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Tutkielmassa tarkastellaan av-kääntäjien tulkintoja av-alan muutostilanteessa,
jossa monikansalliset käännöstoimistot ovat vallanneet Suomen markkinaa.
Av-käännöstoimistoille neuvoteltiin tutkielman teon aikana työehtosopimusta,
jonka on määrä syntyä vuoden 2014 loppuun mennessä.
Tutkielman tavoitteena oli vastata kysymyksiin, millaisia tulkintoja avkääntäjillä alan murroksessa on alan tilasta ja tulevaisuudesta sekä työhön
liittyvästä identiteetistään. Tulkintakehyksenä toimi uuden työn käsite, johon
liitetty työn epävarmuuden piirre kytkeytyy av-kääntäjillä yleiseen
näennäisyrittäjyyteen.
Av-kääntäjien tulkintoja tarkasteltiin diskurssianalyyttisessa viitekehyksessä.
Aineistona
olivat
teemahaastattelut.
Av-käännöstyön
ulkoistaminen
käännöstoimistoille koski myös tutkielman haastateltavia. Haastateltavat toivat
esille, kuinka työssä tapahtuneet yksipuolisesti tehdyt muutokset vaikuttivat
hyvinvointiin lisääntyvänä epävarmuutena sekä ansiotason heikentymisenä.
Muutossuunta monikansallisen käännöstoimiston toimeksiantojen varaan
siirtyessä on tarkoittanut kiristyvää työtahtia, laadusta tinkimistä sekä alhaista
tulotasoa näennäisyrittäjänä.
Tutkimustulosten mukaan av-kääntäjien ammatillisen identiteetin perinne
Suomessa on vaarassa murentua toimialaa vallanneiden monikansallisten
suurten
käännöstoimistojen
kiihdyttämän
hintakilpailun
sekä
näennäisyrittäjyyden sallivan ilmapiirin johdosta. Kuitenkin av-kääntäjät ovat
viime vuosina myös onnistuneet yhdistäytymään ja luomaan uudenlaista
ryhmähenkeä aiemmin hajanaisemmalle alalle. Yhdistäytymistä on tapahtunut
merkittävällä tavalla myös verkossa: av-kääntäjien perustamalla foorumilla
sekä muualla sosiaalisessa mediassa. Kansalaisvaikuttaminen ja -toiminta
yhdistettynä ay-liittojen toimintaan ovat av-kääntäjien tapauksessa
edesauttaneet
akateemisen
asiantuntijan
identiteetin
ja
vaikutusmahdollisuuksien tunnistamisen vahvistumista. Toimintatapojen
muutos vaikuttaa kulttuurissa myös laajemmalti; ammatinharjoittajien
vanhemman sukupolven työn uhkaa korvata opiskelijoiden etä-freelancerina
tehdyt toimeksiannot. Tämä luo myös opiskelijoille uudenlaista mielikuvaa
työelämästä. Työsuhteiden muuntuminen näennäisyrittäjän työksi voi vaarantaa
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tai pitkittää kyseistä työtä tekevien mahdollisuuksia
hyvinvoinnin kannalta suotuisaan työhön.

siirtyä kestävän

Av-kääntäjien ja muiden näennäisyrittäjän asemassa toimivien ammattiryhmien
aseman vahvistaminen kestävän hyvinvoinnin tavoitteeseen liitettynä edellyttää
työntekijäryhmien tunnustamista ja tuotantoverkoston kaikkien osapuolien
etujen tunnistamista.

Asiasanat: av-kääntäjät, globaali kapitalismi, hyvinvointi, identiteetti,
kollektiivinen toiminta, median murros, näennäisyrittäjyys, sosiaalinen
konstruktivismi, sosiaalinen muutos, työtaistelu, uusi työ
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1

Johdanto

1.1

Taustat ja lähtökohdat työlle

Tässä sosiologian pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan Suomessa meneillään
olevaa audiovisuaalisten kääntäjien eli av-kääntäjien kamppailua työehtojensa
ja ammattinsa puolesta. Av-kääntäjät ovat noin viiden vuoden aikana Suomessa
ryhmittäytyneet melko yhtenäiseksi rintamaksi tavoitteenaan saavuttaa avkäännöstoimistoille yhteinen työehtosopimus sekä kohentaa ammattinsa ja
työnsä
arvostusta.
Kamppailu
on
tiivistynyt
meneillä
oleviin
työehtosopimusneuvotteluihin ja työtaistelutoimiin. Tätä taustaa vasten avkääntäjien tulkintoja ammatistaan ja siinä toimimisesta tarkastellaan ammattiidentiteetin ja uuden työn kontekstissa.
Tutkimusta rajaavan kehyksen muodostaa av-kääntäjien työtaistelun
tunnusmerkkejäkin täyttävä ponnistelu alan kattavan työehtosopimuksen
aikaansaamiseksi. Tämän kehyksen sisällä työn päätavoitteena on selvittää
millaisia ammattiin liittyviä tulkintoja av-kääntäjillä on tilanteessa, jossa
epävarmuutta luovat kuohunta av-käännösalalla, mediassa laajemmin
tapahtuva murros sekä globaali talouskriisi. Tulkintojen analyysin avulla
pyritään tarkemmin vastaamaan kysymyksiin siitä, millainen suhde avkäännöstyöllä on uuteen työhön sekä onko av-kääntäjien ammattiin liittyvä
identiteetti muuttumassa av-käännöstyön ja median murroksessa. Aineistona
on käytetty suomalaisten av-kääntäjien teemahaastatteluja, joita täydentävät
haastateltavien seurantasähköpostiviestit kaksi vuotta haastattelujen jälkeen.
Tausta-aineistona toimivat av-kääntäjien ammatillisen sivuston tekstit.
Av-kääntäjien tulkintoja alan kuohunnasta peilataan uudeksi kuvattua
työelämää koskeviin yhteiskuntatieteellisiin teoreettisiin esityksiin ja muuhun
aihetta koskevaan nykykeskusteluun. Keskeisellä sijalla on työelämäpuhe, joka
aiheen rajauksessa tiivistyy uuden työn käsitteen ympärille. Uuteen työhön on
liitetty yhteiskunnallisessa tutkimuskirjallisuudessa ja julkisessa keskustelussa
hyvin erilaisia piirteitä, joihin kuuluu myös itsensätyöllistäjyyden kasvu. Tällä
hetkellä av-kääntäjistä suuri osa toimii freelancereina näennäisyrittäjän
asemasta käsin, pienempi joukko työsuhteisina freelancereina. Uuden työn
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käsitteen ja sitä koskevan nykykeskustelun avulla av-kääntäjien asemaa
pyritään asettamaan kontekstiin, jossa nykyhetken hallinnan lisäksi luodaan
pohjaa tulevaisuuden työelämälle.
Näkökulma tutkielmassa on sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksen ja
sosiaalisen ongelman kysymyksenasettelun mukainen. Av-kääntäjien tulkintoja
heidän kamppailussaan alansa puolesta ja arkitodellisuudesta lähestytään
kulttuurissa jaettuna ja rakentuvana konstruktiona, jonka voi myös tulkita
ratkaisuaan odottavan sosiaalisen ongelman näkökulmasta. Av-kääntäjien
yhdistäytymistä ja ammatti-identiteetin tiivistämistä tarkastellaan osin myös
sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen kysymyksenasettelun kautta, mikä
mahdollistaa sekä av-kääntäjien yhdistäytymisen, ammatti-identiteetin, luokkaaseman että vastarinnan diskurssien huomioimisen yhtäaikaisesti (Husu 2013,
9).
Tutkimusmenetelmänä on käytetty pääasiassa teemahaastatteluja. Kerätyt
haastatteluaineistot on luokiteltu teoriaohjautuvasti ja niihin sovelletaan
diskurssianalyysia. Tausta-aineistoina toimivat av-kääntäjien ammatillisen
internet-sivuston viestit, aiheeseen on perehdytty myös blogikirjoitusten,
lehtiartikkelien ja tiedotteiden kautta. Liitteenä olevat kolme tekstiä toimivat
esimerkkeinä käännösalan muiden toimijoiden kuin av-kääntäjien julkisuuteen
tai yhteistyökumppaneille välittämästä puheesta. Esimerkkinä olevat tekstit on
tutkielmassa ymmärretty otteina av-kääntäjien esittämien tulkintojen
diskursiivisesta kontekstista, niitä ei itsessään oteta analyysin kohteiksi.
Perustelut tutkimusaineiston ja analyysitavan valinnalle juontuvat sosiaalisen
konstruktionismin viitekehyksestä, jonka sisällä tutkimuskysymystä on
mielekästä lähestyä tarkastelemalla av-kääntäjien ammatillisesta tilanteestaan
tuottamia tulkintoja. Aineistoissa esiintyvissä tulkinnoissa rakennetaan ja
kyseenalaistetaan av-kääntäjän ammatti-identiteetin ohella myös muita siihen
läheisesti liittyviä tai sen kanssa päällekäisiä identiteettejä, kuten yrittäjän,
freelancerin ja työttömän identiteettejä. Tulkinnoissa osoitetaan erilaisia asemia
ja vastuita eri toimijoille, kuten käännöstoimistoille, käännöstöitä tilaaville
media-yhtiöille, liitoille, edunvalvontajärjestöille ja yhteiskunnallisille
instituutioille, kuten käännösalan koulutusta tuottaville yliopistoille sekä
toimeentuloturvasta vastaaville tahoille. Viime kädessä tulkinnoissa käy ilmi
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av-kääntäjän
yhteistyöstä.

ammatti-identiteetin

riippuvuus

eri

tahojen

toimijoiden

Yksilön vastuu omasta ammatin harjoittamisestaan ja perustavasta
toimeentulostaan on eräs ajankohtainen leikkauspiste av-kääntäjien
tulkinnoissa tilanteestaan. Yksilön vastuu kytkee av-kääntäjien vastarinnan
muihin
ajankohtaisiin
prekarisaation
muotoihin,
erityisesti
näennäisyrittäjyyteen. Yksilön vastuu on myös käsitteellinen silta työelämän
yleiseen murrokseen ja 2010-luvun hyvinvointipoliittisiin kysymyksiin
Suomessa. Tähän yhteyteen liittyy myös työhön liittyvän identiteetin käsite,
joka kuvaa monella tasolla ihmisen ja työn välistä suhdetta. Siihen yhdistyvät
ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö sekä niiden
lisäksi yksilöiden tuottamat yksilölliset merkitykset ja käsitykset työn asemasta
sekä siihen liittyvistä arvoista (Eteläpelto 2009, 90).
Tutkimuskysymyksiä lähestytään työssä keskeisesti uuden työn ja siihen
liittyvien ilmiöiden käsittelyn kautta. Tutkielman tavoitteena on löytää
vastauksia kysymyksiin:


Millaisia ammattiin ja alaan liittyviä tulkintoja av-kääntäjillä on av-alan, mediaalan ja globaalissa taloudellis-teknis-sosiaalisessa murroksessa?



Millainen suhde av-käännöstyöllä on uuteen työhön?



Onko av-kääntäjän ammatti-identiteetti muuttumassa av-käännöstyön ja median
murroksessa?

Tutkielman
avainkäsitettä
uusi
työ
on
useissa
viimeaikaisissa
yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa käsitelty työssä tapahtuneen murroksen
yhteydessä. Uudessa työssä on nähty sekä globalisoituneen ja raaistuneen
työelämän että uuden, joustavamman ja palkisevamman työn piirteitä (Siltala,
2004; Julkunen 2008). Uusi työ on monitahoinen ja jopa ristiriitainen käsite,
jonka epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvien tunnusmerkkien on huomautettu
esiintyneen jo ainakin modernin palkkatyön alkuaikoina (Suoranta, 2009;
Siltala 2004, 134).
Aineistona toimivat kuuden av-kääntäjän teemahaastattelut. Haastatteluita on
vuodenvaihteesta
2010-2011
neljä,
sisältäen
kahden
henkilön
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ryhmähaastattelun. Viides on käyty haastateltavan kanssa vuoden 2013
loppupuolella. Viideltä teemahaastatteluun aikaisemmassa vaiheessa
osallistuneelta av-kääntäjältä on myös kysytty sähköpostitse heidän
näkemyksiään alan työtilanteesta noin kaksi vuotta haastattelujen jälkeen, eli
vuoden 2013 lopussa. Tutkimus kohdistuu etupäässä ajanjaksoon 2009 - 2014.
Av-kääntäjien järjestäytymisellä on niin ikään reilun neljän vuoden historia
takanaan, kun yhdistäytymisen alkusysäyksenä ollutta vuoden 2009
tapahtumaa pidetään sen lähtökohtana. Av-kääntäjien ammatillisella internetsivustolla sekä internetin yhteisöpalvelun ryhmässä esiin tuomat näkemykset ja
tulkinnat toimivat tutkielmassa tausta-aineistona. Aiheeseen on perehdytty
myös sanoma- ja aikakaus- sekä ammattilehtien artikkelien, sekä yritysten ja
instituutioiden verkkosivujen, blogien ja tiedotteiden kautta.
Tutkielman kohteena on siis av-käännösalalla Suomessa meneillään oleva
työtaistelu av-kääntäjien kokemana ja tulkitsemana. Sitä tarkastellaan uuden
työn ja ammatti-identiteetin konteksteissa. Pro gradussa käytetään termiä
työtaistelu,
sillä
työehtosopimusneuvottelut
alan
yleisesti
sitovan
työehtosopimuksen aikaansaamiseksi ovat tutkielmaa kirjoitattessa parhaillaan
käynnissä. Lisäksi Suomessa suurin av-käännöksiä tuottava yritys, BTI
International Oy (14.05.2014 alkaen BTI Studios Oy) on julistettu
työtaistelutoimena ylityökieltoon. Ruotsissa perustettu emoyhtiö Broadcast
Text International (nykyinen BTI Studios) ja Suomessa toimiva tytäryhtiö BTI
International Oy ovat asetettu hakusaartoon. Toistaiseksi voimassa olevan
hakusaarron ja ylityökiellon asettivat Suomen Jornalistiliitto ry ja Akavan
Erityisalat ry 20.11.2012. Työtaistelutoimenpiteet koskevat kyseisten liittojen
jäseniä.
(Lähde:
Journalistiliitto,
http://www.journalistiliitto.fi/uutiset/freelance-uutiset/?x1514554=11751000)
Tutkielman aiheen valintaa motivoi sen ajankohtaisuus; av-kääntäjien työ ja
sen tekemisen ehdot ovat laajemmin mediassa tapahtuvan muutoksen lailla
olleet liikkeessä viime vuosina. Tuoreimmat muutokset av-käännösalalla
koskettivat suhteellisen useaa av-kääntäjää, kun alalla turvallisimpina
pidetyistä kahdesta työllistäjästä (Yleisradio ja MTV Oy) ruotsalaisen Bonnier
AB mediayhtiön omistama MTV liikkeenluovutuksessa 1.10.2012 ulkoisti 114
av-kääntäjää: kahdeksan vakinaista ja yli sata työsuhteista freelanceria alan
suuren kansainvälisen yhtiön Broadcast Text Internationalin Suomessa
toimivalle tytäryhtiö BTI International Oy:lle. Kääntäjistä 101 irtisanoutui
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vastalauseena
työehtojen
yksipuolisille
kavennuksille.
(http://www.journalistiliitto.fi/uutiset/?x17675=11058662,
http://www.journalistiliitto.fi/uutiset/freelance-uutiset/?x1514554=11058662)
Myöhemmin huhtikuussa 2013 MTV Oy:lle tehtävien käännösten
vähimmäistyöehdoista sovittiin Journalistiliiton, Akavan Erityisalojen ja neljän
av-käännöstoimiston: Pre-Text Oy:n, Rosmer International Osk:n, SDI Media
Oy:n ja Stellar Text Oy:n kesken. Broadcast Text International ja sen tytäryhtiö
BTI International Oy eivät allekirjoittanet sopimusta, ja Suomen
Journalistiliitto tiedottikin verkkosivuillaan 12.2.2014, että neuvottelut avkäännöstoimistojen työehdoista jatkuvat. Neuvotteluissa av-kääntäjiä edustavat
Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat, käännöstoimistoista mukana
ovat Pre-Text Oy, Rosmer International Osk, SDI Media Oy ja Stellar Text Oy.
Vuoden 2009 lopussa suomalaisesta käännöstoimistosta, Pre-Text Oy:stä, jäi
työttömäksi noin 60 kääntäjää, kun BTI teki Nelonen Media Oy:n
ohjelmatekstityksistä tarjouskilpailussa niin alhaisen tarjouksen, ettei Pre-Text
Oy olisi voinut vastata siihen alentamatta työntekijöidensä palkkaa
kohtuuttomasti. Tämä tapahtuma oli tutkielman haastateltavien mukaan
ratkaiseva av-kääntäjien yhdistäytymisen aloittamiselle.
BTI International Oy on toistuvasti jättäytynyt työehtosopimusneuvottelujen
ulkopuolelle. Se on av-käännösalan markkinaa Suomessa johtava,
monikansalliseen Broadcast Text International –konserniin kuuluva
kääntämisen ja tulkkauksen toimialan yritys. Av-kääntäjien sivustolla esitetään
Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamiin tilinpäätöstietoihin tietoihin
perustuen, että vuosina 2002 - 2010 Broadcast Text International Oy:n
liikevoittoprosentti on ollut hyvä eli yli 10 prosenttia viitenä vuotena peräkkäin
ja noussut yli 20 prosenttiin vuosina 2008 ja 2009. Vuonna 2003
liikevoittoprosentti oli negatiivinen. Kuitenkin yhtiön maksamat palkkiot ovat
Suomessa
alan
matalimpiin
kuuluvia.
(http://www.avkaantajat.fi/katsojalle/avtoimistojen_talous_ja_palkkiot/, luettu 14.3.2014)
Perusteluina palkkiotasoon on ollut käännöstoimistojen hintakilpailu.
Yhtiö lukeutuu alallaan Euroopan suurimpien toimijoiden joukkoon. Konsernin
pääomistaja on 9.9.2013 lähtien ollut yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti
toimiva pääomasijoitusyhtiö Carlyle Group, sitä ennen ruotsalainen
riskisijoitusyhtiö Valedo Partners.
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Tällä hetkellä alan kohtuullisimpana pidettyä työehtosopimusta, Yhtyneetsopimusta, noudattaa ainoastaan Yleisradio (ennen syksyä 2012 myös MTV).
Yleisradion kanssa sopimuksen solmineet av-kääntäjät toimivat työsuhteisina
freelancereina. Yhtyneet-sopimuksessa ja sen erillissopimuksissa määritellään
radio- ja tv-työn freelancerien eri ammattikuntien palkkiominimit. Avkääntäjien sopimus on voimassa 30.11.2016 asti. (http://www.avkaantajat.fi/ammattilaiselle/yhtyneet-sopimus/) Toinen av-kääntäjen voimassa
oleva työehtosopimus on av-käännöstoimistojen työehtosopimus, joka on
laadittu Yhtyneet-sopimuksen pohjalta ja sen on allekirjoittanut ainoastaan PreText Oy 28.2.2011. Meneillään olevissa työehtosopimusneuvotteluissa mukana
olevat toimistot ovat Pre-Text, Rosmer International, SDI Media ja Stellar
Texts. Av-kääntäjiä neuvotteluissa edustavat liitot ovat Akavan Erityisalat ja
Journalistiliitto (http://www.journalistiliitto.fi/?x17635=24132851).
Av-käännösalalla on neuvoteltu työn ehdoista aiemminkin television
ruututekstitysten historian aikana. Säännölliset televisiolähestykset aloitettiin
Suomessa vuonna 1958 ja päätös ruututekstien käyttöönotosta televisioohjelmissa tehtiin vuonna 1962 (Pajunen 2008, 12; 16). Tämän tutkielman
aikajänne kuitenkin koskettaa vain viimeksi kuluneita noin neljää vuotta,
jolloin av-kääntäjien ammatillisen yhdistäytymisen erityispiirteenä on ollut
muun muassa yhteydenpito ja tiedotus internetissä ja sosiaalisessa mediassa.
Itsensä työllistävien sosiaaliturvaan ja työsuhteeseen liittyvät ongelmakohdat
ovat herättäneet laajasti keskustelua viime vuosina. Ammattiryhmistä
esimerkiksi
freelance-journalisteja
on
verrattu
av-kääntäjiin
työmarkkinatilanteensa
puolesta.
Sosiaaliturvan
aukkokohdat
ja
tekijänoikeuksien ongelmat liittyvät myös av-kääntäjiin, sillä useat heistä
toimivat työsuhteisina freelancereina. Näennäisyrittäjyyteen pakotetut avkääntäjät
kritisoivat
toimeksiantavien
käännöstoimistojen
alhaista
palkkiotasoa, näennäisyrittäyyteen liittyviä sosiaaliturvan aukkokohtia sekä
tekijänoikeuksien
luovuttamista
käännöstoimistoille.
(http://www.journalistiliitto.fi/uutiset/freelance-uutiset/?x1514554=11039397).
Itsensä työllistävyyden ongelmat ovat yhdistäneet luovan alan freelancerit
ajamaan asioitaan kollektiivisesti. Toukokuussa 2014 luovan alan freelancerien
ja järjestöjen kokoontumisessa julkistettiin alan järjestöjen yhteinen
julkilausuma Itsensä työllistäjien pelastusrengas, jossa vaaditaan huojennusta
pienituloisten
itsensätyöllistäjien
eläkevakuuttamiseen,
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tekijänoikeusluovutuksen
korvauksen
kohtuullistamista
laissa,
kilpailuoikeuden
työmarkkinamääritelmän
laajennusta
niin,
että
itsensätyöllistäjien järjestöille myönnetään kollektiivinen neuvotteluoikeus
sekä
freelancereiden
työttömyysturvan
parantamista.
(http://sktl-fibin.directo.fi/@Bin/9dba12744507f8a10582118c3aa1a315/1400653669/applic
ation/pdf/382622/pelastusrengas.pdf)
Puhe työelämän muutoksesta ja työn tekemisen ehdoista on ollut viime aikoina
vallitsevaa Suomessa ja sen ulkopuolella. Näkyvin esimerkki maailmalla tästä
lienee Yhdysvaltojen köyhyyden ja eriarvoistumisen vastainen politikointi.
Prekaarit työsuhteet, palkkapolitiikka, työn tekemisen ja teettämisen tapojen
muutos tietotyön yleistyessä, työn jakautuminen ja rakenteelliset muutokset
ovat näkyneet media-aiheina viime vuosina myös Suomessa. Ennustusten
mukaan keskiluokka läntisissä valtiossa ja globaalistikin kapenee, kun uusi
informaatioteknologia korvaa entisiä työpaikkoja (Wallerstein ym. 2013, 2).
Ajankohtaisuuden ohella toinen syy aiheen valintaan on av-käännösalan
erityinen, samaan aikaan globaaliin markkinatalouteen sekä kulttuuriin ja
kansalliskieliin liittyvä luonne. Av-kääntäjien työ on erityiseksi
hahmotettavissa olevaa, sillä monet av-kääntäjät keskittyvät vain avkääntämiseen ja heillä on selkeä ammatti-identiteetti. He ovat joko
koulutuksen, ammatissa oppimisen tai niiden yhdistelmän kautta opetelleet
alan käytäntöjä ja teknistä puolta. Av-kääntäjät näyttäytyvät erillisenä joukkona
myös verkostojensa puolesta. Tutkielman haastateltavatkin kertoivat
mieltävänsä itsensä nimenomaisesti av-kääntäjiksi kääntäjän sijaan. Myös avkääntäjien ryhmittäytyminen sosiaalisessa mediassa koskee pääasiassa heidän
omaa
joukkoaan,
samoin
toistaiseki
vailla
päätöstä
oleva
työehtosopimusneuvottelu tähtää av-kääntäjien ja av-käännöstoimistojen
yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Työehtosopimuksen on
Journalistiliiton mukaan määrä syntyä vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten
av-kääntäjiä voi tarkastella erityisenä ammattiryhmänä erotuksena kaikkiin
kääntäjiin tai muihin media-alalla toimiviin ryhmiin, joskin aloilla on
yhteneväisiä intressejä.
Tilastollisesti av-kääntäjiä on kuitenkin hankala poimia selväksi erilliseksi
ammatilliseksi joukoksi, sillä he kuuluvat samoihin ammatillisiin
etujärjestöihin kuin muut kääntäjät, eikä heidän rekisteröidyissä
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ammattinimikkeissään ole välttämättä eroja. Esimerkiksi ammattijärjestö
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n noin 2300 jäsenestä puolet toimii kääntäjän
tehtävissä. Kääntäjistä osa tekee pelkkiä av-käännöksiä ja osa tekee avkäännöksiä muiden käännösten sekä tulkkausten ohella. Osa avkäännöksiä(kin) tekevistä on jäsenrekisterissä vielä opiskelijan statuksella.
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa SKTL:ssä liiton noin 1800 jäsenen
joukosta 275 henkilöä, eli noin 15 prosenttia, on av-kääntäjiä.
Journalistiliitossa oli vuonna 2010 jäsenenä noin 150 käännöstoimistoissa
työskentelevää
av-kääntäjää
(http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2010/12/uutiset/av-kaantajillesyntyy-oma-tyoeht/).
Kolmas syy aiheen valintaan on omakohtainen. Olen toiminut av-tekstitysten
toimittajana kahteen otteeseen. Ensin opintojen ja kokoaikatyön ohella
sivutyönä sekä kesätyönä SDI Oy:n palveluksessa vuosina 2007-2009, jolloin
suomenkieliset tekstitykset hoituivat yhtiön ulkomailla sijaitsevan toimipisteen
kautta etätöinä. Toisin sanoen olin alan kiehumisesta tietämätön, avkääntämistä hyvänä sivutyönä pitävä opiskelija, tyypillinen alan läpikulkija. Jo
tuolloin kiinnostuin työn teettämisen tavasta, jossa työt lähetettiin
alihankkijakääntäjälle, eikä kollegoiden yhteystietoja ollut saatavilla.
Myöhemmin kuulin av-kääntäjien yhteisestä rintamasta alan työehtojen
kohentamiseksi, kun av-kääntäjät tavoittelivat av-käännösten tekijöitä
tiedottaakseen asioitaan ajavan sivuston perustamisesta. Toisella kerralla
hakeuduin aktiivisesti uusia freelancereita rekrytoivan BTI Oy:n av-kääntäjien
joukkoon muutamaksi kuukaudeksi kesäksi 2013. Koin tämän sopivana
ajankohtana ilmenneen työtilaisuuden hyödyttävän myös opinnäytetyötäni.
Olin kuullut yrityksen käytännöistä ja palkkauksesta paljon ristiriitaistakin
tietoa tähän mennessä muun muassa haastateltaviltani ja mediasta, ja halusin
tietää, millainen toimintakulttuuri yrityksessä on, voiko freelancerina
toimivana av-kääntäjänä elää, ja ovatko asiat markkinoita johtavassa
yrityksessä todella niin kehnosti kuin monissa yhteyksissä olin kuullut.
Tutkielman aihepiiriin perehtymiseksi tästä työkokemuksesta olikin hyötyä.
Toimimiseni av-käännöstyössä tutkimusaiheen kannalta merkittävissä
yrityksissä helpotti aiheeseen perehtymistä, mutta omien kokemusten
suodattaminen opinnäytetyön ulkopuolelle loi tutkielman tekoon oman
haasteensa. Mahdollisen tutkimuseettisen problematiikan ja kokemusperäisten
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tulkintojen välttämiseksi pyrin käyttämään lyhyttä taustaani av-käännöksiä
tuottavissa yrityksissä hyväksi aiheeseen sisällepääsemisessä, sen sijaan rajaan
kokemukseni alan yrityksissä työn ulkopuolelle.
Sijoitan opinnäytetyöni työelämää kehittämään pyrkivän sosiologisen
työntutkimuksen perinteeseen. Tutkielman tavoitteena on tuoda oma
lisäyksensä uutta työtä koskevaan keskusteluun ottamalla tarkastelun kohteeksi
uuden työn tunnusomaisia piirteitä sisältävä ja erityisesti suomalaiseen
kulttuuriin ja kansalliskieliin sidoksissa oleva yksittäinen ammattiala
muuttuvan työelämän kontekstissa. Tavoitteena on etsiä vastauksia
kysymykseen, muuttuuko av-kääntäjän ammatti-identiteetti. Pyrin myös
hahmottamaan opinnäytetyössä ääriviivoja sille, minkälaista uuden
ammatillisen sukupolven yhdistäytyminen ja työtaisteluun ryhtyminen voi olla.
Uuden työn aihepiiriin toivon opinnäytetutkielmani tuovan siis oman
panoksensa aiheen soveltamisessa erityiseen ammatilliseen alaan, avkääntämiseen.

1.2

Aiempi tutkimus

Av-käännösalalla on tehty useita tutkimuksia, pro gradu –töitä ja väitöskirjoja.
“1990-luvun loppupuolesta lähtien av-kääntämisen tutkimuksen asema
käännöstieteen kentässä on selvästi vahvistunut ja vakiintunut”, arvioi
Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen laitoksen
professori Tiina Tuominen av-kääntämisen tutkimuksen tilaa av-kääntäjien
sivustolla (Tuominen 2014) Kasvavasta av-kääntämisen tutkimuksen määrästä
huolimatta Tuominen näkee alalla tarvetta lisätutkimukselle, etenkin liittyen
av-kääntämisen erityisluonteeseen.
Joensuun yliopiston englannin kielen professori Riitta Jääskeläinen 2007, 116117; ks. myös Tuominen 2014) perustelee av-kääntämisen tutkimuksen
arvokkaaksi, sillä av-käännökset muodostavat jo nyt merkittävän osan
suomalaisten lukemista teksteistä. Osalle väestöryhmistä ruututekstit
muodostavat todennäköisesti suurimman lukemisen kohteen, Jääskeläinen
huomauttaa. Samassa yhteydessä hän korostaa myös dubattujen
lastenohjelmien merkityksen tärkeyttä lasten kielen kehityksen kannalta.
Jääskeläinen arvioi suomalaisen av-kääntämisen tutkimuksen kaipaavan
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jatkossa etenkin vastaanottoon, eli reseptioon, liittyviä tutkimuksia. Niin ikään
tärkeä av-käännösalan tutkimuksen kohde olisi käännöspolitiikka, jonka
peruskysymyksiä ovat muun muassa kääntäjien palkkaus, asema ja arvostus.
Jääskeläinen arvioi av-kääntämisessä kytevän käännöspoliittisen aikapommin,
kun tuotanto- ja levitysyhtiöt pyrkivät mahdollisimman alhaisiin kustannuksiin
muun muassa teettämällä tiettyjen markkina-alueiden sisällä ykköskäännöksien
pohjalta kakkoskäännöksiä, palkkaamalla vaillinaisen ammattitaidon omaavia
ihmisiä tai asettamalla kääntäjien toiminnalle kestämättömiä reunaehtoja,
jolloin kääntäjät vastaavat laadusta omalla kustannuksellaan. Jääskeläinen
näkee syyn tähän piilevän osittain tiedon puutteessa; ruututekstien kieliasun ja
laadun merkitystä ei täysin ymmärretä. Tätä aukkoa paikkaamaan tarvittaisiin
perusteltua tutkimustietoa. (Jääskeläinen 2007, 118-119).
Käännöstieteen alalla on tehty useita av-kääntämistä koskevia pro gradu –
tutkielmia. Viimeaikaisia pro graduja, joissa tutkimuskysymykset koskevat
myös av-kääntäjien työoloja ovat Tiina Kurvin (2013) Käännöslaatu avkäännösalan kuohunnan jaloissa – Kyselytutkimus av-kääntäjien työoloista ja
Tarmo Hietamaan (2012) Kaukoavaruuden kääntäjät: Av-kääntäjien työolojen
vaikutus vieraiden maailmojen luonnissa.
Kurvi on tutkielmassaan tarkastellut av-alan kuohunnan vaikutuksia
käännöslaatuun. Tutkielmassa on kyselyn avulla vuoden 2012 huhtikuussa
selvitetty av-kääntäjiltä heidän näkemyksiään työoloistaan. Lähtökohtana
tutkielmassa on, että Suomessa av-kääntäjät ovat jakautuneet kahteen ryhmään:
Ylen omiin kääntäjiin, joille Yhtyneet sopimus takaa kunnolliset palkkiot ja
työolot sekä käännöstoimistoille usein yrittäjinä käännöksiä tekeviin avkääntäjiin, joiden palkkioita ja oikeuksia markkinoita valloittavat
monikansalliset toimistot ovat yhä uudelleen leikanneet. Tulokset vahvistavat
käsitystä, jonka mukaan pienet palkkiot pakottavat av-kääntäjät usein
tinkimään laadusta ja osoittavat myös, että av-käännösalan työnantajien
laatukriteereissä, laadun kontrollissa ja palautteen antamisessa on paljon
hajontaa sekä työnantajien välillä että käännöstoimistojen sisällä. (Kurvi 2013.)
Hietamaa (2012) on niin ikään tutkinut gradussaan työolosuhteiden vaikutusta
av-käännösten laatuun. Hän on haastatellut Star Trek: Deep Space Nine –
tieteissarjan kääntäjiä ja tutkinut sarjan käännösratkaisuja. Tutkielman tulokset
vahvistavat, että av-kääntäjien huonot työolot vaikuttavat haitallisesti av15

käännöksiin. Hietamaa kuvaa tutkielmassaan myös, kuinka käännösala on
viime vuosina kehittynyt käännöstoimistojen vallattua toimialaa sekä osoittaa,
miten toimijaverkko- ja agenttiteoria kuvaavat tilannetta, jossa av-kääntäjä
asiantuntijana on syrjäytetty marginaalitoimijaksi.
Katsauksen televisiokääntämisen ammatillistumiseen Suomen pioneeriajan
kääntäjien haastatteluiden kautta luo Irmeli Pajunen (2008) pro gradussaan TVkääntämisen ammatillistuminen - Tarkastelun kohteena Suomen television
pioneeriajan kääntäjät. Tutkielma keskittyy tv-kääntäjiin henkilöinä, sillä
ammattiryhmä on melko tuntematon. Kääntäjien kerronnan kautta Pajunen
kuvaa muun muassa, miten tv-kääntäjän työ ammatillistui ja sai
professiostatuksensa. Tutkielman tuloksien mukaan tekstitysten käyttöönotolla
on ollut tärkeä merkitys suomalaisten kielitaidon kohottajana, mutta
televisiokääntäjät ovat yhä näkymättömiä.
Työoikeudellisen näkökulman freelance-kääntäjien ja –toimittajien asemaan
avaa Ilkka Salama (2011) OTM-tutkielmassaan Freelancer - vapaa taiteilija
vai nykyajan torppari? Salaman työssä esitetään, että Suomessa toisen
maailmansodan
jälkeen
kehittynyt
työoikeus,
joka
nojaa ”normaalityösuhteeseen” normistojen soveltamisalaltaan, ei enää vastaa
kaikilta osin nykyisiä työmarkkinoita. Noin miljoonalle suomalaiselle, joista
freelance-kääntäjät ja –toimittajat ovat vain pieni osa, ”epätyypilliset”
työntekomuodot
ovat
jo
arkipäivää.
Nykyisessä
työja
sosiaaliturvalainsäädännössä he jäävät palkansaajan ja yrittäjän määritelmien
väliinputoajiksi. Koska freelancer-kääntäjät useimmiten luokitellaan työ- ja
sosiaalioikeudessa yrittäjiksi, eivät he nauti sopimusoikeudessa samanlaista
suojaa kuin perinteiset työntekijät. Suurilla toimeksiantajayrityksillä on
freelanceriin
nähden
ylivalta
sopimusneuvotteluissa.
Freelancerien
palkkiotasossa ei useinkaan huomioida sitä, että freelancer kustantaa itse
työvalineensä, sairaus- ja vuosilomansa ja eläketurvansa. Salama ehdottaa
muun muassa näistä syistä johtuen, että freelancerit - samoin kuin muut
perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden väliseen harmaaseen maastoon
sijoittuvat henkilöt – tarvitsevat pikaisesti vahvempaa suojelua.
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1.3

