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Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Karra Translation Services -yritykselle. Karra 

Translation Services on Tommi Karran yhden hengen yritys, joka tarjoaa käännöspalve-

luita kielillä suomi ja englanti. Karra Translation Services on perustettu v. 2012, mutta 

sillä ei ole ollut vielä toimintaa. Toimeksiantona oli toteuttaa liiketoimintasuunnitelma, 

jota yritys voi hyödyntää, kun se aloittaa toimintansa vuonna 2014.  

 

Opinnäytetyö on kaksiosainen, jossa ensimmäinen osa on raportti, joka käsittelee liike-

toimintasuunnitelman teoriaa sekä kielenkääntäjän koulutusta, ammattia ja työllistymis-

tä. Toinen osa on fyysinen liiketoimintasuunnitelma, joka luovutetaan toimeksiantajalle.  

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa mietitään, mikä on liiketoimintasuunnitelma, mik-

si sellainen tehdään ja ketä se hyödyttää. Lisäksi tuodaan esille, minkälainen suunnitel-

ma on hyvä liiketoimintasuunnitelma ja kuinka liiketoimintasuunnitelmaa voi hyödyn-

tää liiketoimen ohessa. Loppuosassa raporttia siirrytään käsittelemään kielenkääntäjän 

koulutusta, kääntäjän pätevyysedellytyksiä sekä ammatin erikoistumis- ja työllistymis-

mahdollisuuksia. Lisäksi perehdytään kääntäjien alan tulevaisuuteen ja lopuksi vielä 

pohditaan maisterintutkinnon suorittaneiden haasteita opintojen jälkeiseen työllistymi-

seen.  

 

Liiketoimintasuunnitelma on opinnäytetyön fyysinen tuotos, joka toimii toimeksiantajan 

apuvälineenä toimintaa aloitettaessa. Liiketoimintasuunnitelman sisällysluettelo hahmo-

teltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa, jotta se vastaisi parhaiten Karran tavoitteita. Kä-

siteltyjä aihealueita ovat liikeidea, tavoite ja strategia, liiketoimintaympäristö, palvelut, 

osaaminen, asiakkaat, kilpailijat, markkinointi, talous sekä riskit. Liiketoimintasuunni-

telma on määritetty salaiseksi toimeksiantajan toiveiden mukaisesti.  
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This thesis has been done at the request of Karra Translation Services. The firm is one-

man company owned and operated by Tommi Karra. It does translation work in Finnish 

and English. Karra Translation Services was founded in 2012, but it has not yet engaged 

in commercial activity. The firm requested a business plan which could be put to use in 

2014, when the company intends to initiate commercial dealings. 

 

This thesis has two parts. The first is a report which deals with the theory behind a busi-

ness plan as well as the issues of a translator's training, profession and employment pro-

spects. The second part is the actual business plan which is to be handed over to the 

client. 

 

The first part of the thesis considers the nature of a business plan, its purpose and who 

benefits from it. The report also explains the requirements of a good business plan and 

how this business plan can be put to purpose. The rest of the report deals with the issues 

of a translators training, the competency requirements of a translator's job as well as the 

opportunities for specialization and employment. The report also considers the future 

prospects of the profession.  The report concludes by pondering the challenges facing 

those who have completed a Master's Degree in securing employment. 

 

A business plan is the physical end result of the thesis. It functions as a helpful tool for 

the client in initiating commercial activity. Its table of contents was created together 

with the client to insure that the business plan would be to Mr. Karra's satisfaction. The 

topics include the business idea, objectives, strategy, the business environment, ser-

vices, skills, clients, competitors, marketing, finances and risks. In accordance with the 

client's wishes, the business plan has been classified as "secret." 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö sai alkunsa, kun toimeksiantaja Tommi Karra huomasi tarvitsevansa 

apua perustamansa yrityksen todellisen toiminnan aloittamiseksi. Toimeksiantaja Tom-

mi Karra päätti vuonna 2012 perustaa itselleen oman toiminimen, jonka kautta voisi 

tarjota omaa osaamistaan palveluna muille. Kaupparekisteriin ilmoitus tehtiin loppu-

vuonna 2012 ja perustetun yrityksen nimeksi tuli Karra Translation Services. Karran 

palkkatöiden vuoksi Karra Translation Services ei tehnyt liikevaihtoa lainkaan vuosina 

2012 ja 2013. Toimeksiantaja päätti kuitenkin, että olisi aika aloittaa yrityksen toiminta, 

joten kesällä 2013 yhdessä päätettiin, että liiketoimintasuunnitelma on ensimmäinen 

tarvittava asia. Liiketoimintasuunnitelman avulla Karra saa selkeän alun liiketoiminnal-

leen ja pystyy hyödyntämään liiketoimintasuunnitelmaa myöhempinä aikoina. Tästä 

lähti idea tehdä opinnäytetyönä toimeksiantaja Tommi Karralle liiketoimintasuunnitel-

ma ja lisäksi teoriapohjainen raporttiosa liiketoimintasuunnitelman perustaksi. 

