Nå, 'fader vår' begriper du väl?” 
”Int vet jag” 
”Vet du vad en 'fader' är?” 

Surmulet, orättvist anklagad, varför ska han hacka just på mig:  
”Nå ... det ... betyder ...”  

Rösten tynade bort. Blicken stelnade. Hjärnan stannade. Tystnad. 
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”Det betyder VAD DÅ?” 
Defensivt, trumpet:  

”Pappa.” 
”Och 'fader vår'. Vad betyder det?” 

Butter tystnad. 
”Du kan väl inte mena att du inte vet vad 'vår' betyder?” 
”Det är när det blir ljust och varmt.” 
”NEJ! I det HÄR sammanhanget är det det possessiva pronominet i första 
person plu... jag menar, det betyder 'vår' din och min och alla andras 'pappa'. 
Gud är ALLAS vår pappa, det är DET som det betyder.” 

Desperat lät Uno sin blick fara över raden av passiva, ointresserade, 
oppositionella ansikten framför sig. Han sänkte blicken till följande ord och gav 
upp sin rousseauska undervisningsmetod som byggde på att svara på elevens 
frågor och låta henne räkna ut resten själv:  

”Äst i himlom är helt enkelt gammal svenska och det betyder 'du är i 
himmelen', så hur skulle du då med egna ord berätta vad det här betyder som 
du just läste upp så fint.” 

Tystnad. Sedan, knappt hörbart: ”Int vet jag.” 
(s. 70–71) 

 
TL ”Isä meidän, joka olet taivaassa...” 

Sanat tulivat kuin vettä valaen. 
”Mitä se tarkoittaa?” 
”En mie tiijä.” 
”No 'isä meidän' sentään kai käsität?” 
”En mie tiijä.” 
”Tiedätkö sinä, mikä 'isä' on?” 

Nyrpeästi, epäoikeudenmukaisesti syytettynä, miksi tuon täytyi nokkia juuri 
minua:  

”No... se... tarkoittaa...”  
Ääni hiipui. Katse jähmettyi. Aivot pysähtyivät. Hiljaisuus. 

”Se tarkoittaa SIIS MITÄ?” 
Puolustuskannalla, äreästi:  

”No issää.” 
”Ja. 'isä meidän'? Mitä se tarkoittaa?” 

Yrmeä hiljaisuus. 
Epätoivoissaan Uno antoi katseensa lipua edessään olevien passiivisten, 
piittaamattomien, vastustavien kasvojen riviä pitkin. Hän laski katseensa 
seuraavaan sanaan ja luopui rousseaulaisesta opetusmenetelmästään, joka 
perustui siihen, että vastattiin oppilaan kysymyksiin ja annettiin hänen päätellä 
loput itse: 

”'Joka olet taivaassa' tarkoittaa juuri sitä, mutta miten sinä kertoisit omin 
sanoin mitä tämä tarkoittaa, tämä minkä juuri äsken niin hienosti luit.” 

Hiljaisuus. Sitten tuskin kuuluvasti:  
”En mie tiijä.” 
(s. 72–73) 
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Wahlström spelar med betydelse- och stilskillnaden i fader – pappa, med homografin i 
ordet vår som kan vara substantiv ('kevät') eller possessivpronomen ('meidän') och vidare 
karrikerat med de fornsvenska bibelformerna est i himlom (sic!). Unos förklaringar blir så 
mångordiga att flickan tappar tråden. 

I den finska texten saknas fem rader. Översättaren försöker kompensera bortfallet med 
cirkelbevis: 

isä tarkoittaa 'issää' och Joka olet taivaassa tarkoittaa juuri sitä. Resultatet blir att 
läraren framstår som dummare än sin elev.  

Så småningom insåg Uno att felet låg i pedagogiken, inte hos eleverna och att det 
behövdes en folkskola som lärde barnen att läsa, skriva och räkna. 

 
Exempel 2 
Wahlström låter Selma Sinkkonen rapportera om Unos son. Hon har svårigheter 
med rättskrivning. Ett av breven lyder så här: 
SL  Ärade Uno Cnygesus! August är stor hans fötter äro ganska stora Han läser 

bra han slås 
 Med utmärkt Högaktning 
 Selma Sinkkonen  (s. 225) 
                       
TL Kunnioitettu Uno Cnygesus! August on iso hänen jalkansa ovat aika isoja 

Hän lukee hyvin Hän tapelee  
 Erinomaisella Kunnioituksella  
 Selma Sinkkonen (s. 229) 

 
Uno hoppades att Selma menade att August slogs, inte blev slagen. Samma 

betydelseskillnad finns inte mellan tapelee och tappelee, men läsaren förstår att det är 
fråga om tryckfel och att tapella för det mesta har reciprok betydelse. Detta antyds även i 
den efterföljande texten (SL s. 225, TL s. 229–230). 

4 Ordvalsfel 

4.1 Led-för-led-översättningar 

Det är sällan man utifrån ordets ytstruktur kan lista ut en motsvarighet i målspråket. 
Undantag är kulturord som under en kort tidsrymd har vandrat in i olika språk och har 
bevarat det långivande språkets ytstruktur, s.k. led–för–led-översättningar, typ ty. 
Eisenbahn, sv. järnväg, fi. rautatie. (Molde & Ståhle 1970 s. 6, Edlund & Hene 1992 s. 
34–35.) När översättaren drar förhastade slutsatser av källspråkets struktur är det oftast 
fråga om lapsus, knappast vilja att överföra originella språkbilder till målspråket. 

 
Exempel 3 
SL  Hon skanderade rytmiskt med gäll och entonig röst, samtidigt som hon slog 

takten med pekpinnen i bordet. (s. 373) 
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TL Neiti Sahlberg skandeerasi rytmisesti kimakasti ja yksiäänisesti samalla kun 
hän löi karttakepillä tahtia pöytään. (s. 379) 

 
Översättaren har vinnlagt sig om symmetri i texten, rytmisesti kimakasti ja 

yksiäänisesti, men har missat att entonig betyder 'yksitoikkoinen' på finska medan 
yksiääninen motsvaras av enstämmig. 
(SSFO) 

 
Exempel 4 
SL Månen hade nu lösgjort sig från horisonten och hängde lågt över havet som 

en stor lykta. Månkalven styrde rakt fram längs dess skimrande gata i vattnet. 
Mångatan gick alldeles förbi kryssaren på dess havssida. (s. 439) 

TL Kuu oli nyt irtautunut horisontista ja roikkui matalalla meren yllä kuin suuri 
lyhty. Kuunvasikka suuntasi suoraan pitkin sen veteen luomaa kimmeltävää 
kujaa. Kuukuja kulki aivan risteilijän ohi sen meren puolelta. (s. 445) 

 
Ordet gata 'katu' har associerat till kuja och mångata har följaktligen blivit kuukuja i 

stället för det konventionella kuunsilta. Mångata och kuunsilta är förbleknade metaforer. 
Det gäller i än högre grad vardagsordet dammkorn 'pölyhiukkanen'. Knappast någon – 
utom en obetänksam översättare – förknippar efterleden med ordet korn. I den finska 
texten står emellertid pölynjyvä. (SL s. 374, TL s. 380) 

 
Exempel 5 
SL I Smolna, skolan som polerade fina flickor så att de kunde föra sig i 

sällskapslivet, hade eleverna ganska täckande men ändå knapp och 
lössittande klädsel på sig under gymnastiklektionerna. Detta visste Uno, 
eftersom han efter sin egen lektion i kristendom brukade göra sig ärende till 
gården där de övade i räta rader under ledning av sin svenska 
gymnastikmästare, den lyckans osten, C. F. de Ron. [...] Där kunde han stå 
länge och fokusera sina blickar och tankar på någon favorit, exempelvis en 
som med förtjusande (klumpighet försökte [...] efterlikna rörelserna som de 
Ron förestavade sin flock. (s. 221) 