Työn rakenne

Työ noudattaa seuraavaa järjestystä. Kappaleen lopussa esitetään tutkielman
ymmärrystä ohjaava yhteiskunnallisen rakenteen erottelun pohjana oleva Erik
Allardtin näkemys yhteiskunnan perustekijöistä. Lisäksi esitellään työtä
hallitsevat tutkimukselliset jännitteet.
Teorialuku käsittelee uuden työn ja identiteetin käsitteitä. Luvussa kootaan
yhteen uutta työtä ja identiteettiä koskevia näkemyksiä, joita myöhemmin
analyysissa suhteutetaan av-käännösalan tilaan. Luvussa luodaan myös yhteys
bourdieulaiseen teoriakehykseen sosiaalisten liikkeiden ja ammatti-identiteetin
tutkimuksessa.
Metodiluvussa tarkastellaan tutkielmassa käytettyjä aineistoja, aineiston keruun
välineenä käytettyä teemahaastattelua sekä viitekehyksinä ja analyysin
välineinä toimivia diskurssianalyysiä ja sosiaalista konstruktivismia, sekä
perustellaan tehdyt metodiset valinnat.
Analyysiluvussa tarkastellaan teemahaastattelukatkelmien ja muiden aineistootteiden kautta av-kääntäjien ammatillisuutta uuden työn, identiteetin ja
sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen kontekstissa. Luvussa esitetään
aineistoanalyysi ja sen kulku sekä haetaan vastauksia johdannossa
esiteteltyihin tutkimuskysymyksiin analysoimalla av-kääntäjien diskursseja ja
niille vastakkaisina näyttäytyviä diskursseja. Teemahaastatteluaineiston
käsittely pohjautuu luokituksiin: analysoituihin eroihin ja yhteneväisyyksiin
aineistossa, jotka muodostuvat uuden työn ja ammatillisen identiteetin
teorioiden pohjalta.
Pohdintaluvussa tarkastellaan edeltävän analyysiluvun tuloksia ja niitä
asetetaan keskustelemaan aiemman tutkimuksen kanssa.
Johtopäätöksiä koskevassa luvussa tutkielman aiheet ja tulokset kootaan
yhteen.
Työssä ymmärrystä tukevana rakenteena ja perustavana teoriana on Erik
Allardtin (1983) näkemys, jonka mukaan yhteiskunta muodostuu kolmesta
perustekijästä: kulttuuriympäristöstä, sosiaalisesta rakenteesta (rakenteellinen
näkökulma) ja yhteiskunnallisista instituutioista.
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Av-kääntäjien tilanteessa voi nähdä nämä peruselementit, ja heidän työnsä
kulttuuristen
tuotteiden
tekstityksessä
voi
katsoa
vaikuttavan
symboliympäristössä kulttuurisessa rakenteessa. Kuten myöhemmin työssä käy
ilmi, av-kääntäjät mieltävät tekevänsä kulttuurista asiantuntijatyötä: parhaassa
ja pahimmassa tapauksessa heidän työnsä jäljellä on vaikutuksensa
kansalaisten
kielellisiin
taitoihin.
Kielitaidolla
ja
suomalaisella
koulutusrakenteella on myös vahva merkitys av-kääntäjien ammatillisen
identiteetin rakentumisessa. Analyysiluvussa palataan myös Erik Allardtin
tunnettuun jaotteluun hyvinvoinnin ulottuvuuksista.
Hyvinvoinnin käsite on tarpeellinen tutkielmassa, sillä se on luonteeltaan
yhteiskunnallinen, poliittinen, materiaalinen, sosiaalinen ja yksilöllinen sekä
pohjoismaisessa ympäristössä empiirisesti luotu. Käsite kattaa yksilöllisen ja
yhteiskunnallisen. Tutkielman aiheeseen perehtyessä hyvinvointi tuli esiin
monissa yhteyksissä: toiveissa työtä ja ammattia kohtaan, yksilöllisissä ja
jaetuissa kokemuksissa sekä kestävän tulevaisuuden odotuksissa. Allardt on
jakanut hyvinvoinnin perustavat tarpeet elintason, yhteisyysuhteiden ja itsensä
toteuttamisen muotojen ulottuvuuksiin. Allardtilaisittain sosiaalista rakennetta
edustaa työssä av-kääntäjien verkostoituminen keskenään sekä muiden
ryhmien ja tahojen kanssa. Yhteiskunnalliset instituutiot puolestaan rakenteena
voivat vaikuttaa av-kääntäjien työn reunaehtoihin (Allardt 1976, 32-49).
Tutkielmassa lähtökohdaksi tulee Allardtin jaottelun mukaisesti av-kääntäjien
kulttuuria suodattava symbolein välittyvä työ, jonka tekemisen ehdoista
käydään neuvotteluja. Allardt kirjoittaa esimerkiksi suomen kielen
merkityksestä: Suomen kieli poikkeaa kiintoisalla tavalla naapurimaidemme
kielistä, ruotsista ja venäjästä. Muun muassa siksi on ollut houkuttelevaa
pohtia miten suomen kielen erikoisuudet saattavat vaikuttaa ajattelemiseen.
(Allardt 1983, 90). Myös Jokinen & Saaristo esittävät Suomalainen yhteiskunta
–teoksessaan (2006, 61), että suomalainen kulttuuri on poikkeuksellisen
yhdenmukaista.
Useat
yhteiskuntatieteilijät
ovat
väittäneet,
että
kulttuurissamme esiintyy lähinnä ensimmäisen asteen merkityksiä; sellaiset
kulttuurituotteiden, symbolien ja myyttien kerrostumat ovat harvassa, jotka
mahdollistavat monisyiset luokittelut, erottelut ja merkityksillä leikittelyn.
Suomen kieli
merkityksiltään,

onkin
mikä

tunnetusti erityinen sekä rakenteeltaan että
luo
kielen kääntämiselle
eri
yhteyksissä
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erityisvaatimuksia. Tämän ovat av-kääntäjät, Suomen kääntäjien ja tulkkien
liitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ ja Suomen Journalistiliitto tuoneet esille
vetoomuksessaan, joka koskee muun muassa tekstityksiä, jotka
monikansallisten käännöstoimistojen tekstien kierrätyksessä eri maiden kesken
käännätetään niin sanottuina kakkoskäännöksinä valmiiden repliikkijakojen
pohjalta: “…käännöstoimistojen työtavat ovat muuttuneet vuosi vuodelta
nopeammiksi ja yleiseurooppalaisemmiksi, mikä sotii Suomessa kymmenien
vuosien aikana kehitettyjä av-kääntämisen perusteita vastaan eikä sovi
indoeurooppalaisista
kielistä
merkittävästi
poikkeavan
suomen
rakenteisiin.”(http://www.av-kaantajat.fi/?x103997=441871)
Suomalaisten lukutaito on vuoden 2012 Pisa-tuloksien mukaan laskenut
huomattavasti vuosista 2000 ja 2009, jolloin lukutaito oli testeissä
erityishuomion kohteena. Suomalaisten lukutaito on heikkenemisen lisäksi
myös eriarvoistunut; sitä kuvaava keskihajonta on kasvanut 95 pisteeseen eli
lähelle OECD-maiden keskitasoa, 94 pistettä. Erityisen heikosti lukutaitoa
mittaavassa osiossa menestyneiden oppilaiden osuus on kasvanut 2009 - 2012
tilastollisesti merkittävästi. Erinomaisten ja huippulukijoiden osuus on
vastaavasti kaventunut. Ero tyttöjen poikiin nähden vahvemman lukutaidon
suhteen on kasvanut systemaattisesti. Sekä tyttöjen että poikien lukutaito on
heikentynyt,
mutta
poikien
selvästi
vahvemmin.
Myös
maahanmuuttajataustaisten
sekä
syntyperäisten
suomalaisten
välillä
lukutaidossa on huomattava 116 pisteen ero. Suomessa koulujen välillä ei
lukutaidossa ole keskimäärin suuria eroja. Ero parhaiten ja heikoiten
menestyvien koulujen välillä on kuitenkin kasvanut. (Opetus- ja
kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 PISA 2012 –arvioinnin ensiraportti,
2013)
PISA 2012 –arvioinnin ensiraportissa tulkitaan testeissä menestymisen
heikkenemisen kertovan yhteiskunnan sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden
muutoksesta, mediaympäristön murroksesta ja nopeasta avautumisesta
(Opetusja
kansainväliseen
kulttuuriseen
vuorovaikutukseen.
kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20, 71.)
Tätä taustaa vasten av-kääntämisen alalla olisi mielekästä tutkia myös avkääntämisen tilan ja tulevaisuuden yhteyttä diginatiivien lasten ja nuorten,
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erityisesti poikien sekä maahanmuuttajataustaisten lasten kansalliskielten
taitoihin ja oppimiseen.
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2

Uusi työ ja identiteetti

”Uusi työ, uusi talous, uusi keskiluokka, uusi kapitalismi, uusi luonne, uusi
media, uudet sosiaaliset liikkeet, uusi demokratia...”
Uudesta työstä on kirjoitettu 2000-luvulla paljon. Sekä yhteiskunnallinen
tutkimus, media että kansalaiset lukijoina, yleisönä ja keskusteluun
osallistujina ovat ottaneet uuden työn ja työelämän kiinnostuksen kohteekseen.
Näkökulmat aiheeseen vaihtelevat, mutta etuliite ”uusi” liitetään usein mukaan
kaikkeen työtä ja työelämän murrosta liittyvään keskusteluun.
Tässä teorialuvussa uutta työtä pyritään tarkastelemaan kokoamalla yhteen siitä
esitettyjä tulkintoja. Tarkastelu ei voi aiheen laajuuden vuoksi ulottua
koskemaan kaikkea uudesta työstä esitettyä keskustelua, saati tutkimusta.
Työelämän muutosta Suomessa ja siihen liittyvää tutkimusta ja keskustelua
sekä eläketurvan kehitystä itsensätyöllistämisen yhteydessä on laajemmin
tarkastellut pro gradu –työssään muun muassa Saila Ruuth (2013). Tässä työssä
työelämän muutosta lähestytään ammatti-identiteetin yhteydessä ja uuden työn
käsitteen rajaus kohdistuu työn subjektivoitumisen, toimijuuden, kansalaisten
aktiivisuuden, vastarinnan, identiteetin, tietotyön ja keskiluokan teemoihin.
Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa uusi työ on ristiriitaiseksi osoitettu
käsite. Uudelle työlle ominaisiksi osoitetut epävarmuuteen liittyvät piirteet ovat
työn historiallisissa analyyseissa osoitettu jatkuvaluonteisiksi, pois
lukien ”palkkatyön kulta-aika”, joka on määritelty suhteellisen vapaaksi
epätyypillisistä työnsuhteista (Suoranta 2009, Julkunen 2008, Siltala 2004).
Kulta-aika tai kultakausi on konstruktio, joka viittaa toisen maailmansodan
jälkeiseen, lyhyeen aikakauteen, jona odotuksissa oli täystyöllisyys ja
hyvinvointivaltion rakentaminen. Anglosaksisessa historiankirjoituksessa se
sijoittuu 1950-60 –luvuille, Suomessa taas 1950-luvun lopulta jopa 1990-luvun
talouskriisiin saakka (Julkunen 2009, 13-14).
Uuden työn käsitteellä on viitattu muun muassa postfordistiseen työhön, jossa
modernin ajan palkkatyön säännöllisyydet ovat poistuneet. Uusi työ on kuvattu
abstraktina käsitteenä, jonka metafora on odotustila: siinä päivystetään
palkatta, palkan sijaan odotetaan palkkioita ja johtajan sijaan määräykset
tulevat rahoittajalta. Uuden työn mallina on kotityö ja yrityksiin on
sitouduttava kuin perheeseen (Vähämäki 2006). Työn muodon muutosta ja työn
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muodon ja laadun kietoutumista toisiinsa voi tarkastella myös
feminisoitumisen näkökulmasta, kuten esimerkiksi Eeva Jokinen (2005) on
tehnyt (ks. Ruuth 2013).
Palkkatyön on nähty myös palanneen lähemmäksi sitä tavaramuotoa, joka sillä
on ollut kapitalismin alkuaikoina. Työsuhteen paternalistisuus ja poliittinen
sääntely ovat vaihtuneet ”puhtaaksi markkinasuhteeksi täydellä riskillä”
(Siltala 2004, 134).
Uuteen työhön liittyvää työsuhteiden epätyypillisyyttä, kuten pätkätöitä, on
työelämän tutkijoiden mukaan esiintynyt jo ennen palkkatyön kulta-ajan
omistettuja työpaikkoja. Naisille epätyypillinen työ on ennen toista
maailmansotaa ollut tyypillistä. (Suoranta 2009, Siltala 2004, 134.)
Juha Siltalan (2004, 134) mukaan pätkätyöt ovat oikeastaan palkkatyön
kantamuoto, ja ongelmallisina niitä on alettu pitää sitä mukaa, kun epävarmuus
työmarkkinoilla on ulottautunut ennen varmoina pidettyihin keskiluokkaisiin
asemiin.
Julkisuudessa työelämästä oli jo ennen Siltalan paljon keskusteltua Työelämän
huonontumisen lyhyttä historiaa (2004) esitetty synkkiä arvioita. Raija
Julkunen (2009, 10) kuvaa tätä synkkyyttä nimeämättömänä epämukavuutena,
joka vaivasi suomalaisia menestystarinan uumenissa ja nimenomaan
työelämässä. Uuden työn paradokseissa Julkunen tarkastelee työelämän
kielteiseksi muodostettua kuvaa pyrkien tulkitsemaan sitä, miksi puhe
työelämän huonontumisesta vallitsee aikana, jolloin jälkiteollisen palvelu- ja
tietoyhteiskunnan oli määrä luoda työelämä, jossa kaikkien on mahdollista
toteuttaa ja kehittää itseään.
Tietotyötä ja työelämän muutosta tilastojen valossa tutkineen Pasi Pyöriän
mukaan tietotyötä tekevien osuus on yli kolminkertaistunut 12 prosentista 39
prosenttiin vuosien 1988 ja 2000 välillä. Tietotyö on luonteeltaan ristiriitaista,
sillä tietotyöhön yhdistyy muun muassa keskimääräistä vahvempi
työmarkkina-asema, parempi palkkaus ja mahdollisuus hyödyntää joustavia
työaikajärjestelyjä. Kuitenkin tietotyöläiset kokevat työn psyykkisesti
kuormittavana; ongelmia ovat liiallinen työmäärä, kiire ja työn henkinen
rasittavuus. Ongelmista huolimatta tietotyöläiset arvioivat itsensä jonkin verran
muita työntekijäryhmiä tyytyväisemmäksi työhönsä ja elämäänsä. Lähes joka
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toinen tietotyöläinen on nimennyt työn mielenkiintoisuuden ja vaihtelevuuden
tärkeimmäksi asiaksi työssään. Pyöriä pitääkin tulevaisuuden kannalta tärkeänä
kysymyksenä
sitä,
riittääkö
tietotyön
sisällöllinen
tyydyttävyys
tasapainottamaan työelämän kiristynyttä tahtia. (Pyöriä 2002.)
Globaalisti Pyöriän (2010) mukaan työvoima tulee 2020-luvulla jakautumaan
selvemmin voittajiin ja häviäjiin. Toisaalta keskiluokka kasvaa, mutta kilpailu
keskiluokkaisista asiantuntijatöistä kiristyy koulutustason noustessa. Työpaikat
siirtyvät aiempaa nopeammin sinne, missä työn teettäminen on kannattavinta.
Suomi on suuryritysten näkökulmasta kallis ja perifeerinen. Toivoa on
kuitenkin Pyöriän mukaan nähtävissä länsimaisten nuorten muuttuvissa
arvoissa, joissa 2020-luvulla voidaan kyseenalaistaa työn ja talouden itseisarvo
hyvän elämän ainoina lähtökohtina. (Pyöriä 2010.)
Vuoden 2014 alussa keskustelua työelämän muutoksesta Suomessa vauhditti
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn muistio, jossa todettiin, että noin yksi
kolmasosa suomalaisista työpaikoista voi seuraavien 10 – 20 vuoden kuluessa
korvautua tietotekniikalla. Muutokset koskettavat enimmäkseen teollisen
tuotannon ja matalan osaamisen työpaikkoja. Muistion mukaan työpaikkojen
todennäköinen korvautuminen tietotekniikalla aiheuttaa lähinnä lyhyen
aikavälin ongelmia työllisyydessä. Lääkkeinä työpaikkojen menetyksiin
nimetään uusien työpaikkojen luominen ja koulutus (Pajarinen & Rouvinen
2014). Alaviitteenä muistiossa mainitaan myös, että yritysten liiketoimintojen
siirtäminen toiseen maahan konsernin sisällä (offshoring) ja globalisaatio
ylipäänsä ovat myös uhka nykyiselle työllisyydelle (mt., 6).
Ulrich Beck (2000, 70) esitti jo 2000-luvun alkaessa, että työ on modernissa
maailmassa muuttunut epävarmaksi. Epävarmuuteen kuuluu se, että jo hankitut
taidot voivat menettää arvostuksensa ja asemansa, eikä hyvinvointivaltiokaan
ei enää paikkaa työelämän puutteita samoin kuin ennen. Beck muotoili toisen
modernin käsitteen, joka perustuu riskeihin kaikilla ulottuvuuksilla: taloudessa,
yhteiskunnassa ja politiikassa. Riskien valtaama toinen moderni on rajoiltaan
epäselvempi kuin ensimmäinen, teollinen moderni. Sen määrittäviä piirteitä
ovat epävarmuus, turvattomuus ja rajojen häviäminen.
Beck näkee tilanteessa myös mahdollisuuksia: työtä ohjaamaan tarvitaan uusia
ideoita ja malleja. Beckin vaihtoehtoisena näkemä tulevaisuus epävarmalle
työlle koostuu aktiivisista kansalaisista, jotka toimivat erilaajuisissa
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demokraattisissa verkostoissa. Työn määrittelyn ja jakautumisen täytyy myös
toimia tasa-arvoisella tavalla. Niin perinteisten työnteon muotojen kuin uusien,
kansalaisaktiivisuudesta lähtöisin olevien työmuotojen tulisi myös olla yhtä
lailla sosiaalisesti suojattuja. (Beck 2000, 70.)
Beck perustaa näkemyksensä kansalaisten aktiivisuuden noususta muun
muassa Ronald Inglehartin vertailevaan tutkimukseen 43 erityyppisestä maasta,
jossa todetaan, että kaikkialla teollisesti kehittyneissä maissa julkinen
poliittinen elämä (public political life) kokee rakenteellista muutosta. Beckin
mukaan onkin yhä todennäköisempää, että ihmiset pyrkivät toimimaan
riippumattomammin poliittisesta ohjauksesta. Kaksi suuntausta: auktoriteetin
väheneminen ja kansalaisten lisääntynyt puuttuminen politiikkaan ovat Beckin
mukaan yhteydessä toisiinsa sekä täydentävät toisiaan. Demokraattisissa
valtioissa ilmennyt vaaleissa äänestämisen väheneminen ei Beckin mukaan
suinkaan ole merkki kansalaisten vetäytymisestä yksityiselämän puolelle tai
luottamuksesta poliittisen järjestelmän toimivuuteen, vaan kansalaiset ottavat
kasvavassa määrin osaa eliittejä ja instituutioita kritisoivaan ja haastavaan
toimintaan. Koska koulutus ja aktiivisuus julkisessa elämässä ja politiikassa
kasvavat samansuuntaisesti, uudet korkeammin koulutetut ikäkohortit
korvaavat jossain vaiheessa ikääntyneemmät ja vähemmän koulutetut kohortit,
minkä myötä on odotettavissa myös aktiivisen, itse-ohjautuvan toiminnan
kasvua. (Beck 2000, 151.)
Jotta kansalaisyhteiskunta Euroopassa olisi mahdollinen, tulisi Euroopan olla
muutakin kuin perustuksellinen yhteisö: sen tulisi toden teolla ymmärtää ja
harjoittaa kansalaisoikeuksia, Beck toteaa. Hänen mukaansa kansalaisten
Eurooppa on mahdollinen vain kansalaistyön (civil labour) kautta. ”There is no
better way of breathing life into civil rights than to convert them, through civil
labour, into the self-organized action of the sovereign Many.” (mt., 134). Beck
ehdottaakin työhön pohjautuvan yhteisön (work society) korvaamista
(maailman-)kansalaisyhteiskunnalla ja samanaikaista Euroopan rakennustyötä,
sillä ”kokopäiväistä palkkatyötä ei riitä jokaiselle, eikä palkkatyö voi enää olla
keskipiste tai pääasiallinen toimi jokaisen elämässä”, lainaa Beck André
Gorzia. (Beck 2000, 124)
Beckin The Brave New World of Workin (2000) jälkeen keskustelu uudesta
työstä on jatkunut tietotyön murroksen ympärillä. Maailmantalouden
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kriisiytyminen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla on tuntunut
vaikuttaneen uudesta työstä käytävän julkisen keskustelun painopisteen
siirtymistä työpaikkojen säilymiseen. Myös eriarvoisuus ja varallisuuden sekä
palkkojen ja palkkioiden epätasainen jakautuminen ovat herättäneet paljon
julkista keskustelua.
Suomen ympäristössä on myös havaittavissa pyrkimystä luoda uudenlaista
työelämää uusien työtä ja taloutta koskevien realiteettien pohjalta. Esimerkiksi
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, joka tekee työtä Suomen
kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi muun muassa
ennakoimalla ja vauhdittamalla kestävään hyvinvointiin tähtäävää
liiketoimintaa, on määritellyt uutta työtä seuraavalla tavalla: uusi työ
on ”purskeista, yrittäjämäistä ja monimuotoista”. Sitran verkkosivuilla
suomalaisen työelämän suurimmiksi haasteiksi nimetään jäykät rakenteet ja
teollisen ajan työkulttuuri. Ihmisten vahvuuksia ja potentiaalia täytyisi saada
käyttöön. Yleisenä etuna nähdään monimuotoisuuden lisääntyminen ja
ihmisten liikkuminen yli työelämän perinteisten rajojen, sillä nykytyöelämässä
ei enää siirrytä koulusta työhön ja eläkkeelle. Uusi työ on Sitran mukaan
mutkittelevaa ja reittiä voidaan vaihtaa useampiakin kertoja. Näistä syistä
peräänkuulutetaan yrittäjämäistä asennetta ja riskinottokykyä.
2.1

Toimijuus, rakenne ja hyvinvointi

Raija Julkunen (2009, 267-305) vastaa asettamaansa työelämän paradokseja
koskevaan kysymykseen työprosessiteorian perinteestä. Julkunen nostaa esiin
työn arvostuksen tai tunnustamisen käsitteen, jolla 1970 – 80 -lukujen jälkeisen
työprosessiteorian keskustelun voi kiinnittää tietokapitalismin aikakaudelle.
Julkunen esittää, että työprosessiteorian empiirisessä tutkimuksessa
teoretisoidut kontrolli, suostumus ja vastarinta sekä niiden väliset dynaamiset
suhteet ovat yhä pätevä näkökulma. Näihin teoreettisiin käsitteisiin tulisi
Julkusen mukaan lisätä tunnustuksen käsite, joka tarkoittaa työntekijän
arvostusta ja työn arvokkuutta. Jälkifordistista subjektiviteettia voisikin
tarkastella tunnustuksen hakemisen ja vastarinnan akseleilla, Julkunen
huomauttaa. Tunnustus ja vastarinta eivät työprosessiteorian valossa ole
toisiaan pois sulkevia: ”Tunnustusta, itsearvostusta ja arvokkuuden kokemusta
voi saada myös ja joskus nimenomaan asettumalla vastarintaan työn suhteita
vastaan.” Kritiikin mukaan tällaista arvostusta on mahdollista pitää myös
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kompensoivana arvokkuutena, joka korvaa kunnioittavan kohtelun puutetta.
Työelämän
yleisenä
postforditisena
trendinä
Julkunen
näkee
subjektivoitumisen, kun samaan aikaan työ on organisaatio-, johtamis- ja
kontrollitekniikoin piiritettyä. Moninaisessa työelämässä jälkifordistisuus
voikin olla parhaiten ymmärrettävissä tietynlaiseksi habitukseksi tai
subjektiviteetiksi, joka on yhteistoiminnallista, energistä, nuorekasta,
suorituspaineita kestävää, muutosvalmista, itseään kehittävää ja arviointia
sietävää. Kuitenkin työ on yhä kollektiivisten välttämättömyyksien tuottamista
ja sen tekemisellä annetaan panos yhteiseen tuotantoon ja ollaan
merkityksellisiä yhteiskunnallisissa suhteissa. Julkunen näkeekin työn
jälkiteollisessa yhteiskunnassa entistä merkittävämpänä itsearvostuksen
lähteenä. Silti kompleksisessa ja abstraktissa tietokapitalismissa yksilöt
asetetaan kilpailullisiin suhteisiin ja työ esitetään diskursseissa houkuttelevasti
itsen toteuttamisena, mikä voi horjuttaa varmuutta omasta työpanoksesta ja
oman työn merkityksestä. Tunnustamisen teoria vastaa Julkusen mukaan
tällaisiin työelämän kysymyksiin ottamalla huomioon yhteiskunnalliset ja
sosiaaliset suhteet. Vaikka työn arvokkuuden teemalla on pitkä
ammattiyhdistysliikkeeseen liittyvä historia takanaan, voi tunnustamista pitää
myös vasta ilmaantuneena teemana, joka istuu tietokapitalistisen työn
tutkimukseen. Tunnustaminen liittyy työprosessitutkimuksessa vahvasti
työläisten vastarintaan. Postfordistisessa taloudessa edellytetään yhteistyötä ja
henkisiä ominaisuuksia, joiden toteuttamista ei voi etukäteen suunnitella, kuten
manuaalista työtä. Julkunen näkee, että tämä suuntaus asettaa uusia
kysymyksiä vastarinnalle: tuleeko tilalle uudenlaista yhteistyötä, ja tuleeko työ
tai työntekijä tunnustetuksi siten, ettei vastarinnalle jää tehtävää?
Tietotyöstä osana työn muutosta on kirjoitettu myös paljon. Teoksessa Tietotyö
ja työelämän muutos (2001) Raimo Blom, Harri Melin ja Pasi Pyöriä
tarkastelevat työelämän arkea 1980-luvulta 2000-luvun alkuun. Kirjoittajien
mukaan palkkatyön arki on tietoyhteiskuntapuheessa jäänyt teknologiaan ja
talouteen keskittyvän asiantuntijakeskustelun varjoon. Tutkimukset ja
tiedotusvälineet keskittyivät kirjan tekemisen aikaan keskusjohtoiseen ja
teknologiapainoitteiseen Suomen viralliseen tietoyhteiskuntastrategiaan.
Tietoyhteiskuntakeskustelua
ovat
hallinneet
”pitkälle
koulutetut
symbolityöntekijät eli taloudellista, poliittista ja kulttuurista valtaa käyttävä
eliitti”. Tätä taustaa vasten kirjoittajat näkivät, että tietotyöstä puhutaan
enemmän kuin varsinaisesti tiedetään. Koska yksimielisyys vallitsi lähinnä
26

siitä, että Suomen menestys rakentuu yhä voimakkaammin teknologisen,
tiedollisen ja innovatiivisen osaamispotentiaalin varaan, kirjoittajat ehdottivat,
että olisi tärkeää kysyä miten rakennemuutos on heijastumassa työhön, minkä
verran vanhat työelämän käytännöt ja ongelmat ovat säilyneet ja minkälaisia
uusia sosiaalisia riskejä kehitykseen liittyy. (Blom ym. 2001, 20-22.)
Nykypäivän uuteen kapitalismiin ja työn murrokseen liittyvän laajemman
keskustelun voi nähdä koskettavan ja kiinnostavan yhä laajempia yleisöjä.
Kapitalismin tulevaisuutta pohtivat teokset, kuten Does Capitalism Have a
Future? (Wallerstein ym. 2013) ja Thomas Pikettyn (2014) sensaatioksi
noussut Capital in the Twenty-First Century kuvaavat maailmantaloudellista
lamaa sekä sen syitä ja vaikutuksia, tuloeroja ja kapitalismin ja
markkinatalouden asemaa maailmassa, vaihtoehtojen politiikkaa. Keskeisinä
tekijöinä
näissä
yhteiskunnallis-taloudellisissa
teoretisoinneissa
on
keskusteleva ote, jossa pyritään näkemään nyky-yhteiskuntiin liittyvien
kehityskulkujen kielteisten puolien ohella myös myönteiset puolet.
Talouskasvu ja tiedon diffuusio on nähty syinä siihen, ettei marxilainen
kumuloituva kurjuus ole päässyt vallalle (esim. Piketty 2014). Nykykeskustelu
kaikessa laajudessaan liikkuukin tällä hetkellä usein demokratia-kapitalismi- ja
yleinen-yksityinen etu –akselilla. Pikettyn mukaan demokratian on mahdollista
saada ote kapitalismista ja säilyttää samalla markkinatalouden avoimuus sekä
estää
luisuminen
protektionismiin
ja
nationalistisiin
reaktioihin.
Keinovalikoimassa tasa-arvoistaviin tekijöihin kuuluu muun muassa koulutus.
Myös Immanuel Wallerstein kollegoineen (Wallerstein ym. 2013, 8) puhuttelee
suurta yleisöä ja pyrkii luomaan konsensusta, jossa tulevaisuus nähdään
valoisana sosio-teknis-ekonomis-ekologisten kehityskulkujen keskellä: Yet
optimism is a necessary historical condition for mobilizing emotional energies
in a world facing the choice of structurally divergent opportunities.
Breakthroughs become possible when enough support and public attention go
into thinking and arguing about alternative designs.
Kansalaisten toimijuus on yksi merkittävä avain edellä mainituissakin
esityksissä yleisten kriisien keskeltä hyvinvoinnin ja kestävyyden kannalta
toiveikkaaseen tulevaisuuteen. Myös Suomessa on ennustettu lopun alkua
”viime vuosisadalla koko teollistuneeseen maailmaan levinneelle energia- ja
materiaali-intensiiviselle massatuotanto- ja kulutusmallille” (Hämäläinen 2013,
5). Tuoreessa Sitran julkaisussa Kohti kestävää hyvinvointia (2013) luodaan
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keskustelupohjaa ihmisten tarpeiden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisemmaksi
ymmärtämiseksi, joka luo uusia mahdollisuuksia kestävän kehityksen
edistämiseksi entistä paremmin kohdennetuilla ja tehokkaammilla
politiikkatoimenpiteillä. Laajennettu kestävän hyvinvoinnin käsite tähtää
hyvinvointiin, jonka mukaan yhteiskuntien olisi pyrittävä huolehtimaan
kaikista nykyisen sukupolven hyvinvointitarpeista vaarantamatta tulevien
sukupolvien mahdollisuuksia vastata omiin tarpeisiinsa. Olennaisia kestävän
hyvinvoinnin tekijöitä ovat luonnonympäristö, talous ja julkishallinto sekä
kansalaisyhteiskunta. Hyvinvointi on tässä viitekehyksessä tavoite,
luonnonympäristö reunaehdot asettava perusta, talous ja julkishallinto välineitä
ja kansalaisyhteiskunta tärkeä resurssi ja konteksti tavoitteelle. Eri tekijät ovat
mallissa vuorovaikutuksessa keskenään. Ristiriitaisuudet ja negatiiviset
heijastusvaikutukset eri tekijöiden välillä aiheuttavat kestävyyteen liittyviä
ongelmia.
Vuorovaikutuksessa
esimerkiksi
yritysten
strategiat
ja
toimintakäytännöt vaikuttavat yksilöiden hyvinvointiin, julkishallintoon ja
ympäristöön, samoin kuluttajien valinnat vaikuttavat muihin kestävän
hyvinvoinnin tekijöihin ja niiden toimintaan (Hämäläinen 2013, 5-6).
Yhteiskunnallinen epävarmuus ja monimutkaisuus ovat Sitran julkaisun
mukaan nousseet uudelle tasolle käynnissä olevassa historiallisessa
murroksessa. Tämä aiheuttaa valtioille uusia hallinnan haasteita, jotka liittyvät
julkishallinnon muuttuvaan yhteiskunnalliseen rooliin suhteessa muihin
hallinnan tapoihin, kuten markkinoihin ja kansalaissektoriin. Globalisaatio on
siirtänyt poliittista valtaa kasvottomille kansainvälisille markkinoille ja
ylikansallisille
instituutioille,
kuten
Euroopan
Unionille
ja
Maailmankauppajärjestölle. Lisäksi ylikansallisella tasolla ei ole hyvin
toimivia demokraattisia instituutioita. (Hämäläinen 2013, 11-12.)
Yhteiskunnan teknis-taloudellisen perustan, luonnonympäristön ja ihmisten
hyvinvointitarpeiden muutoksessa tarvitaan vakiintuneiden poliittisten
lähtökohtien uudelleenarviointia. Sitran julkaisussa ehdotetaankin muiden
keinojen muassa osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvia hallintatapoja,
joihin kuuluvat esimerkiksi vertaisverkostot, osuuskunnat, julkisen ja
yksityisen sektorin kumppanuusmallit. Niiden etuina nähdään paikallisten
vahvuuksien ja erityisosaamisen hyödyntäminen, yksilöiden taitojen ja
sosiaalisten suhteiden vahvistaminen, kansalaisten aktivointi ja heidän
motivaation ja voimavarojen hyödyntäminen, paikalliseen kokeiluun ja
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innovointiin kannustaminen, hyvinvoinnin edistäminen psykologisia ja
sosiaalisia tarpeita tyydyttämällä sekä paikallisten kannattavien ratkaisujen
tarjoaminen julkishyödykkeitä koskeviin ongelmiin ja vielä demokratian
vahvistaminen lisäämällä siihen aktiivisen paikallisen ja osallistavan tason.
Julkishallinto voi omalta osaltaa tukea kestäviä ratkaisuja tarjoamalla erilaisia
vuoropuhelun, yhteistyön ja kokeiluhankkeiden välineitä. Se voi myös avata
julkisen sektorin prosesseja ja toimintoja, jotta kansalaiset voivat osallistua
niiden kehittämiseen, levittää kokeilujen parhaita tuloksia ja voimaannuttaa
kansalaisia tukemalla heille räätälöityjä palveluita. Työelämässä yksilöiden
voimaantuminen
puolestaan
riippuu
hyvin
pitkälle
organisaation
toimintamalleista, kannustimista ja johtamisesta. Nykyinen yritysten
hallintomalli painottaa lyhytaikaisia voittoja ja omistaja-arvon maksimointia,
eikä näin ollen tue kestävää kehitystä riittävällä tavalla. Kestävämpi malli
yritysten uudeksi hallintoparadigmaksi voisi olla sidosryhmämalli, jossa
yritysten sidosryhmien edut otettaisiin tasapainoisemmin huomioon. Malli
vastaisi
yritysten
kilpailukyvyn
kannaltakin
tuotantoprosessien
monimutkaistumisuuteen, keskinäisriippuvuuden ja avoimuuden kasvuun sekä
sidosryhmien liikkuvuuden kasvuun, esitetään Sitran julkaisussa. Kestävänä
kilpailuetuna mallissa nähdään tällöin yrityksen houkuttelevuus eri
sidosryhmille, luottamuksen edistäminen ja pitkäaikainen yhteistyö, joita
kilpailukykyisessä liiketoiminnassa tarvitaan. (Hämäläinen 2013, 14-15, 20.)