 

Toimeksiantaja 

Tommi Karra on Ylöjärveltä kotoisin oleva entinen huippu-urheilija, jolla on hieman 

erilainen koulutustausta. Peruskoulun päättämisen jälkeen Karra keskittyi täysin urhei-

lu-uraansa ja ylioppilaaksi hän valmistui vasta 23-vuotiaana. Englannin kielen luonnon-

lahjakkuus Karra kirjoitti Laudaturin englannin pitkästä oppimäärästä ja piti luonnolli-

sena vaihtoehtona lähteä lukemaan englannin kieltä yliopistoon. Vuodet 2005 – 2012 

Karra opiskeli Tampereen Yliopistossa Humaanisessa tiedekunnassa englannin kään-

nöstiedettä. Vuonna 2012 Karra valmistui filosofian maisteriksi ja tämän jälkeen oli 

ajatuksena perustaa oma yritys ja saada sen kautta työllistettyä itsensä omalla ammat-

tiosaamisella. 

 

Aihe 

Tämä opinnäytetyö koostuu kahdesta eri osasta. Ensimmäinen osa on tämä raportti, jon-

ka aihealueet ovat jaettavissa kahteen osaan: liiketoimintasuunnitelman teoria sekä kie-

lenkääntäjän koulutus ja ammatti. Ensimmäisen osan aiheita ovat muun muassa liike-

toimintasuunnitelman laadinta ja hyödyt. Toisessa osassa pohditaan kielenkääntäjän 

ammattia eri näkökulmista. Koko teoriaosuuden on tarkoitus tukea itse liiketoiminta-

suunnitelmaa ja toimia kirjallisena teoriapohjana liiketoimintasuunnitelmaa luettaessa. 

Koska tämä raportti on kirjoitettu hyvin yleisistä periaatteista lähtien, raportti toimii 
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apuvälineenä mahdollisesti muille omaa yritystä suunnitteleville, varsinkin kielenkään-

täjille.  

 

Toinen osa opinnäytetyöstä on toimeksiantajalle luovutettava liiketoimintasuunnitelma, 

joka on määritelty salaiseksi toimeksiantajan toiveesta. Valmiin liiketoimintasuunnitel-

man on tarkoitus toimia toimeksiantaja Tommi Karran apuvälineenä ensimmäisenä to-

dellisena toimintavuotena ja jatkossa aina liiketoimen ohella, kun suunnitellaan muun 

muassa markkinointia ja uusasiakashankintaa. Liiketoimintasuunnitelma on laajuudel-

taan järkevä ja yrityksen kokoon ja tulevaan toimintaan suhteutettuna sopiva. Liiketoi-

mintasuunnitelma sisältää tärkeimmät osa-alueet, jotka koskevat Karra Translation Ser-

vicesiä, ja osa-alueet on tarpeeksi kattavasti käsiteltyjä. Tulevaisuudessa, kun yrityksen 

tilanne muuttuu, liiketoimintasuunnitelman päivittäminen on yrittäjän vastuulla. 
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2 LIIKETOIMINTASUUNNITEMA 

 

 

2.1 Mikä on liiketoimintasuunnitelma? 

 

Kuten Ari Pitkämäki (2000, 9) määrittelee, liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen esi-

tys yrityksen toiminnan kokonaisuudesta. Liiketoimintasuunnitelma on laaja-alainen 

teos, joka perehtyy perustettavan yrityksen toiminnan kokonaisuuteen monipuolisesti. 

On kuitenkin muistettava, että liiketoimintasuunnitelma ei ole vain pelkkä kirjallinen 

tuotos, vaan sitä ennen yrittäjän on täytynyt perehtyä hyvinkin tarkasti omaan osaami-

seensa, toimialueeseen, palvelun markkinoihin, kilpailijoihin, riskeihin sekä talous- ja 

rahoituspuoleen eli toisin sanoen kaikkiin osa-alueisiin, jotka vaikuttavat tulevan yrityk-

sen toimintaan. Kirjallisen tuotoksen aikaansaaminen vaatii tutkimista, pohdintoja sekä 

päätelmiä mietityistä aiheista. Täten voidaankin sanoa, että liiketoimintasuunnitelma on 

yrittäjälle monipuolinen työväline oman ydinosaamisen, vahvuuksien ja heikkouksien 

kartoittamiseen (Pitkämäki 2000, 9). 

 

Liiketoimintasuunnitelmat rakentuvat hyvin vahvasti tiettyjen peruspilarien varaan. 

Suunnitelman laajuus sekä sisältö riippuvat yrityksen suuruudesta, mutta myös muun 

muassa yrityksen toimialasta (Viitala 2006, 19). Toiset liiketoimintasuunnitelmat ovat 

teknisempiä kuin toiset. Toisissa pääosaa voi näytellä jokin tietty osa-alue, kuten esi-

merkiksi markkinointi, jos tämä on yrityksen eniten kehittämistä tarvitseva osa-alue. 