 
TL Smolnassa, koulussa, joka silotteli hienot tytöt surapiirielämän tarpeisiin, 

oppilailla oli voimistelutunneilla yllään peittävät, mutta kuitenkin niukat ja 
löyhät pukineet. Uno tiesi tämän, koska hän oman luterilaisen kristinopin 
tuntinsa jälkeen teki usein asiaa pihalle, jossa tytöt harjoittivat voimistelua 
tiiviissä riveissä ruotsalaisen voimistelunopettajansa, onnenpekan C.F. De 
Ronin opastuksella. [...] Hän saattoi seisoa siellä kauan ja keskittää katseensa 
ja ajatuksensa johonkin suosikkiin, esimerkiksi tyttöön, joka ihastuttavan 
kömplösti yritti seurata de Ronin sauvallaan esittämiä liikkeitä. (s. 225–226) 

 
Roten stav i förestava har föranlett översättaren att lägga till ett element (sauvallaan) i 

texten som inte finns i originalet. Möjligtvis finns ett etymologiskt samband men det är 
inte levande i modernt språk. Verbet har en förbleknad betydelse 'sanella', 'määrätä' (de 
Ronin määräämiä liikkeitä). (SO förestava 2, jfr bestämma 1.) 
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Exempel 6 
SL De [kommunerna] började liberalt, men blev strängare, överhopade av 

svårigheterna som de inte såg någon ände på. (s. 356) 
TL Niissä aloitettiin liberaalisti mutta tultiin ankarammiksi, kun päällekkäisillä 

ongelmilla ei  näyttänyt olevan loppua. (s. 362) 
 
I exempel 6 har översättaren försökt återge den attributiva satsförkortningen 

överhopade av med adjektivavledningen päällekkäinen 'överlappande'. Päällekkäinen är 
emellertid helt missvisande i det här sammanhanget. Satsförkortningen måste lösas upp 
och översättas friare, exempelvis: kun vaikeudet alkoivat kasaantua eikä niillä näyttänyt 
olevan loppua. 

 
Exempel 7 
 
SL Du, Mauritz, har genomgående 
 när Finlands folkskolas historia skrivs 
 namnet Gabriel Mauritz Waenerberg i guldbokstäver 
 Hör, hör! 
 (Vaktmästaren ut med glasskärvshinken) 
 aldrig sinande 
 seg martall i vinande 
 sköldpannan som kommer först i mål 
 jag är väl haren då 
 ha ha 
 till benen ja inte till hjärtat          
  ha ha  
  - - 
 (s. 349) 
 
TL  Sinä, Mauritz, olet koko ajan 
 kun Suomen kansakoulun historiaa kirjoitetaan 
 Gabriel Mauritz Waenerbergin nimi kultakirjaimin 
 Kuulkaa, kuulkaa! 
 (Vahtimestari ulos lasinsirusangon kanssa)  
 koskaan ehtymättömin 
 sitkeä käkkyrämänty purevassa 
 kilpikonna joka tulee ensimmäisenä maaliin 
 olen kai jänis silloin 
 ha haa 
 jalkoihin ehkä vaan ei sydämeen     /jaloiltani ehkä vaan en sydämeltäni/ 
 ha haa 
 - - 
 (s. 355) 

 
Exempel 7 är ett stycke ur senator Furuhjelms tal till sin assistent Mauritz Waenerberg 

med anledning av att senaten godkänt folkskolförordningen 1866. Talet är fullbemängt 
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med klichéer uttryckta i avbrutna meningar som en initierad läsare lätt kan komplettera. 
Waenerberg liknas vid ”sköldpannan som kommer först i mål”. Själv är han (Furuhjelm) 
haren, snabb i benen men inte räddhågad ( jfr ha ett harhjärta 'olla jänishousu'). (SAOL 
11 harhjärta s.v. hare, vanl. bildl. räddhågad person.) 

4.2 Ordvalsfel vid polysemi 

Polysemi i källspråket ställer översättarens kontext- och språkkänsla på prov. Den rätta 
betydelsen ger sig inte genast utan måste hämtas ur den vidare kontexten. 

 
Exempel 8: psalm 
Ordet psalm kan på finska betyda 'virsi' eller raamatun 'psalmi'. (SSFO) När prosten 
Reuter efter invigningen av Ekenäs seminarium predikade i kyrkan över den 
åttiofjärde psalmen som talar om ”Herrens boningars ljuvhet, och hur sparven och 
svalan har funnit bon för sina ungar” (SL s. 383) så är den ekvivalenta 
översättningen psalmi och inte virsi som det står i TL (s. 389). 
 
Exempel 9: verk 
Ordet verk har betydelserna 'teko' och 'teos'. (SSFO) Om det gäller den himmelske 
Faderns verk är bara teko möjlig. 
SL Uno bad dem att minnas att vi alla är barn till samma Fader, och att Han 

uppenbarar sig även i naturen eller i Sina verk, såsom vetenskap och musik. 
(s. 460) 

TL Uno pyysi heitä muistamaan, että me kaikki olemme saman Isän lapsia, ja 
että Hän ilmenee myös luonnossa tai Omissa teoksissaan, kuten tieteessä ja 
musiikissa. (s. 466) 

 
Exempel 10: mönster 
Mönster kan vara malli eller kaava beroende på sammanhanget. Om mönster 
förknippas med samhällets konventioner och kvinnosaken är kaava mest sannolik 
ekvivalent. (PS kaava 5) 
SL Betty var en av kvinnosakens pionjärer i Finland. Hon såg samhällets 

ingrodda mönster och bindningar framför sig, blottade som ryggraden och 
benen hos en rökt fisk på tallriken framför henne. (s. 385) 

TL Betty oli yksi Suomen naisasialiikkeen uranuurtajista. Hän näki yhteiskunnan 
piintyneet mallit ja siteet edessään paljaina kuin savukalan selkärangan ja 
ruodot omalla  lautasellaan. (s. 391) 

 
Exempel 11: brummande 
Musiklektorn Erik August Hagfors vid Jyväskylä seminarium beskrivs som en 
bastant karl (SL s. 359), ”tukeva musiikin lehtori” (TL s. 365) Han ledde 
fyrstämmig körsång, något som var nytt på 1800-talet. 
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SL Denna runda brummande gubbe, detta original, var romantiker. Han visste 
vilken längtan  som gömmer sig i en fördröjd ton, när tre stämmor har lagt sig 
till ro på ackordets toner, men den fjärde ännu söker sin plats. Äntligen hittar 
den fram, som en fågel till sitt bo. Man andas ut. (s. 360)  

TL Hän oli romantikko, tuo pyöreä, murahteleva ukko, tuo originelli. Hän tiesi 
millainen kaipuu kätkeytyy viivyttelevään säveleen, kun kolme stemmaa on 
laskeutunut soinnulle lepäämään mutta neljäs hakee vielä paikkaansa. 
Lopulta se löytää perille, kuin lintu pesäänsä. Voi hengittää syvään. (s. 366) 

 
Verbet brumma kan i vissa sammanhang betyda 'murahdella' men här åsyftas 

förmodligen hans basröst när han gav kören en bestämd tonhöjd. (Jfr SO brumkör 
'körsång med slutna läppar'; SFSO möristä brumma hän -i jotain laulunpätkää han 
brummade på en melodistump.)  

 
 Exempel 12: botgörelse 
 SL Det gjorde så ont att Emma skulle ha förlorat medvetandet om hon inte hade 

varit kloroformerad. Det värsta var att hon kunde följa med hur länge 
operationen fortskred och kunde räkna ut hur länge den ännu skulle räcka.  