2.2

Identiteetti ja sosiaalinen muutos

Identiteetit ja niiden määrittely on ollut pinnalla eri tieteenalojen keskusteluissa
useampia vuosia. Syyksi on usein katsottu se, että ne ovat muuttuneet
ongelmallisiksi tai niihin kohdistuu muutospaineita. Identiteettiin kohdistuvan
tarkastelun kautta halutaan ymmärtää, mitä ympäristössä tapahtuva muutos
merkitsee yksilöille. Tilanteessa, jossa käsitys itsestä on joutunut ristiriitaisten
voimien kohteeksi tai kokonaan kyseenalaiseksi, vaaditaan yksilöiltä tai
yhteisöiltä identiteettityötä tai –neuvotteluita. Niiden avulla mahdollistuu
identiteetin uudelleenmäärittely. (Eteläpelto 2009, 93-94.)
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Tutkielmassa sitoudutaan identiteetin ja työhön liittyvän identiteetin
määrittelyihin, jotka ottavat huomioon muutoksen ja toimijuuden mutkikkaassa
ympäristössä. Anneli Eteläpelto (2009, 90) on kuvannut työhön liittyvää
identiteettiä laajana ja monitasoisena ihmisen ja työn välisenä suhteena. Käsite
kattaa ammattialan yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen käytännön.
Lisäksi siihen kietoutuu yksilön rakentamat merkitykset ja käsitykset työn
asemasta elämässä sekä työn arvoista ja eettisistä sitoumuksista. Eteläpelto
kuvaa työhön liittyvää identiteetin suppeampana parina ”työidentiteettiä”, jota
vieläkin spesifimpejä termejä ovat ”ammatillinen identiteetti” tai ”ammattiidentiteetti”.
Identiteettiä koskeva teoria on jakautunut useaksi suuntaukseksi (Eteläpelto
2009, 101-103; Saastamoinen 2009, 12). Nykyisin identiteettiä koskevat
keskustelut tiivistyvät postmodernista käsityksestä poikkeavan, realistisen
identiteettiteorian ympärille, ja se on myös tätä tutkielmaa ohjaava näkökulma.
Erotuksena diskursiivisessa avaruudessa operoivalle postmodernille, puhtaan
sosiaalisen konstruktionismin mukaiselle identiteettikäsitykselle, realistinen
identiteettiteoria ottaa muiden identiteettiin liittyvien määritelmien ohella
huomioon 1. ruumiilliseen ja sosiaaliseen henkilöhistoriaan perustuvan
merkityksen sosiaalisille tilanteille ja toiminnalle, 2. materiaalisen maailman
sosiaalisten konstruktioiden mahdollistajana ja rajoittajana sekä 3.
yhteiskunnan ja kulttuurin valtarakenteet ja instituutiot sekä niistä johtuvan
rakenteellisen epätasa-arvon. (Åkerblad 2014, 23; Eteläpelto 2009, 103;
Saastamoinen 2009, 13-14).
Mikko Saastamoinen esittää realistisen identiteettiteorian keskeisen edustajan
Paula M. L. Moyan (2006) näkemyksen perustuvan muun muassa seuraavaan
referoituun määrittelyyn: näkemyksen tavoitteena on nähdä subjektiiviset,
ulkoapäin määritellyt identiteetit dynaamisessa suhteessa toisiinsa siten, että
sosiaalisten kategorioiden ja rakenteiden ei nähdä täysin määrittelevän ihmistä,
mutta niistä ei kuitenkaan voida olla täysin vapaita. Identiteettejä ei siis voida
vain luoda toiveiden mukaisesti, eivätkä rakenteet määrää niitä, vaan
todellisuutta voidaan muuttaa yhdessä muiden ihmisten kanssa. Realistisen
identiteettiteorian keskiössä on myös ihmisen kyky tulkita elämäänsä; nämä
tulkinnat puolestaan voivat epistemologisesti olla oikeita, vääriä tai siltä väliltä.
Kokemus identiteetistä ja ympäröivästä maailmasta voi myös muuttua.
Realistinen painotus pitää syrjäytymisen ja alistamisen kokemuksia
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identiteetissä rakenteiden muuttamisen ja toiminnan kannalta etuoikeutettuina.
Tällöin esimerkiksi kokemukset epävarmuudesta ja mielivaltaisuudesta
työelämässä tuottavat tietoa siitä, kuinka yhteiskunnalliset rakenteet toimivat.
Täten näkemys myös mahdollistaa muutosta. (Saastamoinen 2009, 14-15.)
Subjektin rooli toimijana

Tutkielman näkökulmasta kiinnostava käsitteellinen yhteys liittyy identiteetin,
hyvinvoinnin ja habituksen määritelmiin. Erik Allardtin hyvinvoinnin
osatekijöiden jaottelussa habituksella on ruumiillinen sosio-historiallinen
aspekti, joka lähenee identiteettiä (Allardt 1976). Anneli Eteläpellon mukaan
identiteetti rakentuu aina yksilöllisen ja yhteiskunnallisen keskinäisessä
riippuvuussuhteessa ja vuorovaikutuksessa (Eteläpelto 2009, 13).
Subjektiuden käsite siis perustuu identiteetin käsitteeseen, jolla on yksilöllisiä
ja sosiaalisia merkityksiä. Sosiaaliset merkitykset liittyvät institutionaalisiin,
normatiivisiin ja diskursiivisiin käytäntöihin, jotka puolstaan ovat yhteydessä
yksilöllisiin identiteetteihin. Sosiaalisina käytäntöinä voidaan pitää esimerkiksi
ammatteja, jotka ovat järjestäytyneet ja joita myös arvotetaan. Identiteetin
toinen puoli liittyy siihen, kuinka ihmiset esittävät itsensä sosiaalisissa
ympäristöissä tietyn ammatin edustajana, johon he ovat samastuneet ja johon
he haluavat muiden silmissä kuulua. Esittäminen on tulosta siitä, miten yksilöt
neuvottelevat itsensä suhteessa siihen, mitä he tekevät ja miten he sen tuovat
esille. (Eteläpelto 2009, 122.)
Eteläpellon mukaan empiirisin tutkimuksin on osoitettu, että sosiaalisen ja
persoonallisen väliset suhteet ja subjektin asema ja neuvotteluvara näiden
suhteiden sisällä ovat kaikki yhtä lailla tärkeitä tekijöitä, eivät vain sosiaalinen
ja persoonallinen. (Eteläpelto 2009, 124.)
Rajaton työ subjektiuden muokkauksena

Eteläpelto on esittänyt Tara Fenwickin (2006) näkemyksiin perustuen, että
itsensä työllistämiseen perustuvat rajattomat työt edustavat työmarkkinoiden
kaipaamaa joustavuutta. Rajattomilla töillä tarkoitetaan esimerkiksi työn
muotoja, kuten vuokra-, sopimus- ja projektitöitä, joissa organisaatio tai
työsuhteen ehdot eivät aseta työlle selkeitä rajoja. Työuran rakentamisen ja
työhön kiinnittymisen näkökulmasta nämä työt ovat kuitenkin monimutkaisia.
(Eteläpelto 2009, 130.)
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Tara Fenwickin mukaan rajattomassa työssä tarvitaan jatkuvaa itsen
määrittelyä. Tapuksissa, joissa työntekijällä ei ole pysyvää subjektiasemaa
työorganisaatiossa, hän joutuu elämään tästä johtuvassa epävakaudessa.
Rajattomassa työssä myös vaaditaan tietoisuutta siitä, kuinka oma
subjektiasema rakennetaan. Tällöin rajattomassa työssä luovuuden ja vapauden
vastakohtina näyttäytyvä marginalisoituminen ja riistosuhde. Jälkimmäisten
seurauksia ovat kodin ja työn rajojen hämärtyminen sekä itsen muokkaaminen.
Tietoisuudella ja toimijuudella on merkittävä asema; oppiminen merkitsee
myös poliittisen toimijuuden käyttöön ottamista organisaatioissa ja
työtoiminnassa. Fenwick korostaa, että ajattelu, jossa poliittinen toiminta
nähdään vain yhteiseen taisteluun kuuluvana solidaarisuutena, ei huomio työn
muotojen muuttumista ja rajattomia töitä tekevien määrän kasvua. Seurauksena
ei nähdä myöskään rajattomissa töissä muotoutuvia uusia identiteetin ja
subjektiuden muotoja. (ks. Eteläpelto 2009, 130; 136.)

Ammattiin liittyvän identiteetin rakentaminen rajattomissa töissä on itsessään
kiinnostava tutkimusaihe. Tässä tutkielmassa pyritään tarkastelemaan
edeltävän kappaleen huomion mukaisesti työhön liittyvää identiteettiä työssä,
jossa on sekä vahvat ammatilliset perinteet ja organisaatiot että rajattoman työn
yleistymässä olevia piirteitä. Aihe on opinnäytetyölle haastava ja laaja, ja siinä
olisi mielestäni
sijaa
kattavammalle tutkimukselle.
Yhteiskunnan
muutosprosessit vaikuttavat yksilöiden identiteettityöhön, sillä ne kohdistavat
muutospaineita perinteisiin identiteettikokemusta jäsentäneisiin rakenteisiin
(Saastamoinen 2009, 12).

2.3

Sosiaaliset liikkeet ja identiteetti

Yhteiskunnallisten liikkeiden tarkasteluissa on perinteisesti tehty ero kollektiivisen
toiminnan ja yhteiskunnallisen liikkeen välillä. Kollektiivinen toiminta ei vielä
muodosta yhteiskunnallista liikettä, mutta se kuuluu yleensä liikkeen määritelmiin.
Kollektiivista toimintaa voidaan pitää yhteiskunnallisen liikkeen osatekijänä, ja se
on yhteisesti tiedostettua ja jaettua päämäärää tavoittelevan ryhmän
yhteistoimintaa. Haastava kollektiivinen toiminta taas liittyy kaikkiin
yhteiskunnallisiin liikkeisiin, protesteihin ja vallankumouksiin. Yhteiskunnallista
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liikettä puolestaan voi tarkastella kollektiivisen toiminnan yhtenä erityismuotona.
Yhteiskunnallisen liikkeen käsite on käyttölaajuudeltaan ollut hajanaista. Alberto
Meluccin määritelmässä yhteiskunnallinen liike kollektiivisena toimintana luo
solidaarisuutta, ilmentää ristiriitaa ja pyrkii murtamaan sen järjestelmän
yhteensopivuuden rajoja, jonka puitteissa toiminta tapahtuu. (Rasimus 2006, 5967).
Av-kääntäjien liikehdinnässä tai työtaistelussa ei siis varsinaisesti ole kyse
yhteiskunnallisesta liikkeestä, sillä siinä ei pyritä rikkomaan järjestelmän
yhteensopivuuden rajoja levittämällä konfliktia laajemmalle yhteiskuntaan
vaan ilmentämään ristiriitaa (Rasimus 2006, 67). Liikkeenomaisuutta on
kuitenkin nähtävissä av-kääntäjien työtaistelun liittämisessä osaksi globaalin
kapitalismin vastaista laajempaa liikehdintää, mikä näkyy esimerkiksi avkääntäjien yhdistäytymisellä muiden itsensä työllistävien asioita ajavien
tahojen kanssa tai viittauksilla prekaareihin av-kääntäjien foorumilla. Avkääntäjät ovat ajaneet asiaansa enimmäkseen yhdessä liittojen kanssa ja pitäen
silmällä myös yritysten etuja. Jopa MTV:n liikkeenluovutuksessa
irtisanoutuneet av-kääntäjät jatkavat työtaistelua ja siihen liittyvää diskurssia
organisaatioille alisteisena. Kyseessä ovat sekä työpaikat että laajemmin
yhteiskuntaa koskevat asiat.
Alberto Melucci (1996, 2) on lähestynyt kollektiivista toimintaa ja liikkeitä
prosessina, jossa jatkumon toisessa laidassa ovat sosiaalisen ryhmän esittämät
protestit ja vastarinta ja toisessa massaliikkeen synty ja laaja kollektiivinen
mobilisaatio. Meluccin mukaan nykyajan liikkeet arvioidaan usein sen
mukaan, minkälainen niiden kapasiteetti on joko modernisoida instituutioita tai
tuottaa poliittista reformia. Tällainen ratkaisukeskeinen, oireen hoitoon
tähtäävä, lähestymistapa on vastakkainen kuulevalle lähestymiselle, jossa
liikeen sanomaa ei redusoida pelkiksi poliittisiksi ulottuvuuksiksi. Voikin
ajatella, että av-kääntäjien sanoma on syvemmällä kuin mitä pelkällä
työehtosopimuksella voidaan saavuttaa. Sanoman sisältönä ovat muutokseen
tähtäävät toimet: esimerkiksi tunnustuksen perääminen, oikeudenmukaisuus ja
hyvinvoinnin lisääminen, jotka ovat löydettävissä myös toisenlaisten
liikehdintöjen sanomista, ja joiden tavoittelemisessa tarvitaan laajempaa ja
toisaalta erityiskysymyksissä paikallista yhteisymmärrystä.

33

”Contemporary movements are prophets of the present.What they possess is not the force of the
apparatus but the power of the word. They announce the commencement of change; not, however,
a change in the distant future but one that is already a presence. They force the power out into the
open and give it a shape and a face. They speak a language that seems to be entirely their own, but
they say something that transcends their particularity and speaks to us all. ” (Melucci 1996, 1)

Myös Manuel Castells näkee “uutta maailmanlaajuista järjestystä” vastustavat
sosiaaliset liikkeet reaktioina ja mobilisaatioina – yhteiskunnan oireina, jotka
saavat erilaisia ja yllättäviäkin muotoja ja etenemistapoja. Sosiaalisen liikkeen
määritelmä on Castellsilla täten yksinkertainen. Sosiaaliset liikkeet on
ymmärrettävä niiden omilla ehdoilla; ne ovat, mitä ne sanovat olevansa.
(Castells 1997, 69). Sosiaalisen liikkeen kolmena periaatteena voi Castellsin
mukaan erottaa esimerkiksi Alain Tourainen tapaan identiteetin, vastustajan ja
yhteiskunnallisen tavoitteen. (Castells 1997, 70-71).
Av-kääntäjien asiassa on erotettavissa ainakin erityinen kollektiivinen
identiteetti, jonka osia ovat ammatillinen identiteetti ja globaalin kapitalismin
nurjia puolia vastustaviin liikkeisiin liittyvä identiteetti. Kollektiivista
identiteettiä pidetään välttämättömänä mobilisaatiolle (esim. Husu 2013, 1016). Vastustajana av-kääntäjien asiassa näyttäytyy aineistojen perusteella osa
av-käännöksiä tuottavista monikansallisista käännöstoimistoista. Näistä
nimeltä mainittiin etupäässä Suomen markkinoilla BTII (nyk. BTI Studios) ja
SDI Media. Laajemmin vastustajana ilmenee globaalin kapitalismin kielteiset
puolet. Yhteiskunnallisia tavoitteita ovat työsehtosopimisella saavutettava
työrauha ja työlaadun kohentuminen, joka palvelee myös av-tekstitysten
yleisöä. Yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi voi katsoa myös työsopimuksella
vahvistettavat palkkiotaso ja työehdot, jotka vaikuttavat av-kääntäjien ja heidän
perheidensä hyvinvointiin.
Anna-Mari Husu on väitöskirjassaan tutkinut sosiaalisia liikkeitä, erityisesti
identiteettiliikkeitä liittäen ne luokkaan ja valtaan Pierre Bourdieun teoreettisen
välineistön avulla. Sosiaalisissa liikkeissä on Husun mukaan kyse vastarinnasta
ja muutoksesta, jonka tarve ilmaistaan yhteiskuntaa kyseenalaistavilla
mielipiteillä ja arvoilla. Muutoksen kohteina voivat liikkeiden tutkimuksen
mukaan olla poliittiset, kulttuuriset tai arkipäiväiset rakenteet. (Husu 2013, 9.)
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Husu ehdottaa, että luokka voitaisiin liikkeiden tutkimuksessa ymmärtää
resurssina, joka vaikuttaa liikkeiden toimintaan ja menestykseen. Bourdieun
mukaan habitus, sosiaalinen asema ja pääoman lajien määrä ja suhde
vaikuttavat vahvasti liikkeiden toiminnassa. Bourdieulainen valta
jokapäiväiseen elämän suhteisiin ja rakenteisiin liittyvänä jaotteluihin,
kokemiseen ja toimintaan liittyvänä tekijänä luo liikkeiden tutkimuksen
kannalta yhteyden arkipäivän politiikkaan. Lisäksi Bourdieun sosiologia
edesauttaa näkemään kuinka henkilökohtainen muutos on sosiaalisen liikkeen
aikaansaannosta, sillä liikkeen ponnistelut voi ymmärtää habituksen ja
toimijoiden dispositioiden muutoksina. (Husu 2013, 12.)
Bourdieun sosiologia on yleisesti tunnustettu emansipatoriseksi. Sen avulla voi
tehdä näkyväksi ja muuntaa, purkaa tai säilyttää sosiaalisia pakkoja ja
itsestäänselvyyksiä, kuten sosiaaliset liikkeetkin Husun (2013, 28) mukaan
tekevät. Bourdieun keskeiset käsitteet kenttä ja habitus pyrkivät kumoamaan
rakenteen ja toimijuuden välisen dualismin. Habituksen käsite perustuu
sosiaalisten rakenteiden ja sosiaalisten toimijoiden kognitiivisten rakenteiden
väliseen vastaavuuteen. Bourdieun mukaan sosiaalinen todellisuus ilmenee
kahdesti: objektiivisessa ulkomaailmassa (kentissä) sekä mentaalisissa
skeemoissa (habituksissa), Husu toteaa. Täten subjektiivisessa piilee
kollektiivinen. Pyrkimättä menemään pidemmälle Bourdieun tunnettujen
sosiologisten käsitteiden avaamisessa, voi tässä yhteydessä kuitenkin todeta,
että habitus tuo arkipäivän politiikan sosiaalisten liikkeiden ohella myös
muunlaiseen kollektiivista identiteettiä ja toimintaa sisältäviin ilmiöihin, ja se
on avain kollektiivisen identiteetin, vastarinnan ja henkilökohtaisen muutoksen
ja voimaantumisen teoreettisessa ymmärtämisessä. Lisäksi av-kääntäjien
joukon ja heidän ponnistelujensa tarkasteleminen keskiluokan yhteydessä
auttaa osaltaan huomaamaan heidän käytössään olevat resurssit, joita ilman
protesti olisi ehkä jäänyt lyhytkestoisemmaksi.
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3

Tutkielman toteutus

Tutkielma sijoittuu kvalitatiivisen tutkimuksen perinteeseen. Tutkimuskohteena
ovat av-kääntäjien tulkitsemat kulttuuriset merkitykset, joita tavoitellaan
pääasiassa haastattelututkimuksen keinoin. Tausta-aineistoissa äänessä ovat
niin ikään av-kääntäjät tai heidän asiaansa edustavat osapuolet. Sosiaalisen
konstruktionismin mukaisesti tulkintoja tarkastellaan sosiaalista todellisuutta
muovaavina vuorovaikutuksellisina puhetekoina (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2006).
Vaikka av-kääntäjien tulkinnossa on usein viittauksia työnantajien
(mediayhtiöt ja käännöstoimistot) intresseihin, ei niihin tässä tutkielmassa ole
muuta väylää kuin av-kääntäjien tulkintojen kautta, kolmea esimerkkinä olevaa
liitettä lukuun ottamatta. Tämä johtuu aiheen rajauksesta ja myös siitä, ettei
kyseisten osapuolten esittämää puhetta aiheesta lehtiartikkeleiden niukkoja
kommentteja ja tiedotteita lukuun ottamatta ollut juurikaan saatavilla.
Av-kääntäjien tulkintoja esille tuovia aineistoja tässä tutkielmassa edustavat
kuuden henkilön teemahaastattelut sekä av-kääntäjien julkiselta internetsivustolta, av-kääntäjien foorumilta, poimitut kirjoitukset. Aiheeseen
perehtyminen on tapahtunut myös av-kääntäjiä edustavien liittojen (Suomen
Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat) aihetta koskeviin tiedotetekstejä ja muita
tekstejä lukemalla. Av-kääntäjiin liittyvät blogikirjoitukset ja useiden eri
tyyppisten julkaisujen artikkelit ovat olleet osaltaan luomassa käsitystä
aihepiiristä.
Tutkielman kiinnostus kohdistuu av-kääntäjien esittämiin tulkintoihin
ammatistaan sen reunaehtojen murroksessa. Työn tavoitteena on näiden
tulkintojen analyysin kautta monipuolistaa teorian, tutkimuskysymysten ja
aineistojen ohjaamaa tietoa av-kääntäjien kamppailussaan tuottamista
merkityksistä. Tämä tapahtuu ottamalla sosiologisen tarkastelun kohteeksi avkääntäjien tulkinnat ammatistaan ja työtaistelusta, ja sijoittamalla ne
keskustelemaan uuden työn käsitteen värittämän työelämäpuheen kanssa, jossa
voi nähdä säikeitä myös laajemmin vallitsevasta turboglobalisaatiopuheesta
(Siltala 2004) sekä kapitalismin tulevaisuutta pohtivasta puheesta (Wallerstein
ym. 2013).
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Ammatti-identiteettiä lähestytään kollektiivisen, ammattiin ja työhön liittyvän
identiteetin näkökulmasta. Tutkielmassa av-kääntäjien viimeaikaisen
järjestäytymisen tulkitaan vaikuttaneen vuorovaikutteisesti ammatillisen
identiteetin kanssa ja niiden vahvistaneen toisiaan. Ammatti-identiteettiä
tarkastellaan tämän vuoksi tutkielmassa osana kollektiivista toimintaa, jossa on
nähtävissä yhtäläisyyksiä yhteiskunnallisten liikkeiden liikkeiden toiminnan
kanssa. Liikkeiden tutkimuksen suuntaan avaa yhteyden Anna-Mari Husun
(2013) väitöskirjassaan esittämä kokonaisvaltainen lähestymistapa sosiaalisiin
liikkeisiin, joka perustuu Pierre Bourdieu’n vallan teoriaan ja käsitteiden
soveltamiseen identiteettiliikkeiden tutkimuksessa.
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö KvaliMOTV:ssa
esitetään Pertti Töttöä (2004) mukaillen, että laadullisella, sen paremmin kuin
muullakaan tieteellisellä tutkimustavalla, ei voida saavuttaa ilmiötä
kokonaisuudessaan. Tutkimus voidaan kuitenkin suunnitella siten, että se
kykenee tavoittamaan ilmiön monipuolisuuden lisäksi siihen liittyviä syyseuraussuhteita
(Saaranen-Kauppinen
&
Puusniekka
2006).
Syyseuraussuhteiden hahmottamiseen pyritään väljästi myös tutkielmassa
käyttämällä työn, identiteettien ja liikkeiden tutkimuksen teoriaa sekä Allardtin
kolmijakoa yhteiskunnan perustekijöistä (Allardt 1983), ja yhdistämällä näitä
ohjaavia aineksia aineistossa esiintyvien tulkintojen analyysiin. Näkökulma
tutkielmassa on siten av-kääntäjien ammatti-identiteettiin liittämissä
monitahoisten tulkintojen kulttuurisissa verkostoissa, joissa osoitetaan vastuuta
eri tahoille. Analyysissä tutkielman päämääränä on av-kääntäjien tulkintoja
tarkastelemalla paikallistaa niistä arkitodellisuutta, kuten tapahtumia ja niiden
koettua seurauksia sekä inressinäkökulmia, jotka liittyvät ammattiin ja siinä ja
sen puolesta toimimiseen.
Ajallisesti tutkielman aineiston keruu on toteutettu teemahaastatteluiden osalta
vuodenvaihteessa 2010-2011 (n=4) ja loppuvuonna 2013 (n=1). Taustaaineistoa on kerätty tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Aineiston keruussa on
tarkoituksena ollut kattaa mahdollisimman laajasti ajankulku av-kääntäjien
verkossa tapahtuneen yhdistäytymisen alkusysäyksenä olleen av-kääntäjät.fi –
sivuston perustamisesta (2009) ja työehtosopimusneuvotteluiden alkamisesta
(2010) lähtien nykypäivään (2014).
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3.1

Sosiaalisen konstruktionismin viitekehys

Tutkielma sijoittuu sosiaalisen konstruktionismin ja diskurssianalyysin
viitekehyksiin, jotka ovat itsessään laajoja kattokäsitteitä erityyppisille
metodivalinnoille. Kirsi Juhila (2002, 160-198) on Diskurssianalyysi liikkeessä
–teoksessa esittänyt, että konstruktionismin eri suuntausten - ontologisen ja
episteemisen konstruktionismin - suhdetta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
esitettyjen konstruktioiden takana mahdollisesti vaikuttavaan todellisuuteen ei
ole
välttämätöntä
mieltää
pysyväksi
tutkimukselliseksi
maailmankatsomukseksi, vaan tutkimuksesta toiseen on mahdollista valita eri
konstruktionismien välillä, riippuen tutkimuksen kysymyksenasettelusta.
Tämän tutkielman näkökulmaksi on valittu ontologinen konstruktionismi ja sen
kontekstuaalisen konstruktionismin koulukunnan edustamat näkemykset.
Sosiaalisen konstruktionismin mukaan sosiaalinen todellisuus rakentuu
kielellisessä vuorovaikutuksessa. Lähestymistavan mukaan absoluuttisten
totuuksien sijaan vallitsee erilaisia selitystapoja ja kertomuksia. Sosiaalisen
konstruktionismin
kattokäsitteen
eri
suuntauksia
yhdistää
niiden
tutkimuskohde: kieli, joka ymmärretään suhteelliseksi, käyttäjistään
riippuvaiseksi, tilannesidonnaiseksi, seurauksia tuottavaksi ja sosiaalisen
elämän kannalta merkitykselliseksi tekijäksi (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2006).
Ontologisessa konstruktionismissa tutkimuskohdetta ei palauteta kokonaan kieleen,
vaikka se onkin tutkimuskohteena. Kielen ulkopuolelle oletetaan ei-diskursiivisia
maailmoja, jotka voivat olla esimerkiksi yhteiskunnallisten instituutioiden,
instituutioiden, mielen tai ruumiin maailmoja. Diskurssianalyysissa selvitetään,
miten maailmoja erilaisissa kielen käytännöissä rakennetaan sekä pohditaan eidiskursiivisten maailmojen ja diskursiivisten käytäntöjen välistä vastaavuutta.
(Juhila 2002, 162-163)
Kontekstuaalisen konstruktionismin mukaan sosiaalisia ongelmia ei voi täysin
palauttaa teksteissä ja puheissa rakennettuihin tulkintoihin, sillä
tulkinnallisuudestaan huolimatta ongelmat ovat myös todellisia. Tutkimuksen
tehtävänä on arvioida kielellisten määrittelyjen paikkansa pitävyyttä
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esimerkiksi tilastollisella todentamisella, selittämällä niitä erilaisilla
rakenteellisilla intressinäkökulmilla
tai vertaamalla niitä ihmisten
arkitodellisuuteen, esittää Kirsi Juhila (2002, 168). Hän on määritellyt
kielellisten aineistojen rajat instituutioiden ja vallan tutkimuksessa koskemaan
kielellisten aineistojen rajojen ylittämään pyrkimistä, sillä puheet ja tekstit
heijastavat instituutioihin ja valtaan sidottua jatkuvuutta silloinkin, kun
asettuvat niitä vastaan (mt., 175.)
Suomessa tilastollista tietoa freelancer-yrittäjänä toimivien av-kääntäjien
tuloista ei toistaiseksi löydy. Tilastokeskus kuitenkin tutkii parhaillaan ensi
kertaa itsensä työllistäviä. Elokuussa 2013 käynnistyneessä tutkimuksessa
kerätään tietoja 2000:lta yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai
apurahalla työskentelevältä 15 - 64-vuotiaalta henkilöltä. Tutkimuksen
ensimmäiset tulokset julkistetaan syksyllä 2014.
Tutkielmassa tarkastelu kohdistuu mikrososiologiseen ulottuvuuteen:
kulttuurisiin, vuorovaikutuksessa rakentuviin tulkintoihin av-kääntäjien
tilanteesta, tai sosiaalisen konstruktionismin sanaston mukaisesti puhetekoihin.
Toisaalta diskurssianalyysin periaatteiden mukaisesti tarkastelu pyritään
ulottamaan myös niihin jatkuviin vallan rakennelmiin, joihin aineistossa
konstruoituvat merkitykset viittaavat.
Syy tutkimuksellisen painopisteen valinnassa on tutkimusaineiston
saatavuudessa ja sen monipuolisuudessa, mutta myös av-kääntäjien aloittaman
työtaistelukeskustelun lähtökohdissa; av-kääntäjien sivusto perustettiin
palvelemaan verkostoitumis- ja tiedotustarpeita tilanteessa, jossa av-kääntäjät
kokivat
ammatissaan
vallitsevassa
tilanteessa
ristiriitaisuuksia.
Teemahaastatteluissa ja av-kääntäjien sivustolla av-kääntäjien työn ehdoista
keskustellaan ammatilliselta tasolta lähtien; toimeksiantajapuolen intresseistä
av-kääntäjien
työn
ehtoja
koskevien
vallitsevien
merkitysten
kyseenalaistaminen ei ole lähtöisin. Tämän vuoksi oli kiinnostavaa valita
tutkielman kohteeksi av-kääntäjien itsensä tuottamat tulkinnat tilanteestaan,
sillä niiden kautta voi tarkastella myös muita yhteiskunnan yksilöihin
vaikuttavia rakenteita.
Aihe tutkielmaan tarkentuikin alunperin tutustumisesta av-kääntäjien
tilanteeseen ja heidän verkostoitumiseensa työehtojen ja ammatin statuksen
kohottamiseksi.
Tutkielman
tekemisen
näkökulmasta
av-kääntäjien
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tulkinnoissaan
konstruoimat
merkitykset
näyttäytyivät
haasteellisen
monipuolisina. Aineiston tulkinnoissa on viittauksia erilaisiin tekijöihin, jotka
asettavat av-kääntäjän työlle reunaehtoja. Sen vuoksi niitä oli mielekästä
lähestyä sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta, jossa kieli muun muassa
viittaa havaintoihin, joita ihmiset tekevät aineellisesta todellisuudesta ja
koostuu luokista ja luokituksista, jotka järjestävät havaintoja mutta auttavat
myös niiden tekemisessä sekä on vuorovaikutuksen väline, jonka monet
käsitteet viittaavat inhimillisiin tekoihin, tekijöihin ja instituutioihin (Alasuutari
2007, 29-30).