Yhteistä liiketoimintasuunnitelmille kuitenkin on se, että niissä on oltava kuvattuna vä-

hintään strategia, asiakkaat, kilpailu sekä markkina-, tuote- ja muiden faktojen lisäksi 

riskit ja se miten niihin varaudutaan (Koski & Virtanen 2005, 102–103). 
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2.2 Liiketoimintasuunnitelman osa-alueet ja laatiminen 

 

Mikäli yrittäjä on todennut liikeideansa toimivaksi, hän voi lähteä rakentelemaan liike-

toimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelman hahmotus alkaa vision määrittelemi-

sestä. Visio on näkemys yrityksen tulevaisuuden kuvasta (Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 

30). Visio auttaa yrittäjää määrittämään yrityksensä tavoitteet ja ohjaa tätä kautta strate-

gian muodostamista (Koski & Virtanen 2005, 26). Vision on oltava selkeä ja johdon-

mukainen eli saavutettavissa oleva. Yrityksen ei ole järkevää määritellä visiota, jota se 

ei parhaimmassakaan tilanteessa voi saavuttaa. 

 

Kun yritys on määritellyt vision, voi strategiaa alkaa rakentaa. Strategia on se toiminta-

tapa ja ne asiat sekä suunnitelmat, joilla visioon päästään. Yrityksen strategiasisältö 

koostuu markkina-, tuote- ja palvelu- sekä kilpailustrategiasta (Koski & Virtanen 2005, 

36). Yleensä nämä erilliset strategiasuunnitelmat käsitellään lisäksi omina alueinaan 

liiketoimintasuunnitelmassa, jolloin niihin päästään pureutumaan syvemmin.  

 

Yrityksen tuotetta ja palvelua kuvatessa on tärkeää tuoda esille tuotteen tai palvelun 

ainutlaatuisuus sekä se, miten se auttaa yritystä tekemään voittoa (Koski & Virtanen 

2005, 38). On myös tärkeää tuoda esille, jos tavalliseen tuotteeseen liitetty lisäpalvelu 

on kilpailuvaltti. Yrityksen tuoteratkaisut ja palvelutarjonta muodostavat kokonaisuu-

dessaan sen tarjonnan, jolla yritys voittoa vastaan tyydyttää asiakkaiden tarpeet (Kallio 

ym. 2008, 31). Fyysisiin tuotteisiin liittyy lisäksi patentoimis-, ynnä muut suojausmah-

dollisuudet, jotka kannattaa myös käsitellä, mikäli niitä pystyy hyödyntämään. 

 

Ympäristöanalyysissä tulisi ottaa huomioon yrityksen ulkoinen ja sisäinen ympäristö. 

Sisäinen ympäristö tarkoittaa yrityksen aineetonta pääomaa eli inhimillistä, suhde- ja 

rakennepääomaa. Nämä pitävät sisällään muuan muassa osaamisen, suhdeverkostot sekä 

arvot ja kulttuurin. (Kujansivu, Lönnqvist, Jääskeläinen & Sillanpää 2007, 28–29.) Ai-

neettomista pääomista etenkin sisäinen osaaminen on tärkeää käsitellä ja sen merkitys 

korostuu, jos yrityksen liikeidea perustuu tietyn osaamisen tarjontaan. Yksi suosittu 

analysointimalli on SWOT-analyysi, jossa sisäisestä ympäristöstä huomioidaan heik-

koudet ja vahvuudet (Kallio ym. 2008, 31). SWOT-analyysi on nelikenttämalli, joka 

heikkouksien ja vahvuuksien lisäksi huomioi ulkoisen ympäristön mahdollisuudet ja 

uhat. SWOT-analyysi on työkalu yrityksen sisäisen kyvykkyyden ja resurssien sekä 



9 

 

yrityksen ulkopuolisten tekijöiden luomien mahdollisuuksien ja uhkien analysointiin 

(Koski & Virtanen 2005, 50).  

 

Ulkoista toimintaympäristöä arvioidessaan yrittäjä käsittelee markkinaympäristöä, joka 

sisältää kilpailijat ja asiakkaat. Markkina-alue määrittelee ne asiakasryhmät ja markki-

nasegmentit, joille yritys suuntaa tuotteensa ja palvelunsa. Kilpailu- ja kilpailija-

analyysissä kuvataan, kuinka paljon liiketoiminnalla on kilpailijoita ja mikä on yleisesti 

kilpailun luonne. (Koski & Virtanen 2005, 48, 54.) Nämä seikat kartoitettuaan yrittäjällä 

on melko hyvä kokonaiskuva omasta liiketoiminnastaan, osaamisestaan sekä toimin-

taympäristön eri osa-alueista. Markkinaympäristön tekijät vaikuttavat yrityksen luontee-

seen, menestymiseen ja toimintaan, joten yrittäjän on hyvä tiedostaa ja tunnistaa ne  

(Kallio ym. 2008, 34).  

 

Myös markkinointi on hyvä käsitellä omana osa-alueenaan liiketoimintasuunnitelmassa. 

Yrityksen koko määrittelee sen, laaditaanko erillinen, yksityiskohtainen markkinointi-

suunnitelma vai lyhyempi tiivistetty suunnitelma markkinoinnista, joka on omana osio-

naan liiketoimintasuunnitelman sisällä. Markkinointiviestintä vastaa siihen, miten yri-

tyksen tuote/palvelu tuodaan asiakkaan tietoisuuteen, miten yritys itse hankkii näky-

vyyttä ja miten sen henkilöstö esiintyy asiakaspalvelutilanteissa (Koski & Virtanen 

2005, 66).  