 Vilket oerhört lidande, vilket straff! Vilken botgörelse. Där fick hon för sitt 
studerande! (s. 444) 

TL Sattui niin kovasti, että Emma olisi menettänyt tajuntansa, ellei häntä oli 
huumattu kloroformilla. Pahinta oli, että hän saattoi seurata leikkauksen 
edistymistä ja osasi laskea, miten pitkään se kestäisi vielä. 

 Mikä tavaton kärsimys, mikä rangaistus! Mikä parantuminen. Siinä hän sai 
opiskelustaan! (s. 450) 

 
När översättaren har återgett botgörelse med parantuminen har han kanske tänkt sig 

att operationen skulle bota Emma från hennes böldpest men kopplingen är felaktig. 
Botgörelse kan härledas ur göra bot 'tehdä katumusta, parannusta'. Emma ansåg att hon 
måste sota för att hon inlett högre studier vid universitetet. (SO botgörelse, botgöring 
handling varigenom man vill frigöra sig från synd.) 

 
Exempel 13: stridstupp 
SL Uno var förtvivlad och försökte tala förstånd med stridstupparna i vänliga, 

försonliga brev. (s. 371) 
TL Uno oli epätoivoinen ja yritti puhua järkeä taistelukukoille ystävällisissä, 

sovittelevissa kirjeissään (s. 377) 
 
Ordet stridtupp har två betydelser, egentlig om tupp som används vid tuppfäktning och 

överförd om stridslysten (yngre) person. Det är den senare betydelsen som aktualiseras 
här: 'tappelupukari', 'riitelijä'. (SSFO stridstupp taistelukukko, kuv. tappelu- t. riitapukari, 
riitelijä.) 
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Exempel 14: spelande ögon 
SL Det som mest värmde honom [Uno] var kanske att hans porträtt hängde på 

seminariet i Ekenäs. Han önskade att målningen hade kunnat vara levande 
och hänga där med spelande ögon som följde flickorna vart de gick. (s. 426) 

TL Häntä lämmitti ehkä eniten se, että hänen muotokuvansa oli Tammisaaren 
seinällä. Hän toivoi, että maalaus olisi voinut olla elävä ja että hänen 
säkenöivät silmänsä olisivat voineet seurata tyttöjä minne nämä menivätkin. 
(s. 432) 

 
Spelande ögon kan antingen vara säteilevä (en livlig flicka med spelande ögon) (SO 

spela 8) eller kujeileva (i hennes ögon spelade spjuvern) (SO spjuver). Här avses 
förmodligen den senare betydelsen. 

 
Exempel 15: det värsta  
Uno studerar en broschyr med råd till cyklister. 
  
SL Korna äro i allmänhet fredligt stämda. På hästarna imponerar man bäst 

genom att idelign ringa, vifta med armar och ben och hojta det värsta man 
kan. Ett ögonblick, och alla är till skogs. (s. 452) 

TL Lehmät ovat yleensä rauhallisia luonteeltaan. Hevosiin tekee parhaiten 
vaikutuksen soittamalla kelloa alituiseen, huitomalla käsin ja jaloin ja 
hihkumalla pahinta mitä osaa. Hetki ja kaikki ovat metsässä. (s. 458)   

 
I det här sammanhanget har det värsta förstärkande betydelse 'av alla krafter' och 

avser inga okvädingsord. Beckman (1959:51) anför liknande exempel på 
superlativformer: 

Han höll ut i det längsta (så länge som möjligt). Hon gick det tystaste hon kunde. Han 
skrek det mesta han orkade. 

5 Grammatik 

5.1 Mediala verb  

I svenskan finns ett antal s-verb, vars betydelse inte är passiv. Hit hör bland andra 
mediala verb som i finskan motsvaras av verbavledningar på -ua /-yä (tuhoutua, kertyä). 
Ändelsen -s uttrycker att subjektet påverkas utan att någon explicit eller underförstådd 
agent föreligger: Hon förargades över hans fräckhet. Han gladdes åt hennes framgång. 
(Jörgensen – Svensson 1986:30) Thorell talar om medial diates där oppositionen mellan 
aktiv och passiv kan sägas vara upphävd: dörren öppnades – öppnade sig 
(Thorell:1973:134–135).  

 
Iso suomen kielioppi (ISK) skiljer på  
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”Yksipersoonainen passiivi: ovi avattiin 'joku avasi oven' och  
Johdospassiivi (monipersoonainen passiivi): 'joku – eläin – tuuli – sähkösilmä – 
ovikoodi tms. avasi oven – ovi avautui itsestään' ” (ISK 2004:332).  
 

(”Yksipersoonainen” syftar på att passiven saknar personböjning, medan verbet vid 
”monipersoonainen passivi” kan böjas i person.) Vid avledd passiv (johdospassiivi) 
undergår subjektets referent en förvandling (jfr termen verbikantaiset 
muuttumisjohdokset ISK 2004:330–333). Jag citerar: 

 
Johdospassiivissa /.../ on keskiössä subjektin tarkoite, jota muutos koskee. 
Ilmauksessa korostuu tulos eikä toiminta, ja aiheutus-, syy- ja vastuusuhteet samoin 
kuin tilanteen aikapaikkainen sijoittuminen jäävät taka-alalle, vaikka toiminnan 
suorittaja olisikin ihminen.  (ISK:2004:332) 
 

I Den dansande prästen finns en lång rad s-verb som enligt min mening uttrycker 
medial betydelse men som översatts till finska med passiv (yksipersoonainen): höras, 
öppnas, fyllas, förskonas, avbrytas, tömmas.  

 
Exempel 16 
SL ”Ja, ursäkta och godnatt,” sade fröken Johanssson. De gick ut och stängde 

dörren. I trappan hördes en mans- och en kvinnoröst skrika av skratt. De 
hördes till och med nere från gatan. (s. 228) 

TL ”Niin, anteeksi ja hyvää yötä”, neiti Johansson sanoi. He lähtivät ja sulkivat 
oven perässään. Rapusta kuultiin yhden mies- ja yhden naisäänen kirkuvan 
naurusta. Sitä kuultiin vieläpä kadultakin. (s. 232) 

 
Exempel 17 
SL Uno försökte kalla på Axianne men rösten bar inte. Han producerade bara ett 

svagt  kvackande som inte hördes genom dörren. (s. 343) 
TL Uno yritti kutsua Axiannea, mutta ääni ei kantanut. Hän sai aikaiseksi vain 

heikon korahduksen, jota ei kuultu oven läpi. (s. 349) 
 
I exempel 16 har översättaren blandat ihop det mediala verbet höras 'kuulua' och det 

mentala verbet höra 'kuulla'. Den finska passivformen kuultiin (: kuulla) motsvaras i 
svenskan av den aktiva konstruktionen man + verb. Formen kuultiin (man hörde) strider 
mot innehållet i texten, eftersom Uno var den enda i huset som hörde skrattsalvorna. 

I exempel 17 är det samma sak: ”ett svagt kvackande som inte hördes ('ei kuulunut') 
genom dörren. 

Formen ei kuultu motsvarar 'som man inte hörde' . Passivformen i finskan innebär en 
perspektivförskjutning från Uno till personer som eventuellt fanns bakom dörren och inte 
hörde hans röst. 