3.1.1 Diskurssianalyyttinen viitekehys
Diskurssianalyysin kohteena eivät ole yksilöt, vaan sosiaaliset käytännöt.
Tavoitteena on tarkastella lähemmin esimerkiksi yksilöiden kielen käyttöä eri
tilanteissa ja kielen käytössä tuotettuja laajempia merkitysrakenteita.
Lausumien nähdään sekä väittävän jotain todellisuuden luonteesta että
rakentavan todellisuutta. (Jokinen ym. 1993, 37.)
Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa selvitetään, miten ihmiset jäsentävät
käsityksiään todellisuudesta. Kohteena ovat siten kulttuuri ja ihmisten
osallisuus kulttuurisissa diskursseissa. (Remes 2004.)
Diskurssianalyysi onkin viitekehys, jonka sisällä analyysia voidaan rakentaa ja
toteuttaa eri tavoin tutkimuksen lähtökohtien mukaisesti. Analyysin tehtävänä
on pyrkiä jäljittämään diskurssien useimmiten piiloon jääviä ristiriitaisia
seurauksia; samalla diskurssilla voi näkökulmasta riippuen olla kielteiseksi tai
myönteiseksi tulkittavia seurauksia (Jokinen ym. 1993, 43).
Tutkielmassa
tukeudutaan
Diskurssianalyysin
aakkoset
(1993)
ja
Diskurssianalyysi liikkeessä (2002) – teosten sekä KvaliMOTV - ja Metodixverkko-oppimisympäristöjen esityksiin diskurssianalyysin periaatteista ja
mahdollisista toteutustavoista. Työhön sopivaksi diskurssin määrittelyksi on
tässä katsottu tiivistys Ian Parkerin tunnetusta erottelusta. Sen mukaan
diskurssi on objektin rakentava lausumien systeemi, jonka voi tunnistaa siitä,
että se realisoituu tekstissä, liittyy objekteihin, sisältää toimijat, on yhtenäinen
merkityssysteemi, viittaa toisiin diskursseihin, reflektoi omaa puhetapaansa ja
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on historiallinen. Parker paikallistaa diskurssit kaikkeen, johon liitetään
merkitys: tekstien ja puheen lisäksi esimerkiksi alakulttuureihin, rakennuksiin
tai pukeutumiseen (Jokinen ym 1993, Parker 1992).
Diskurssianalyysissa kulttuuria tutkitaan ilmiönä, joka todellistuu sosiaalisesti.
Diskurssien analyysissa identifioidaan diskurssit, jotka sisältävät informaatiota
ilmiön luonteesta. Tuo informaatio kuvaa sitä, millaisena todellisuus
diskursseissa näyttäytyy. Analyysissa voidaan pyrkiä esittämään seikat, joista
kulttuurisessa vuorovaikutuksessa vallitsee yksimielisyys ja millä tavoin
yksimielisyys ilmenee. Taustalla on ajatus siitä, että ihmiset luovat diskurssien
välityksellä kulttuuria. (Remes 2004).
Viitekehyksen eri lähestymistavoissa on eroja siinä, miten ihminen ja hänen
mahdollisuutensa määrittää diskurssin muotoutumista ymmärretään.
Ranskalaisen diskurssianalyysin perinteen mukaan todellisuuden luonne on
ensisijainen tutkimuskohde ihmiseen nähden; siinä ollaan enemmän
kiinnostuttu siitä, mitä on tapahtunut ennen kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen
diskursiiviset pelit alkavat. Kuitenkin ranskalaisessa perinteessä ihmisten
kokemus on analyysille tärkeä. Analyysin tehtävä on tuoda esille, miten
diskurssi vaikuttaa kokemustodellisuuden muodostumiseen. Tunteet ja
elämykset ovat siis myös analyysin kohteena, vaikka ne eivät aineistossa
suoraan esiintyisikään. Tulkitsemistavaltaan ranskalainen analyysisuuntaus on
kulttuurikriittinen. (Remes 2004.)
Tutkielmassa
seurataan
ranskalaisen
diskurssianalyysin
perinnettä.
Aineistolähteiden
valinta
ja
merkitys
perustellaan
ranskalaisessa
analyysisuuntauksessa siten, että niiden tulee jäsentää jollain tavalla sitä, miten
ihmisten tulee tulkita kulttuuriaan. Aineistolähteiksi sopivat esimerkiksi
erilaiset organisoivat tekstit ja kielen käytössä esiintyvät normitukset.
Tutkimusaineisto valittiin tutkimuskehyksessä av-kääntäjien kokemusta
silmällä pitäen. Tavoitteena oli päästä kiinni niihin diskursseihin, joiden
välityksellä av-kääntäjät alansa tilannetta tulkitsivat tapahtuneiden käänteiden
myötä.
Aineistoilla voidaan määrittää ilmiön legitimiteetti, minkä vuoksi ne ovat
keskeisessä asemassa. Myös oheisaineistoa voidaan käyttää apuna päättelyssä
diskurssin laadullisen ilmenemisen esittämiseksi. Ranskalaisen suuntauksen
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mukaan julkiset asiakirjat ja niihin verrattavat muut tekstit sisältävät
diskursseja erityisen vahvoina, joten sieltä ne ovat myös löydettävissä.
Tekstiaineisto puolestaan määritellään ranskalaisessa diskurssianalyysissa
siten, että viittaukset diskurssiin ovat löydettävissä tekstin sisältä. Diskursseilla
taas on merkityssuhde tekstin ulkopuoleiseen maailmaan. (Remes 2004)
Liisa Remes (2014) esittää Diskurssianalyysin kolme traditiota –artikkelissaan
diskurssianalyysin orientoituvan joko tutkimaan olemassa olevaa maailmaa tai
luomaan sitä, riippuen valitusta ontologiasta. Ranskalaisen toiminnallisen
tietokäsityksen tuottaman ontologian avulla tutkitaan sitä, miten maailmasta
tuotettu tieto muuttuu diskurssien mukana. Av-kääntäjien kamppailun
diskursiiviseen tarkasteluun diskurssien ja maailman muotoutumisen
näkökulma on siten tässä yhteydessä osuvampi. Ontologian ja epistemologian
välinen suhde perustuu ranskalaisessa diskurssianalyysiperinteessä Remeksen
mukaan siihen, että siinä hahmotetaan diskurssit ja niiden muotoutumisen
prosessit ja tullaan siihen päätelmään, että diskurssien muotoutumisen
lopputulokset siirretään eteenpäin vuorovaikutuksessa. Yhteiskunnan
ohjauksella on prosesseissa merkittävä asema. Yksittäiselle toimijalle
todellisuus näyttäytyy jo ontologisoituna. Tästä syystä ranskalaisessa
perinteessä ihminen nähdään kulttuurille alisteisena, vaikka diskurssit
muodostuvat toiminnassa.
Koska työssä tarkastellaan av-kääntäjien tulkintoja heidän kamppailussaan
alansa puolesta, on analyysitapaa valitessa otettu näkökulma, jonka mukaan
ihminen käsitetään kykeneväksi muuttamaan kulttuuria toiminnallaan.
Aineiston käsittelyssä tämä tarkoittaa sitä, että taustalla on käsitys, jonka
mukaan toimijat tuottavat kulttuuria vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa
(Remes 2014).
Ranskalaisen perinteen mukaista orientaatiota tutkielmassa puoltaa siis myös
suuntauksen kiinnostus diskurssin ilmenemisen ohella myös sen
muuttumiselle. Tutkimuskysymysten asettelu muotoutuu tutkielmassa mitä ja
miten-kysymysten avulla. Niiden avulla pyritään tuomaan ilmi todellisuuden
muotoutumisen strategioita. (Remes 2014.)
Erityisesti diskurssien analyysiä on työssä ohjannut jännitteinen suhde
hyvinvoinnin ja sen jakautumisen taustalla nähdyissä oikeuksissa ja
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velvollisuuksissa. Koska av-kääntäjien tulkinnoilla on kokemuksellinen
puolensa, kyse on henkilöiden ammatista, toimeentulosta sekä omasta ja
mahdollisen elätettävän perheen hyvinvoinnista, oli mielekästä suunnata
tutkimuksellinen kiinnostus myös siihen, miten vastuu ja oikeutus
hyvinvoinnille mielletään.
Diskurssianalyysissa
kuvataan
toimijaulottuvuuksia
identiteetin,
subjektiposition ja diskurssin käyttäjän käsitteillä. Tutkielmassa on käytetty
väljintä käsitettä eli identiteettiä ammatin yhteydessä. Diskurssianalyysissa
identiteetti määritellään tarkoittamaan niitä oikeuksia, velvollisuuksia ja
ominaisuuksia, joita toimijat olettavat itselleen, toisille toimijoille tai joita
muut toimijat olettavat heille. Identiteetit puolestaan muotoutuvat tietynlaisiksi
jokaisessa diskurssissa. (Jokinen ym. 1993, 38-39.)

Sosiaalisen ongelman mukainen kysymyksenasettelu
Av-kääntäjien kamppailussaan esittämissä merkityksissä viitataan ilmiöihin,
jotka sosiaalipolitiikassa voidaan käsittää sosiaalisiksi ongelmiksi. Esimerkiksi
työstä saatava korvaus, työn ehtojen säätely, sosiaaliturva ja koulutus esiintyvät
haastateltavien
puheessa
ilmiöinä,
joihin
kaivataan
nykyisellään
parannusta.Av-kääntäjien tilannetta lähestytään tässä työssä kuitenkin
sosiologisesti, joten sosiaalisen ongelman kysymyksenasettelu jää taka-alalle,
joskin se on pyritty huomioimaan tutkielman muotoilussa taustoittavana
tekijänä.
Sosiaalipolitiikan tutkimuksessa selvitetään yhteiskunnassa ilmeneviä
sosiaalisia ongelmia, niiden vaikutusta hyvinvoinnille ja syitä niiden
esiintymiselle. Hyvinvointiin, työhön, toimeentuloon, koulutukseen ja
yhteiskunnan muutokseen liittyvien tekijöiden kautta av-kääntäjien kamppailu
näyttäytyykin myös sosiaalisena ongelmana, jonka muotoutumiseen
vaikuttavat
poliittinen
päätöksenteko
ja
taloudelliset
rakenteet.
Sosiaalipoliittisesta työelämän tutkimuksesta on lainattu tutkielman
kysymyksenasetteluun ja lähestymistapaan lähtökohta, jonka mukaan työllä ja
hyvinvoinnilla on yhteys, ja jonka tutkimuksella voidaan pyrkiä työelämän
kehittämiseen.
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Hyvinvoinnin ja työn yhteyden kautta tutkielman sosiaalisen ongelman
virittämään kysymyksenasetteluun on otettu mukaan sosiologi Erik Allardtin
esittämiä perustavia yhteiskuntaan liittyviä käsitteellisiä jaotteluita.
Johdannossa esitetyn yhteiskunnan perustekijöiden jaottelun lisäksi myös
Allardtin tunnetuksi tekemä, klassinen hyvinvoinnin määritelmä on erityisesti
sosiaalisen ongelman muotoilun kannalta hyödyllinen av-kääntäjien esittämien
tulkintojen tarkastelussa. Hyvinvoinnin kolme ulottuvuutta ovat Allardtin
mukaan elintaso (having), yhteisöllisyys/suhteet (loving) ja itsensä
toteuttaminen (being). Elintasoon kuuluu sellaisia tekijöitä kuin tulot,
työllisyys, asuminen, koulutus ja terveys. Yhteisöllisyys hyvinvoinnin
ulottuvuutena kattaa henkilösuhteet, ja itsensä toteuttamiseen liittyvät erilaiset
henkisten ja moraalisten arvojen sävyttämät muodot, kuten arvonanto,
poliittiset voimavarat ja harrastaminen (Allardt 1976).
Raija Julkunen (2007, 36-38) puolestaan on kirjoittanut 2000-luvun alun
hyvinvoinnista kansallisena kysymyksenä ja vastuun jakamisesta sen
saavuttamisessa. ”Kun Pohjoismaita nyt 2000-luvun alussa kiitetään, syynä on
niiden (ajateltu) kyky yhdistää menestyvä talous ja hyvinvointivaltio ja
suoriutua tästä myös kansainvälistyneen talouden ja pääoman vapaan
liikkuvuuden oloissa.”, Julkunen esitti pohjoismaisen hyinvoinnin ennen
lamaa. Julkunen esittää ”hyvän kehän” käsitteessä, miten yhteiskunnan eri
ulottuvuudet: kansantalous, sosiaalinen prinsiippi ja julkinen valta ovat
Pohjoismaissa sovitettu yhteen. Hyvä kehä kuvastaa Julkusen mukaan
summapeliä, jossa taloudellisten erityisintressien suhde on positiivinen.
Yleinen usko hyvään kehään on puolestaan saanut kompromissina aikaan
esimerkiksi 1930-luvulla työehtosopimusjärjestelmän vakiintumisen. Mikä
2000-luvulla on aiheuttanut uhkaa kansalliselle edulle ja yhteiskunnalle, on
enevässä määrin taloudellinen, ei ulkopoliittinen. Täten Pohjoismaissa,
Suomesssa kuitenkin vähemmän huomattavasti, on muodostettu konsensusta,
jossa talouselämän intressit pyritään esittämään yhteisenä kansallisena etuna,
Julkunen summaa 2000-luvun muutoksia. Hänen mukaansa eliittien kyky
konsensuksen ja muutosimperatiivien luomiseen on keskeinen ehto pienten
maiden sopeutumiselle ja hyvinvointivaltion mukauttamiselle kansainväliseen
talouteen. Yhteistyö, jossa ammattiyhdistykset ja vasemmisto on Suomessa
1960-luvulla tunnustettu, on Julkusen mukaan maksanut itsensä kriittisissä
kohdissa takaisin. ”Kun talouselämä perää yhteiskunnalta vastuuta yrityksiä
kohtaan heittäen takaisin sille osoitetun yhteiskuntavastuun pallon, kaikki
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vertaileva tieto osoittaa valtion kyllä kantaneen vastuuta tästä erityisintressistä
ja toivonut sen edelleen muuntuvan yhteiseksi hyväksi ja eduksi.”
Julkunen (2007, 251-253) kuvaa viimeksi kuluneita kahtakymmentä vuotta
sellaisina, että ne ovat tuottaneet tieteellis-käytännöllisen murroksen sekä
valtion tai julkisen vallan tavoissa ohjata itseään että valtion ja yhteiskunnan
suhteissa. Julkunen puhuu ”vastuunosoittamisen yhteiskunnasta”; vastuuta
osoitetaan, ei ainoastaan yhteiskunnalle, vaan ”yksilöidyille tahoille, kunnille,
viranomaisille, johtoasemassa oleville, työnantajille, yrityksille, työntekijöille,
työnhakijoille, perheille, vanhemmille, omaisille, jokaiselle omaa vastuuta tai
vastuunottoa”. Vastaavasti myös hyvinvointipolitiikassa vastuu erotellaan eri
lajeiksi. Julkunen muotoilee vastuunoton olevan kansalaisuuden tai
toimijuuden uudelleenmuotoilun ytimessä, ja näkee vastuudiskurssissa
yhtäläisyyksiä toisiin vastaaviin uusiin nimeämisiin: aktiiviyhteiskunta,
vaikuttavuusyhteiskunta, arviointi- ja auditointiyhteiskunta ja projekti- ja
sopimusyhteiskunta, jotka viittaavat samaan hallinnan muutokseen. Julkunen
avaa vastuunosoittamisen yhteiskunnan kolmeen eri kokoavaan näkökulmaan:
uusiin hallinnan muotoihin, tähän limittyvään demokratiaan ja kolmantena
vastuutetun yksilön ja kansalaisen näkökulmaan. Yksilön ja kansalaisen
näkökulmaa ovat käsitelleet sosiologisen modernisaatioteorian suuntaukset ja
hallinnallisuuden analytiikka. Julkunen tarkastelee tässä yhteydessä yksilöitä
eri rooleissaan eli ”vastuusubjekteja” teesinään se, että kätkeytyvä
hyvinvointivaltio ja läpinäkyvän vastuun kulttuuri ovat saman prosessin eri
puolia. Vastuusta myös toivotaan vastavoimaa jälkimodernille itsensä
etäännyttämiselle, Julkunen arvioi.
3.2

Tutkimuksen aineistot

Tutkielmassa käytetyt aineistot ovat teemahaastattelunauhoitteet, taustaaineistoa av-kääntäjien sivuston tekstit ja av-kääntäjien facebook-sivustolle
linkitetyt tekstit.
Diskurssianalyysissa aineistolla on erittäin korkea asema, koska se itsessään on
osa tutkittavana olevaa sosiaalista todellisuutta. Muotonsa puolesta taas
hyvinkin monenlaiset aineistot soveltuvat diskurssianalyysiin (Jokinen ym.
1993, 49). Diskurssianalyysin ja sosiaalisen konstruktionismin periaatteita
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soveltaen tutkielmana on valittu aineistot, joista teemahaastattelut ovat
pääosassa. Niiden lähiluennan, tutkimuskysymysten sekä teorian ohjaamana on
valittu esimerkkinä toimivat näytteet julkisesta av-kääntäjien tilannetta
koskevasta kontekstoivasta toimeksiantajaosapuolten tyypillisestä diskurssista
(liitteet 1-3).
Teemahaastattelujen puhetta, haastateltavien sähköpostiviestejä ja verkosta
poimittuja otteita kohdellaan tutkielmassa samalla tavoin, sosiaalista
todellisuutta rakentavana, uusintavana ja kyseenalaistavana puheena. Koska
sosiaalinen todellisuus rakentuu vuorovaikutuksessa jatkuvasti, ja avkääntäjien tes-sopimusneuvottelut ja av-alan tilanne rakentuvat osana sitä, oli
ajallista jatkumoa tutkielman teon välissä olevien kahden vuoden osalta
yritettävä kuroa jotenkin. Tästä syystä aineistossa ovat mukana haastateltavien
lähettämät sähköpostivastaukset kysymyksiin heidän ja alan nykytilanteesta.

3.2.1 Menetelmänä teemahaastattelu
Tutkimuskysymysten muotoilun jälkeen tutkimusmetodiksi valikoitui
teemahaastattelu sen osittaisen strukturoituneisuutensa vuoksi. Menetelmä jätti
mahdollisuuden haastateltavien vapaalle puheelle ja keskustelulle
haastattelutilanteissa. Teemahaastattelussa annetaan tilaa vapaalle puheelle,
vaikka valitut teemat pyritäänkin käymään kaikkien tutkittavien kanssa läpi
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Hirsjärvi & Hurme 2001, 66–67).

Vaihtoehtoisesti kysymyksenasettelua olisi voinut lähestyä opinnäytteessä
käyttämällä pelkästään verkossa olevaa av-kääntäjien kirjoittamaa
tekstimateriaalia, esimerkiksi av-kääntäjät.fi –sivustolta. Haastattelujen etuna
kuitenkin on mahdollisuus esittää haluttuja kysymyksiä ja myös tehdä
tarkentavia kysymyksiä.
Teemahaastattelurunkoon on valittu yleisiä, ammattiin liittyviä teemoja.
Haastateltavilta on kysytty heidän työsuhdetyypistä ja tyytyväisyydestä siihen,
ammatillisesta identiteetistä, työn hyvistä ja huonoista puolista,
työehtosopimuksesta ja toimimisesta sen aikaansaamiseksi, av-kääntäjien
järjestäytymisessä
toimimisesta,
näkemyksistä
alaan
ja
sen
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sukupuolijakaumaan liittyen sekä haastateltavan ja alan tulevaisuuden
näkymistä. Teemahaastattelurungon kysymykset poikkeavat varsinaisista
tutkimuskysymyksistä, sillä tutkimushaastattelu ei ole journalistinen
haastattelu, kuten Haastattelun analyysi -teoksen johdannossa tuodaan esiin.
(Ruusuvuori ym. 2010, 9.)
Aineiston keräämisen jälkeen haastattelujen puhe on litteroitu ja järjestelty
teemoittain. Kysymysten teemat on tässä vaiheessa pyritty säilyttämään, mutta
useat vastaukset olisi voinut sijoittaa useampaan kuin yhteen kategoriaan.
Järjesteltyä aineistoa on käytetty analyysissa, jossa tutkielman tuloksina olevat
diskurssit on jäsennetty.

Haastatteluaineistojen kuvaus
Arvioiden mukaan Suomessa on noin 270-350 av-kääntäjää. Pro gradua varten
on haastateltu kuutta henkilöä. Otos on verraten pieni, joskin laadulliseen
tavoitteeseen nähden haastatteluiden määrä on riittävä ainakin haastatteluissa
ilmenneiden av-alan muutoksen vaikutuksista kertovien seikkojen
kyllääntymisen suhteen. Koska tavoitteena on analysoida av-kääntäjien
puheessaan tuottamia merkityksiä ammatistaan ja sen tilasta, voi kuuden
haastateltavan otoksella saavuttaa tavoitetta ainakin osittain. Av-kääntäjien
foorumi on toiminut vertailupohjana haastateltavien puheelle ja tutkielman
tausta-aineistona.
Pääaineistona toimivat kuuden av-kääntäjän nauhoitetut teemahaastattelut.
Viisi haastateltavaa osallistui tutkielman tekemiseen vuoden 2010 lopulla ja
vuoden 2011 alussa. Yksi kyseisen vuodenvaihteen haastatteluista oli kahden
hengen ryhmähaastattelu ja yksi puhelinhaastattelu, kaksi muuta haastattelua
olivat kasvokkaisia teemahaastatteluja. Viimeinen, viides haastattelukeskustelu
käytiin niin ikään puhelimitse vuoden 2013 marraskuussa. Kaksi haastatteluista
käytiin puhelimitse haastateltavien sijainneista johtuen. Puhelimitse ja
kasvokkaisessa tilanteessa nauhoitettuja haastatteluaineistoja käsitellään työssä
samalla tavalla: teksteinä, joissa haastateltavat tulkitsevat ammattiaan ja sen
tilaa. Kestoiltaan haastattelut vaihtelivat 20 minuutista yli kahteen tuntiin.
Pyysin
entuudestaan
tuntemattomia
av-kääntäjiä
osallistumaan
teemahaastatteluihin lumipallomenetelmällä. Ensimmäinen haastateltava tuli
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mukaan av-kääntäjien sivuston suljetun foorumin kautta, jossa esitin kutsun
graduhaastatteluun. Ensimmäinen haastateltava puolestaan kehotti kysymään
toisia nimeämiään av-kääntäjien sivuston perustamisessa mukana olleita avkääntäjiä seuraaviksi haastateltaviksi. Tätä kautta mukaan tulivat seuraavat
kaksi ryhmähaastatteluun osallistunutta av-kääntäjää, ja yksi av-kääntäjä
ilmoittautui mukaan hieman myöhemmin kuultuaan haastatattelupyynnöstä.
Viimeinen haastateltavista tuli mukaan yhteisen tutun pyynnöstä. Kyseisen
haastateltavan mukaan tulo tutkielmaan oli onnekas sattuma siinä mielessä, että
hän edustaa aiempaa av-kääntäjien sukupolvea kuin muut työtä varten
haastatellut henkilöt. Seuraavan ajankohdan eli vuoden 2013 lopun
haastateltava suostui mukaan aineistonkeruuseen av-kääntäjien epävirallisen
valtuuskunnan Tykin jäsenistöön osoitetun haastattelupyynnön kautta. Työ
tuntui aineistonkeruun lopuksi kaipaavan vielä lisää haastatteluaineistoa
sellaiselta henkilöltä, joka olisi aktiivisesti mukana av-kääntäjien
työtaistelutilanteessa ja tuntisi esimerkiksi työehtosopimusneuvottelujen
kulkua, sillä aikaa edeltävistä haastatteluista oli kulunut miltei kaksi vuotta ja
välissä oli tapahtunut MTV Median käännöstöiden myynti BTI:lle.
Alunperin viimeisen haastattelun oli tarkoitus olla asiantuntijahaastattelu avkääntäjien tilanteen ja parhaassa tapauksessa myös työehtosopimusneuvottelun
tilan tuntevalta henkilöltä. Kyseistä haastattelua käsitellään tässä työssä
kuitenkin teema-haastatteluaineiston osana, sillä haastateltava kertoi puhelun
alussa, ettei voi puhua keskeneräisen työehtosopimusneuvottelun kulusta.
Tiedonhankintaa suunnitellessa en ottanut huomioon tätä seikkaa, jonka myötä
haastattelukysymyksiä ja haastattelun asemaa aineistossa myöhemmin oli
pohdittava uudelleen. Tutkielman rajauksen kannalta asiantuntijahaastattelun
puuttuminen ei kuitenkaan vaikuta työhön, joskin asiantuntijan tai
asiantuntijoiden haastattelu olisi syventänyt aihepiirin tuntemusta.
Asiantuntijahaastattelu määritellään tapaus- ja historiallisessa tutkimuksessa
tilanteeksi, jossa haastateltavalta pyritään hankkimaan tietoa tutkittavasta
ilmiöstä tai prosessista. Asiantuntijahaastattelua voidaan käyttää tutkimuksen
teossa monin eri tavoin (Alastalo & Åkerman 2010, 373-375).
Vaikka viimeisen haastattelun kysymykset poikkesivat jonkin verran käytetystä
teemahaastattelurungosta, haastattelu oli ajankohdaltaan selkeästi myöhempi
kuin muut haastattelut ja alkuperäisestä tiedonhankinnan tavoitteesta oli
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luovuttava jo haastattelun alkaessa, oli haastateltavan puhe av-kääntäjien
tilanteesta runsasta ja se oli omiaan tihentämään aineistokokonaisuutta. Ja
vaikka aiempien teemahaastattelujen runko ei ollut käytössä, esitti
haastateltava osin samansuuntaisia tulkintoja kuin toisetkin haastateltavat sekä
toi uudenlaisia jäsennyksiä mukaan, osin senkin vuoksi, että av-alalla oli
aiempien haastattelujen sekä kyseisen haastattelun välissä tapahtunut
liikkeenluovutus MTV Median käännöksistä BTI:lle.
Haastateltavat
Kaikki haastateltavat ovat kouluttautuneet kielitieteiden alalla yliopistossa,
osalla opinnot olivat vielä kesken. Heidän pääaineenaan on ollut suomi tai
jokin vieras kieli tai kielet ja kääntäminen. Osa on saanut koulutusta myös avkääntämisessä. Osalla on lisäksi edeltävä koulutus joltain muulta kuin
kielitieteelliseltä alalta. Iältään haastateltavat olivat haastatteluhetkellä 28-51vuotiaita ja heidän työuransa av-kääntäjinä olivat kestäneet 3-15 vuotta alan eri
toimeksiantajilla, joita ovat Yle, MTV, Pre-Text, SDI ja BTI. Haastateltavat
kertoivat olevansa jäseniä joko yhdessä tai useammassa seuraavista
etujärjestöistä ja liitoista: SJL, SKTL ja KAJ ry. Haastateltavissa on viisi naista
ja yksi mies. Heihin viitataan jatkossa tunnuksilla H1, Hr2, Hr3, H4, H5 ja H6.
Numeroinnit perustuvat haastattelujen aikajärjestykseen. Ryhmähaastattelut on
merkitty r-tunnuksella.
Haastatteluissa huomioitavaa oli, että haastateltavien kielenkäyttö oli erityisen
selkeää ja aiheiden käsittely kulki jouhevasti. Selkeyden voi tulkita johtuvan
haastateltavien kiinnostuksesta kielen käyttöön ja koulutuksesta kielten
asiantuntijoiksi,
jouhevuuden
heidän
taustastaan
av-kääntämisalan
työtaisteluaihepiirin parissa. Kaikki haastateltavat olivat olleet vähintään
mukana
av-kääntäjien
yhteisen
sivuston,
av-kääntäjät.fi:n,
keskustelufoorumissa. Osa haastateltavista oli ollut mukana sivuston ja sen
keskustelufoorumin perustamisessa tai/sekä osallistunut asiassa tiedottamiseen,
työehtosopimusneuvotteluihin tai ollut muuten aktiivisessa roolissa avkääntäjien ammatin statuksen ja työehtojen kohottamisessa.
Haastattelupuheessa haastateltavat esittivät samankaltaisina toistuvia
selontekoja erityisesti koskien av-kääntäjien ammatillisuutta ja työn ehtoja.
Selonteot ovat ilmeisimmin syntyneet vuorovaikutuksessa ammatillisen
sosiaalisen verkoston kanssa, jonka ydin koostuu av-kääntäjistä.
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Samansuuntaiset tulkinnat toistuvat haastattelupuheiden lisäksi av-kääntäjien
sivuston tektsteissä. Sen sijaan av-kääntäjien puheessa oli enemmän hajontaa
koskien heidän omaa sijoittumistaan ja suhtautumistaan ammattiin, alaan sekä
viime kädessä toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyviin aspekteihin.
Tutkielman tekemisen välissä vierähtäneiden parin vuoden aikana avkääntäjien ala on kokenut muutoksia. Tutkielman työstämisen alkua oli
edeltänyt Pre-Textin Nelosen töiden menetys kilpailutuksessa BTI:lle, ja
syksyllä 2012 MTV siirsi liikkeenluovutuksessa av-kääntäjänsä samalle
käännöstoimistolle, seurauksena
av-kääntäjien joukkoirtisanoutuminen
(http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2012/19/uutiset/noin-sata-mtv-nentista-kaantaja/). Joukkoirtisanoutumiseen liittyi myös työttömyysturvan
karenssiaika
monen
yrittäjänä
toimivan
irtisanoutuneen
kohdalla
(http://www.journalistiliitto.fi/uutiset/freelance-uutiset/?x1514554=18573102)
Av-kääntäjien joukko on kuitenkin tiivistänyt rivejään tapahtumien keskellä,
mistä on osoituksena esimerkiksi toimistojen freelancereiden osoittama tuki
irtisanoutuneille
(http://www.journalistiliitto.fi/tyottomyyskassa/?x1441158=11290910). Myös
tutkielman kattaman ajanjakson sisällä haastateltavien niin kuin useiden
muidenkin av-kääntäjien tilanteet ja suunnitelmat ovat muuttuneet.
Haastateltavista ainakin kaksi on irtisanoutunut MTV:n liikkeenluovutuksen
seurauksena, heistä toinen on työllistynyt uudelleen av-alalla, toinen heistä
kertoi olevansa freelancerina Ylellä ja joidenkin käännöstoimistojen
palkkalistoilla – ehtyneiden työvirtojen vuoksi hän kuitenkin on
ansiosidonnaisella päivärahalla, tekee av-käännöstöitä satunnaisesti ja pohtii,
mitä muuta voisi koulutuksellaan tehdä. Haastateltavista yksi on aloittanut
opinnot kokonaan uudella alalla ja työskentelee osa-aikaisesti, ei kuitenkaan
av-alalla, joskin on vielä käännösalan edunvalvonnassa mukana. Yksi
haastateltavista on vanhempainvapaalla, jonka jälkeen siirtyy opiskelemaan ja
töihin opiskelemalleen uudelle alalle.