 

Talousanalyysissa selvitetään kaikki yrityksen tarvitsemat resurssit, kuten henkilö-, tila-

, kone-, laite- ja rahoitusresurssit, resurssien hinnat, tulos- ja rahoitussuunnitelmat sekä 

ennusteet ja kassavirtalaskelmat (Koski & Virtanen 2005, 67). Kaikilla yrityksillä ei 

välttämättä ole tarve tehdä näin laajoja selvityksiä ja kaikilla yrityksillä ei edes ole tar-

vetta kone- tai laiteresursseille. Jokainen yritys tekee suunnitelmat oman laajuutensa 

mukaan, kuten aikaisemmin mainittiin. Iso yritys voi laatia laajan suunnitelman, joka 

sisältää tulosbudjetin, kassanhallinta- ja kassavirtalaskelman sekä lyhyen ja pitkän täh-

täimen investointisuunnitelman. Aloittavalla yrityksellä ei tietenkään ole olemassa his-

toriatietoja talousluvuista, joten suurin osa talouteen liittyvästä tiedosta liiketoiminta-

suunnitelmassa on ennustetta.  

 

Yrityksen rahanlähteitä ovat pääomarahoitus ja toiminnasta kertyvä rahoitus eli tulora-

hoitus. Pääomarahoitus jakaantuu omaan rahoitukseen ja vieraaseen rahoitukseen. Vie-

ras rahoitus eli lainarahoitus voidaan jakaa vielä lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen vieraa-
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seen pääomaan. (Viitala 2006, 101.) Aloittavalla yrityksellä ei tietenkään ole tulorahoi-

tusta, joten toiminnan aloitukseen on oltava omaa pääomaa tai ulkoista rahoitusta. Mi-

käli tarvitaan ulkoisia rahoittajia, on heidän tarjontaansa kartoitettava ja käytävä keskus-

teluja rahoituksen ehdoista. 

 

Lopuksi liiketoimintasuunnitelmassa käsitellään vielä riskienhallinta. Minkälaisia riske-

jä on olemassa, kuinka todennäköisiä ne ovat ja kuinka niitä vastaan voidaan varautua? 

Riskit ovat erottamaton ja eliminoimaton osa yrittäjyyttä, joten jokaisessa yrityksessä 

on, tai ainakin pitäisi olla, omat menettelytapansa vähentää haitallisten riskien todennä-

köisyyttä (Harisalo 2005, 66–67).  

 

Kuten aikaisemmin mainittiin, liiketoimintasuunnitelma on yrityksen toiminnan työka-

lu. Tämä tarkoittaa sitä, että liiketoimintasuunnitelmaa hyödynnetään liiketoimen ohes-

sa tulevina vuosinakin. Tästä johtuen liiketoimintasuunnitelmaa tulee päivittää ja pitää 

ajan tasalla. Liiketoimintasuunnitelmaa on hyvä päivittää säännöllisin ja sovituin vä-

liajoin sekä silloin, kun yritys huomaa muutoksia, ongelmia ja mahdollisuuksia. Tämä 

tarkoittaa siis sitä, että vaikka toimintaympäristössä ja itse yrityksessä ei tapahtuisi eri-

koisia muutoksia, on liiketoimintasuunnitelmaa hyvä päivittää aika ajoin. Toisaalta tämä 

tarkoittaa myös sitä, että liiketoimintasuunnitelmaa voi joutua päivittämään useammin-

kin kuin on tarkoitus, mikäli uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia avautuu. (Pitkämäki 

2009, 17.) Kun on kerran laadittu hyvä ja kattava pohja liiketoimintasuunnitelmalle, sitä 

on helppo päivittää. 

  



11 

 

2.3 Liiketoimintasuunnitelman hyödyt 

 

Liiketoimintasuunnitelma laaditaan yleensä ennen kuin yritys perustetaan. Tämä on 

yleisesti ottaen järkevintä, koska silloin yrittäjä pohtii liiketoimintaa liittyviä asioita jo 

etukäteen. Mikäli tässä vaiheessa huomataan, että liikeidea ei toimi, on yrityksen perus-

tamisesta vielä helppo perääntyä. Kun liiketoimintasuunnitelma laaditaan ennen yrityk-

sen perustamista, siitä saadaan suurin hyöty myös perustamis- ja aloitusvaiheessa. On 

kuitenkin tilanteita, joissa liiketoimintasuunnitelma laaditaan vasta yrityksen perustami-

sen jälkeen. Tällöinkin yritys voi vielä hyötyä liiketoimintasuunnitelmasta suuresti. Jos 

esimerkiksi perheyritys siirtyy sukupolvelta toiselle, saatetaan liiketoimintasuunnitelma 

kirjoittaa ensimmäistä kertaa. 