 
Exempel 18 
Situationen i ex. 18 är densamma som i ex. 17. Uno ligger svårt sjuk. Han längtar 
efter besök: 
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SL Som ett svar på Unos önskemål öppnades dörren tyst. Någon kom in i 
rummet. (s. 344) 

TL  Kuin vastauksena Unon toiveisiin ovi avattiin hiljaa. Joku tuli huoneeseen. 
(s. 350) 

 
Kontexten ger möjligheter till två tolkningar, den mediala: Uno ser eller hör att dörren 

går upp, någon kommer in i rummet eller den passiva med personagent: Uno längtar efter 
besök, någon öppnar dörren tyst och träder in i rummet. Sättsadverbialet tyst beskriver 
hur handlingen sker. Om adverbialet saknas blir den mediala betydelsen mest 
framträdande: 

 
Exempel 19 
SL Dörren öppnades. Uno lade snabbt undan bicykelbroschyren och låtsades läsa 

i en bok med  fårad panna. Pigan kom in med en stor bunt kuvert som hon 
lade fram för honom. (s. 458) 

TL Ovi avautui. Uno pani äkkiä polkupyöräesitteen syrjään ja oli lukevinaan 
kirjaa otsa rypyssä. Piialla oli paksu nippu kuoria, jotka hän laski Unon eteen. 
(s. 465) 

 
I den finska texten underförstås att pigan kom in i rummet och i båda texterna att det 

var hon som öppnade dörren, men det är inte viktigt i sammanhanget. 
 

Exempel 20 
SL Och när seminariet hade hunnit dimittera lärare skulle Finland, oändligt 

långsamt men dock, fyllas av folkskolor som var mer eller mindre sådana 
som Uno hade drömt om. (s. 347) 

TL Ja kun seminaari olisi ehtinyt valmistaa opettajia, Suomi täytettäisiin 
loputtoman hitaasti, mutta kuitenkin, kansakouluilla, jotka olivat enemmän 
tai vähemmän sellaisia joista Uno oli uneksinut. (s. 353) 

 
Exempel 21 
SL Latin! Mänsklighetens gissel som kvinnokönet hittills har förskonats ifrån 

[...] (s. 366) 
TL Latinaa! Se on ihmiskunnan riesa, jolta naissukupuoli on tähän asti säästetty 

[...] (s. 371) 
 

I exemplen 20 och 21 är skillnaden i betydelse mellan de finska formerna 
täyttyisi/täytettäisiin och (on) säästynyt/säästetty markant. Passivformerna väcker en 
livlig föreställning om en handlande personagent. 

 
Exempel 22 
SL Och hans [naturläkarens] botemedel hade ingen annan effekt än att Emma 

blev sjuk av teet. Men kuren avbröts abrupt, för af Schultén hade hört att 
Emma var sjuk och skyndade genast till henne för att rädda henne ur 
kvacksalvarens klor. (s. 441) 
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TL Eikä hänen [luontaislääkärin] parannuskeinoillaan ollut muuta vaikutusta 
kuin että Emma tuli teestä sairaaksi. Mutta kuuri katkaistiin äkkiä sillä af 
Schultén oli kuullut, että Emma oli sairas, ja kiiruhti saman tien pelastamaan 
hänet puoskarin kynsistä. (s. 447) 

 
Översättaren har valt verbet katkaista för textens avbryta: mutta kuuri katkaistiin 

äkkiä. De underförstådda agenterna är naturläkaren ( kvacksalvaren) som ryggar tillbaka 
för af Schultén och af Schultén som övertar behandlingen av Emma. Vid den mediala 
tolkningen ligger tonvikten vid själva förändringen och det kausala sambandet kommer 
på andra plats: mutta kuuri keskeytyi äkillisesti sillä ...  

 
Exempel 23 
SL ”Ja, hit [St Petersburg] kommer ju inte bara barn utan vuxna också,” sade 

Soldan. ”Karelen, hela östra Finland töms på arbetskraft. Passexpeditionen är 
maktlös, så fort en karl skickas bort är han här igen och söker anställning, 
igen utan pass. (s. 213) 

TL ”Niin, lasten lisäksi tänne tulee myös aikuisia”, Soldan sanoi. ”Karjala, koko 
Itä-Suomi tyhjennetään työvoimasta. Passitoimisto on voimaton, niin pian 
kuin joku lähetetään pois, hän on täällä taas uudestaan hakemassa työtä, taas 
ilman passia. (s. 217)  

 
Verbformen töms (på arbetskraft) betonar resultatet av förändringen, att folk frivilligt 

söker sig till St Petersburg för att hitta arbete. Den mediala betydelsen är uppenbar och 
därför borde det i den finska texten stå tyhjenee työvoimasta, inte tyhjennetään. 

5.2 Syftning 

En viktig regel i grammatiken säger att det underförstådda subjektet i en satsförkortning 
skall sammanfalla med den överordnade satsens subjekt. En avvikelse från denna regel 
har vi i följande exempel. 

 
Exempel 24 
SL Monarken har dessutom en relativt dålig utbildning. Som ung var hans lärare 

hans undersåtar, och de varken ville eller vågade pressa honom. (s. 233) 
TL Monarkilla on lisäksi suhteellisen huono koulutus. Hänen opettajansa ovat 

nuorena olleet  hänen alamaisiaan, eivätkä he halua eivätkä uskalla kovistella 
häntä. (s. 237) 

 
Regelmässigt syftar som ung på lärarna, men det är inte lärarna som avses utan 

monarken. Det kan man se på den singulara formen som ung: när monarken var ung (och 
gick i skola) var hans lärare hans undersåtar, och de varken ville eller vågade hålla efter 
honom, så att han lärde sig något. Det förklarar hans dåliga utbildning.  
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Översättaren har kopplat ihop nuorena med hänen opettajansa och för att få mening i 
texten ändrat tempus från preteritum till perfekt och presens. Kanske beror detta på 
felaktig identifiering av lärarna med rådgivare och höga ämbetsmän som omger 
monarken. Rådgivarna och ämbetsmännen beskrivs som skickligast i rikets ledning, 
eftersom de fått kämpa för sin ställning och inte ärvt sitt ämbete liksom monarken. (SL s. 
233, TL s. 237). 

I alla texter gäller det att hålla reda på referenterna. Uno upprörs av en skandal. Hans 
favoritelev Minna hade förlovat sig med sin många år yngre elev Mathias.  

 
Exempel 25 
SL Någon beskäftig person, det kan vara den kända nykterhetskämpen Alli 

Trygg, kände det som sin plikt att informera Uno om att Minna hade förfört 
en av sina elever som var nio år yngre än hon själv, och nu skulle gifta sig 
med honom. (s. 423) 

 
Ryktesspridningen kommer i gång. Det tisslas och tasslas om saken till höger och 

vänster. 
SL Samma okända person som anydde för Uno att Minna hade förfört Mathias i 

skolan antydde samma sak också för hennes mor. (s. 423) 
Någon beskäftig person och samma okända person har samma referent Alli Trygg. 

Detta har översättaren missat när han skriver i plural: 
TL Samat ihmiset jotka vihjailivat Unolle, että Minna oli vietellyt Mathiaksen 

koulussa, vihjailivat samasta asiasta myös Minnan äidille. (s. 429) 