3.2.2 Sähköpostien asema aineistossa
Tutkielmaa varten on kysytty aiemmassa vaiheessa (2010 - 2011 vuosien
vaihteessa) teemahaastatteluihin osallistuneiden kuulumisia ja mielipiteitä av50

käännösalan viimeisimmistä käänteistä sähköpostitse vajaat kaksi vuotta
haastattelujen jälkeen. Kaikille viidelle teemahaastatteluun ko. ajankohtana
osallistuneille on lähetetty sähköpostitse pyyntö vapaamuotoisesti kuvata omaa
ammatillista sijoittumistaan työelämässä sekä arviota av-käännösalan
tilanteesta. Vastauksia viiteen pyyntöön saapui neljä kappaletta.
Tämän tutkielman aineiston osana sähköpostiviestit toimivat siis
teemahaastattelujen täydentäjinä ajallisen jatkumon kuromiseksi, joten niiden
käyttöön sisältyy vuorovaikutusta enemmän kuin jos aineisto olisi kerätty vain
sähköpostin välityksellä. Toisin sanoen haastateltavien kanssa oli viestitelty ja
tavattu jo aiemmin, joten kuulumisten vaihto sähköpostitse oli jatkoa
edeltävälle vuorovaikutukselle.
Jaakko Koivula (2010) kysyy pro gradu –työssään RE: VS: Aineistot
sähköpostilla? Sähköposti aineistonkeruun välineenä yhteiskuntatieteellisessä
tutkimuksessa, voiko sähköpostilla kerätä luotettavaa ja käyttökelpoista
aineistoa
yhteiskuntatieteellistä
tutkimusta
varten.
Koivula
tulee
asiantuntijoiden teemahaastattelujen ja kirjallisuuden analyysissaan siihen
johtopäätökseen, että sähköposti voi olla käyttökelpoinen tutkimusväline,
mutta siihen liittyy myös etupäässä käytännöllisiä ongelmia. Esimerkiksi
tutkimuksen kohteena olevien asioiden arkaluonteisuus voi asettaa sähköpostin
käyttämiselle tutkimusvälineenä rajoitteita. Koivula myös toteaa, että
sähköpostia suorana aineistonkeruuvälineenä on tutkittu hyvin vähän. Hänen
tutkielmansa tulosten mukaan sähköposti soveltuu paremmin laadullisten kuin
määrällisten aineistojen keräämiseen, koska tuloksena on usein tekstiä.
Sähköpostilla voi myös kerätä ainakin periaatteessa aineistoa mistä tahansa
aiheesta jos tutkijan ja informantin välillä on onnistuttu luomaan luottamus,
informantti on tottunut ilmaisemaan itseään tietokoneella kirjoittamalla ja
sähköpostin käyttö aineistonkeruussa on harkittua ja perusteltua (Koivula 2010,
50).
Tässä tutkielmassa sähköpostiviestejä käsitellään haastattelupuheiden lailla
teksteinä, jotka ovat diskurssianalyysin ainesta. Tämän vuoksi sähköpostin
asemaa tutkimusvälineenä ei sen tarkemmin problematisoida, kuten Koivulan
pro gradussa, jossa pureudutaan enemmän väitteeseen, jonka mukaan
sähköposti hämärtää puhutun ja kirjoitetun kielen rajaa (Koivula 2010, 10).
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3.2.3 Verkosta poimitut otteet
Av-kääntäjien työtaistelun aihepiiriin tutustuminen sai alkunsa verkon kautta,
samoin suurin osa tutkielman tausta-aineistoista ja muusta perehtymiseen
tarvitusta materiaalista on peräisin netistä. Haastattelupyynnöt on myös
suurimmaksi osaksi lähetetty verkon yli. Kuten Koivulakin (2010, 10) pro
gradu –työssään esittää, monelle tietotekniikkaan tottuneelle netin käyttäjälle
sähköposti on nykyisin ensisijainen viestintäväline. Kirjoitettu viestintä
sähköpostitse, pikaviestimillä ja verkon monilla eri alustoilla on monelle
arkipäiväinen viestimiskeino puhelimella soitettujen puheluiden ja tekstiviestin
sijaan tai ohessa.
Av-kääntäjät ovat itse käyttäneet nettiä tehokkaasti tiedottamisessaan ja
verkostoitumisessa. Myös aihetta käsittelevät journalistiset artikkelit löytyvät
netistä. Käytännön syistä tutkielman tausta-aineistot painottuvat siis verkkoon.
Yhtä printtilehdestä peräisin olevaa artikkelia (joka sekin löytyy ko. lehden
digiversiosta) lukuun ottamatta kaikki tutkielman aihepiiriin tutustumiseksi
käytetyt tausta-aineistot ovat peräisin verkosta. Samoin aihepiiriä koskevat
tiedotteet ja muut tekstit ovat kaikki löytyneet verkosta eri tahojen, kuten
edunvalvontajärjestöjen, liittojen ja instituutioiden omilta sivuilta.
Diskurssianalyysin näkökulmasta verkosta kerätyt aineistot voivat olla
tavoitteista riippuen yhtä käypiä tutkimukseen kuin mitkä tahansa tekstit eri
muodoissaan.
Otteita verkosta - Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät -teoksessa
Susanna Paasonen (2013, 46) kirjoittaa, että digitaalisen materialisuuden
korostaminen mahdollistaa netin tutkimuksen koosteena, jossa monet tekijät:
teknologiat, tekstit, ihmiset ja instituutiot, muiden muassa, kohtaavat ja
vaikuttavat toisiinsa. Paasosen mukaan kooste metaforana auttaa
hahmottamaan nettiä
moninaisuutena, jossa
yhdistyvät tekniikka,
informaatioarkkitehtuuri, käyttöliittymät, yhteisöllisyys, viestintämuodot,
representaatiokonventiot ja käyttöön liittyvät kokemukset. Menetelmällisesti
median sisältöjä ei voi irrottaa sen toimintatavoista, mutta toisaalta
toimintatavat eivät ole eriteltävissä muuten kuin aineistojen ja sisältöjen
välityksellä. Tärkeää onkin menetelmällinen refleksiivisyys tutkittavaa mediaa
ja sen kulttuurisia sijainteja kohtaan, samoin refleksiivisyys tutkimuksellisia
valintoja kohtaan. Koska tutkimusaineisto netissä materialisoituu ja muuttuu
jatkuvasti, tulee myös tulkintojen olla joustavia.
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Tässä tutkielmassa näkökulma verkossa sijaitsevien materiaalinen tarkasteluun
on muiden muassa verkkososiologi Christine Hinen tulkinnan suuntainen;
verkko on sekä kulttuuria että kulttuurinen artefakti. Verkkoa tarkastellaan
näkemyksen mukaan paikkana, jossa kulttuurit muodostuvat ja muovautuvat ja
kulttuurin tuottamana teknologiana, jonka toteuttamiseen toimijat osallistuvat
eri konteksteissa. (ks. Laaksonen ym. 2013, 12)
Tutkielmassa käytettyjä verkon sisältöjä voi jaotella eri tarpeiden mukaan,
riippuen siitä, onko kyseessä vuorovaikutteinen sivusto (Laaksonen &
Matikainen 2013, 198). Tässä verkon sisältöjä on lähestytty suoraan
vuorovaikutukseen liittyvinä, kun kyseessä ovat av-kääntäjien foorumin tai
muun sosiaalisen median puheenvuorot. Instituutioiden, liittojen ym.
verkkosivujen sisältöä on lähestytty vuorovaikutuksettomana sisältönä ja ne
ovat myös tausta-aineiston asemassa. Tutkielmassa on rajattu tarkastelun
ulkopuolelle uutisvälineissä julkaistujen av-kääntäjien asioita koskevien
artikkelien kommenttiosioiden postaukset. Vuorovaikutteisuudesta huolimatta
ne heijastelevat luultavasti suuremman yleisön kuin vain av-kääntäjien
näkemyksiä, eikä niiden kautta voi katsoa tapahtuneen verkostoitumista.
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4 Av-kääntäjien tulkinnat ammatistaan ja
alan tilanteesta
Aineiston analyysi alkoi haastattelujen kuuntelukerroilla. Useampien
kuuntelukertojen ja litteroinnin jälkeen haastatteluissa ja tausta-aineistoissa
hahmottuvat teemat jäsentyivät tiiviimmin muutaman aiheen ympärille.
Analyysi tiivistyi uuden työn, ammatti-identiteetin, näennäisyrittäjyyden,
hyvinvoinnin, kansallisen ja erityisesti suomen kieleen liittyvän kulttuurin sekä
globaalin kapitalismin teemoihin.
Hallitseviksi diskursseiksi asettuivat kansallinen kulttuuri ja globaali
kapitalismi, joiden alla pystyi hahmottamaan useampiakin teemoja. Tutkielman
kysymyksenasettelu koskee av-kääntäjien ammatillista identiteettiä työn
murroskohdassa, minkä vuoksi analyysissa on keskitytty identiteettiin liittyviin
kysymyksiin.
Tutkimuksessa erottuivat jännitteiset suhteet kahden eri tason rakenteiden
välillä. Makrotasolla av-kääntäjien tilanteessa erottuva jännite ilmenee
globaalin kapitalismin ja suomalaiseksi koetun kulttuurin välillä. Mikrotasolla,
yksittäisen av-kääntäjän tapauksessa, jännite ilmenee työltä odotetun
hyvinvoinnin ja työsopimuksettoman tilan luoman epävarmuuden välillä.
Haastateltujen av-kääntäjien kertomuksissa omaan ammattiin liitettiin
odotuksia asiantuntija-ammattiin kouluttautumisen myötä vastaavaan työhön ja
palkkiotasoon sijoittumiseen. Samaan aikaan myös koettiin, ettei
työnantajaosapuoli kaikissa käännöstoimistoissa sitoudu ”reiluun peliin", ja
että alan tulevaisuus on vaakalaudalla, jos yleissitovaan työehtosopimukseen ei
päästä.
Globaalin kapitalismin ja suomalaiseksi koetun kulttuurin väliset jännitteet
ovat aineiston ja tausta-aineistojen vahventamia tutkimusta jäsentäviä
päädiskursseja. Ne on aineiston analyysissa sijoitettu ensimmäiseen ja
viimeiseen alalukuun. Näiden kahden päädiskurssin lisäksi analyysissa
erottuivat äänet, joissa korostuvat av-kääntäjän ammatillinen identiteetti,
näennäisyrittäjyys ja itse työtaistelu. Nämä diskurssit voi myös mieltää
toimijoiden välineiksi päädiskurssien välisen jännitteen purkamisessa.
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Av-kääntäjän ammatillisen identiteetin ja siihen liittyvän asiantuntijuuden
korostamisella voi katsoa olevan pyrkimyksenä horjuttaa tilannetta, jossa
käännöstoimistot houkuttavat ”vaillinaisen ammattitaidon” omaavia henkilöitä,
kuten opiskelijoita, toimeksiantosopimuksiin pienillä palkkioilla - samalla
syrjäyttäen kohtuullista ansiota ja työehtoja peräänkuuluttavia kokeneempia
av-kääntäjiä. Ammatillinen identiteetti jakautui aineistoissa vielä kulttuuriseksi
ja kansalliseksi identiteetiksi, naisvaltaisen alan identiteetiksi sekä
virtuaalisessa ympäristössä vahvistuvaksi työhön liittyväksi identiteetiksi.
Näennäisyrittäjyyteen liittyvällä diskurssilla voi katsoa olevan sama tavoite
tätä tutkielmaa koskevissa aineistoissa. Purkamalla alalla vakiintumassa olevaa
käytäntöä teettää työt usein alihankintana etä-freelancereilla, av-kääntäjät
ottavat kantaa laajemmin työn halventamiseen ja yrittäjäriskin siirtämiseen
työntekijöille. Aineistoissa vertailukohtia av-kääntäjien tilanteelle nähtiin
ainakin freelancer-toimittajien, opettajien ja jopa sairaanhoitajien tilanteessa.
Työtaistelu puolestaan diskurssina kattaa jännitteen purkamiseen liittyvät
toimet sekä on yhdistävä tekijä av-kääntäjien verkostoitumisessa.
Kaikki haastateltavat jäsensivät alallaan tapahtuvaa markkinan murrosta
samaan tapaan: ylikansalliset käännöstoimistot ovat valtaamassa alaa
pienemmiltä toimijoilta ja yleistyvien yksipuolisesti saneltujen freelancesopimusten ja niihin liittyvien av-kääntäjän asemaa heikentävien tekijöiden
vuoksi haastateltavat kokivat tilanteensa ongelmalliseksi. Av-kääntäjien
tilannetta voi tästäkin syystä lähestyä myös sosiaalisen ongelman
näkökulmasta. Sosiaalisen ongelman näkökulma on kuitenkin vain yksi
mahdollinen näkökulma, joka tässä tutkielmassa on valittu sen vuoksi, että avalan todelliset ongelmat eivät häviäisi näkyvistä av-kääntäjien työtaistelun ja
verkostoitumisen kuvaamisessa.
Tutkielman analyysivaiheessa lähestyminen aineistoon oli kysyvää. Pohdinnan
alla oli, minkälainen av-kääntäjien tilanne on, mistä asioista he puhuvat, kun he
puhuvat ammatistaan ja sen tilasta kokonaisuudessaan sekä miten he jäsentävät
omaa sijoittumistaan alaan ja sen tulevaisuuteen. Tarkastelu kohdistui myös
mainintoihin hyvinvoinnista. Analyyttisen tarkastelun jälkeen tiivistyivät avkääntäjien yhteisesti jakamat tulkinnat haastatteluista ja tausta-aineistoista
edellä mainituiksi diskursiivisiksi ulottuvuuksiksi.
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Valtasuhteita av-kääntäjien työtaistelussa lähestyttiin tutkielmassa pääasiassa
muutoksen
mahdollisuuksia
painottavaan
suuntauksen
mukaisesti.
Painotuksessa
valtasuhteita
tarkastellaan
hegemonisen
diskurssin
kyseenalaistamisen mahdollisuutena. Hegemonisten diskurssien valta on
produktiivista ja institutionalisoituessaan diskursiiviselta luonteeltaan
hämärtynyttä. Muutoksen mahdollisuuden sisältävässä näkökulma ei kohdistu
vain hegemonisten diskurssien uusintamiseen, vaan siinä voidaan
transformaation käsitteen kautta tutkia myös muutosta ja kamppailua.
Diskursseja
analysoidaan
transformaation
kehyksessä
sosiaalisissa
käytännöissä uusiutuvina ja muuttuvina merkityssysteemeinä. Hegemonisen
diskurssin uusiutuminen ja transformaatio ovat jatkuvassa jännitteisessä
suhteessa keskenään. (Jokinen & Juhila 1993, 75.)
Kamppailu av-kääntäjien alan tilanteessa kohdistuu vakiintuneiden,
hegemonisessa
asemassa
olevien,
diskurssien,
kuten
globaalin
markkinatalouden ja siinä Suomen erityispiirteiden, kuten maan kilpailukykyä
painottavien odotusten suhteen. Av-kääntäjien perustelut sille, miksi alalla
tulisi olla yleissitova työehtosopimus ja av-kääntäjillä kohtuullinen ansiotaso,
korostavat oikeudenmukaisuutta (korkeakoulutetuille koulutuksen mukainen
palkka, säällinen elintaso) sekä yleishyödyllisyyttä: koko alan koetaan
tervehtyvän jos ammattilaisille taataan sopivat työehdot. Tällaisen kehityksen
painotettiin aineistossa olevan av-kääntäjien ohella myös muiden alojen
kääntäjien sekä jopa kokonaan toisien alojen etu. Muun muassa näillä
perusteluilla av-kääntäjien vastadiskurssi pyrkii horjuttamaan vakiintunutta,
kilpailukykyyn perustuvaa diskurssia. Hegemonisia diskursseja ei voi olla
olemassa ilman niitä ylläpitäviä sosiaalisia käytäntöjä, joten näissä
käytännöissä diskurssit on mahdollista muuntaa uudenlaisiksi (Jokinen &
Juhila, 101-102).
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4.1 Asiantuntijuus ammatti-identiteetin ytimessä
Av-kääntäjien ammatillisella sivustolla eli av-kääntäjät.fi –sivustolla ja
Facebook-sivustollaan av-kääntäjät määrittelevät itsensä: Olemme korkeasti
koulutettuja suomen kielen mestareita ja monitaitureita. Ansaitsemme
työstämme akateemisen asiantuntija-alan palkkauksen. Peräänkuulutamme
reilun pelin käännöksiä!.
Määrittelyssä korostuu korkeakoulutuksen kautta kertynyt suomen kielen
asiantuntijuus ja ohessa myös vaade siihen kohdistuvasta palkkauksesta.
Asiantuntijatyötä luonnehtivat muun muassa seuraavat piirteet:







Asiantuntijatyö asettaa tekijälleen erilaisia vaatimuksia kuin suorittava teollisuus- tai
palvelutyö.
Asiantuntijan ammattitaito syntyy koulutuksesta ja käytännön työkokemuksesta.
Asiantuntijatyö edellyttää itsenäistä suhtautumista ja otetta työhön sekä
kokonaisuuksien hallintaa.
Asiantuntijan on hankittava ja arvioitava tietoa, kehitettävä ratkaisuvaihtoehtoja ja
tehtävä päätöksiä. Ratkaisut ovat usein kauaskantoisia ja kohdistuvat toisiin ihmisiin
kuten oppilaisiin, potilaisiin, asiakkaisiin ja omiin alaisiin.
Asiantuntijatyössä tarvitaan myös vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja yhteistyötaitoja.
Globaalissa talous- ja toimintaympäristössä työntekijöillä tulee olla kansainvälisen
toiminnan ja ammatillisen yhteistyön edellyttämät tiedot ja taidot.
(lähde: http://www.akava.fi/tyoelama/akavan_tavoitteet/asiantuntijatyo, luettu 10.1.2014)

Akavan lähtökohtana myös on, että koulutus ja kouluttautuminen näkyvät
palkoissa.
Haastatellut av-kääntäjät mielsivät itsensä av-kääntäjiksi ja ammattilaisiksi.
Heidän kertomuksissaan av-kääntäjän työ kiteytyi pääasiassa koulutuksen
kautta kerrytettyyn asiantuntijuuteen suomen ja vieraiden kielten sekä
kulttuurien hallinnassa, itsensä johtajuuteen sekä ammatilliseen ja
koulutukselliseen verkostoon. Ammattitaitoa pidettiin yllä myös koulutuksilla.
Esimerkiksi KAJ:n koulutukset mainittiin haastatteluissa.

”Kyllä se koulutus on varmaan yks sellainen identiteetti kyllä, tai identiteetin palanen siinä kyllä,
koska mä ainakin itse pyrin aina muistuttamaan just näitä toimistokääntäjiä siitä, että ”muistakaa,
et te ootte korkeakoulutettuja ihmisiä.”. (H5)
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”Kaikki mieltää itsensä tosi koviksi ammattilaisiksi. Tai on oikeastaan kahta koulukuntaa: toiset
on tosi nöyriä, eikä oikein kehtaisi pyytää palkkaa siitä, mitä tekee... mutta kaikki kuitenkin tietää
osaavansa ja tietävänsä todella paljon.” (Hr2)

Eräs haastateltavista mielsi av-kääntämisen alaksi, jolle on tunkua, vaikka vain
Yle maksaa kunnollista palkkaa, ja oikeat av-kääntäjät hieman taiteellisiksi ja
hupsuiksi tyypeiksi. Business-henkisemmät kääntäjät erikoistuvat tiettyihin
aloihin, esimerkiksi asiatekstikäännöksiin, haastateltava totesi.
Ammattiin liittyvien tekijöiden lisäksi haastateltavien puheessa tuli ilmi,
kuinka vaativia ja aikaa vieviä alan kohentamiseksi tehdyt toimet ovat.
”Meidän elämä on ollut semmoista neuvottelusta toiseen menemistä, koko ajan. Se on ollut hirmu
raskasta, että sen lisäksi että hoitaa oman työnsä niin hoitaa myöskin... että tässä on myöskin koko
alan tulevaisuus, mitä pitää hoitaa. Ja meitä ei koskaan kuitenkaan oo hirveen paljon ollut. Meillä
on vankka se tuki ollut koko kentältä, mutta loppujen lopuksi nää itse jutut pyörii aika pienellä
porukalla. Siinä on semmoinen 10-12 henkeä max., kun on käytännössä pyörittäneet esmerkiksi
Yhtyneet-sopimuksen kaikkia kuvioita.” (H5)

Av-kääntäjien asioista ajavia alan ammattilaisten ryhmittymiä on perinteisesti
ollut kaksi: SKTL:n kolmosjaoston ”Yhtyneet”-porukka sekä vuonna 2009
foorumin perustamisella startannut ”toimistokääntäjien” porukka, joka on
laajentanut aktivoitumista keräämällä av-kääntäjiä yhteen. Molempien
tuolloisten ryhmittymien edustajat kertoivat haastatteluissa toimistaan alan
kohentamiseksi sekä tiiviistä yhteistyöstä liittojen, etenkin SJL:n kanssa. Yksi
haastateltavista totesi, että yhdistäytymisen myötä toimistokääntäjiä on
nykyisin myös kolmosjaoston hallituksessa.
Kuten Irmeli Pajunen (2008) tuo gradussaan ilmi, ovat av-kääntäjät olleet
melko näkymättömiä tv-käännösten historian aikana. Tähän näkymättömyyteen
haastateltavat viittasivat ja toivat myös ilmi ponnistelut alan ja sen epäkohtien
näkyvyyden julki tuomiseksi. Eräs haastateltava totesi kokevansa, että
julkisuudessa av-kääntäjät ovat näkyneet lähinnä silloin, kun heiltä on kaivattu
lausuntoja esimerkiksi tv-sarjoista, ja että julkisuuden eteen olisi voitu tehdä
paljon enemmänkin jos resursseja siihen olisi ollut. Työtaistelu-kappaleessa
palataan tarkemmin muun muassa av-kääntäjien toimiin julkisen näkyvyyden
lisäämiseksi.
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Hinta ja laatu

Av-käännösalan markkinan myllerryksessä haastateltavat pohtivat myös sitä,
mikä on ”riittävää laatua”. Erityisesti erään haastateltavan puheessa tuli laadun
määrittelyn kriteerien arviointi esille:
”Meille sanottiin ihan suoraan Ylen neuvottelupöydässä, ja tää on kuultu myös Maikkarilla,
että ”laatu ei ole mikään kriteeri”. Et se on tullut hyvin selvästi esiin, et tää on nyt hintajuttu.”
(H5)
”Tässä Ylen meneillään olevassa kilpailukierroksessahan nähdään, että se ei ole se laatu, millä
kilpaillaan tärkeimpänä kriteerinä, vaan hinta.” (H5)
”Silloin kun Yle vielä oli johtotähti kääntämisessä, niin siellä kyllä pyrittiin vahvasti laatuun,
satsattiin siihen.” (H5)

Myös muut haastateltavat puhuivat laadusta kiintymyksellä, ja mainitsivat
työnsä jälkeä kuvaillessaan, mitä kaikkia reunaehtoja laadukkaan työn
tekeminen edellyttää. Mainintoja kertyi muun muassa töiden määräajoissa
pysymisestä, tekeillä olevien töiden määrästä ja niiden repliikkimäärästä sekä
erityisesti selvitystyöstä, joka useimmiten mainittiin myös työn antoisana
puolena. Selvitystyön, eli esimerkiksi tv-sarjan kulttuuristen merkitysten
vastaavuuksien etsimisen tai vakiintuneiden nimien löytämisen, katsottiin
oleellisesti vaikuttavan tekstityslaatuun, mutta siitä oltiin valmiita myös
tinkimään, jotta työ valmistuisi määräaikaan mennessä. Vaihtoehtoisesti
koettiin, että laatua joudutaan repimään selkänahasta, mitä haastateltavat
pitivät kestämättömänä ammatin harjoittamisena.
Ennen kaikkea haastateltavien puheesta kävi ilmi, että kireät työaikataulut ja
töiden määrä näkyy laadussa, johon selvitystyö vaikuttaa olennaisesti.
Haastateltavien mielestä itselle sopivan työmäärän arvioimisen oppii vasta
käytännön työssä. Töiden ylibuukkaaminen on tavallista kokemattomammalla
av-kääntäjällä ja työssä koettiin muutenkin jatkuvaa oppimista. Eräs
haastateltavista totesikin huvittuneesti, että alkaa vasta oppia työn kuuden
vuoden harjoittelun jälkeen.
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Vastuu tekstityslaadun heikkenemisestä osoitettiin haastatteluissa paitsi omaan
töiden
organisointikykyyn,
myös
epäsuorasti
alalla
vallitsevaan
hintakilpailuun, monikansallisille ja ahneiksi koetuille käännöstoimistoille sekä
osin myös tekstitysten tilaajille. Katsojien av-kääntäjät kokivat olevan
laadukkaiden käännösten puolella, ja haastatteluissa kerrotiin yleisön
Suomessa reagoivan huonoihin tekstityksiin. Katsojapalautteiden toivottiin
kuitenkin menevän käännöstoimistojen sijaan suoraan tilaajille.
”Se onkin mielenkiintoista pohtia, että jos olisikin vain riittävän hyvää laatua, eikä parasta laatua.
Mä en itse pysty näkemään sitä asiaa sillä lailla, että se olisi tavoittelemisen arvoista. Mä itse teen
aina niin hyvää laatua kuin ikinä osaan, enkä mä näe järkeä tehdä työtä millään muulla tavalla.
Tää ei oo vaan käännösalaan liittyvä juttu, vaan tätä puhutaan kyllä kaikkialla muuallakin. Et
tehdäänkin vaan riittävän hyvää.” (H5)

Käännöstoimistojen mainittiin myös koettelevan ammattiylpeyttä siinä, että ne
saattavat muuttaa kääntäjän nimellä varustettuja tekstityksiä ilman lupaa.
Tekijänoikeuksista
luopuminen
tarkoittaa
av-kääntäjille
myös
uusintakorvauksien menettämistä. Tekijänoikeudet ovatkin yksi olennainen
kiistakapula av-käännösalalla, mutta tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset on
tutkielman rajallisuuden vuoksi jätettävä sen ulkopuolelle.
Käännöstoimistojen rooli laadun heikentämisessä nähtiin sekä av-kääntäjien
ansioiden ja työolojen heikentämisessä että rekrytointistrategiassa;
haastateltavien mukaan av-kääntäjiä jopa ”revitään kadulta” työhön.
Opiskelijoiden ynnä muiden väliaikaisesti käännöstoimistoille toimeksiantoja
tekevien syyllistämistä haastatteluissa sekä foorumilla kuitenkin vältettiin.
Foorumilla vihaisempia äänenpainoja alan ammattilaisten syrjäyttämisestä
hillittiin yksissä tuumin. Joissakin foorumin teksteissä tuli myös suoraan ilmi,
että joukkojen rakoilemista pyritään välttämään sekä moraalisista syistä että
vastapuolen hyödyn minimoimiseksi. Oma juonteensa monikansallisissa
käännöstoimistoissa on myös av-kääntäjien kohtelulla, josta foorumilla
kerrotiin räikeitäkin esimerkkejä. Oletettavaa on, että työilmapiiriä
huonontavalla käytöksellä on merkitystä työmotivaatioon ja sitä kautta myös
työn laatuun.
Kristiina Abdallah on esittänyt, että tuotekeskeisyyden sijaan laatu tulisikin
määritellä tuotantoverkostossa kokonaisvaltaisesti. Määritelmän tulisi sisältää
myös eettiset, sosiaaliset ja prosessiin liittyvät tekijät. Esimerkiksi julkisella
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sektorilla laatu määritellään kokonaisvaltaisesti, ja siellä kääntäjien
työskentely- ja toimintaedellytykset ovat Abdallahin mukaan erinomaiset.
Yleisradion kääntäjien asemaa organisaatiossa hän kuvaa vankaksi. Kuitenkin
käännöstilanteen toimijoiden määrän lisääntyminen ulkoistamisten myötä on
eräs tekijä, joka on vaikuttanut laadun määrittelyn ongelmallistumiseen
tuotantoverkostossa (Abdallah 2007, 272).
Kaksi haastateltavista pohti av-kääntämisessä vallitsevaa hinnan ja laadun
työlle aiheuttamaa painetta, ja ilmaisivat lopuksi, että käännöstoimistojen
johdossa ei luultavasti olla tietoisia siitä, mitä av-kääntäjän työ tekijältään
vaatii. Kun tarkastelee esimerkiksi markkinan vahvan toimijan, BTI Studiosin,
toimitusjohtajan Björn Lifvergrenin (os. Andersson) lausuntoa toimialan
julkaisussa (liite 3), huomaa, että av-kääntäjän työssä vaaditut ominaisuudet ja
laadun ratkaisevuus ovat hyvin tuttuja ja merkittäviä kriteerejä myös
yritysjohdolle. Myös mediatalot pitävät ymmärrettävästi julkisuudessa yllä
mielikuvaa tarjoamistaan laadukkaista tekstityksistä (liite 2). Ei siis ole ihme,
että av-kääntäjät kokevat luovansa työssään laatua selkänahasta, kun
tuotantoverkostossa laatu on kuin onkin tärkeä kriteeri, joskaan siitä ei haluta
maksaa. Julkisuudessa on kääntäjienkin taholta levitelty kiireessä tehtyjen
tekstitysten virheitä, mutta osa alan ammattilaisista suhtautuu varauksella
käännöskukkasille naureskeluun (ks. Abdallah 2007, Laine 2007).
Haastateltavat mainitsivat laadun ja hinnan ristipainetta pohtiessaan, että
Ruotsissa av-kääntäjät ovat vastalauseena aggressiiviselle hintakilpailulle
perustaneet oman käännösalan yrityksen, joka kilpailee laadulla. Suomessa avkääntäjät ovat luoneet reilun pelin säännöt av-käännösalan toimijoille. Avkääntäjät toivovat toimijoiden noudattavan yhdeksää sääntöä, joista
ensimmäinen on sitoutuminen työehtosopimukseen.
Av-kääntäjän työssään tarvitsemat pääomat kytkeytyvät koulutukseen ja työssä
kertyvään asiantuntemukseen. Av-kääntäjien mielestä heille kuuluisikin
korkeakoulutusta vastaava palkka työstään. Av-kääntäjät puolustivat
haastatteluissa ammattiaan heidän usein kuulemaansa väitettä vastaan, jonka
mukaan käännökset menettävät merkityksensä englannin kielen taidon
kohotessa. Usein kuullun vastineen av-kääntäjien palkankorotusvaateille
tarjoaa myös edellisessä kappaleessa esiin tullut taloudellinen näkökanta, jonka
mukaan toimistoilla ei ole varaa nostaa palkkioita, sillä mediatalot tai kanavat
eivät kykene maksamaan niistä enempää (liite 1). Myös konekääntämisen
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kehittyminen ja erilaiset joukkoistamisperiaatetta noudattavat tuottoa
tavoittelevat palvelut on mainittu uhkina av-kääntämiselle, joskaan foorumien
kommenteissa niihin ei ole toistaiseksi nähty syytä suhtautua vakavasti.
Asiantuntijuuden korostamispuhe haastaa valtavirtadiskurssin, jossa keskiössä
on yritysten kilpailukyky ja tuotannon tehostamisen pakko. Kyseisiä pakkoja
tuodaan julkisessa keskustelussa esille useissa yhteyksissä, etenkin sellaisissa,
joissa työntekijä- ja työnantajapuolen edut asettuvat vastakkain. Tällöin pakot
saavat usein joustamisvaateen muodon. Av-kääntäjät, kuten monet muutkin
korkeakoulutetut ovat joutuneet huomaamaan, ettei korkeakoulutus ole enää
suora tie edes suomalaisen keskituloihin.
Työtätekevien köyhien on arvioitu lisääntyneen. Työtätekevien köyhien suurin
ryhmä puolestaan ovat 35 – 54 –vuotiaat naiset (lähde:THL). Työssä käyvän
köyhyyteen liittyy usein työn epätyypillisyys ja osa-aikaisuus. Työssä käyvien
köyhien joukkoon mahtuu myös niitä, joiden tulot ovat kokopäiväisessä
työssäkin vain 1500 – 1600 euroa kuukaudessa. Av-kääntäjät ovat esittäneet
foorumillaan arvioita, joiden mukaan alan alhaisimpia palkkioita maksavan
käännöstoimiston kuukausittaisesta palkkiosta jäisi käteen hieman reilut 1000
euroa ajastusohjelmavuokran ja yel:n jälkeen.
Av-kääntäjillä ammatillisen asiantuntijuuden korostamisessa on kyse
epäarvostetuksi katsotun alan aseman kohottamisesta. Ammatillisen
asiantuntijuuden korostaminen ja verkostoituminen ovat luultavasti
vahvistaneet monen av-kääntäjän ammatillista identiteettiä. Av-kääntäjien
verkostoitumisessa mukana ovat kääntäjien lisäksi olleet liitot ja ammatilliset
etujärjestöt. Av-kääntäjät ovat myös saaneet vetoomuksiinsa taustatukea muun
muassa suomalaisilta kulttuurivaikuttajilta, opiskelijajärjestöiltä sekä
yliopistojen kääntämisen ja tulkkauksen opettajilta ja tutkijoilta. Professori
Kristiina Abdallah mainitaan useammassa kuin yhdessä haastattelussa. Eräs
haastateltava mielsi Abdallahin ”guruna, jota kaikkien pitäisi kyllä seurata”.
Liittojen puolella av-kääntäjät ovat kokivat vahvaksi tuekseen Suomen
Journalistiliiton ensimmäisten haastattelujen aikaisen asiamiehen Petri
Savolaisen, josta kerrottiin anekdootteja tai hänet vähintään mainittiin nimeltä
kaikissa haastatteluissa.
Aineiston perusteella av-kääntäjien ammatti-identiteetti on vahva, kun se on
omaksuttu. Av-kääntäjiksi pyrittiin koulutusvalinnoilla ja haastateltavat kokivat
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itsensä nimenomaan av-kääntäjiksi haastatteluhetkellä. Ammatillista
identiteettiä rakennettiin haastatteluissa vertaamalla av-kääntäjää esimerkiksi
asiatekstikääntäjiin. Av-kääntäjät myös toivat esiin ammatilta odotettavan
kohtuullisen korkeakoulutetun palkkatason, elannon, ja he pohtivat
tulevaisuuttaan av-kääntämisen alalla sen kautta, tulevatko alan ansiotaso ja
työehdot kohenemaan. Useampi kuin yksi ilmoitti, että jatkaa vain, jos alalle
saadaan yleissitova työehtosopimus, mutta kyseiset haastateltavat viestittivät
samalla mahdollisesta halukkuudestaan jatkaa av-kääntäjän ammatissa.
Haastateltavien kuulumisia kartoittavista sähköposteista käy ilmi, että kaksi
heistä oli päätynyt valitsemaan kokonaan toisen alan - ainakin toistaiseksi - ja
yksi mietti, mitä tulevaisuudessa tulee työkseen tekemään. Ammatin
kannattavuutta siis arvioidaan jatkuvasti, ja se voidaan hylätä tai siirtää sivuun
odottamaan, etenkin jos työsuhteessa koetaan ongelmia. Osalle haastateltavista
viimeisiä niittejä av-kääntäjän työssä olivatkin Pre-Textin töiden menetys
kilpailutuksessa ja MTV Median käännösten ulkoistaminen. Kuitenkin kaikki
aineistossa äänessä olevat av-kääntäjät olivat aktiivisesti osallistuneet jollakin
tavalla alan arvostuksen ja työehtojen kohottamiseen.
Aineistojen kautta välittyi myös tulkinta, että av-kääntäjien ammatillinen
identiteetti on osin kytköksissä ammattikunnan historiaan ja ammatilliseen
työyhteisöön,
jonka
muodostavat
av-kääntäjien
ammattiryhmä
kokonaisuudessaan.
Verkostoituminen
sosiaalisessa
mediassa
alalla
tapahtuneiden suurten mullistusten ohessa ja yhteydessä on sitonut tiiviimmin
etä-freelanceritkin mukaan ammatilliseen yhteisöön, mikä on luultavimmin
myös vahvistanut heidän av-kääntäjän ammatti-identiteettiään. Työmoraali avkääntäjillä on aineiston perusteella vankka. Kokonaisuudessaan av-kääntäjien
ammatillisuutta tukee laaja sosiaalinen verkosto ja tukiryhmät.
Ammatin hyvinä puolina sekä kulmakivinä mainittiin aikatauluissa pysyminen
ja aikatauluttamistaito, kielitaito, yksityiskohdilla nysväämisen sietäminen ja
hyvät tiedonhakutaidot. Työtä pidettiin haasteellisena; siinä tulee ottaa
huomioon kuva, aika, ääni ja rytmi, pelkkä kääntäminen ei riitä. Myös aiheiden
vaihtelevuus - tiededokkareista hömppään - mainittiin työn hyvänä puolena.
Suomen kielen hallintaa pidettiin tärkeämpänä kuin vieraan kielen taitoa,
joskin vieraan kielen kulttuurista on joidenkin haastateltavien mukaan syytä
olla edes jonkin perillä.
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Av-kääntäjät käyttävät koko joukostaan ja taistelustaan termejä, kuten ”avkääntäjien rintama” ja ”kääntäjäkapina”. Tällöin nimiin liittyy ammatillisuus.
Lähempänä ydinjoukkoa nimet lyhenevät puhtaan toiminnallisiksi
termeiksi:
”nyrkiksi”,
”tykiksi”
ja
”tunkiksi”.
MTV
Median
liikkeenluovutuksen myötä, suuremman joukon aktivoiduttua, ryhdyttiin
käyttämään nimitystä ”Lokakuun liike”. Lokakuun liikkeeseen mennessä avkääntäjien asia on jo laajennut koskettamaan useita prekarisoitumisriskejä
sisältäviä aloja, ainakin aatteellisesti. Av-kääntäjien kamppailussaan käyttämiin
tehokeinoihin palataan kappaleessa 3.6.
Koulutuksen ja osaamisen korostamisen voi av-kääntäjillä nähdä toimivan
itsemäärittelyn
ohessa
myös
resurssina.
Siinä
missä
osa
käännöstoimeksiantajista ei piittaa av-kääntäjien korkeakoulutaustasta tai se ei
ainakaan palkkioissa ja työolosuhteissa näy, on se av-kääntäjien resurssi
työtaistelussa. Anna-Mari Husun mukaan keskiluokkaan liittyvät taloudelliset,
kulttuuriset, sosiaaliset ynnä muut resurssit antavat liikkeille paremmat
edellytykset saavuttaa tavoitteitaan. Resurssit vaikuttavat esimerkiksi protestin
toteutukseen, legitimiteettiin ja vastaanottoon (Husu 2013).
Av-kääntäjien protestoivakin toiminta on ollut harkittua ja konfliktia välttävää.
Keskiluokkaan liittyvät resurssit ovat ilmeisimmin vaikuttaneet av-kääntäjien
mahdollisuuksiin verkostoitua, tulla kuulluksi ja ylläpitää rintamaa useampien
vuosien ajan. Esimerkiksi av-kääntäjille koulutuksen suoma taito käyttää kieltä
on varmasti eräs todennäköinen keskiluokkaan liittyvä resurssi, joka edesauttaa
protestin sanoittamista ja levittämistä. Eräs haastatelluista myös totesi liiton
pitävän av-kääntäjien asian ajamista esimerkillisenä. Vastaavasti asian voi
kääntää toisin päin niin, että “vastustajan” diskursiivisessa ulottuvuudessa avkääntäjien korkeakoulutukseen perustuvaa asiantuntijuutta ei ole erityisesti
nostettu esiin, ei myöskään hintakilpailun vaikutuksia av-kääntäjien
hyvinvointiin.
Pahimmillaan
työnantaja
ei
halua
keskiluokkaista,
korkeakoulutettua asiantuntijaa jatkuvaan työsuhteeseen, vaan solmii
mieluummin useampia lyhytaikaisia toimeksiantosopimuksia tarpeeksi
osaavien henkilöiden kanssa ja antaa vakituisen henkilöstönsä korjata
aloittelijoiden virheitä.
Alberto Meluccin määritelmän yhteiskunnallisen liikkeen määritelmän mukaisesti
av-kääntäjien rintamassakin kollektiivisen toiminnan voi erottaa luovan
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solidaarisuutta, ilmentävän ristiriitaa ja pyrkivän osin myös murtamaan sen
järjestelmän yhteensopivuuden rajoja, jonka puitteissa toiminta tapahtuu. Tässä
toiminnan puitteina voi pitää av-käännöstyötä alan yrityksissä. Av-kääntäjien
järjestäytyminen ja tulkinnat tilanteestaan ovat syntyneet osin käännöstoimistojen
määrittelemän diskursiivisen ulottuvuuden ulkopuolella, mutta toisaalta ne
muotoutuvat myös yhteydessä työehtosopimusneuvotteluihin (Rasimus 2006, 5967).
Alberto Meluccin (1996, 2) lähestymistapa kollektiiviseen toimintaan ja
liikkeisiin näkee ne prosessina. Jatkumolle asettuvia sosiaalisen ryhmän
esittämiä protesteja ja vastarintaa sekä massaliikkeen syntyä ja laajaa
kollektiivista mobilisaatiota voi tarkastella prosessin eri päinä. Kollektiivisena
toimintana av-kääntäjien yhdistäytyminen ja protestin muodot ovat
rauhanomaisia ja neuvotteluun pyrkiviä, mutta nekin voi nähdä osana
vastarintaan liittyvää prosessia. Meluccin mukaan liikkeiden ajamien
poliittisten reformien tai instituutioiden modernisoimisen lisäksi liikkeen
sanoma tulisi nähdä muiltakin osin kuin ratkaisukeskeisiltä poliittisilta
ulottuvuuksiltaan. Av-kääntäjien sanoman sisältöinä näyttäytyivät aineistoissa
pyrkimykset ammatin perinteiden säilyttämiseen, sen kestävään tulevaisuuteen,
oikeudenmukaisuuteen
ja
kaikkien
osapuolien
tunnustamiseen
tuotantoverkostossa. Näiden kysymysten huomioimiseen ei pelkkä
työehtosopiminen riitä, sillä ne ovat juurtuneita eri tavoin eri osapuolien
intresseihin. Kuitenkin aineistossa myös tuli ilmi, että av-kääntäjät pitivät
yleissitovaa työehtosopimusta tärkeänä edellytyksenä sekä työntekijöiden että
työnantajien työrauhalle.
Ammatin ja siihen johtavan koulutuksen statusta kohottamaan pyrkivän avkääntäjien itsensä määrittelyn voi tulkita vastarinnan ja muutoksen kehyksessä,
jolloin muutoksen kohteina voivat olla poliittiset, kulttuuriset tai arkipäiväiset
rakenteet (Husu 2013, 9).
Korkeakoulutettujen määrän kohotessa ja
vastaavasti korkeakoulututkinnon arvon alentuessa syntyy kitkaa. Avkääntäjien tapauksessa muutoksen kohteina ovat poliittisten rakenteiden ohella
myös kulttuuriset rakenteet; ammatille toivotaan parempaa näkyvyyttä ja siihen
liittyvän asiantuntijuuden arvostusta sekä kulttuurisen ilmapiirin muutosta
otollisemmaksi laadukkaille suomenkielisille tekstityksille.
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4.4.1 Kulttuurinen, kansallinen identiteetti
Suomessa av-kääntäjän ammatillisen identiteetin osatekijä on haastatteluiden,
av-kääntäjien itsensä määritelmän ja aiemman tutkimuksen perusteella suomen
kielen taito. Kielitaitoon liittyy myös suomalaisen kulttuurin erityispiirteiden
tunnistaminen ja niiden jakaminen yleisön kanssa.
Sosiologiassa voidaan Erik Allardtin (1983, 33; 56) mukaan puhua erityisestä
symboliympäristöstä, joka perustuu siihen, että ihmiset vaikuttavat symbolien
eli esittävän kielen ja esittävien merkintöjen avulla muihin ihmisiin sekä
muodostavat itselleen erilaisia luokittelujärjestetelmiä. Allardt erottaa kuitenkin
symboliympäristön kulttuurista, joka on laajemmin ymmärettävissä oleva
käsite. Symbolein välitettävä kulttuuri, kuten tavat, uskomukset, lait, taidot ja
tiedot tulevat kulttuurin tutkimuksen kohteiksi usein symbolimaailman
analysoimisen kautta. Av-kääntäjät toimivat keskellä symboliympäristöä:
kielen ja sen merkkien parissa. He tulkitsevat, kääntävät ja esittävät uudelleen
yleisölle tekstimuodossa esimerkiksi ulkomaisten tv-ohjelmien sisältöä.
Aineistoissa suomen kielen taito liitettiin työn ehdottomiin vaatimuksiin ja
tekstitykset miellettiin yleisön kielitaitoa ylläpitävänä tekijänä. Suomessa Pisatesteissä saadut hyvät pisteet lukutaitoa mittaavassa osiossa luettiin
haastatteluissakin osin ruututekstitysten ansioksi. Ruotsin kieltä ei mainittu
erikseen.
Av-kääntäjien taustatukena olevat tahot ja yksityishenkilöt ovat niin ikään
ilmaisseet huolensa suomen kielen rapautumisesta tekstityslaadun heiketessä.
Esimerkiksi työministerille 9.6.2014 luovutetussa adressissa laadukkaiden avkäännösten ja kääntäjien työehtojen puolesta ilmaistaan, että: ”Hyvä tekstitys
on lähes huomaamaton ja auttaa suomalaiskatsojia seuraamaan vieraskielisten
ohjelmien asiasisältöä, juonta ja sanomaa – ja toisaalta myös
maahanmuuttajia seuraamaan suomenkielisiä ohjelmia sekä oppimaan
suomea.”.
Suomen kieli myös etu av-kääntäjien asiaa ajettaessa. Edellä mainitussa
adressissa todetaan, että käännöstoimistojen työtavat ovat muuttuneet yhä
nopeammiksi ja yleiseurooppalaisemmiksi, mikä on vastoin Suomessa
vuosikymmenien aikana kehitettyjä av-kääntämisen standardeja vastaan eikä
sovi indoeurooppalaisista kielistä merkittävästi poikkeavan suomen kielen
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rakenteisiin.
Siinä
missä
av-kääntäjät
haastatteluissa
kuvasivat
käännöstoimistojen käytäntöjä esimerkiksi kollegalistojen varjelemisessa
suoraan ”Jenkkilästä kopioiduiksi”, on käännöstoimistojen ajama työn
tekemisen tapa yleiseurooppalaistunut. Tällä ilmeisesti viitataan myös siihen,
että Suomessa päädyttiin televisiolähetysten alkuaikoina tekstittämiseen
suuremmilla kielialueilla edullisemman dubbaamisen sijaan. Suomessa avkääntäjät ovat vuosikymmenien aikana kehittäneet tekstittämiselle omat
standardinsa.
Haastatteluissa tuli vahvasti esille myös Yleisradion asema. Yleisradio koettiin
vahvana ja luotettavana toimijana, joka Yhtyneet-sopimuksen ja sen
erillissopimusten puitteissa maksaa freelancereillekin kohtuullista korvausta
töistä.
“Ja Yleisradion kanssa ei olla tehty mitään (työsopimusta), eikä ole varmaan tarkoituskaan. Se on
sen verran luotettava firma, etten mä pelkääkään.” (H5)