 

Koska toiminimen hankkiminen on helppo ja nopea tapa perustaa yritys, liiketoiminta-

suunnitelmaa ei ehkä ole laadittu ennen perustamista. Y-tunnuksen hankkiminen voi 

joillekin olla pelkästään niin sanottu muodollisuus, jotta toiminnan voi aloittaa. Liike-

toiminnan alkuun saaminen ja liiketoimen pyörittäminen saattaa takellella tällaisilla 

toiminimillä yrityksissä. Yritys saattaa olla olemassa, mutta toiminta ei vielä rullaa hy-

vin. Selkeä liiketoiminnallinen suunta puuttuu. Ongelma voi olla kokonaisuudessa tai 

rahoituksen tai markkinoinnin kaltaisessa yksittäisessä osa-alueessa. Tällöin liiketoi-

mintasuunnitelman laatiminen antaa yrittäjälle aivan uuden kuvan omasta liikeideasta ja 

-toiminnasta. Liiketoimintasuunnitelmassa voi korostaen käsitellä niitä osa-alueita, jotka 

ovat yrittäjälle ongelmallisia.  Tätä kautta yrittäjä lähtee pohtimaan asioita, joita hän ei 

ole kenties ollenkaan miettinyt. Näin yritys saa toiminnalleen selkeän uuden suunnan ja 

yritystä on helpompi johtaa. 

 

Liiketoimintasuunnitelman avulla yritys varautuu tulevaisuuteen (Koski & Virtanen 

2005, 20). Vaikka yritys olisi ollut olemassa jo kauemmin ja liiketoiminta vakaata, yri-

tys voi kohdata sellaisia ongelmakohtia, joita ei ole ennen tullut vastaan. Tällöin yrittä-

jän on helppo kohdistaa huomionsa liiketoimintasuunnitelmaan ja katsoa sieltä esimer-

kiksi riskienhallinnasta, kuinka toimia vastaavassa tilanteessa. Tämä tietenkin edellyttää 

sitä, että yrittäjä on päivittänyt liiketoimintasuunnitelmaa ja se on ajan tasalla. Tapaus 

voi olla myös sellainen, että mitään ongelmaa sinänsä ei ole, mutta liiketoiminta on 

hieman hiljentynyt ja yrittäjä ei näe uusia mahdollisuuksia, joilla piristää toimintaa. Täl-

löin on hyvä palata liiketoimintasuunnitelman peruspilareihin ja katsoa sieltä, mikä on 

liikeidea, visio ja strategia. Strategiaan yrittäjä on voinut aloitusvaiheessa kirjata sellai-
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sia asioita, jotka yksinkertaisesti ovat päässeet unohtumaan toiminnan ohessa. Liiketoi-

mintasuunnitelma onkin erinomainen apuväline muutosten havainnoinnissa, niihin rea-

goimisessa ja toiminnan kannalta olennaiseen keskittymisessä (Koski & Virtanen 2005, 

20).  

 

Liiketoimintasuunnitelma on myös erittäin tärkeä työkalu sidosryhmiä varten. Muun 

muassa rahoittajat haluavat nähdä liiketoimintasuunnitelman saadakseen paremman 

käsityksen liikeideasta sijoituksiensa kannattavuuden varmistamiseksi ja riskien arvi-

oinnin helpottamiseksi (Koski & Virtanen 2005, 19). Suunnitelma avartaa aloittavan 

yrityksen rahoitustilannetta ja antaa kuvan ensimmäisen vuoden toiminnan laajuudesta. 

Se myös osoittaa, minkälaista kassavirtaa on odotettavissa. Nämä ovat tärkeitä asioita ja 

mittareita rahoittajille, jotka harkitsevat oman pääomansa sitomista yritykseen. 

 

Viimeisenä, muttei lainkaan vähäisimpänä, liiketoimintasuunnitelmasta hyötyvät koko 

yritys johdosta henkilöstöön saakka. Liiketoimintasuunnitelman huolellinen valmistelu 

helpottaa johtamista ja lisää johtotiimin sekä myös muun henkilökunnan motivaatiota 

suunnitelman toteuttamiseen. Lisäksi liiketoimintasuunnitelma vähentää muutosvasta-

rintaa ja vakuuttaa muutosten epäilijät toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta. (Koski & 

Virtanen 2005, 21.)  Suunnitelmaan kirjatut selkeät tavoitteet ja toimintamallit auttavat 

jokaista tekemään parhaansa yrityksen hyväksi.  
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3 KIELENKÄÄNTÄJÄ 

 

 

3.1 Koulutus 

 

Kääntäjien ja tulkkien koulutus on Suomessa yliopistotasoista. Kääntämistä voi lukea 

eri puolilla Suomea: Turun, Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa voi kai-

kissa opiskella englannin ja saksan kieltä sekä kolmessa jälkimmäisessä lisäksi venäjän 

kieltä. Helsingissä voi erikoistua audiovisuaaliseen kääntämiseen, Tampereella tekni-

seen viestintään ja Itä-Suomen yliopistossa voi lukea sivuaineena muun muassa japanin 

kieltä ja kulttuuria. Näiden neljän yliopiston lisäksi Vaasan yliopistossa voi opiskella 

nykysuomen tutkimista ja erityiskohteena muun muassa suomen erikoiskieliä. (Kään-

nösalan asiantuntijat KAJ ry:n www-sivut.) Tutkinnoista valmistutaan filosofian maiste-

reiksi.  

 

Englannin kääntämisen oppiaine tarjoaa opiskelijoille koulutusta, jossa pyritään sekä 

englannin että suomen kielen erinomaiseen suulliseen ja kirjalliseen taitoon (Helsingin 

yliopiston www-sivut 2006). Koska kyse on akateemisesta tutkinnosta, opinnot kestävät 

vähintään viisi vuotta ja sisältävät yleisiä sekä syventäviä opintoja. Englannin käännös-

tieteen opintoihin sisältyy aina käännöstiede ja -viestintä sekä kieli ja kulttuuri omina 

osa-alueinaan. Lisäksi tutustutaan muun muassa tulkkausviestintään ja av-kääntämiseen 

erikoistumisopintojen kautta. (Tampereen yliopiston www-sivut, 2012.)  