6 Slutord 

Min uppsats har handlat om missar och fel i den finska översättningen av Erik 
Wahlströms roman Den dansande prästen. Förtjänstfulla översättningar i Tanssiva pappi 
– som givetvis också finns – har inte berörts. När det gäller ordförrådet kan man sällan 
träffa rätt vid enkla led–för–led-översättningar och vid polysemi är risken stor att 
översättaren väljer fel betydelse. Utom ordvalsfel av de här typerna har jag diskuterat den 
mediala betydelsen hos svenska s-verb i motsats till passiv och berört några 
syftningsfrågor. Syftning har med textens organisering att göra och felaktig syftning kan 
förvirra läsaren. Många av de fel som jag har räknat upp i översättningen går oförmärkt 
förbi läsaren men är ändå skönhetsfläckar. Översättarens ansvar kan inte nog betonas. En 
dålig översättning kan äventyra till och med Finlandiapriset! Jag vill ändå inte hävda att 
så skett i det här fallet. 
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Antoiko keisari Augustus käskyn, ooterin vai ukkaasin? 
Jouluevankeliumin suomennos lähtötekstinä 

murreversioille 

Paula Rossi 

1 Tutkimuskohde 

Kirjasessa Ilosanoma. Älkää pelätkö. Jouluevankeliumi murteilla (1999) on kaksitoista 
eri käännösversiota Jouluevankeliumista. Kirjasessa ovat vuonna 1992 käyttöön otettu 
Raamatun suomennos, vuoden 1642 Biblian suomennos ja kymmenen muuta eri 
käännösversiota: Turun, Rauman, Tampereen, Kauhajoen, Oulun, Läntisen Lapin, Savon, 
Kannaksenkarjalan ja Nykarleby älvdalin murretekstit sekä evankeliumi stadin slangilla. 
Kyseisen kirjasen mukaan nämä murretekstit ovat käännöksiä. Jokaisen murretekstin 
alussa on maininta murreversion kääntäjästä, esimerkiksi Jouluevankeliumi Tampereen 
murteella, kääntänyt Hannu Hyttinen. Oulun murreversion kirjoittaja Jukka Ukkola 
kertoi elokuussa 2005, että käännöstyön pohjana murretekstien kirjoittajilla on ollut 
Jouluevankeliumi vuoden 1992 suomennoksen mukaan. Käännösterminologiaa käyttäen 
kyseinen suomennos on lähdeteksti ja murreteksti käännös. Saatetaan kuitenkin 
kyseenalaistaa, ovatko tekstit syntyneet käännösprosessin myötä. Voidaanko tässä 
yhteydessä puhua kääntämisestä vai pitäisikö puhua aiemman suomennoksen 
muokkaamisesta? 

Tähän artikkeliin olen valinnut kirjasesta seitsemän murreversiota. Aluksi esittelen 
teksteistä joitakin tyypillisiä murrepiirteitä, minkä jälkeen pohdin, voidaanko 
murreversioiden luomisessa puhua kääntämisestä: mitä yhteistä näillä versioilla on ns. 
tavallisen kielestä toiseen kääntämisen kanssa? Artikkelissa esitetyt murreversiot on 
valittu siten, että Suomen eri murrealueet (ks. Lehikoinen 1995:106) ovat kattavasti 
edustettuina:  
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Taulukko 1. Murrealueet ja -versiot. 

Murrealue Murreversio 
lounaismurteet Turku 
hämäläismurteet Tampere 
eteläpohjalaiset murteet  Kauhajoki 
keski- ja pohjoispohjalaiset murteet Oulu 
peräpohjalaiset murteet Läntinen Lappi (Yliperän kieli) 
savolaismurteet Savo 
kaakkoismurteet Kannaksenkarjala 

 
Taulukossa 1 esitetyt murrealueet ovat suuria, ja ne voidaan jakaa pienempiin osiin, 
esimerkiksi hämäläismurteet voidaan jakaa neljään alamurteeseen (Lehikoinen 
1995:132). Tutkittavat murreversiot ovat aina yhden ihmisen omalla kotimurteellaan 
kirjoittamia tekstejä. Joku toinen saman murteen puhuja olisi voinut päätyä toisenlaisiin 
ratkaisuihin. Tutkittavat murreversiot ovat laajalti tunnustettujen murteiden osaajien tai 
harrastajien kirjoittamia. Jotkut heistä ovat laatineet muun muassa murresanakirjoja (ks. 
Elähän hötkyile. Suomea suupielestä toiseen, 2005). Analysoitavien murreversioiden 
kirjoittajat ilmenevät taulukosta 2: 

Taulukko 2. Murreversioiden kirjoittajat. 

Murreversio Kirjoittaja 
Turku Kalevi Wiik 
Tampere Hannu Hyttinen 
Kauhajoki Kerttu Karhu 
Oulu Jukka Ukkola 
Läntinen Lappi (Yliperän kieli) Oiva Arvola 
Savo Unto Eskelinen 
Kannaksenkarjala Eero ja Kaarina Naskali 

 
Jouluevankeliumin murreversiot ovat yksi esimerkki viime vuosikymmenten 

murrebuumista. Erilaisilla murreteksteillä pyritään elvyttämään ja säilyttämään murteita 
sekä parantamaan niiden arvostusta (vrt. Eskelinen 1997:6). Usein murreteksteissä, kuten 
tutkituissa Jouluevankeliumin murreversioissa, on mukana humoristinen elementti. 
Murteita käytetään ”väärässä” kontekstissa, esimerkiksi korkeakulttuurisista ilmiöistä ei 
olla totuttu kirjoittamaan murteella. (Ks. Kuiri 2004:9.) Teksteissä korostuukin niiden 
esteettinen funktio, jolloin kieli tuottaa nautintoa (Ingo 1990:189).  

2 Tekstien murrepiirteitä 

Kirjoittajien tehtävänä on ollut kirjoittaa Jouluevankeliumi omalla kotimurteellaan, joten 
tekstiin on sisällytetty omalle murteelle ominaisia piirteitä. Teksteissä onkin paljon sekä 
murteille tyypillisiä äänne- ja muotoasuun liittyviä tuntomerkkejä että murresanoja.  
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Turun murre kuuluu lounaismurteisiin, joita puhutaan Varsinais-Suomessa 
(Lehikoinen 1995:129). Turun murretekstissä on yleiskielen tekstistä poikkeavia alueelle 
tyypillisiä muotoja, kuten d:n sijasta käytetty r, diftongin yö avartuminen, k:n, p:n ja t:n 
geminoituminen ja vokaalien loppuheitto (vrt. Lehikoinen 1995:129–130). Tekstissä on 
myös Turun alueella esiintyviä murresanoja (ks. Wiik 1999: s.v. semmottos, simmottos):  

 
Sil samal aluel oli yäl lamppattem paimeni siin kerol vahtimas lamppaitas. (s. 13) 
Ja teil on tämmöne merkki: te löyrätte mukulan ku makka kapalos seimes. (s. 13) 
Ja sit ku he oli siäl, ni kävi simmottis, et Marja synnyttämise aika rupes olema aika 
lähel (s. 12) 

 
Erikoista kuitenkin on, ettei tekstissä ole laajemmin käytetty Turun murteen sanastoon 
yleisesti kuuluvia ruotsalaisperäisiä lainasanoja (ks. Grönholm 1988:passim). 

Tampereen alueen murre lasketaan hämäläismurteisiin, tarkemmin sanottuna 
sydänhämäläisiin murteisiin, joille on ominaista, että yleiskielen d:n paikalla on r ja että 
diftongit ie, uo ja yö avartuvat (Lehikoinen 1995:132):  

 
Kaikki Petlehemim matkustajakorit oli täpösen täynnä niitä verommaksajia (s. 21) 
nin siinä paimennusmiästen yätuurissa alko melkonen kuhina (s. 22-23) 

 
Sanastosta voidaan todeta, että tekstin kirjoittaja on saanut Jouluevankeliumiin mukaan 
Tampereen alueelle tyypillisen diskurssipartikkelin nääs (ks. Hyttinen 1999: s.v. nääs). 
Myös muita murresanoja on Tampereen tekstissä, esimerkiksi verbi loinasta ’lähteä 
lipettiin’ (Hyttinen 1999: s.v. loinasta):  

 
Tää Joosevi nääs oli sukujaan Raavireja, ja tää Petlehemi oli Raavirin sukukunnan 
semmonen nimikkokaupunki (s. 21) 
Jakka enkelisoltut oli loinassu takasi taivaallisille harjoituskentille (s. 22) 
 

Eteläpohjalaisia murteita aineistossa edustaa Kauhajoen murre, jossa esiintyy paljon 
ruotsalaista alkuperää olevia murresanoja (ks. esimerkiksi Karhu 1998:9–10). 
Seuraavassa yksi esimerkki Jouluevankeliumista, jossa yleiskielen käskynhaltija on 
korvattu lääsmannilla (vrt. ruotsin länsman ’nimismies’): 

 

Soli ensimmäänen verootus ja silloon oli Syyrias lääsmannina Kyrenius. (s. 26) 
 

Kuten edellisissäkin murteissa tälläkin murrealueella esiintyy länsimurteille tyypillinen r 
yleiskielen d:n asemesta (Rapola 1969:126): 

 
Täston merkkinä se jotta te löyrätte lapsukaasen kapalootuna eläänten heinäkruvus. 
(s. 27) 
 

Esimerkissä on myös sanoja, joissa i-loppuisen diftongin tilalla on pitkä vokaali. 
Tekstissä esiintyy myös tiheästi alkuperäinen h jälkitavujen vokaalien välissä. (Ks. 
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Lehikoinen 1995:136–137.) Kuten Jouni Karhu (1998:8) toteaa, ”pelkkä h:n lisääminen 
sanaan ei riitä, vaan h vaatii ympärilleen pehmusteeksi vokaaleja”. 