Yleä pidettiin ohjelmistoltaankin av-kääntäjän unelmatyöpaikkana. Yleä
arvioitiin kriittisesti lähinnä siitä, että sortumalla av-käännösten hintojen
poljentaan se sekä mahdollisesti osaltaan heikentää tekstitysten laatua että
käyttää hyväkseen työvoimaa. Yleä pidettiin jonkinlaisena suunnan näyttäjänä,
joskin sen epäiltiin menettäneen ykkösasemansa kääntämisessä, kuten
kappaleen 3.7 sitaateissa tulee ilmi.
”Tää vuosi ja mitä se tuo tullessaan on ihan hirveen ratkaiseva. Tässä on just tää toimistojen
tilanne: saadaanko sinne työehtosopimus, saadaanko sinne työsuhteisuuden vahvistaminen, ja sit
toisaalta se, mitä Yle tekee. Koska mitä Yle tekee, vaikuttaa välittömästi myös Maikkariin.
Maikkarissa on taloudellinen tilanne tällä hetkellä hyvä, sillä ei ole mitään tarvetta muutoksiin.
Mutta tottakai, jos jossain nähdään, että voi saada säästöjä, niin siihen tartutaan.” (H5)
”Mä luulen, että hyvin suuri osa toimistokääntäjistä ei maksa itselleen eläkettä, koska siihen ei
yksinkertaisesti ole varaa. Ja se on väärin, että Yle käyttää työtä, missä nuoret ihmiset ei maksa
itselleen eläkettä, koska siihen ei ole varaa.” (H5)

Suomalainen yhteiskunta –teoksen kirjoittajat ilmaisevat huolensa kansallisesta
identiteetistä ja kansallisvaltion tulevaisuudesta kohdistamalla katseensa niin
ikään Yleisradioon. Yleisradion kansansivistyksellisestä tehtävästä ei monikaan
ole
heidän
mukaansa
enää
kiinnostunut.
Televisiotarjonta
on
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englanninkielistynyt ja viestintä pirstaloitunut osayleisöjen
määrän
lisääntyessä. Yhtenäiskulttuuri murenee hiljalleen ja suurten yritysten rooli
taloudessa kasvaa ilman valvontaa. (Jokinen & Saaristo 2006, 70)
Näkemyksessä kiteytyy myös av-kääntäjien huoli alansa kohtalosta. Heidän
pyrkimyksensä osoittavat, että he pitävät tavoitteenaan myös suuremman
yleisön sitomista mukaan kansallisen identiteetin vahvistamiseen, yleisöjen
pirstaloitumisesta huolimatta. Osaltaan tavoite on sidottu ammatin
pelastamiseen, mutta mukana on myös aitoa huolta kielen ja tätä myötä
kulttuurin rapistumisesta.
”Että tästä päästään ihan oikeesti kohta kätevästi sellaiseen tilanteeseen, missä suomea ei enää
tarvita. Suomen kielen asiantuntemus, mikä on nimenomaan se kääntäjän asiantuntemus, eikä se
kielitaito, niin se ei ole kohta kovinkaan tärkeetä kenenkään mielestä.” (H5)

Jokisen ja Saariston (2006, 71-72) mukaan nationalismilla ja
kansakuntakäsityksellä on kuitenkin vielä käyttöä, sillä nationalismi ei ole
mielentila. Kansallisaate on arkipäiväistynyt ja se on löydettävissä tarinoissa,
rutiineissa ja symboleissa. Keskustelu kansallisesta identiteetistä on juuri
identiteetin ydin ja ilmentää sitä vahvimmin. Keskustelu eroista ja
yhtäläisyyksistä paljastavat kansallisen identiteetin alati muuttuvaksi
sosiokulttuuriseksi rakennelmaksi.
Av-kääntäjien ammatistaan esittämät tulkinnat ylläpitävät ja rakentavat
kansallista identiteettiä sekä mukautuvat siihen. Tutkielman haastateltavien
puheen perusteella ammatin ytimessä on suomen kielen vankkumaton taito
sekä kyky tulkita merkityksiä ja ”kääntää” ne suomalaisessa kulttuurissa
ymmärrettävissä oleviksi. Yleisradion ohjelmistoon liitetään yhä kansallisia
merkityksiä ja odotuksia, joskin sen myös pelätään muuntuvan puhtaan
kaupallisten toimijoiden kaltaiseksi. Siinä missä esimerkiksi Suomi-brändin
korostaminen tähtää kilpailukyvyn tehostamiseen ja sitoo tätä kautta ihmisiä
tavoitteeseen etsiä tuotteistettavissa olevia kansallisia mielikuvia, av-kääntäjien
suomen kielen aseman nostaminen vetoaa laajemman yleisön yhteisölliseen
tajuun – kielen ja kulttuurin säilymisen voi nähdä tavoitteena itsessään, ja
laadukkaan työn jäljen tuovan lisäarvoa tuotantoketjun kaikille toimijoille.
Globalisaatioprosessien voi edellä mainituissa esimerkeissä tulkita vaikuttavan
kulttuurisiin identiteetteihin sekä siirtävän niitä paikaltaan hiukan eri tavoilla
(Hall 1999, 45). Av-kääntäjien ammatti-identiteetti on esimerkiksi säilynyt
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suurelta osin ”Yhtyneet-kääntäjien” perustamien käännösstandardien varassa
vuosikymmeniä, ja globalisaatio on samalla tuonut uutta ammatin sisältöihin ja
vaikuttanut myös kieleen. Kieli on kulttuurissa jatkuvasti läsnä, joten sen
tärkeyttä ei ole tarvetta erikseen kaivaa esiin ja korostaa. Suomi-brändityössä
puolestaan globalisaation muuttaman elämäntavan perukoille jääneitä
kansallisia identiteetin rakennusaineksia nostetaan uudestaan esille.
Kummassakaan tapauksessa kulttuurinen identiteetti tai sen osaset eivät ole
säilyneet koskemattomina.
”Siinä on se vahvuus, kun Suomi on niin pieni ja rajattu kielialue, ja täällä on tekstityksen
standardit luotu niin korkeiksi. Yhtyneet on pitäneet sitä laatua niin korkeana.” (Hr2)

Symbolisena yhteisönä kansakunta tuottaa tunteen identiteetistä ja
uskollisuudesta (Hall 1999, 46). Kansallinen identiteetti myös sitoo avkääntäjät tiiviimmin katsojiin kuin tuote – esimerkiksi tv-ohjelman tekstitys –
sillä televisiotakaan ei voi tarkastella ilman sen alkuperäistä tavoitetta. Stuart
Hallin mukaan kansallisen kulttuurin muodostuminen on auttanut luomaan
yleisen lukutaidon standardit, nostanut yhden puhekielen muodon vallitsevaksi
viestintävälineeksi kautta koko kansakunnan, luonut homogeenisen kulttuurin
ja pitänyt yllä kansallisia kultuurisia instituutioita, kuten koululaitosta. Muun
muassa näistä syistä kansallisesta kulttuurista tuli avainpiirre teollistumisessa
ja modernisoitumista vauhdittava tekijä (mt., 46). Hallin mukaan kansallisia
kulttuureja tuleekin tarkastella perustavina diskursiivisina keinoina, jotka
esittävät eron yhtenäisyydeksi (mt., 54). Eroilla Hall viittaa esimerkiksi
luokkaan, sukupuoleen ja rotuun, jotka kansallinen kulttuuri pyrkii esittämään
identiteetiltään yhtenäisinä. Kansalliseen identiteettiin liittyy täten myös valtaa
(mt., 52). Globalisaation käsitteen alla jylläävät prosessit ja muutosvoimat
siirtävät kansallisia identiteettejä syrjään yhdistämällä ja yhtenäistämällä
yhteisöjä ja organisaatioita (mt., 57).
Av-kääntäjien kohdalla globalisaation alle niputtuvat prosessit näkyvät median
murroksessa, joka on koskettanut myös av-kääntämisen toimialaa Suomessa
yhtenäistämällä mediatoimijoita ylikansallisiksi konserneiksi. Median
toimijoista käännöstoimistot ovat kuitenkin riippuvaisia eri kansalliskielistä;
niiden strategiaan saattaa kuulua käännösprosessien virtaviivaistaminen ja
kustannusten alentaminen tiettyyn pisteeseen saakka, esimerkiksi niin sanottuja
kakkoskäännöksiä kierrättämällä maasta toiseen. Tällöin av-kääntäjä saa
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käännettäväkseen esimerkiksi hollanninkielisen valmiin käännöspohjan
repliikkijakoineen, jonka pohjalta suomenkielinen käännös on tehtävä ilman
uusia repliikkijakoja ja ajastuksia. Av-kääntäjät ovat kritisoineet tätä työtapaa,
sillä suomen kieltä on vaikea sovittaa tähän muottiin rikkomatta kielen
konventioita.
Hallin mukaan moderniteettiin liittyvät erottamattomasti sekä pyrkimys kohti
kansallista autonomiaa että pyrkimys kohti globalisaatiota. Seurauksena (1.)
kulttuuriset identiteetit rapautuvat kulttuurisen homogenisoitumisen ja
globaalin postmodernin seurauksena, (2.) kansalliset ja paikalliset identiteetit
vahvistuvat globalisaatioon kohdistuvan vastarinnan seurauksena ja (3.) uudet
hybridit identiteetit ovat ottamassa rappeutumassa olevien kansallisten
identiteettien paikan. (Hall 1999, 57-58)
”Nyt jo peruskoululaisetkin osaa englantia jo ihan hyvin. Koska ne elää siellä netin ja pelien
maailmassa, missä ei pärjää ilman englantia. Se antaa semmoisen illuusion, et kun osaa kieltä,
niin se tarkoittaa sitä, että osaa kääntää. Minkä me kääntäjät toki tiedetään, et se ei mee niin. Mut
me ei oo sitä viestii kyl saatu läpi, et nää on kaks eri asiaa.” (H5)

Av-kääntäjien tuottama diskurssi on alisteinen sekä
foucault’laisittain myös organisaatioille (Remes 2014).
laadusta paljastaa selvimmin hybridisten identiteettien
prosessin luonnetta; työtavat ja työn lopputulokset
käännösalallakin vuorovaikutuksessa muun kulttuurin kanssa.

kulttuurille että
Puhe riittävästä
muodostumisen
muuttuvat av-

Av-kääntäjät pohtivat suomen kielen erityisyyttä myös ammattia suojaavana
tekijänä:
”Englanninkielisissä maissa on paljon sitä, että teetetään Intiassa.” (Hr3)
”Jos meidät voitaisiin ulkoistaa Intiaan, niin olisi varmaan jo ulkoistettu.” (Hr3)
”Suomi on hyvässä vaiheessa, koska suomenkielisiä käännöksiä ei saa muualta.” (Hr2)
”Vaikkakin, olikos se Nelosen toimitusjohtaja, joka oli ehdottanut, että kyllähän noita on noita
kanadalaisia kotiäitejä, jotka suomea osaavat, että nehän voi ruveta kääntämään.” (Hr3)
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Haastateltavien vuoropuhelussa tuodaan ilmi se, että av-kääntäjät kokevat, että
heidän työnsä on erityislaatuista juuri suomen kielen vuoksi. Kuitenkin he ovat
huolissaan siitä, että työ vietäisiin kustannuksiltaan edullisempiin maihin jos se
olisi mahdollista. Anthony Giddens (1997, 384-385) huomauttaa, että
teollistuneiden maiden, erityisesti Yhdysvaltojen, asema median tuotannossa ja
leviämisessä on johtanut siihen, että voidaan puhua mediaimperialismista. Avkääntäjien puheessa oltiin kuitenkin lähinnä huolissaan työn ulkoistamisesta
sekä av-käännöksen laadun heikkenemisestä, ohjelmien alkuperään ja laatuun
ei otettu kantaa.
Pierre Bourdieu on ehdottanut kielen markkinoita kuvatessaan, että
kompetenssin käsite tulisi korvata kielellisen pääoman käsitteellä. Tällöin
kielellinen ”voitto” on sidottu pääomaan. Bourdieu näki kielelliselle pääomalle
tärkeänä myös kairosin, joka sofistisena käsitteenä tarkoittaa sitä, että pelkkä
puhetaito ei ole riittävä; tarvitaan myös kykyä käyttää taitoa jostakin
puhumiseen. Jotta sanat saisivat aikaan halutun vaikutuksen, on puhuttava
kieliopillisesti oikein ja sosiaalisesti hyväksytysti. Bourdieun mukaan jokainen
kielellinen kommunikaatio tai vuorovaikutustilanne muodostaa omat
mikromarkkinansa. Bourdieu käyttää esimerkkinä kansallisuustaisteluita, joissa
kielellä on tärkeä asema. Tällöin taisteluihin liittyy aina taloudellinen
ulottuvuus; Bourdieun mukaan tietyn kielellisen kompetenssin haltijat
puolustavat kielellisen tuottajan asemaansa puolustamalla kielellisten
tuotteidensa markkinoita. (Bourdieu 1991, 43-44; 1985, 112-114). Avkääntäjien
tilanteessa
taistelua
tuotteesta
voi
tarkastella
mikromarkkinatilanteena, jossa molemmilla osapuolilla, av-kääntäjillä ja
monikansallisilla käännöstoimistoilla, on oma välillinen asemansa kielen
markkinoilla. Molempien osapuolien asemaa voi tarkastella niiden hallussa
olevien pääoman lajien kautta. Tässä tutkielmassa pääoman lajit nähdään
resursseina, joihin esimerkiksi av-kääntäjät turvautuvat tehdessään taistelustaan
sosiaalisesti hyväksyttävää vetoamalla esimerkiksi suomalaiseen yleisöön
kulttuurisesti hyväksyttävällä tavalla. Monikansallisten käännöstoimistojen
asema mieltyy enemmän hegemonisen globaaliin markkinatalouteen liittyvän
diskurssin yhteyteen. Kentällä vastakkain olevien osapuolien kanssa ovat muut
toimijat ja instituutiot. Kenttää hallitsevilla on keinonsa saada kenttä
toimimaan oman voittonsa eteen, mutta heidän on otettava huomioon myös
hallittujen vastustus (mt., 122). Taloudellisen rationaalisuudenkin ulkoisena
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tunnusmerkkinä on Bourdieun mukaan kieli, joka myös poliitikkojen on
omaksuttava (Bourdieu 1999, 24).

4.4.2 Naisten halvennettua työtäkö?
Käännösaloilla enemmistö opiskelijoista ja valmistuneista on perinteisesti ollut
naisia. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL:n jäsenmäärä on tällä
hetkellä noin 1800. Jäsenistä noin 1400 (n. 78 prosenttia) on naisia ja noin 400
(n. 22 prosenttia) miehiä. Jäsenistöstä 275 henkilöä eli noin 15 prosenttia on
av-kääntäjiä, joista 65 henkeä miehiä ja naisia 210 henkeä. Prosentteina
SKTL:n av-kääntäjäjäsenistä naisia on noin 76 prosenttia ja miehiä noin 24
prosenttia. Miehiä av-kääntäjissä on siis noin pari prosenttiyksikköä enemmän
kuin koko SKTL:n kääntäjäkunnassa. SKTL:n kaikissa kääntämisjaostoissa
naisia on yli 70 prosenttia, asiatekstikääntäjistä jopa 82 prosenttia. (Lähde:
SKTL, 2/2014)
Tutkielman haastateltavat eivät kysyttäessä mieltäneet alallaan vallitsevia
epäkohtia sukupuoleen liittyviksi, saati edes kokeneet alallaan olevan paljoa
vähempää miehiä. Miehien määrän alalla koettiin lisääntyneen miehille
suunnattujen uusien kanavien myötä. Kysymykseen, onko ala naisvaltainen
annettiin seuraavia vastauksia:
”Ei. Koska se on niin mediaseksikästä, että pojat haluaa tehdä action-sarjoja ja kauhuleffoja. Tai
ne luulee saavansa tehdä niitä (naurua). Sit ne pääsee auton tuunaus -sarjoja tekemään. ... No, ei...
Mutta se on nykyään... Muuten käännösala on naisvaltainen, mutta joskus joissain firmoissa on
jopa enemmän miehiä av-kääntäjinä.” (Hr2)
”On se silti ehkä vähän kallellaan siihen suuntaan, että naisia on vähän enemmän.” (Hr3)
”Digi-tv:n myötä miehet lisääntyi, kun tuli miehille suunnattuja kanavia.” (Hr2)

Päivi Korvajärven mukaan Suomessa toimihenkilöiden naisvaltaisilla
työpaikoilla ei sukupuolesta ja sen merkityksestä työelämässä erityisemmin
puhuta. Naisten ja miesten eroja saati ristiriitoja ei siis työpaikoilla nosteta
keskusteluihin. Jos tutkija kysyy näistä asioista erikseen, on puhe yleensä
naisiin keskittyvää, vaisua ja yleisellä tasolla liikkuvaa (Korvajärvi 1996, 89).
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Ilmiö toistui myös haastatteluissa ainakin vaisuuden ja keskustelutason
yleisyyden kohdalla. Tätä voi tulkita niin, että haastateltavat kokevat tai
haluavat kokea itsensä tasa-arvoisiksi. On myös esitetty, että työelämää
jäsentää keskeisesti sukupuolineutraaliuden mielikuva, joka on sidoksissa
pohjoismaiseen tasa-arvoajatteluun (Korvajärvi & Kinnunen 1996, 233-234).
Rakenteellista epätasa-arvoa, kuten sukupuolten palkkaeroa ja sen syitä, on
vaikea paikallistaa arkipäivässä. Av-kääntäjyyttä voisikin lähestyä feminististen
teorioiden kautta, joskaan tässä siihen ei ole mahdollista keskittyä.
Tunnollisuus liitettiin ammattiin ja humanistisiin aloihin ylipäänsä.
Haastateltavat tuntuivat olevan ylen kyllästyneitä mielikuviin kilteistä
humanisteista ja vaikuttivat tyytyväiseltä sitä vastoin toimimiseensa. Puheissa
humanisteihin liitettiin myös kauan elänyt ”kiltin tytön” imago. Useammat
haastateltavat puhuivat tunnollisuudesta liittäen sen av-kääntäjien polkemiseen.
”Mun mielest... mä näkisin, että kääntämisen aliarvostuksen yks syy on just tää liiallinen kiltteys.
Se liiallinen semmoinen ”Olen kiltti kympin humanistityttö; en voi käyttäytyä rumasti.”.” (H5)
”Sit vielä ylipäätään on se, että humanistieteiden imago ei ole kauheen hyvä tässä meidän
insinöörivetoisessa Nokia-landiassa. Et meidän panos on nyt vähän semmoinen välttämätön paha,
josta nyt ehkä ois mukavampi päästä kokonaan eroon.” (H5)

Tunnollisuus ja liiallinen kiltteys nähtiin vaivaavan koko käännösalaa. Samasta
altruistisuudesta on kirjoittanut muun muassa Kristiina Abdallah. Hän näkee
eräänä syynä kääntäjien huonoon työmarkkina-asemaan perinteisen käsityksen
kääntämisestä ja laadusta, joka nojaa ammattietiikan painottamaan altruismiin
sekä nöyryyden ja velvollisuuksien korostamiseen. Strategioina ne eivät ole
globalisoituneessa toimintaympäristössä olleet kannattavia. (Abdallah 2007,
279.)
Haastatteluissa nöyristyminen työnantajien vaateille nähtiin juontuvan jo
yliopistokoulutuksesta:
”Käännösalaa vaivaa semmoinen turha nöyristely. Semmoinen ”ei tarvitse maksaa palkkaa”, mikä
juurrutetaan tuolla yliopistoissa hyvin vahvasti jo ensimmäisistä luennoista lähtien.” (Hr3)
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Sen sijaan järjestötoiminnassa nöyryydestä on pyritty pääsemään eroon
faktoilla:
”Ja vaikka tiedetään, että tää on väärin, niin jotenkin ei uskalleta olla ilkeitä ja polkee jalkaa ja
sanoa, että tää ei käy. Ja sitä me ollaan uskallettu tehdä Yhtyneissä. Me ei olla oltu ollenkaan
kilttejä, me ollaan oltu erittäin tiukkoja, jolloin meidän neuvotteluvalttina on ollut ääretön
asiantuntemus. Eli me ollaan perehdytty niihin juttuihin niin, että siellä neuvottelupöydässä me
ollaan voitu mätkästä pöytään semmoisia tietoja mitä toisella puolella ei oo ollut niiden omasta
toiminnasta. Me ollaan istuttu yö ja laskettu asioita saadaksemme ihan tiettyjä tilastollisia faktoja,
ollaan laskettu käännös käännökseltä joitain asioita.” (H5)

Av-kääntäjien asioiden ajamisessa nähtiin raskauden ohella myös
yhteistoiminnasta koituvaa iloa, jota jaostossa toimiminen juhlineen
ja ”pintansa pitäminen” tuottavat. Yhtyneet-kuviot tunteva haastateltava kertoi
kaiken toiminnan tapahtuneen vapaaehtoisesti ja ydinporukan olleen
suurimmaksi osaksi naisia.
”Ja nyt mä näen tossa uudessa polvessa niitä pahoja akkoja. Siellä on niitä.” (H5)
”Pitää pitää pintansa ja pitää arvostaa itseänsä. Täs mä näen, et on yks avain.” (H5)

Haastateltava myös mielsi yhteisten asioiden ajamiseen
tunnollisuuden erityisesti naisille ominaiseksi piirteeksi.

liittyvän

”Et siin on ehkä vähän tämmöistä, että miehet ei lähde niin helposti mukaan tämmöiseen
tunnollisuusjuttuun. Et ”mä teen tän sen takii, kun jonkun kuuluu tää tehä.”
”Ja kyl mä luulen vähän, et miesten on helpompi tavallaan sanoa, et ”no, joku muu hoitaa tän.”.”
”Mut en mä sitä sano, etteikö meil ois miehii ollu, et nythän noissa toimistoneuvotteluissa on
hyvinkin selkeesti ollut miehii mukana. En mä näe tässä semmoista mitään valtavan isoo tasaarvojuttua... ainakaan mä en osaa nähdä sitä. En sano, etteikö sitä olis, mutta mä en oo koskaan
ite nähnyt sitä niin, että ukot luistaa.” (H5)

Ainoa miespuolinen haastateltava kertoi olevansa mukana av-kääntäjien
rintamassa, koska hänellä on ”oma lehmä ojassa”. Vaikka itseironinen
kommentti onkin irrallinen, voi sitä tulkita yhteydessä aiempaan sitaattiin. Osa
miehistä ei ehkä yhtä helposti korosta tekevänsä asioita ”koska ne täytyy
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tehdä”. Sekä naisilla että miehillä ihanteellinen tapa on tehdä, mutta ainakin
haastatteluaineistossa naiset avasivat enemmän omaa tekemistään ja siihen
liittyvää arvoperustaa. Osalle miehistä on ehkä helpompaa näyttää ulospäin
pelkkää tekemistä. Miehiin liitetty sankarimyytti elää siinä, että sen mukaan
toimitaan, mutta kukaan ei toivo sankarin leimaa itselleen. ”Tekeminen” onkin
Erik Allardtin mukaan itsensä toteuttamisen edellytys ja myös pohjoismaisissa
yhteiskunnissa tärkeä hyvinvointiarvo (Allardt 1976, 48). Osalle miehistä
kulttuurinen, diskursiivinen tulkintarepertuaari saattaa kuitenkin joiltain osin
olla kapeampi.
Av-kääntäjien rintama kokonaisuudessaan ei ole nostanut asiassaan
sukupuolten tasa-arvoasioita esiin. Asian voi tulkita niin, ettei naisvaltaisuuden
korostamisella nähdä olevan etua asiassa tai sillä voisi olla kielteisiä
vaikutuksia; yhden ryhmän korostaminen ei edistä kokonaisvaltaista
solidaarisuutta ja feminismillä on joissakin yhteyksissä jopa negatiivinen
mielikuva. Av-kääntäjät ovat vieneet asiaansa eteenpäin laajemman strategian
mukaan ammatin ja ammattimaisten av-tekstitysten säilyttämisen kautta.
Kollektiivisen identiteetin kannalta haastateltaville vaikutti olevan tärkeää
perinteisiin ja alistamista aiheuttaviin ajatusmalleihin ja käytäntöihin
kohdistuva vastarinta. Tähän vastarintaan liitettiin kieltäytyminen alistumasta,
vahvuus nähdä ja tunnustaa alistaminen sekä toimiminen tämän mukaan.
Tulkintana on, että av-kääntäjien toiminnassa on myös mukana hippunen tasaarvotyötä, jota ei sellaiseksi kuitenkaan paketoida. Ennemmin ihanteellisena
toimijuutena
ehkä
nähdään
moraalinen
ja
kestävä
toimiminen
markkinataloudessa.
”Se että Yhtyneet-linnake on pysynyt pystyssä on ollut esimerkiksi Broadcastin päämajassa
käsittämätön juttu. Et ne kuvitteli, että kyllähän toi Suomikin vallataan, niin kuin se on vallannut
esimerkiksi Ruotsin markkinat aika lailla. Et kyllähän tuo Suomikin tuosta vallataan. Mutta ei se
ollutkaan niin helppoa. Mä sanoisin, et yks syy siihen on ollut se, että meillä on ollut pahoja akkoja.
Niin kuin kerta kaikkiaan: akkoja, jotka ei suostu siihen humanistirooliin, jossa ollaan kilttejä
humanistityttöjä.” (H5)

Pätkätyötä
tekeviä
naisia
tutkineen
Sikke
Leinikin
mukaan
pätkätyökokemuksistaan kertoessaan työntekijät pyrkivät laajentamaan
ammatillisen toimijuuden tilaansa. Tämä taas synnyttää yksilöllistä poliittista
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toimijuutta, joka muovautuu vallan alaisena, mutta myös vaikuttaa vallan
muovautumiseen. Leinikki huomauttaa, että muutenkin aktiivisessa
toimijaroolissa, kuten järjestötoiminnassa mukana olevat saattavat olla
erityisen halukkaita kertomaan pätkätyökokemuksistaan tutkijalle (Leinikki
2011, 196-197). Voi myös olla, että pro gradu -tutkielman haastatteluihin
osallistuneet harjoittavat yksilöllistä poliittista toimijuutta muillakin elämänsä
osa-alueilla, toimijuus laajennetaan kulloiseenkin ympäristöön. Osa
haastateltavista kertoikin toimivansa ammatillisissa järjestöissä tai
suuntaavansa yhteiskunnallisesti vaikuttavaan ammattiin, kuten opettajaksi. On
mahdollista, että he myös tästä syystä osallistuivat tutkielman haastatteluihin.
Yksilöllinen poliittinen toimijuus, kansalaisyhteiskunta ja elämänpolitiikka
näyttävät kulkevan käsi kädessä.
Tietynlainen
tyypittely
naisten
passiivisuudesta
tai
keskinäisestä
yhteistoiminnan estävästä kateudesta ei toteudu av-kääntäjien joukossa
aineiston perusteella (Savtschenko 2011, 207-208). Naisten lakkohistoriaa
tutkinut Ritva Savtschenko päättelee, etteivät eri liittojen lakkohistoriatkaan tue
käsityksiä naisvaltaisten alojen miesvaltaisia aloja korkeammasta
passiivisuudesta tai toraisuudesta. Miltei kaikki naisvaltaiset liitot ovat
käyttäneet työtaistelua palkkoja parantaakseen. Syy naisvaltaisten alojen
matalapalkkaongelmaan on ennemmin ”moninkertaisista rakenteellisista
ongelmista”. (Savtschenko 2011, 222)
Moninkertaisiin rakenteellisiin ongelmiin viittaa myös Riitta Martikainen
(1996, 68-69). Hän arvioi, että esimerkiksi naisten korkea järjestäytymisaste
yhdessä keskitetyn sopimusjärjestelmän kanssa ei vielä ole tae naisten tasaarvoisista työehdoista. Naisten palkat ovat edelleen miesten palkkoja
pienemmät kokopäivätyöstä ja korkeasta koulutuksesta huolimatta, ja
työehtosopimuksiin sisältyy Martikaisen mukaan paljon epäsuoraa syrjintää.
Hän näkee työehtosopimustoiminnan yhtenä keinona vaikuttaa naisten
asemaan työmarkkinoilla, sopimisen piiriin kuuluville asioille on vain oltava
riittävä tuki (Martikainen 1996, 68-69).
Joidenkin arvioiden mukaan uudelleenrakenteistuminen ja tietotyön
laajeneminen uhkaa erityisellä tavalla naisten työpaikkoja, sillä tietotyön
tekijöistä miehet ovat menestyksekkäämmissä asemissa, kun taas naisten
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työtehtävät ovat ”työväenluokkaisempia”. (Blom, Melin & Pyöriä 2001, 6264.)