 

Kääntämisen ja tulkkauksen erikoisaloja ovat muun muassa kaunokirjallinen ja audiovi-

suaalinen kääntäminen sekä konferenssi- ja asioimistulkkaus. Näihin voi erikoistua yli-

opistojen omissa erikoistumisopinnoissa, mutta tämä on mahdollista myös muuta kautta. 

Ammattikorkeakoulut ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset kouluttavat muun muas-

sa asioimistulkkeja ja kaunokirjalliseen kääntämiseen voi erikoistua Suomen kääntäjien 

ja tulkkien liiton alajaoston tai esimerkiksi Oriveden opiston kautta. (Suomen kääntäjien 

ja tulkkien liiton www-sivut 2013.) 

 

Yliopistollisen koulutuksen on tarkoitus valmentaa opiskelijoista kansainvälisen vies-

tinnän asiantuntijoita, jotka pystyvät toimimaan tilanteissa, joissa kieli- ja kulttuurierot 

voisivat normaalisti aiheuttaa ongelmatilanteita (Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n 

www-sivut). Tällaisia tilanteita ovat moninaiset tulkkaustilanteet erilaisissa konferens-
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seissa, seminaareissa ja kokouksissa. Näihin ongelmatilanteisiin voidaan lukea mukaan 

myös käännöstilanteet. Käännöstilanteet eivät tapahdu asiakkaan läsnä ollessa, mutta 

esimerkiksi kaunokirjallisuudessa ja asiateksteissä olisi isoja aukkoja ilman käännöstöi-

tä. Esimerkiksi Euroopan Unionin asetusten ja direktiivien asianmukainen kääntäminen 

joka maan kohdekielelle on ensiarvoisen tärkeää.  

 

3.2 Ammattitaidon varmistaminen 

 

Suomessa on tehty useampia selvityksiä ja lakeja, jotka korostavat korkeatasoisen ja 

ammattitasoisen kääntämisen merkitystä. Tällaisia ovat muun muassa Kotimaisten kiel-

ten laitoksen Kielipoliittinen toimintaohjelma ja Laki auktorisoiduista kääntäjistä. (Hel-

singin yliopiston www-sivut 2006.) Kotimaisten kielten laitoksen julkaisussa käsitellään 

suomen kielen asemaa peruskouluissa, korkeakouluopinnoissa, yritysmaailmassa sekä 

tieteen, kansallisen hallinnon ja Euroopan Unionin kielenä.  

 

Terminologia muodostaa ison osan tieteenalaa pitkälle erikoistuneissa tieteissä ja tekno-

logioissa. Tästä syystä ulkomaisten tietokirjojen kääntäminen on välttämätöntä, jotta 

suomalaisilla tutkijoilla olisi käytössään yhteinen toimiva termistö alansa ilmiöiden kä-

sittelyyn. (Hakulinen ym. 2009, 133.) Osalla aloista, kuten lääke- ja oikeustieteessä, 

käännöstöiden oikeakielisyys ja täsmällisyys korostuvat. Oikeudelliset asiakirjat, esi-

merkkinä syntymä- ja kuolintodistukset, lääkärintodistukset sekä testamentit, saattavat 

vaatia auktorisoidun kääntäjän käännöksen. Auktorisoitu kääntäjä on asiantuntija, jolla 

on oikeus tehdä auktorisoituja käännöksiä (Opetushallitus 2012, 6). Auktorisoitu kään-

nös on laillisesti pätevä, jollei sitä näytetä virheelliseksi (Laki auktorisoiduista kääntä-

jistä, 1231/2007, 6 §).  

 

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007) sekä asetus auktorisoiduista kääntäjistä 

(1232/2007) tulivat molemmat voimaan 1.1.2008. Laki auktorisoiduista kääntäjistä ku-

mosi aiemmin voimassa olleen lain virallisista kääntäjistä (1148/1988). Auktorisoitujen 

kääntäjien laissa kerrotaan auktorisoidun kääntäjän määritelmä ja kääntäjän kelpoisuus 

sekä pätevyys. Lisäksi määritellään auktorisoidun kääntäjän tutkinto sekä itse tutkinto-

järjestelmä, sen ylläpito ja tutkintolautakunta tehtävämääritelmineen. Tällaisen lain 

voimassaolo vahvistaa kielenkääntäjien asemaa akateemisina ja arvostettavina tekijöinä 

ja lisää heidän ammattiylpeyttään.   
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3.3 Ammatti 

 

Käännösalan maisterit tekevät töitä kääntäjinä, tulkkeina, asiantuntijoina ja esimerkiksi 

opettajina. Kääntäjät voivat erikoistua kirjallisuus-, asiateksti- tai av-kääntäjiksi. Perin-

teisten ja tuttujen virkojen lisäksi voi työskennellä tutkijana, projektipäällikkönä, pro-

jektikoordinaattorina, kielenhuoltajana, projektiassistenttina jne. Nimikkeitä riittää lai-

dasta laitaan. Lisäksi on maistereiksi valmistuneita, jotka eivät ole työllistyneet omalle 

alalle, vaan he ovat hakeutuneet (pakotettuina tai vapaaehtoisesti) muille aloille.  