 
Jokahisen piti mennä ilimoottamahan ittensä veroluettelohon, kunki omahan 
kaupunkihinsa. (s. 26) 

 
Keski- ja pohjoispohjalaisista murteista aineistossa on mukana Oulun murre. Alueelle 

tyypillisiä piirteitä, kuten yksi-s:inen inessiivi, švaa-vokaali ja konsonanttien 
yleisgeminaatio (Rapola 1969:129–130, Pääkkönen 1994:289, Lehikoinen 1995:139– 
140), on tutkitussa tekstissä:  

 
Siihen aikaan anto keisari Aukustus ooterin, että koko maasa hääty kerätä verot. (s. 
30) 
Se meni sinne kihilatun hellusa Marian kanssa, joka oli siunatusa tilasa. (s. 30) 
Kaikki meni laittaan nimesä verolujettelloon, jokkainen ommaan kaupunkiisa (s. 
30) 
 

Jukka Ukkola (2000:5), murretekstin kirjoittaja, toteaa kirjoittamansa sanakirjan alussa, 
että ”sata vuotta sitten oulun kielen sanakirjaksi olisi kelvannut melkein pelkkä ruotsin 
sanasto, sillä juuri ruotsista tämä murre on suurelta osaltaan kotoisin”. Odotetun 
mukaisesti ruotsin kielestä lainattuja sanoja on mukana murreversiossa, kuten yllä oleva 
ooteri-sana ’käsky’ ruotsin order-sanasta. 

Läntisen Lapin eli Yliperän kielen murreversio kuuluu peräpohjalaisiin murteisiin. 
Tekstissä selvästi esiin tuleva piirre on yleiskieleen verrattuna jälkitavujen h:n 
esiintyminen (ks. Rapola 1969:132, Lehikoinen 1995:142, Arvola 1999:6):  

 
Ja nethän menit kaikki kirjottautumhan veroluettelhon, itte kuki omhaan 
kaupunkhiinsa. (s. 34) 

 
Esimerkistä ilmenee myös yleiskielen pronominin ne (tai oikeammin he) korvaaminen 
net-muodolla ja verbin monikon 3. persoonan imperfektin t-pääte (ks. Rapola 1969:134, 
Lehikoinen 1995:143).  

Tekstissä on Läntisen Lapin alueella runsaasti esiintyviä ruotsalaisperäisiä sanoja, 
esimerkiksi pruukata ’olla tapana’, ja muita alueelle tyypillisiä murresanoja, esimerkiksi 
roikka ’joukko, sakki, porukka’ (ks. Arvola 1999: s.v. pruukata, roikka): 

 
Hän kapaloi sikiönsä niin ku pruukathan ja pani seihmeen (s. 34) 
Ja samala hetkelä oli enkelin kanss iso roikka taihvaalista sotaväkeä (s. 35) 

 
Savolaismurteiden alue on hyvin laaja, noin kolmasosa Suomen pinta-alasta. 

Savolaismurteiden itäisiin piirteisiin kuuluvat yleiskielen d:n sijasta kato, j tai v sekä 
liudentuminen (konsonantti saa äännettäessä j-väriä). Lisäksi pitkät a- ja ä-vokaalit 
diftongiutuvat. Laajalevikkisiä savolaismurteiden piirteitä on yleisgeminaatio, kun taas 
ahtaammin savolainen piirre on diftongien reduktio eli i-, u- ja y-loppuisten diftongien 
muuttuminen e-, o- ja ö-loppuisiksi. (Lehikoinen 1995:144–145, ks. Eskelinen 1997:8–
10) Tutkitussa savolaismurretekstissä on mainittuja piirteitä sekä muun muassa alueelle 
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tyypillinen murresana tamalikkoo, joka vastaa yleiskielen sanoja perusteellisesti, 
yksityiskohtaisesti (ks. Eskelinen 1997: s.v. tamalikkoo, tamelikkoo):  

 
Annapaha ollakkaa, niin siihe aekaa anto keisarj Aakustus semmosen ukkaasin, että 
koko mualima on pantava verolle. (s. 38) 
Jumalan on kunnija korkeoksissa, muan piällä raoha immeisillä, joehen kansa hiän 
ei vihhoo pie. (s. 39) 
Mutta Marija panj nämä kuulopuhheet tapahtunneesta tamalikkoon mieleesä ja 
vatvo niitä sitte iteksee aejan kansa. (s. 40) 
 

Viimeinen murrealue on Kannaksenkarjala. Kaakkoismurteiden itäisiin piirteisiin 
kuuluvat yleiskielen d:n sijasta käytetty j tai v ja pitkien vokaalien (a, ä, e) 
diftongiutuminen. Loppu-n saattaa myös kadota, mikä puolestaan on ahtaammin 
kaakkoinen piirre. (Lehikoinen 1995:147–149) Tutkitussa tekstissä on kyseisiä piirteitä 
sekä lisäksi alueella käytössä olevia murresanoja ja yleiskielestä poikkeavia 
persoonapronomineja: 

 
Ja sellase osviita mie annan, jot työ löyvättä soimest kapaloiju lapse. (s. 43) 
Ja ko enkelit olliit männiet paimenii luont taivoaha, ni neä hoastoit keskenneä, jot 
männeä nyt Peetlehemmii katsomoa, mitä siel on tapahtunt ja mist Herra anto meil 
tiijo. (s. 43) 
Ni Herra enkel seiso heijä iesseä ja heijä ympärilleä paisto Herra kirkkaus ja hyö 
pölästyit ulliettomast. (s. 42) 

3 Kääntämiseen liittyviä ominaispiirteitä 

Suomen kielen perussanakirja (2001: s.v. kääntää) määrittelee kääntämisen 
seuraavasti: ”muuttaa jk kielellinen (vars. kirjallinen) esitys kielestä toiseen.” Rune Ingo 
(1990:23) luonnehtii kääntämistä kirjassaan Lähtökielestä kohdekieleen tiedon tai 
sanoman siirtämiseksi lähtökielestä kohdekieleen. Molemmissa määritelmissä puhutaan 
siis kielistä, mutta mikä on kieli. Sen määritteleminen ei ole yksiselitteistä eikä helppoa. 
Puhtaat kielitieteelliset perusteet eivät ole riittävät, vaan kielen määrittelyyn on usein 
sekoitettu politiikkaa, vakiintuneita käytänteitä, maantiedettä ja historiaa. Erään 
määritelmän mukaan kielellä on laivasto ja armeija. Ruotsin, norjan ja tanskan kielet 
olisivatkin varmaan yhtä ja samaa kieltä, jollei Kalmarin unioni olisi päättynyt. (Vrt. 
Hyltenstam 1999:101–103, Språk och skrift i Europa 2004:22–23.) Kielen määrittelyn 
muuttumisesta hyvä esimerkki on ”uusien kielten” syntyminen, kuten Ruotsissa 
meänkielen ja Norjassa kveenin, näiden vähemmistökielten puhujien saatua tiettyjä 
juridisia tai kansallisia oikeuksia (Huss & Lindgren 2005:246, 253). 