4.4.3Virtuaalisuus identiteettityössä
Av-kääntäjät
ovat
käyttäneet
vuorovaikutuksessaan
tietoverkkojen
virtuaalisuutta. Erityisesti av-kääntäjien itse perustama foorumi on toiminut
alan opiskelijoiden, ammattilaisten sekä yleisönkin yhdistävänä kanavana.
”Ne (foorumin perustajat) oli jo aiemmin nähneet ne merkit ja huolestuneet, että kyllä voi käydä
huonommin jossain vaiheessa. Mutta eihän ketään kiinnostanut se ennen kuin oikeasti kävi
huonosti.” (Hr2)

Foorumi perustettiin muutaman jäsenen voimin juuri ennen Nelosen kanavien
käännösten kilpailutusta, jossa Pre-Text hävisi työt BTII:lle. Tämän jälkeen
foorumi sai enemmän osanottajia.
”Sitten joulukuussa ihmiset nousi barrikadeille.” (Hr3)

Haastateltavat kertoivat, että perustamisensa jälkeen foorumi keräsi kiitosta avkääntäjiltä työyhteisön luomisesta.
Sitten kaikki ovat innoissaan, että ylipäänsä pääsee sinne mukaan, ja ovat kiitelleet, kun ei yleensä
työkavereita näe sillä lailla. Että hirveen moni on etä-freelancerina, ettei koskaan edes käy
toimistolla nykyään. Ja se on muutaman viime vuoden aikana tapahtunut se muutos. Ennenhän
kaikki joutui hakemaan matskut niistä toimistoista ja kanavilta, minne ne työskentelivät. Että ne
aina näki säännöllisesti kuitenkin. (Hr2)

Haastateltavista pisimmän uran av-kääntäjänä tehnyt haastateltava kokee
foorumin palvelevan myös julkisuuden tarvetta.
”Yks syy on myöskin se, et me ei olla oltu kovin hyviä käyttämään julkisuutta, vaikka me ollaan ite
siinä mediamaailmassa, niin me ei olla kauheenkaan hyvin pystytty valjastaan julkisuutta. Alote on
aina tullut lehdiltä, et joku toimittaja keksii, et nyt alkaa tommoinen sarja ja et mitähän tää
kääntäjä vois nyt sanoa tähän. Et ne on olleet ohjelmalähtöisiä. ... Et mun mielestä nyt tää avfoorumi on tehnyt sitä luomalla tämmöisen kokonaisen tietopankin, jossa on valtavan paljon tietoa
niille, jotka haluu tietää meidän alasta enemmän.” (H5)
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Tutkielmassa verkossa tapahtuvaa itsen esittämistä ja keskustelua lähestytään
arkipäiväistyneenä
kommunikointina
ja
av-kääntäjien
foorumia
kokemusmaailman erityisenä ja yhteisöllisenä diskurssin paikkana ilman eroa
muuhun reaalimaailmaan. Foorumilla eri puolilla Suomea asuvat av-kääntäjät
ovat päässeet yhteyteen ammattikuntansa toisten edustajien kanssa tavalla, joka
aiemmin ei ole ollut mahdollinen. Haastateltavat kertoivat, että ennen vuotta
2009 jotkin käännöstoimistoista jopa pyrkivät estämään yhteydenpidon
kollegoiden välillä varjelemalla paljastamasta kääntäjien nimiä. Aineiston
perusteella foorumi vaikuttaa yhdeltä merkittävältä tekijältä koko av-kääntäjien
rintaman
yhdistäytymisessä
sekä
kollektiivisen
ammatti-identiteetin
vahvistamisessa, kaikille avoimien kokousten ohessa.
”Nyt kun on Facebook ja kaikki, niin ei pysty enää sanomaan, että työnantaja pimittää tietoja.”
(Hr3)

Foorumilla vahvistuneissa ammatillisissa identiteeteissä ei ole kyse
virtuaalisista kuvitelluista minuuksista, sillä ammatillinen tausta ja historia
luovat puitteet sille, mistä foorumissa on kyse. Pikemmin foorumi ja muu
internetissä tapahtuva verkostoituminen on lisä muuten reaalimaailmassa
tapahtuvaan verkostoitumiseen.
Av-kääntäjät ovat keskustelleet ja jakaneet foorumilla tietoa alansa
tapahtumista sekä luoneet yhteisymmärrystä jakamalla kokemuksellisesti
poikkeavia tulkintojaan esimerkiksi suhtautumisesta näihin tapahtumiin sekä
ammattiin ja opiskeluun liittyvistä valinnoistaan. Foorumilla on lempeästi
ohjattu kokeneempien aktiivien toimesta av-kääntäjien ja opiskelijoiden
suhtautumistapoja alan myllerrykseen, minkä voi katsoa myös vaikuttavan
vahvistavasti kollektiivisen ammatti-identiteetin ylläpitämisessä. Koko avkääntäjien asiaa ajavasta ryhmittymästä ovat foorumilla näkyvämpiä olleet
juuri asiaa aktiivisesti ajavat henkilöt, kun taas passiivisemmat ehkä
tarkastelevat
tilannetta
etäännetymmin;
sosiaalinen
media
antaa
mahdollisuuden tähänkin.
Alkusysäyksenä
foorumin
perustamiselle
suomalaisen
Pre-Text
–käännöstoimiston
kilpailutuksessa Broadcast Textille.

haastateltavat
häviämisen

mainitsivat
käännösten
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”Kyllä se sieltä foorumilta on kaikki lähtenyt, näin vois sanoa. Foorumin keskustelu pyörähti
käyntiin... ja sitten kävi niin, että Nelosen kanavat kilpailutti käännöksensä ja käännössopimus
meni Broadcast Textille, ja Pre-Textin kääntäjät, kaikki 60 kääntäjää, jäi melkein kokonaan ilman
töitä sen jälkeen, niin se oli se yks viimeinen pisara, mikä toden teolla laittoi ihmiset liikkeelle. Ja
alettiin myllyttää entistä enemmän semmoista kapinaa liikkeelle.” (H1)
”Kauan on ollut internetit ja kaikki, mut se vaati just tän myllerryksen, että Pre-Text romahti.”
(Hr2)

Verkostoituminen foorumilla ja Facebookissa on haastateltujen av-kääntäjien
mukaan ulottunut osin myös Suomea laajemmalle, joskaan foorumilla ei ole
ollut niin paljon trafiikkia ulkomailta kuin av-kääntäjät olisivat toivoneet.
Manuel Castells on kuvannut maailmanjärjestystä verkostoyhteiskuntaan
(network society) perustuvana. Informaatioteknologiaan perustuvat verkostot
ovat yhteiskuntien uusia sosiaalisia rakenteita, joiden logiikan leviäminen
muuttaa tuotantoa, kokemusta, valtaa ja kulttuuria (Castells 2010, 500).
Castellsin mukaan verkostot ovat erityisesti kapitalistiselle taloudelle sopivia
välineitä, sillä kapitalistinen talous perustuu muun muassa innovaatioille,
globalisaatioon ja keskustaa vailla olevaan keskittämiseen, joka työelämässä
näkyy joustamisvaateina itse työlle sekä työnantajille ja työntekijöille (mt.,
502). Siinä missä pääoma on globaalisti keskittynyttä, työvoima on paikallista,
monimuotoista ja organisaatioltaan sekä kollektiiviselta toiminnaltaan
hajanaista. Työvoima menettää kollektiivisen identiteettinsä ja se on eriytynyt
kyvyiltään, työolosuhteiltaan ja kiinnostuksen kohteiltaan (mt., 505-506).
Kamppailu monimuotoisten kapitalistien ja hajanaisten työväenluokkien välillä
sulautuu perustavampaan vastakohtaisuuteen pääoman virtausten logiikan ja
kulttuuristen arvojen välillä (mt., 507).
Av-kääntäjien kamppailussa ja heidän tavoitteidensa lähentymisessä muiden
itsensä työllistävien kanssa on nähtävissä Castellsin kuvaama perustava
vastakohtaisuus. Sijoitusyhtiöiden omistamat yritykset ohjaavat liiketoiminnan
voittoja, kun taas työnvoiman toiminta on paikallista ja uhkaa jäädä irralliseksi
muiden vastaavassa asemassa olevien samansuuntaisista tavoitteista.
Kamppailu kärjistyykin kulttuuristen arvojen puolustamiseen. Av-kääntäjien
yhdistäytyminen ja verkostoituminen laajemmalle kuitenkin osoittaa, että
edellytyksiä myös työvoiman laajempaan yhdistäytymiseen on olemassa.
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TaskRabbit, Uber ja muut niiden kaltaiset keikkataloutta levittävät, verkossa
toimivat ja laajalle levittäytyvät yritykset ovat toimintaperiaatteiltaan melko
samankaltaisia kuin av-käännöstoimistot, jotka jakavat työtehtäviä etäfreelancereilleen. Lehdistössä (esim. Business Insider, The Guardian) on
esitetty, ettei näiden toimintaperiaatteeltaan uudelta vaikuttavien yritysten
toiminnassa ole juurikaan poikkeamia 1800-1900 –lukujen taitteena kotona
tehtyyn työhön, jossa palkka maksettiin kappaleittain valmiista työstä.
Käännöksiäkin teetetään joillakin alustoilla hajautettuina toimeksiantoina,
jolloin yksi kääntäjä suorittaa vain osan käännöksestä ja saa palkkionsa
kertakorvauksina esimerkiksi sanamäärän perusteella. Työntekijä ei välttämättä
koskaan astu jalallaan fyysiseen toimipaikkaan. Työtä voi melkein kuka
tahansa tehdä missä päin maailmaa tahansa ja veroja maksaa jos jaksaa.
Suunta, johon av-kääntäjien työtä on viime aikoina viety, on samankaltainen.
Av-kääntäjien
puskurina
on
korkeakoulutuksen
kautta
tapahtuva
asiantuntijuuden kerryttäminen, verkostoituminen ja kuuluminen liittoihin.

4.2 Itsensä työllistävyys ja sen vaihtoehdot
”Tää on ikuinen keskustelu Yhtyneet-kääntäjien keskuudessa: on paljon ihmisiä, jotka haluais
nauttia työsuhteisuuden eduista ja samalla yrittäjän eduista. Ja täähän ei käy, että ei voi ottaa
rusinoita pullasta. Se murentaa, jos ihmiset pyrkii kovasti tekemään yritysmuotoisesti.” (H5)

Itsensä työllistävyydestä (usein myös muodossa ”itsensä työllistäjyydestä”) ja
vastentahtoisuuden
aspektin
sisältävästä
näennäisyrittäjyydestä
tai
pakkoyrittäjyydestä keskustellaan usein samassa merkityksessä. Työ- ja
elinkeinoministeriön Itsensä työllistäjät –vertailuselvityksen mukaan itsensä
työllistävät henkilöt ovat uusi ilmiö, jolle on erilaisia, hajanaisia määrittelytapoja
selvityksen eri EU-maissa (Tanska, Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia, Viro). Itsensä
työllistäviksi raportissa katsotaan ammatinharjoittajat, muut yksinyrittäjät,
freelancerit ja apurahan saajat. Itsensä työllistävyyteen Suomessa käydyssä
keskustelussa rinnastuvan näennäisyrittäjyyskäsitteen on lanseerannut itsensä
työllistäjien yhteistyöryhmä (IT-SET). (TEM raportteja 8/2013, 1).
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Anu Suoranta ja Anu-Hanna Anttila ovat huomauttaneet, ettei itsensä
työllistävä ole toistaiseksi tilastoinnin luokittelukategoria ihmisen
ammattiryhmää määritellessä, vaikka muuntuneet työmarkkina-asemat
tilanteen todentavatkin, ja käsitevalinnan taustalla on Kansainvälisen
työjärjestön ILOn sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECDn
käytössä oleva käsite dependent self-employed. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi
sellaisia työntekijöitä, jotka tarjoavat palvelujaan tai työtään toisille henkilöille
kulloisenkin sopimuksen mukaisesti, mutta jotka ovat samanaikaisesti
riippuvaisia tästä työn teettäjästä. (Suoranta & Anttila 2010, 11).
Av-kääntäjillä toimeksiantosopimuksia on tällä hetkellä useimmiten yhden tai
kahden työnantajan kanssa. Arvio perustuu eri yhteyksissä esitettyihin saman
suntaisiin arvioihin. Itsensä työllistäviksi katsotaan myös työntekijät, jotka ovat
toimeksiantosuhteessa vain yhteen yritykseen ja täten riippuvaisia siitä.
Toimeksiannoilla työllistyvät ovat vain hiukan itsenäisempiä kuin työn
teettäneen yrityksen palkkatyösuhteinen henkilöstö, Suoranta & Anttila
arvioivat. Heidän mukaansa yleistyvä itsensä työllistävyys merkitsee
pätkätyötäkin
perustavanlaatuisempaa
työmarkkinalogiikan
muutosta.
(Suoranta & Anttila 2010, 11.)
Lainsäädännössä itsensä työllistäviä ei ole Suomessa kattavasti ja
eksplisiittisesti määritelty. Raja palkkatyön ja yrittäjyyden välillä vedetään yhä
työsopimuslain 1 luvun 1 §:n tunnusmerkkien täyttymisen perusteella, ja ongelmat
rajanvedossa ratkaistaan kokonaisarvioinnilla työn tekemisen olosuhteista. (TEM
raportteja 8/2013, 1). Kaikessa lyhykäisyydessään työsopimuslain kyseinen pykälä
on muotoiltu näin:
”Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä
työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja
valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei
ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.
Lain soveltamista ei estä pelkästään se, että työ tehdään työntekijän kotona tai hänen
valitsemassaan paikassa eikä sekään, että työ suoritetaan työntekijän työvälineillä tai -koneilla.”
(26.1.2001/55, Finlex)
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TEM:n raportin mukaan määrittely lainsäädännössä tapahtuukin toissijaisesti ja
se näkyy vain joissain keskeisistä lainsäädäntöalueista (verotus-, sosiaaliturvaja työlainsäädäntö).
Selvitystyössä on juuri ”toisarvoisuus” koettu
haasteellisena ja itse ongelman, eli itsensä työllistävyyden haasteiksi, on
nimetty 1.) itsensä työllistäjien alhaisempi ansiotaso, 2.) itsensä työllistäjien
työttömyysturvan kattavuus sekä 3.) itsensä työllistäjien rajallisemmat
mahdollisuudet lomiin, vapaisiin ja joihinkin muihin etuuksiin sekä 4.)
vastentahtoinen yrittäjyys eli näennäisyrittäjyys. Käytännössä raja itsenäisen
yrittäjyyden ja palkkatyön välillä kulkeekin siinä, että itsenäinen yrittäjä johtaa
työtään itse, päättää sen tekemisen ajan, paikan ja tavan, saa koko palkkion
työsuorituksesta ja voi tarjota sitä useille eri tahoille. (TEM raportteja 8/2013, 4-6;
46-49).
Ennen MTV Median käännösten liikkeenluovutusta BTII:lle oli työneuvostossa
määritelty av-kääntäjien työsuhteisuutta.
”Maikkari pyysi työneuvostoa määrittelemään, onko kääntäjät työsuhteisia vai ei. Ja et täyttyykö
työsuhteisuuden ehdot. Ja työneuvosto on elin, joka on ylin päättävä elin, et sen päätöksestä ei voi
valittaa. Se oli tosi pitkä prosessi, missä kahta vai kolmea maikkarilaista työsuhteista kääntäjää
tutkittiin siis aivan äärettömän tarkkaan: se, et miten ne sen työnsä tekee. Ja työneuvoston ihan
selkeä päätös oli, että työ täyttää työsuhteisuuden merkit. Ja silloin kun se on työsuhteista, niin
silloin työnantajan tai toimeksiantajan pitää maksaa siitä nää sivukulut.” (H5)

Työneuvoston päätöksissä MTV:n ja BTII:n työntekijöiden työsuhteisuuden
määrittelemisessä ratkaiseva tekijä oli ilmeisesti se, että MTV:llä työskennellessään
av-kääntäjät kävivät toimistolla säännöllisesti ajastamassa käännöstöitään, kun taas
BTII:llä koko työprosessi hoidetaan kotona satunnaisia ohjelmistovuokramaksuun
sisältyviä koulutuspäiviä lukuun ottamatta.
Työsopimuslain ensimmäisen pykälän tunnusmerkit ovat tuttuja myös avkääntäjille.
Alla
olevassa
puheenvuoron
katkelmassa
summataan
näennäisyrittäjyyttä koskevan av-kääntäjien foorumin keskusteluketjun
näkemykset siihen, mitä on tekeillä (TEM:n työryhmän väliraportti) ja miten
asian käsittelyssä on koettu pettymyksiä (Työneuvoston päätös).
”Työ- ja elinkeinoministeriöllä on työryhmä, joka tarkastelee epätyypillistä työtä, joten toivoa on,
että

itsensä

työllistävien

asema

paranee.

Työryhmän

väliraportti

löytyy

täältä:

http://www.tem.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotearkisto/vuosi_2012?109336_m=106601
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Työneuvosto taas on tehnyt ristiriitaisia päätöksiä av-kääntäjien työsuhteisuuteen/yrittäjyyteen
liittyen. Lisää tästä asiasta voi lukea täältä: http://www.journalistiliitto.fi/?x17635=6338216”
(av-kääntäjien foorumi, 23.9.2013)

Katkelmassa mainitussa työneuvoston lausunnossa linjattiin Broadcast Text
Internationalin (BTI) kolmen freelancer-kääntäjän työ yrittäjänä tehdyksi
työksi äänin 6-3.
Foorumin keskusteluissa on yrittäjän statuksella toimimista kritisoitu
nimenomaan siitä, että statuksen edellyttämiä vapauksia ei koeta olevan.
”Av-kääntäjien ongelma on siis se, että he eivät suinkaan voi itse hinnoitella työtään, kuten
tavalliset ja "oikeat" yrittäjät. Käännöstoimistoilla on omat hinnastonsa, jonka mukaan he
maksavat freelancereilleen. Ensin toimistot edellyttävät freelancereiltaan toiminimeä ja sen
jälkeen he ilmoittavat paljonko työstä maksetaan freelancereille. Hinnoista ei voi neuvotella, vaan
kyseessä on ota tai jätä -tilanne. En näe, miten freelancer voidaan tällaisessa tilanteessa rinnastaa
tavalliseen yrittäjään?” (av-kääntäjien foorumi, 24.9.2013)

Av-kääntäjät ovat erään haastateltavan mukaan eriarvoisessa asemassa myös
toimistojen sisällä riippuen siitä tekevätkö he työtään kotona vai toimistossa.
“Nykyään on mun mielestä syntynyt kaksi eri porrasta: et ne, jotka just näyttäytyy toimistolla - ne
on helposti sellaisia suosikkeja, ne saa helposti hommia, parempia töitä – ja sit ne etä-freet on
siellä vähän alempana, niitä tuskin muistetaan ja ne saa ruikuttaa niitä töitä.” (Hr2)

Av-kääntäjien kohdalla osuvin useista itsensä työllistävän rinnakkaiskäsitteistä
lienee juuri näennäisyrittäjä. TEM:n selvityksen mukaan EU-tasolla yleisin
määritelmä näennäisyrittäjyydestä on piilotetun työsuhteen kautta tapahtuva
määrittely, joka esimerkiksi Italian ja Ranskan työlainsäädännössä on tehty
eksplisiittisestikin. Tällöin tarkoitetaan työsuhteen naamioimista verojen,
sosiaaliturvamaksujen tai muiden vastuiden välttämiseksi. TEM:n raportin mukaan
lähes kaikissa EU-maissa itsensä työllistävyyteen ja yrittäjyyteen liittyvät käsitteet
jakautuvat kuuteen teemaan, joista ”uudet ammatit” sisältävät ”korkeaa koulutusta
tai erityistaitoja vaativat ammatit, joihin ei kuitenkaan kohdistu säätelyä
(palvelusopimukset, freelancerit jne.)” . (TEM raportteja 8/2013, 4-6).
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Av-kääntäjät nostivat kaikki TEM:n raportissakin mainitut ongelmakohdat
(ansiotaso, työttömyysturvan kattavuus, lomat, vapaat, ym. etuudet ja
vastentahtoinen yrittäjyys) esiin haastatteluissa. Niitä on kuvattu runsaasti myös
av-kääntäjien sivustolla ja suljetulla keskustelufoorumilla. Asia on käännetty
välillä myös huumoriksi, kuten esimerkiksi pilapiirroksessa, jossa nainen istuu
kotitietokoneellaan kuulokkeet korvillaan, rikkoo säästöpossua toisella
kädellään ja näpyttää käännöstä toisella, samaan aikaan lapsi kaipaa huomiota
vieressä.
Vastentahtoisen yrittäjyyden teema on yksi julkisenkin keskustelun teema
itsensä työllistäjyydessä Suomessa. Esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa, joissa
sosiaaliturvajärjestelmä on laajempi, on keskustelu vastentahtoisesta
yrittäjyydestäkin ollut vähäisempää. (TEM raportteja 8/2013, 49).
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n mukaan Suomessa on noin 160 000
itsensä työllistäjää. Liiton sivustolla ohjeistetaan myös, että Itsensä
työllistäjäksi siirtymisen seuraukset ja kustannukset tulisi selvittää ennen
toiminnan aloittamista. Av-kääntäjät ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että
pienistä palkkioista kaikkiin maksuihin ei välttämättä liikene rahaa pakollisten
elinkustannusten jälkeen. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että vastuu omasta
ammatinharjoittamisesta on pitkälti av-kääntäjän omassa harkinnassa.
Kuitenkin alipalkatusta työstä näennäisyrittäjänä kieltäytymisestä on koitunut
haittaa, kuten MTV:n liikkeenluovutuksen yhteydessä, jolloin irtisanoutuneille
seurasi työttömyysturvan karenssikausi.
Näennäisyrittäjyyden
kokemuksellisesta
nurjasta
puolesta,
torppariyrittäjyydestä, on kirjoittanut av-kääntäjienkin tilannetta kuvaavasti
Juha Siltala (2004, 176): Tuhannet suomalaiset ovat joutuneet ”yrittäjiksi”
vastoin tahtoaan ja jopa tietämättään, kun työnantaja on naamioinut
työsuhteen
”alihankinnaksi”
välttääkseen
työnantajamaksut.
Torppariyrittäjälle kasaantuu Siltalan mukaan yrittäjäriski ilman voittoja ja
vapautta, kun hänet sidotaan asiakkaaksi naamioituneeseen työnantajaansa
sopimuksilla, aikatauluilla, työtiloilla tai velaksi myytävillä työvalineillä.
”Mä oon niin kuin freelacer, sanotaan työsuhteiseksi freelanceriksi. Meillä on työnantajan kanssa
tämmöinen tarvittaessa työhön tulevan sopimus. ... Et nythän on tullut, että voi pitää sairaslomaa,
mutta mä en osais kuvitellakaan sitä. Et jos mä sairastan, niin mä sairastan ja teen töitä. En mä vois
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aikaa laittaa, et nyt mä en pysty tekemään tätä hommaa ja ilmoittaisin pomolle, ja hän maksais
sitten sekä mulle palkan et sille, joka sen tekee.” (H4)

SJL:n mukaan käännöstoimistojen työehtosopimuksen on määrä syntyä vuoden
2014 loppuun mennessä. Mitä av-kääntäjät ovat tehneet lainsäädännön
muutoksia ja työehtosopimusta odotellessa? Aineistoissa moni kertoo joko
odottavansa boikotoiden huonoja sopimuksia, jotkut ovat boikotissa ja tekevät
samalla töitä oman alan ulkopuolelta – ovat töissä esimerkiksi kaupan myyjinä,
siivoojina ja opettajan sijaisina. Moni on myös päätynyt vaihtamaan alaa
kokonaan, parempia aikoja odotellessa. Alla olevassa tekstikatkelmassa
foorumilta av-kääntäjä tiivistää, miten nykytilanteessa toivo kohdistuu
lakimuutoksiin.
”Ei tässä nyt mitenkään mielestäni olla tuomittuja näennäisyrittäjyyteen, mutta lakimuutoksia
odotellessa meidän kääntäjien on tärkeä hakeutua yhteen ja vaatia parannuksia jo nyt. Jos emme
tyydy näennäisyrittäjyyteen, siitä päästän myös eroon. Moni on boikotoinut epäreiluja firmoja jo
kauan. Nyt ei pitäisi kenenkään hypätä näiden firmojen kelkkaan, sillä silloin toimii jarruna, joka
vaikeuttaa parannuksien saavuttamista.” (av-kääntäjien foorumi, 23.9.2013)
”Kun saisi vain ne maksamaan ihmisille järkeviä palkkioita. Tai palkkoja mieluiten ... että ois
työsuhteisia kaikki. Kaikki ne on kuitenkin jatkuvahenkisiä töitä, vaikka ne voi liiankin helposti
määritellä projekteiksi. Vaikka jakso kerrallaan. Mutta jos sama kääntäjä on tehnyt yhdelle
toimeksiantajalle viisi vuotta töitä, niin kyllä se aika jatkuvaluontoista työtä on. Että se on yksi
parannus. Toivottavasti meistä nyt kaikista tulee työsuhteisia ja tes:n alaisia.” (Hr2)

Yhdysvalloissa käytetään termiä employee misclassification as independent
contractors kokoamaan yhteen ilmiö, jossa työntekijät luokitellaan väärin
perustein johonkin muuhun kategoriaan, kuten yrittäjiksi. Employee
misclassification – “työntekijöiden väärinluokitus” on ongelmana otettu
vakavasti työntekijöiden keskusliittojen ohessa myös Yhdysvaltain
työministeriössä (DOL), jossa sitä on ryhdytty purkamaan laajassa yhteistyössä
eri osavaltioiden ja virastojen kesken The DOL Misclassification Initiativealoitteen myötä. Ongelman määrittelyssä on lähdetty siitä, että se koskettaa
koko valtion taloutta, väärinluokiteltuja työntekijöitä sekä työnantajia, joille
pyritään rakentamaan tasa-arvoisempia kilpailumahdollisuuksia.
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Ehkä voisi pohtia, tulisiko näennäisyrittäjyyden ongelmaa Suomessakin
lähestyä avoimesti laajana koko yhteiskuntaa koskevana luokitteluongelmana,
kuten Yhdysvalloissa tai piilotettuna työnä, kuten joissakin EU-maissa.
Av-kääntäjien
haastatteluissa
nähtiin
yhtenä
vaihtoehtona
markkinamurroksessa ja työn karatessa ylikansallisten yhtiöiden alipalkatuksi
freelancer-työksi muun muassa osuuskuntien perustaminen. Alalla onkin
Suomessa perustettu ainakin yksi av-käännöksiäkin tuottava osuuskunta
vuonna
2009,
ja
kyseinen
yritys
on
myös
mukana
työehtosopimusneuvotteluissa. Kaikki av-kääntäjät eivät kuitenkaan näe
osuuskuntamallia kannatettavana, sillä se ei estä hintakilpailua.
”Me ollaan itsekin Yhtyneet-kääntäjien parissa pohdittu tätä, että olisko tällainen osuuskuntamalli
järkevä. Ja ollaan todettu, että niin kauan kuin mahdollista, pidetään kiinni työsuhteisuudesta.”
(H5)
”Se on ihan sama onko osakeyhtiö vai osuuskunta, mut se, että ollaan jonkinlaisena yrityksenä
tuolla samalla kentällä tarkottaa sitä, että meidän täytyis silloin olla siinä ihan samassa
hintakilpailukierteessä kun nää muutkin yritykset. Niin kauan kuin ei oo työehtosopimusta.” (H5)

Haastatellut av-kääntäjät pitivät
tavoiteltavana vaihtoehtona.

työsuhteisuutta

kaikille

av-kääntäjille

”Koska MTV:n ja Ylen kääntäjät tekee aivan samaa hommaa kuin me, niin en ymmärrä, miksi me
ei voitaisi olla työsuhteisia.” (H1)
”Olipa sitten Yhtyneissä tai toimistoissa, niin me tehdään kaikki ihan samaa työtä. Me ehkä
tehdään pari tarkistuskierrosta enemmän, käytetään enemmän aikaa. Mut itse työssä ei oo eroa.”
(H5)

Haastateltavat kokivat yleissitovan työehtosopimuksen parantavan myös
yritysten markkina-asemaa ja antavan työrauhan osapuolille.
”Kyllä ne tulee olemaan paremmassa markkina-asemassa, jotka kuuluu tes:een. Ja esimerkiksi Yle
joutuu lain mukaan valitsemaan tes:n alaisen firman.” (Hr2)
”Sit se parantaa koko kenttää, ja sehän on paras parannus tes:n alaisille työntekijöille, että ne
vihdoin saa asianmukaista korvausta töistään. Et ei oo enää sellaista sivutoimista opiskelijariistoa.
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Et sit saa kunnollista palkkaa ja siinä on eläkemaksut, niin ei joudu enää maksamaan yel:iä
erikseen siitäkin vähästä pähkinäpalkkiosta. Siinä otetaan myöskin huomioon kuinka paljon aikaa
kulutetaan yhteen työhön – ja semmoiset inhimilliset rajat määritelty, ettei joudu enää tekeen
semmoisia yötöitä ja 24 tunnin leffarykäyksiä, mitä ne dvd-puolella tekee varmaan edelleenkin.”
(Hr2)
”Kyllähän tuommoinen tes takaa senkin, että on työrauha kaikille. Minkään osapuolen ei tarvitse
pelätä, että mitä nyt tapahtuu.” (Hr3)
Puhetta työsopimuksista

Työnantajiin av-käännösalalla joko luotetaan tai ei. Monikansalliset suuret
käännöstoimistot BTI ja SDI miellettiin aineistossa epäluotettavina, kun taas
esimerkiksi Yleen ja Pre-Textiin luotettiin jopa niin, että suullinen työsopimus
oli mahdollinen.
“No, Broadcast Textillähän oli se kauhea ja surullisen kuuluisa friikkusopimus, missä uhkailtiin
5000 euron uhkasakolla jos paljastaa firman asioita. Se on mitätöity sittemmin.” (Hr3)
“Sen takia kaikki oli niin hiljaa, kun ne luuli, että ne saa viis tonnia sakkoja jos ne puhuu, aukasee
suunsa (naurua).” (Hr2)
“Ja SDI:llähän on ollut vähän samanlaisia, vähän kauniimmin muotoiltuja.” (Hr3)
“Mutta sitten Pre-Textillä oli ihan vaan suullinen sopimus. Eikä kyllä ollut mitään ongelmiakaan
sen kanssa.” (Hr2)