 

3.3.1 Työmahdollisuudet 

 

Kirjallisuuden kääntäjä 

Kirjallisuuden kääntäjät kääntävät kauno-, tieto- ja viihdekirjallisuutta, lasten ja nuorten 

kirjallisuutta sekä teatterinäytelmiä, lyriikoita, runoja ja sarjakuvia (Halme 2007). Kir-

jallisuuden kääntäjältä vaaditaan kykyä tulkita alkuperäistä tekstiä, taitoa analysoida ja 

ymmärtää tekstin argumentteja sekä hyviä tiedonhakutaitoja (Shuurman 2012).  

 

Toimeksiannot tulevat kustantamoiden kautta ja kustantamoilla on tapana käyttää samo-

ja kääntäjiä, jotka on todettu jo aikaisemmin ammattitaitoisiksi. Tästä johtuen vastaval-

mistuneen kääntäjän voi olla haastavaa päästä kirjallisuuden kääntäjäksi. Kustantamoil-

le voi kuitenkin lähettää käännösnäytteitä oma-aloitteisesi, jolloin mahdollisuus tulla 

valituksi kasvaa, koska kustantamot itse päättävät kenelle käännöksen tarjoavat. (Suo-

men kääntäjien ja tulkkien liiton www-sivut 2013; Halme 2007).  

 

Kirjallisuuden kääntäjät ovat yleensä freelancereita, jotka työllistyvät useamman eri 

kustantamon kautta. Freelancekääntäjä tarkoittaa kääntäjää, joka ei ole toimiston työn-

tekijä eikä näin ollen yrityksen palkkalistoilla. Toimisto tarjoaa kääntäjälle töitä ja mak-

saa sovitun palkkion käännösten eli työn määrän mukaisesti. 

 

Asiatekstikääntäjä 

Asiatekstikäännökset pitävät sisällään lakeja, sopimuksia, puheita, raportteja, vuosiker-

tomuksia, esitteitä, artikkeleita, kirjeenvaihtoa, Internet-sivuja ja kaikkea fakta- eli asia-

peräistä tietoa (Halme 2007). Asiatekstikääntäjät ovat usein freelancekääntäjiä, jotka 

ovat usean eri käännöstoimiston listoilla (Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton www-

sivut). Asiakirjakääntäjän työnantaja voi olla myös julkinen sektori: näistä suurimpia ja 
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merkittävimpiä työllistäjiä ovat ministeriöt, kunnat, Euroopan Unionin toimielimet sekä 

kansainväliset järjestöt kuten Punainen risti (Halme 2007). 

 

Audiovisuaalinen kääntäjä 

Av-kääntäjän eli audiovisuaalisen kääntäjän työhön kuuluu elokuvien, tv-sarjojen, dvd-

ohjelmien sekä tietokone- ja muiden videopelien kääntäminen (Halme 2007). Av-

kääntäjältä vaaditaan täsmällisyyttä, luovuutta, nopeutta sekä hyvää stressinsietokykyä. 

Lisäksi pitää olla hyvä järjestelmien ja ohjelmistojen käytössä, koska erilaiset tekstitys-

ohjelmat ovat välttämättömiä av-kääntäjälle. Av-kääntäjät voivat työllistyä yksityisiin 

käännöstoimistoihin tai isoihin mediataloihin, kuten esimerkiksi Ylelle. Av-kääntäjille 

on myös yleistä toimia freelanceperiaatteella niin kuin asiatekstien ja kirjallisuuden 

kääntäjillä.  

 

Tulkki 

Tulkkauksen alalajeja on monia, mutta yleisimpinä mainittakoon konferenssi-, oikeus- 

ja asioimistulkkaus. Konferenssitulkkeja työllistää muun muassa Euroopan Unioni ja 

oikeus- sekä asioimistulkkeja erilaiset viralliset tahot, kuten poliisi, sosiaali- ja terveys-

huolto, maahanmuuttovirasto ja koululaitokset (Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton 

www-sivut 2013). Tulkkauksen eri menetelmiä ovat muun muassa konsekutiivi-, simul-

taani- ja kuiskaustulkkaus, joita hyödynnetään tilanteesta riippuen (Euroopan komission 

www-sivut 2012). Esimerkiksi asioimistulkkauksessa, jossa tilanteet voivat olla hyvin-

kin yksityisiä, hyödynnetään paljon kuiskaustulkkausta.  
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3.3.2 Työllistyminen 

 

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston (2012) mukaan kääntäjiä, tulkkeja ja kielitieteili-

jöitä oli työllistettynä noin 4 100 vuonna 2010. Käännösalan asiantuntijoiden KAJ ry:n 

vuoden 2012 tilastoista selviää, että 2 200 jäsenestä 68 % työskentelee yksityisellä sek-

torilla, 22 % julkishallinnossa ja 10 % ammatinharjoittajina. Näiden lukujen valossa 

enemmistö on edelleen yksityisen sektorin palkkalistoilla ja vain kymmenesosa amma-

tinharjoittajina eli freelancereina. Nämä tilastotiedot kuitenkin kertovat dataa pelkästään 

tietyn järjestön jäsenten työnantajatiedoista.  