Voidaanko murteita pitää ”kielinä”? Savon murteen sanakirjan kirjoittajan Unto 
Eskelisen (1997:5) mukaan Savon murre on savolaisittain tulkittuna savon kieltä. Samoin 
Rauman murrettakin on yritetty korottaa kielen asemaan (Kuiri 2004:12). Suomen kielen 
perussanakirja (2001: s.v. murre) määrittelee murteen seuraavalla tavalla: ”jnk 
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määräalueen (t. -yhteisön) kielimuoto, joka selvästi poikkeaa yleiskielestä t. muista 
saman kielen esiintymismuodoista.”  

Jatkossa tarkastelen, millaisia muutoksia murreversioihin on tehty verrattuna 
lähtötekstiin, yleiskielen suomennokseen. Esimerkeissä esitetään vuoden 1992 
suomennos ja sen jälkeen vastaavan kohdan murreversio tai murreversiot. Perinteisessä 
kielestä toiseen kääntämisessä kääntäjä tekee tekstiin muutoksia käännösprosessin 
yhteydessä. Tavallisimpia muutoksia rakenteellisten muutosten lisäksi ovat erilaiset 
lisäykset ja poistot. (Huhtala 1995:passim) Onko Jouluevankeliumin murreversioissa 
vastaavanlaisia muutoksia? 

Murreversioihin on lisätty runsaasti sellaista ainesta, jota ei ole alkuperäistekstissä. 
Koska murre on pääasiassa puhuttu kielimuoto, monet näistä lisäyksistä kuuluvat 
puhekieleen. Murrekirjoittajat ovat lisänneet puheelle tyypillisiä konjunktioita ja muita 
tekstejä jäsenteleviä partikkeleita lauseiden alkuun (vrt. Lehikoinen 1995:97).  

 
Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa (s. 4) 
Ja kaik männiit verolkirutettavaks jokahine ommoa kaupunkihhie. 
(Kannaksenkarjala, s. 42) 
He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 
(s. 5-6) 
Niin hyö lähtivättii kiireen vilikkoo ja löytivät Marijan ja Joosehvin ja lapsen, joka 
aperuuhessa muata köllötti. (Savo, s. 40) 
 

Murreversioihin on lisätty pragmaattisia eli diskurssipartikkeleita, joilla voidaan 
pehmentää ilmausta tai herättää kuulijan huomio. Murreversioissa näkyy selvästi myös 
puheen pronominivaltaisuus, eli asiaa täsmennetään ja tähdennetään definiitti-ilmauksin, 
kuten tämä ja se. (Vrt. Lehikoinen 1995:101–102.) 

 
sillä hän kuului Daavidin sukuun (s. 4) 
se ku olj niät sen Tuavetin sukukieppiä (Savo, s. 38) 

 
Tekstiin on saatettu lisätä myös muita sanontaa vahvistavia ilmauksia, joille ei ole 

vastinetta yleiskielisessä tekstissä: 
 

Nyt Betlehemiin! (s. 5) 
Nyt piätäpahkoo Peetlehemmii! (Savo, s. 40) 

 
Tampereen murreversion kirjoittaja Hannu Hyttinen on tehnyt pitkiä lisäyksiä 

tekstiinsä. Näillä lisäyksillä teksti on tuotu lähemmäksi nykyihmistä: 
 

Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. (s. 4) 
Kaikkien tartti siihem mailmanaikaar rahrata itte ne verorahansa semmottelle 
keruupaikalle, kerta ei viä ollu ennakompirätyksiä eikä eres maksullista 
maksupalvelua eikä mitää. Niitä veroja keräiltiin siä eri kaupunkeissa. Ne kyä oli 
nöyrää porukkaa siä suunnalla. Ne totteli hövelisti keisaria. Joka miäs kuulemma 
lähti talsii justiinsa sille verommaksupaikalle, mikä oli sille käsketty. (Tampere, s. 
20) 
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Toinen tavallinen muutosryhmä kielestä toiseen käännettäessä on poistot. 

Murreversioissa poistot ovat kuitenkin paljon harvinaisempia kuin lisäykset. Syynä tähän 
voi olla lähtötekstin lyhyys. Seuraava esimerkki poistoista on Tampereen murreversiosta, 
jossa ei erikseen mainita Mariaa ja Joosefia, koska asia selviää tekstiyhteydestä.  

 
He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 
(s. 5–6) 
Kauheella höökillä paimenet viuhto sinne navetalle, ja olihan siä toren totta se laps 
kaukalossa. (Tampere, s. 23) 

 
Poistojen sijasta on paljon ilmaisumuutoksia (vrt. Ingo 1990:106 käyttövastine), joilla 

tarkoitan sitä, että esimerkiksi sanaa tai lausetta ei ole ilmaistu tarkalla semanttisella 
vastineella, vaan se on kuvattu ns. ”omin sanoin” sisältöä suuremmin muuttamatta. 
Syyrian käskynhaltija (s. 4) on eri murreversioissa joko lääsmanni (Kauhajoki, s. 26), 
viskaali (Oulu, s. 30) tai piätoplokas (Savo, s. 38).  

Puhekielisyys näkyy myös ilmaisumuutoksissa. Tyypillistä versioille on, että 
kirjakielisiä rakenteita (esimerkiksi infinitiivirakenteita) on muutettu puhekielisimmiksi:  

 
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika (s. 4)  
Kun noli pääsny perille, niin vähäänen rupes ilimoottamahan mailmahan tulostansa. 
(Kauhajoki, s. 26) 
Ku ne oli siellä, niin eiköhän tämä Maria alakanu synnyttään (Oulu, s. 30) 
 

Esimerkkinä ilmaisumuutoksista on myös seuraavan virkkeen yleiskielen ilmaisun 
sillä seudulla korvaaminen ihan samoilla nurkilla, paimenia yöllä […] vartioimassa 
laumaansa korvaaminen paimenia yätöissä ja ulkona korvaaminen jossaki kerolla. 

 
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. (s. 4) 
Jossaki kerolla ihan samoilla nurkilla sattu oleem paimenia yätöissä. (Tampere, s. 
21) 

 
Nimiä on mukautettu murteille sopivimmiksi esimerkiksi muuttamalla soinnilliset 

klusiilit soinnittomiksi (vrt. Huhtala 1995:96–98). Augustus (s. 4) on saanut Savon 
murteessa muodon Aakustus (s. 38) ja Karjalankannaksen murteessa Aukustus (s. 42). 
Quirinius (s. 4) on Savon murteella Kuirinius (s. 38) ja Karjalankannaksen Kyrenjus (s. 
42). Daavid nimessä d-kirjain muuttuu murteesta riippuen r:ksi tai t:ksi: Daavidin (s. 4) > 
Raavirin (Turku, s. 12), Taavitin (Läntinen Lappi, s. 34) ja Tuavetin (Savo, s. 38).  

Rune Ingon (1990:199) mukaan käännettäessä tapahtuu muutoksia, jotka ovat 
muodollisia, semanttisia tai pragmaattisia. Murreversioissa on esimerkkejä kaikista näistä 
muutostyypeistä. Muodollisesta eli rakenteellisesta muutoksesta voidaan mainita 
esimerkkinä se, kuinka genetiivin ilmaiseminen aiheuttaa muutoksen tekstiin. 
Kaakkoismurteissa yleiskielen n puuttuu genetiivistä (Lehikoinen 1995:148):  

 
sillä hän kuului Daavidin sukuun (s. 4) 
ko heä ol sitä Toaveti sukkuu (Karjalankannas, s. 42) 



96 

 

 
Herran enkeli (s. 5) 
Herra enkel (Karjalankannas, s. 42) 
 

Semanttisesti muuntuvassa vastineessa on lähtökieleen verrattuna eroja 
katsontatavassa (Ingo 1990:105). Lause Pelko valtasi paimenet on kirjakielinen ilmaus, ja 
useat murreversioiden tekijät ovatkin muuttaneet ilmauksen helpommin ymmärrettäväksi, 
jolloin katsontatapa muuttuu: 

 
Pelko valtasi paimenet (s. 5) 
Paimenet tiätysti ällisteli mikänyo (Tampere, s. 22) 
het pölästyit kauheasti (Läntinen Lappi, s. 35) 
 

Ne lähtötekstin kohdat, jotka eivät sellaisinaan käännettyinä ole toimivia 
kohdekielessä, muutetaan, jolloin puhutaan pragmaattisista muutoksista. Tekstin tarkoitus 
vaikuttaa kyseiseen muutokseen. (Ingo 1990:237) Murretekstien yksi tehtävä on 
hauskuuttaa lukijoita. Tampereen version tekijä Hannu Hyttinen on muuttanut yleiskielen 
tekstiä muun muassa lisäyksillä, jolloin murreversio on huomattavasti selittävämpi kuin 
lähtöteksti ja siinä esiintyy puhekielelle tyypillistä toistoa (vrt. Lehikoinen 1995:99). 

 
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa 
varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin 
sukuun. (s. 4) 
Semmottesta kai aika piänestä Nasareetin kaupunkista jostain Kalileasta ampas 
liikkeelle yks Joosevi. Se lähti vetelee ylämäkee kohti Petlehemiä, joka taas 
sijaittee Juureassa. Tää Joosevi nääs oli sukujaan Raavireja, ja tää Petlehemi oli 
Raavirin sukukunnan semmonen nimikkokaupunki. Petlehemi oli siks varten sej 
Jooseviv verommaksupaikka. (Tampere, s. 20–21) 
 

Seuraavassa esimerkissä on myös pragmaattinen muutos, koska murreversion 
kirjoittaja on päätynyt selittämään lukijoille, mikä seimi on:  

 
Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen (s. 4) 
Maria-äite kääräs sem pilttinsä johki tuukeihi ja nosti sev varovasti nukkuun 
semotteer ruakakaukaloo, mistä kotieläimet syä. (Tampere, s. 21) 

 
Murreversioissa on kielestä toiseen tapahtuvalle käännösprosessille ominaisia piirteitä. 

Voidaanko tällä perusteella puhua kääntämisestä? 
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4 Kääntämistäkö? 

Käännösteoreetikko J.C. Catford (1980:22) esittelee kirjassaan A Linguistic Theory of 
Translation totaalisen ja rajoitetun kääntämisen (total vs. restricted translation; 
suomennokset Ingo 1990:93). Totaalisessa, perinteisessä kääntämisessä lähtökielen 
ainekset korvataan kaikilla tasoilla, kun taas rajoitetussa kääntämisessä tekstimateriaali 
korvataan vain yhdellä kielen tasolla, jolloin on kyseessä fonologinen, grafeeminen, 
kieliopillinen tai leksikaalinen käännös. (Catford 1980:22)  

Fonologisessa kääntämisessä lähtökielen fonologia korvataan kohdekielen 
fonologialla ilman, että lähtökielen kielioppi ja sanasto muuttuvat (Catford 1980:23). 
Esimerkkinä tällaisesta kääntämisestä ovat nimien mukauttamiset murreversioissa, eli 
nimet kirjoitetaan, kuten ne kyseisissä murteissa äännetään (Augustus > Aukustus, 
Läntinen Lappi, s. 34) 

Vastaavanlainen esimerkki on Savon murretekstistä, jossa ensimmäinen-sana 
”lausutaan” murteessa ensmäenen. 

 
Tämä verollepano oli ensimmäinen (s. 4) 
Tämä olj sillonj ensmäenen kerta (Savo, s. 38)  
 

Grafeemisessa kääntämisessä käytetään erilaisia kirjoitusmerkkejä kuin lähtötekstissä 
(Catford 1980:23). Tällaisia tapauksia ei murreversioissa ole.  

Kieliopillisessa kääntämisessä leksikaaliset ainekset jäävät lähtökielen muotoon, mutta 
kieliopillisia suhteita ilmaisevat ainekset muutetaan kohdekielen aineksiin. J.C. Catford 
esittelee seuraavan esimerkin englannin ja ranskan kielen väliltä, jossa englannin sanat 
man ja see ovat lähtökielisessä muodossa, mutta englannin kieliopilliset ainekset on 
korvattu ranskan kieliopin vaatimilla aineksilla. (Catford 1980:71) 

 
This is the man I saw. 
Voici le man que j’ai see-é. 
 

Murreversioista löytyy vastaavanlaisia esimerkkejä. Seuraavassa kaupunki-sana on 
säilytetty ennallaan, eli leksikaalisessa aineksessa ei ole tapahtunut muutosta, mutta 
inessiivin pääte on murreversiossa eri kuin lähtökielessä (Oulun murteessa inessiivin 
päätteenä on -sa ja -sä yleiskielen päätteiden -ssa ja -ssä tilalla). Peräpohjolan murteessa 
verbin monikon 3. persoonan pääte on imperfektissä yleiskielestä poiketen pelkkä -t, kun 
esimerkissä itse lähteä-verbi on pysynyt samana. (Ks. Lehikoinen 1995:139, 143.) 

 
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. (s. 5) 
Tännään on teille Taavetin kaupungisa syntyny Vappauttaja. (Oulu, s. 31) 
 
He lähtivät kiireesti (s. 5) 
he lähit joutusasti (Läntinen Lappi, s. 36) 
 

Leksikaalisessa käännöksessä kieliopilliset ainekset jäävät lähtökielen muotoon, mutta 
vuorostaan leksikaaliset ainekset korvataan kohdekielisillä. J.C. Catfordin esittämä 
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esimerkki käännettäessä englannista ranskaan on seuraava, jossa englannin määräinen 
artikkeli ja verbin imperfektin pääte ovat englanniksi, mutta sanat ranskaksi. (Catford 
1980:72) 

 
This is the man I saw. 
This is the homme I voi-ed. 

 
Tällaiset käännökset eivät J.C. Catfordin (1980:72) mukaan ole mitenkään harvinaisia. 
Hän mainitsee brittiläiset sotilaat, jotka ovat lainanneet vieraskielisiä sanoja 
englanninkieliseen puheeseensa. Murreversioissa esimerkkinä leksikaalisesta 
käännöksestä on Oulun ja Savon murreversiot, joissa yleiskielen sana käsky on saanut 
erilaisia murrevastineita. 

 
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn (s. 4) 
Siihen aikaan anto keisari Aukustus ooterin (Oulu, s. 30) 
Annapaha ollakkaa, niin siihe aekaa anto keisarj Aakustus semmosen ukkaasin 
(Savo, s. 38) 
 

J.C. Catfordia on käännöstieteellisessä kirjallisuudessa kritisoitu hyvin ankarasti, 
koska hän unohtaa kääntäjän ja ettei hänen käyttämänsä esimerkkimateriaalinsa ole 
yhtenäisestä tekstistä (ks. esimerkiksi Delisle 1988:37–38, Snell-Hornby 1988:14–15, 
Sorvali 1990:145, Huhtala 1995:passim). Sovellan kuitenkin hänen ajatuksiaan ja päädyn 
ehdottamaan, että murreversioissa on paikoitellen kyse rajoitetusta kääntämisestä yhdellä 
tai useammalla tasolla.  
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