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon (myöh. SKTL) kuuluu noin 2 400 jäsentä, joista 

55 % on asiatekstikääntäjiä, 15 % kirjallisuuden kääntäjiä, 15 % tulkkeja, 10 % av-

kääntäjiä ja loppu 5 % opettajia ja muita asiantuntijoita (Suomen kääntäjien ja tulkkien 

liiton www-sivut 2012). SKTL:n ja KAJ ry:n tilastojen mukaan yli puolet kääntäjistä on 

asiatekstikääntäjiä, joiden työnantaja on yksityinen sektori.  

 

Tampereen yliopiston tekemän sijoittumisseurantatutkimuksen (2009) mukaan vuonna 

2007 Tampereen yliopistosta humanistisesta tiedekunnasta kieli- ja käännöstieteen lai-

tokselta valmistuneista lähes 90 % oli työllistynyt ensimmäisen vuoden aikana. 51 % oli 

löytänyt vakituisen työsuhteen ja 37 % määräaikaisen. Yli puolet eli 60 % oli ollut yli 

yhdeksän kuukautta ensimmäisen vuoden aikana koulutusta vastaavassa työssä, mutta 

kuitenkin yli kymmenesosa eli 15 % ei ollut ensimmäisen vuoden aikana tehnyt lain-

kaan oman alan töitä. Tämän tutkimuksen mukaan julkiselle ja yksityiselle puolelle si-

joittuneet jakautuivat lähes tasan jaolla 51 % / 47 %. Lähes puolet työllistyneistä eli 42 

% toimi opetus- tai koulutusalalla, noin 20 % viestintä- ja media-alalla ja loput asiakas-, 

toimisto-, hallinto- tai muussa työssä. Kyseiseen tutkimukseen vastasi 788 valmistunutta 

eli vastausprosentti oli 71. 

 

Tampereen yliopiston sijoittumisseurantatutkimus näyttää hyvin, että kyseisestä yliopis-

tosta kieli- ja käännöstieteestä valmistuvat työllistyvät lähes kaikki ja yli puolet lisäksi 

omalle alalle. Tavoitteena tietenkin olisi, että vielä suurempi osuus työllistyisi koulutus-

ta vastaavaan työhön. Tutkimus ei kuitenkaan paljasta syitä, miksi omalle alalle ei työl-

listytä. Syyt voivat johtua opiskelijasta itsestään tai ulkoisista tekijöistä, kuten esimer-

kiksi maantieteellisistä syistä (kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa). 
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3.4 Käännösalan tulevaisuus 

 

Käännösalan vakinaiset työsuhteet, joissa kääntäminen ja kielentarkastus ovat pääasial-

linen toimenkuva, ovat vähenemässä. Syitä tähän ovat muun muassa käännöstöiden ul-

koistaminen alihankkijoille ja erilaiset projektiluontoiset työt. (Savolainen 2009, 9.) 

Myös muun muassa työehdot, palkkaus, kova kilpailu ja käännöskoneet (asiatekstikään-

täminen) vaikuttavat käännösalan tulevaisuuteen (Vitikainen 2013).  

 

Käännösalan tulevaisuutta on käsitelty paljon menneinä lähivuosina muun muassa tun-

teita herättäneen MTV Median ulkoistamispäätöksen kuohuttamana. MTV Media ul-

koisti käännöstyönsä BTI International Oy:lle vuonna 2012 (Kantola 2012). BTI Inter-

national Oy on kansainvälisen Broadcast Text International -konsernin tytäryhtiö. Ul-

koistamispäätöstä arvosteltiin kovasti muun muassa BTI International Oy:n kehnojen 

työehtojen vuoksi. Yritys maksaa freelancekääntäjille palkkiota 2–2,5 kertaa vähemmän 

kuin MTV. Lisäksi se vaatii kääntäjiä luovuttamaan täydet tekijänoikeudet itselleen 

(Sorsa 2012). Jo tätä ennen syksyllä 2010 Nelosen tv-kanavat ulkoistivat kaikki kään-

nökset ylikansalliselle käännöstoimistolle, mikä aiheutti suomalaisen käännöstoimiston 

Pre-Text Oy:n noin 60 kääntäjän jäämisen ilman työtä (Ihander & Sorsa 2010).  

 

Käännösalan murros johtunee pitkälti arvostuksen puutteesta. Akavan Erityisalojen jä-

senkyselyn (2005) mukaan 85 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei kääntäjiä arvosteta tar-

peeksi. Jo vuonna 2005 ollaan oltu sitä mieltä, että työn vaativuutta ei ymmärretä eikä 

laatua arvosteta (Akavan Erityisalojen www-sivut, 2005). Käännösala on siis ollut ja on 

edelleen myllerryksessä. Vieläkään ei tiedetä, mikä tulee olemaan muun muassa av-

kääntäjien tulevaisuus. Jatkavatko isot kansainväliset käännöstoimistot valloitustaan 

Suomessa vai tulevatko av-kääntäjät nousemaan toimistojen työehtoja vastaan? 
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