4.3 Työhön liittyvä hyvinvointi
Kuten jo edellä on tullut ilmi, vastuu hyvinvoinnista kohdistetaan viime
kädessä itseen. Aktiivinen toimijuus yhdistyy elämänpoliittisiin valintoihin,
kuten työstä kieltäytymiseen ja uudelleen kouluttautumiseen. Vastuuta
kohdistetaan myös jonkin verran työmarkkinaosapuoliin, koulutusta
järjestäviin tahoihin sekä sosiaaliturvasta vastaaviin tahoihin. Toiveet
kohdistuvat siihen, että työehtosopimisella ja lainmuutoksilla toteutetaan se,
mihin verkostoitumisella ja vastarinnalla ei kyetä.
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Vastuun kantamiseen liittyy tutkielman aineistojen mukaan hyvinvointia
nakertavia tekijöitä että sitä lisääviä tekijöitä. Av-kääntäjän työssä uuvuttivat
haastateltavia työnantajien yksipuolinen sanelupolitiikka, palkan alennukset,
tekijänoikeuksien vieminen ja asiaton kohtelu - “kyykyttäminen” - joissakin
käännöstoimistoista. Työtaistelutoimiin liittyviä hyvinvointia vähentäviä
tekijöitä olivat toimien aikaavievyys ja ajoittainen “taisteluväsymys”.
”Kaikessa tämmöisessä neuvottelukuviossa on aina haastavaa se, että meillä on vastassamme
lakimiehiä ja ammattilaisia ja johtajia, jotka tekee sitä palkkaa vastaan. Niillä on oikeesti aikaa
tehä sitä. Me tehään sitä oman työmme ohella, ja me ollaan ihan vaan tämmösiä tavallisia pieniä
kääntäjiä.” (H5)

Hyvinvointiin liittyvinä tekijöinä ilmenivät työhön liittyvien seikkojen lisäksi
yhteisöllisyyden tunne. Moni haastateltavista ja foorumilaisista painotti avkääntäjien olevan samassa veneessä ja yhdessä toimimisen vahvistavan
oikeassa olemisen tunnetta. Myös av-kääntäjän työn ulkopuolelta, omasta
perheestä ja harrastuksista, koettiin saadun voimia yhteisessä rintamassa
toimimiseen, työttömyyden hetkelläkin. Erik Allardt näkee yhteisyyden
tärkeänä resurssina, joka auttaa yksilöitä toteuttamaan muita arvoja (Allardt
1976, 43-44).
”Välillä tuntuu, että polla meinaa hajota, mutta sitten ajattelen, että en todellakaan ole yksin tässä
veneessä. Eikä edes alamme ole yksin joutunut tällaiseen kurimukseen vaan tuntuu, että
yhteiskunnassa on ulkoistetaan, tehostetaan ja riistetään pientä yksilöä joka puolella.” (H4)

Raija
Julkusen
(2009,
267-305)
ehdottama
lisäys
työprosessiteoriaan, ”tunnustaminen”, sopii kuvaamaan hyvinvointia avkääntäjien tilanteessa: työltä ei odoteta pelkkää palkan tuomaa aineellista
hyvinvointia, vaan työn toivotaan olevan myös arvokasta, arvokkaasti
järjestettyä ja työntekijöiden tunnustettuja. Vastarinnassa on av-kääntäjienkin
tapauksessa kyse myös tästä työn arvokkuuden tunnustamisen vaateesta.
Allardtin hyvinvoinnin käsitteen yhteiskunnallinen muotoilu koostuu kolmesta
ulottuvuudesta: elintasosta, yhteisyyssuhteista ja itsensä toteuttamisen
muodoista (Allardt 1976, 37-38). Av-kääntäjien tapauksessa hyvinvointia
ylläpidetään yhteisyyssuhteiden (verkostoituminen, perhe) ja itsensä
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toteuttamisen (työ, opiskelu, suuntautuminen uuteen työhön) kautta tilanteessa,
jossa elintaso on vaakalaudalla.
Allardtin mukaan yhteiskunnan ominaisuuksia ei voida kuvata ainoastaan
yksilöitä tarkastelemalla. Yksilöistä aloittamalla voidaan kuitenkin lähestyä
yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tätä ilmentää se, että osaa ihmiselämään
vaikuttavista edellytyksistä ei voida kuvata yksilöiden ominaisuuksiksi, vaan
ne ovat yhteiskunnan ominaisuuksia tai rakennepiirteitä, kuten tasaarvoisuuden aste tai ne ovat yhteiskunnallisia prosesseja, kuten taloudellinen
keskittyminen ”...yksilöihin vaikuttaa joukko välittömiä uhkia, joihin
puolestaan vaikuttavat toissijaiset uhat. Välittömät uhat muodostuvat
tyydyttymättömistä tarpeista tai hyvinvointiarvoista, toissijaiset uhat ovat
yhteiskunnan tai yhteiskunnan keskeisten prosessien ominaisuuksia.” (Allardt
1976, 219). Markkinamekanismi, järjestöt, joukkotiedotus ja byrokratia ovat
Allardtin mukaan pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa tärkeimpiä niistä
instituutioista, joiden sisällä ja välillä toissijaisten uhkien prosessit
muodostuvat, hyvinvoinnin ja sen arvojen ohella (mt. 339). Av-kääntäjien
tilanteessa näkyykin hyvin se, kuinka riippuvainen henkilöiden hyvinvointi
tällä yhdellä alalla on instituutioista, joiden sisällä toissijaiset uhkat voidaan
prosessoida.
Puhetta toimeentulosta
”Huhtikuussa 2011 jättäydyin työttömäksi, sillä SDI Media vetäytyi tes:sta sopimuksen
allekirjoitusta edeltävänä päivänä. Katsoin, ettei minun kannata jatkaa av-kääntäjän ja
toiminimellisen tiellä enää. Kieltäydyin huonoimmin taksoitetuista hommista, enkä myöskään
saanut töitä läheskään riittävää määrää, että olisin päässyt edes köyhyysrajan tuloihin. Eihän
sellaisessa työelämässä ollut mitään järkeä. Eikä pakkoyrittämisesssä. Neljä ja puoli vuotta sitä
kestikin. Ratkaisu epäröitytti hieman, totta kai, kun työttömäksi sillä tavalla heittäytyy, mutta ei
kauaa epäröityttänyt. Tein aivan oikein ja olen siitä ihan ylpeä.” (H1)

Vaikka av-kääntäjien rintama kokonaisuudessaan niin kuin haastatellutkin
painottavat työtaistelun muitakin kuin toimeentuloon liittyviä aineellisia
puolia, on palkan tai palkkioiden määrällä suuri merkitys. Hintakilpailusta
seuraavat alhaiset palkkiot ja töiden menetys vaikuttavat suoraan
toimeentuloon.
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”Kun mä tein koekäännöstä yhdelle toimistolle, niin mä tajusin, että mun täytyis tehdä ihan
hirveetä vauhtia jos mä haluaisin elättää sillä perheeni.” (H4)
”Mä olin siellä (Pre-Textillä) töissä, kunnes homma loppui viime joulukuussa kuin seinään,
melkeinpä. Ja tota... sitten piti miettiä, että mitäs nyt tehdään. Mulla oli (Pre-Textillä) kans, että ei
tarvinnut pohtia, miten saa vuokrat maksettua. (Hr3)
”Tiedän kyllä siellä, että jotkut kääntäjät (entiset maikkarilaiset) on sanoneet, että on mennyt tosi
tiukoille. Tiedän, että yhdet menetti asuntonsa sen vuoksi, ettei pystyneet asuntolainoja
maksamaan.” (H6)

Kai Laine on päätynyt laskelmissaan lopputulokseen, jonka mukaan avkääntäjillä on jopa kolme eri palkkiotasoa. Yksityisistä käännöstoimistoista
ylempään kastiin kuuluvat maksavat käännettyä repliikkiä kohti 100 – 200
prosenttia korkeampia palkkioita kuin alempi. Yhtyneet-sopimuksen piiriin
kuuluvat palkkiot taas ovat noin 100 prosenttia korkeammat kuin parempia
palkkioita maksavissa yksityisissä käännöstoimistoissa. Laine huomauttaakin,
että ylimmällä tasolla maksetaan samasta työstä kuusi kertaa korkeampi
palkkio kuin alimmalla. (Laine 2007, 268.)
Av-kääntäjät kokivat haastatteluissa tekevänsä kaikki samaa työtä, mutta vain
Yhtyneet-sopimuksen
mukaiset
palkkiot
suhteutuvat
akateemisen
asiantuntijatyön alan palkkasuosituksiin.
”Ja oishan se ihan sopivaa, että se sopimus toisi tietyn palkkatason ja arvostuksen, mitä me
oikeasti ansaitaan. Koska eihän Yhtyneetkään mitään timantteja maksa, mutta se on vaan
tavallinen asiantuntija-alan palkka mun mielestä. Perusakateeminen palkka, mikä kuuluukin tulla.”
(Hr2)

Zygmunt Baumanin mukaan työ on 2000-luvulla siirtynyt järjestyksen
rakentamisen ja tulevaisuuden suunnittelun sfääristä peliksi. Työn tekeminen
on strategia pelissä, jossa pelaajan siirrot ovat vaatimattomia ja lyhytnäköisiä.
Työ ei enää ole turvallinen keskiö, joka sitoisi omakuvia, identiteettejä ja
elämänhankkeita. Se ei helposti myöskään taivu yhteiskunnan tai yksilönkään
eettiseksi perustaksi, Bauman esittää (Bauman 2002, 167-168). Av-kääntäjien
työtaistelussa on kuitenkin luettavissa, että toiveita työn keskeisyydestä
elämässä ja sen eettisyydestä on olemassa ja näiden saavuttamiseksi myös
toimitaan.
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4.4 Työtaistelu: vastarintaa ja yhteistyötä, politiikkaa ja yhteisöllisyyttä

Ammattiin liittyvien nimikkeiden lisäksi av-kääntäjät käyttävät työryhmistään
(työ)taisteluun liittyviä termejä. Av-kääntäjien verkostoituminen alkoi
muutaman henkilön yhteistyöstä ja heidän kontaktiensa kautta perustamasta
av-kääntäjien foorumista työssä jo aiemmin mainitun alkusysäyksenä
toimineen Nelosen kanavien käännösten kilpailutuksen jälkeen. Yhtyneetrintaman av-kääntäjä kuvasi vuoden 2010 alussa kääntäjien alkuvaiheen
verkostoitumista näin:
”Nyt Metsolan Kati (toimitusjohtaja) on Pre-Textissä luonut sellaisen hyvän tiiviin hengen. Et se
on ollut se ydin tälle kaikelle. On ollut tarpeeksi iso kriittinen massa, jotka pitävät yhtä – jotka
eivät hyväksy tätä tilannetta. Ja sitten ennen kaikkea luomalla tän av-foorumin ovat vetäneet
mukaansa aina vaan suuremman joukon. Nyt se kattaa jokseenkin koko toimistoporukan. Ainakin
ihan noin reilun enemmistön.” (H5)

Foorumin perustamisen jälkeen aktiivisten henkilöt ovat osin vaihtuneet.
”Moni taustaporukasta on hyytynyt, kun ei homma etene tarpeeksi nopeasti. Sit taas vuoden aikana
toivottavasti tulee lisää. Et se laajenee. Ei ole tarkoituskaan, että yhdet tekee aina kaiken. Ei siinä
ole järkeä. Me ollaan yritetty laajentaa sitä ryhmää vähitellen ja myöskin tietoa siitä, että se on
vähän laajempaa...” (Hr2)

Eräs haastateltavista kertoi, että 2013 syksyllä aktiivijoukon, ”Tykin”,
ytimessäkin oli koettu ”taisteluväsymystä”. Esimerkiksi eräs ydinryhmän
vanhoista aktiiveista oli haastattelun aikoihin juuri lopettanut toimimisen
ryhmässä.
Haastatteluissa tuli esille, että toimistokääntäjiä esimerkiksi BTII:llä pidettiin
vielä foorumin perustamisen aikoihin passiivisina.
”Ranskassa kaadettiin SDI. Täälläkin toivottiin, että ois tapahtunut sama – Broadcast olis
kaadettu. Mutta ne on lojaaleja - oudolla tavalla lojaaleja - ne reppanat, joita ne kyykyttää siellä.”
(Hr2)

91

Ennen Pre-Textistä alkanutta toimistokääntäjien aktivoitumista ja foorumin
perustamista aktiivisesti oli toiminut lähinnä SKTL:n kolmosjaosto:
”Mä en ole ollut hirmu aktiivinen ay-asioissa. Mut nyt kun mä nään, että on tällainen ihan uus
sukupolvi, jolla on... Et mehän niinkun yritettiin ikään kuin me edellinen sukupolvi taistojen tiellä,
niin mehän yritettiin aktivoida pitkään toimistokääntäjiä onnistumatta siinä millään tavalla. Se oli
ihan toivotonta. Et me keskityttiin siihen, että me pidetään tää Yhtyneet-linnake pystyssä. Luotiin se
standardi, mikä meidän mielestä on se oikea palkkauksen ja työnteon tavan taso. Et me pidetään se
taso pystyssä niin kauan, kun tää muu porukka tajuaa, että asioille voi tehdä jotain.”

Haastateltava kertoi asioiden kanssa pitkään tapelleiden Yhtyneet-kääntäjien
olleen innoissaan uuden sukupolven av-kääntäjien aktiivisuudesta. Hän
mainitsi tukemisen keinoina olleen käytännön neuvojen antamisen. Erityisesti
Journalistiliiton oli korostettu olevan avain asiassa. Yhteisessä kokouksessa,
joka seurasi Nelosen käännösten siirtämistä BTI:lle vuoden 2009 lopussa oli
tunnelma toimistokääntäjien puolelta vielä skeptinen, haastateltava kuvasi
tuntojaan. Toimistokääntäjät peräsivät tuolloin vielä osuuskuntia, sillä he eivät
uskoneet järjestötoiminnalla saatavan minkäänlaisia tuloksia aikaan.
Seuraavassa lainauksessa haastateltava esittää av-kääntäjien asiaa ajavat tahot:
”Se (SKTL) on se meidän henkinen koti, missä me ollaan yhdessä. Mut SKTL ei oo
ammattiyhdistys, sillä ei oo työttömyyskassaa, se ei oo ay-liikettä, vaan se on tämmöinen ikään
kuin kerho, jos nyt näin voi sanoa (naurua) lainausmerkeissä, sanotaan. Ja sen vuoksi meidän
pitää olla myös ay-järjestössä mukana. Ja nyt on kaks vaihtoehtoa, että on myöskin KAJ, mut KAJ
ei

oo

profiloitunut

varsinaisesti

av-kääntäjien

järjestönä,

et

KAJ

on

enemmänkin

asiatekstikääntäjien ja tulkkien järjestö. KAJ:kin on ollut mukana näissä viimeisissä skaboissa,
mut se ei oo koskaan ollut Yhtyneet-sopimuksen allekirjoittajaosapuoli. Mut SKTL ei oo ollut
neuvottelupöydässä

kuin

kääntäjäedustajajäsenten

kautta.

Neuvottelupöydässä

on

ollut

Journalistiliiton Petri Savolainen ja sitten tarpeen mukaan yks tai kaks kääntäjää.” (H5)

Sama haastateltava piti ammattiyhdistysliikkeen asemaa kokonaisuudessaan
merkittävänä.
”Mut Suomessa kaikki se hyvä, mitä työntekijöillä on ihan alasta riippumatta, se on ay-liikkeen
aikaan saamaa.” (H5)

Av-kääntäjien rintama sai myöhemmin kannatusta ja sen taustatoimintakin
laajeni. Rintaman Tunkki-työryhmä yhdistettiin Nyrkkiin, josta syntyi Tykki.
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Työryhmissä on pantu alulle myös Lokakuun liike, joka on vastareaktio MTV:n
liikkeenluovutukselle syksyllä 2012. Lokakuun liikkeessä mukana olevat avkääntäjät ovat irtisanoutuneet uudesta työnantajasta BTII:sta (nyk. BTI
Studios)
ja
boikotoineet
epäreiluiksi
katsomiaan
toimeksiantajia.
Työtaistelutoimina on käytetty vuonna 2012 asetettuja ja yhä jatkuvia BTII:n
kohdistettua hakusaartoa ja ylityökieltoa. Vuoden 2014 elokuussa BTI
Studiosissa oli myös ulosmarssi. Av-kääntäjien rintamassa on käytetty myös
muun muassa tiedotusta; aktiiviset av-kääntäjät ovat jakaneet Broadcast Textin
koulutustilaisuuksissa flyereita tuulikaapissa, nettisivuja on käännetty
englanniksi ja ruotsalaisia kollegoita on tavattu ja kutsuttu foorumille.
Kansainvälisen yhteistyön nähtiin kuitenkin vuonna 2009 olevan vielä lapsen
kengissä:
”Kyllä tää on mun mielestä hyvin alkutekijöissään tää kansainvälinen yhteistyö. Että se ois tosi
tehokas juttu, jos nyt aatellaan Broadcast Textia ja SDI Mediaa, jotka on kansainvälisiä yhtiöitä ja
niillä on Euroopassa varmaan joka maassa suurin piirtein sivukonttori, joka teettää käännöksiä,
niin että jos kaikki kääntäjät niissä maissa saataisiin kapinaan yhtä aikaa, niin kyllä siinä
käännöstoimistot olisi aika polvillaan.” (H1)

Yli kymmenen vuotta alalla toiminut haastateltava muistelee, että lakkoakin on
käytetty. Tärkeä tehokeino on ollut nimilistojen esittäminen, jolla on pyritty
estämään Yhtyneet-sopimusten alaisen työn siirtäminen käännöstoimistoille.
”Mut lakkoiltu on tän yhden kerran, oisko ollut 80-luvulla, et siitä on pitkä aika, eikä sitä oo sen
jälkeen käytetty. Mut tietyllä tavalla tämmöistä toiminnan seisauttamisen uhkaa on käytetty kyllä
neuvottelupöydässä. Ja se on ollut meidän ihan ehkä tärkein ase Yhtyneet-puolella. Se on tietenkin
järeä se, eikä siihen pidä helposti tarttua.” (H5)
”Me ollaan nimenomaan silloin kun sopimus on ollut katkolla.. niin hyvin tehokas keino on ollut
nimilistan kerääminen. ... Me ollaan vilautettu sitä nimilistaa silloin kun sopimus on ollut katkolla,
ja sanottu, että ”me 100, 200 ihmistä ei aiota siirtyä toimistoille tekemään tätä työtä.”” (H5)

Haastateltavat nostivat esiin myös suomalaisen yleisön roolin vaikuttamisessa
ja yleisön aseman kuluttajina:
”Kuluttajienkin pitäisi huomata se, ettei auta netissä parjata huonoa laatua, vaan pitää ottaa
yhteyttä suoraan kauppoihin.” (Hr2)
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”Mun mielestä katsojat ansaitsee parhaimman mahdollisen laadun. Sitä varten ne katsoo sitä, että
ne saa jotain nautinnollista eikä sinne päin. Katsojat ja myöskin me kääntäjät ansaitaan se, että
me saadaan tehdä niin hyvin kuin suinkin osataan. Koska työstä menee ilo, työstä menee järki,
kaikki nautinto jos tekee vain sinne päin. Et sehän se on se työnilo, kun viimeisellä
tarkastuskierroksella ajattelee, että ”Vitsit, aika hyvinhän mä tän tein”, et ”Kyllä menee siististi.”
Se työn ilo on myös osa sitä palkkiota.” (H5)

Av-kääntäjät ovat osin kokeneet itsensä näkymättömiksi. Eräs haastateltavista
totesikin, että julkisuuden eteen olisi voitu tehdä vielä enemmän töitä jos siihen
olisi ollut resursseja. Myös av-kääntäjien foorumin käännöstieteiden
opiskelijoille teettämässä kyselyssä av-kääntäjien näkyvyys ja arvostus tuodaan
useissa avoimissa vastauksissa esille. Opiskelijat toivovat, että useampi
valtamedia uutisoisi aiheesta, ja että polkuhintaisia käännöksiä ostavat
yritykset myös perustelisivat valintojaan julkisesti. Raija Julkusen esittämän
vastuunosoittamisen
yhteiskunnan
näkökulmasta
piiloutuneen
hyvinvointiyhteiskunnan toinen puoli, vastuun läpinäkyvyyden perääminen ja
ottaminen kansalaisaktiivisuutena tulee tässä yhteydessä hyvin esille (Julkunen
2007, 251-253). Foorumin kirjoituksessa opiskelijakyselyn laatija pohtii avkääntäjien ponnistelujen julkisuudesta:
”Käväisin yhtenä kyselyn laatijoista vilkaisemassa tähän mennessä saatuja vastauksia, ja
huomasin miten moni opiskelija toivoi, että alan tilannetta käsiteltäisiin valtamedioissa, esim.
Hesarissa tai Ylen ja Maikkarin uutisissa. Yritystä on ollut jo pitkään, mutta tulosta ei vain ole
vielä kummemmin syntynyt. Tässä siis tosiaan yksi tapa opiskelijankin auttaa. Pommitusta pitää
vain jaksaa jatkaa, ja mitä useammasta näkökulmasta juttuvinkkiä lähetetään, sen parempi!” (Avkääntäjien foorumi, 3.4.2011)

Kirjoituksen perusteella av-kääntäjien työtaistelusta on tarjottu medioille
juttuvinkkejä, niihin ei vain ole tartuttu.
Yhteistyö av-kääntäjien rintamassa on siis laajentunut ja tiivistynyt.
Verkostoissa kumppaneina näyttäytyvät etujärjestöjen ja liittojen lisäksi
katsojat sekä muut taustatukea antavat ryhmät. Yhdistäytymisessä on koettu
myös epäluottamukseen liittyviä ongelmia.
”Av-kääntäjien muodostama rintama on historiallinen, mutta valitettavasti se vuotaa. Moni
kääntäjä on tehnyt suuria uhrauksia alan eteen, mutta toiset eivät ole jostain syystä pystyneet
luopumaan töistään ja tukevat yhä käännöstoimistoja työpanoksellaan.” (H4)
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Epäluottamusta av-kääntäjien keskuudessa on osaksi luonut kolme eri
palkkaluokkaa. Seuraavissa sitaateissa haastateltava esimerkiksi kuvaa monen
toimistokääntäjän asemaa sellaiseksi, ettei heillä ole paljoa hävittävää jos he
ottavat vastaan käännöstoimistoihin ulkoistettua työtä.
”Alunperin oli tarkoitus, kun oli tiedossa, että ex-Maikkarilaiset aikoo irtisanoutua, että kukaan ei
ottais ainakaan niitä MTV3:n töitä vastaan siellä. Että sitten BTI joutuis taipumaan siihen, että
heillä ne ehdot säilyis sellaisenaan.” (H6)
”Maikkarilaisissa tuntuu olevan aika laaja joukko sellasii, jotka monet on tulleet siihen tulokseen
tässä vaiheessa, että he ei sovellu alalle ennen kuin tapahtuu tervehtyminen, että heidän kannattais
ruveta katseleen työmaailmassa jonnekin ihan muualle. Toimistoissa on mun tuntuman mukaan
vähän eri, koska he ei oo koskaan olleet sen paremmassa asemassa, niin he ei oo menettämässä
siitä ansiotasosta samalla tavalla kun taas maikkarilaiset.” (H6)

Samaan hengenvetoon haastateltava totesi ymmärtävänsä niitäkin, jotka
taipuvat takaisin töihin BTII:n, sillä monet ovat perheellisiä ja muita
vaihtoehtoja ei välttämättä ole. Epäluottamusta on ilmennyt myös tapahtumien
kuten MTV:n liikkeenluovutuksen jälkeen töiden vastaanottamisesta, mihin
edellinen sitaattikin viittaa. Epäluottamusta on ilmennyt foorumin
kommenteissa ja yhdessä haastateltavan seurantasähköpostissa; haastatteluissa
ongelmia ei vielä kuvattu laisinkaan. Edellä lainattu haastateltava kertoi
epäluottamuksen vallinneen etenkin BTII-käännöstoimistoa kohtaan, sillä avkääntäjien työryhmän sähköpostilistalla käsitellyt asiat kantautuivat BTII:lle.
Tämän vuoksi av-kääntäjät ovat myös joutuneet toimimaan portinvartijoina
yhteydenpidossa. Foorumin keskusteluissa on välillä tehty eroa kärjistetystikin
oikeiden ammattilaisten ja välinpitämättömien alan rapauttajien välillä.
Yhteisöllisyyden nurja puoli onkin se, että ero toisiin on aina tehtävä (esim.
Allardt 1976, 42-45). Yhteenottoja on kuitenkin pyritty heti niiden
ilmenemisen jälkeen tasoittamaan ja foorumista on vältetty antamasta
opiskelijoillekaan sellaista kuvaa, että siellä vain vatvottaisiin ikäviä asioita.
”Foorumin synnyn taustalla ovat alan ongelmat, mutta ei tämä silti mitenkään deterministisesti
määritä foorumin luonnetta. Kyllä jokaisen alasta kiinnostuneen opiskelijan pitäisi tulla tänne
mukaan. Vaikka sanotaan, että "tieto lisää tuskaa", niin toisaalta "tieto on valtaa". Foorumi on jo
monella tavalla onnistunut valtauttamaan yksittäisiä kääntäjiä ja (foorumi)aktiivit muuttamaan
alaa paremmaksi.” (Av-kääntäjien foorumi, 2.4.2011)

95

Av-kääntäjät uskovat siihen, että pienen ryhmän edun ajamisella on vaikutusta
myös laajemmin:
”Se (koko kääntämisala) on helpompaa jakaa lohkoihin kuin puolustaa koko alaa - sitä noi liitot
on epätoivoisesti yrittäneet. Mutta siitä ei näköjään tuu mitään. Että täytyy olla tällainen yks
porukka, joka hoitaa hommansa kuntoon, niin ehkä noi toisetkin herää uskomaan, että ne pystyy
siihen ite myös.” (Hr2)

Av-kääntäjien yhdistäytymisen asioidensa ajamiseksi voi katsoa syntyneen
pakosta. Vaihtoehtoa toimimiselle ja tekemiselle ei ole ollut. Allardtin mukaan
tekeminen on itsensä toteuttamisen edellytys ja myös pohjoismaisissa
yhteiskunnissa tärkeä hyvinvointiarvo. Itsensä toteuttamisen vastakohta on
vieraantuminen, jota esiintyy, kun inhimillisiä suhteita arvioidaan vain hyödyn
kannalta – ihmisiä pelkästään työvoimana tai kuluttajina. Allardt esittää
vieraantumisen
operationaaliseksi
vastineeksi
Johan
Galtungin ”korvattavuutta”. Helposti korvattavissa oleva yksilö muistuttaa
tavaraa, vaikeammin korvattavissa oleva yksilö on enemmän persoona. Tähän
av-kääntäjätkin ovat aineistoissa useaan otteeseen viitanneet; heistä tuntuu, että
työnantaja voi korvata heidät liukuhihnalta ja tämä myös annetaan ymmärtää.
Pohjoismaissa työelämä on Allardtin mukaan keskeinen korvaamattomuuden ja
korvattavuuden
areena.
Arvoja,
jotka
liittyvät
ihmisen
vaikutusmahdollisuuksiin omassa elämässään on operationalisoitu poliittisten
resurssien käsitteellä: niitä voi kuvailla sekä yksilön mahdollisuuksiksi
vaikuttaa elämäänsä, saada ongelmia ratkaistuksi että vaikuttaa poliittisiin
päätöksiin – olla ”kansalaispätevä” (Allardt 1976, 46-49).
Antti Hautamäen mukaan yhteisöllisyys on vahvistumassa: kansalaisjärjestöt
elävät kukoistusta, uusia yhdistyksiä perustetaan yhä enemmän ja keskustelu
sosiaalisesta pääomastakin on vilkasta. Uudemman yhteiskuntatutkimuksen
mukaan yhteisöt rakentuvat entistä enemmän merkityksen ja identiteetin
etsintään paikallisen vuorovaikutuksen sijaan. Kommunikaatiosta on tullut
keskeinen kuulumisen toteutumistapa näissä symbolisissa rakennelmissa, ja
tietoverkkojen avaamat maailmanlaajuiset yhteydet luovat uuden näkökulman
yhteisöllisyyden muutoksiin. (Hautamäki 2005, 7-14.)
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Hautamäen mukaan globalisaation aikakaudella myös politiikka alkaa
kiinnostaa uudella tavalla, sillä monet yhteiskunnalliset ongelmat ovat
globaaleja ja ne voidaan ratkaista vain pelisääntöjen globaalilla uudistamisella.
Kansalaisyhteiskunnan päätuotteena on nähty luottamusta ja vuorovaikutusta
edistävä sosiaalinen pääoma. Politiikka onkin ensi kädessä kansalaisten
omaehtoista toimintaa ja yhteisöllisyyden ylläpitämistä. (Hautamäki 2005, 3334.)
Alla oleva katkelma haastateltavan lähettämästä sähköpostista kuvaa hyvin
Hautamäen esittämää.
”Oma tilanteeni on se, että hakeuduin opiskelemaan geronomiksi (vanhustyön koulutusohjelma)
tänä syksynä ja käännöshommat olen jättänyt taakse. En jaksa tai halua hakata päätä seinään
loputtomiin alalla, jonka tulevaisuus näyttää vähintäänkin synkältä. ... Olen tyytyväinen
tämänhetkiseen tilanteeseeni enkä aio näillä näkymin enää palata käännösalalle. Olen toki
hengessä mukana, mitä tulee av-kääntäjien asiaan ja toimin aktiivisesti vielä ammattiliitossa.”
(Hr3)

Vaikka av-kääntäjien rintamassa onkin kyse vahvasta identiteetin ja
yhteisöllisyyden rakentamisesta, on järjestäytyneellä ammattiyhdistysliikkellä
sijansa siinä. Av-kääntäjät kokivat aineistossa liittojen ja etujärjestöjen olevan
takanaan, ja mielsivät yhteistyön niiden kanssa olevan ratkaisevaa tilanteen
kohentamisessa. Kaikki haastateltavat olivat jonkin käännösalaan liittyvä n
liiton jäseniä. Jäsenyyteen ja sen jatkamiseen vaikutti heidän mukaansa se,
miten aktiivisesti he kokivat liiton ajavan av-kääntäjien asiaa ja minkä
laajuisen työttömyysturvan liiton jäsenyys heille suo. Haastateltava, joka
kuului sekä SJL:oon että SKTL:oon totesi jäsenyydestään:

“Ens vuonna täytyy kyllä päättää! Tää on ollut tällainen solidaarisuuskamppailu, että
kummassa… Mä en oo kummastakaan liitosta vielä selvittänyt, kertyykö työttömyysturvaa jos on
sataprosenttisesti freelancer. Sen perusteella mä aion päättää kumpaan mä kuulun. Toistaiseksi
molempiin.” (Hr2)

Haastateltavat kokivat Journalistiliiton toimineen sekä menneisyydessä että
nykyisessä kamppailussa av-kääntäjien rinnalla. Liitoista juuri Journalistiliitto
oli heidän mielestään toiminut parhaiten asioita ajavana tahona (1.sitaatti) ja
97

sen toimien koettiin aktivoineen myös SKTL:n edistämään av-kääntäjien
asemaa esimerkiksi matka-apurahoja tarjoamalla.
“Journalistiliitto 80-luvulla, kun saatiin Yhtyneet-sopimus. Sitten ne vetäytyi norsunluutorniin ja
unohti kaikki muut. … Nyt norsunluutorni huojuu, kun osa jäi ulkopuolelle.” (Hr2)
“Nyt se itse liitto (SJL) ja Petri Savolainen lakimiehenä oli aktiivisia. Et KAJ oli alussa tässä
meidän rytäkässä tosi vaisu. Ne ei oikein ottaneet mitään kantaa, mikä oli hämmästyttävääkin. …
Mutta sitten yhtäkkiä ne aktivoitui.” (Hr3)
“Mä en tiedä miksi. Savolaisen Petri varmaankin otti yhteyttä johonkin oikeaan henkilöön siellä
(KAJ:ssa). Sit ne oikein rynni raamit kaulassa neuvottelupöytään.” (Hr2)
“Sit tapahtui sieltä päin niin, että me alettiin saada matkakustannuksiin rahaa.” (Hr3)
“Ja sit kun ne on olleet hyviä, niin en mä ole kehdannut erota. Yhdessä vaiheessa mä olin jo
eroamassa sekä SKTL:stä että KAJ:sta, kun näytti ettei niistä ole mitään iloa enää. Mut kyl ne on
hyviä järjestöjä, jotka kerää kääntäjiä yhteen. Se on tärkeintä.” (Hr2)

4.5 Kaiken läpäisevä globaali kapitalismi
”Joskus mä oon ajatellut, että me ollaan oltu kuin Suomi talvisodassa; tämmöinen sisällissodan
jakama porukka. Mut siin vaiheessa, kun tuli tosi iso uhka, niin yhtenäisty ja taisteli yhdessä
tämmöistä ihan ylivoimaista vihollista vastaan.” (H5)

Av-kääntäjien työtaistelussa ja sitä koskevassa tutkielman aineistossa globaali
kapitalismi näyttäytyy yhtenä merkittävänä tekijänä av-alan ahdingossa. Avkääntäjät kuvailevat jonkinlaisen käänteen tapahtuneen alalla, kun
monikansalliset yritykset alkoivat vallata markkinaa. Haastatteluissa avkääntäjät toivat ilmi, että monikansallisten yritysten harjoittamat keinot, kuten
yhteydenpidon estäminen kollegoihin, ovat osin ilmenneet vasta viime
vuosikymmenen aikana:
”Kymmenkunta vuotta sitten tuli uusia ihmisiä Yhtyneet-sopimuksen piiriin Broadcastilta ja
SDI:ltä, kun tuli TVTV! ja Sub. Näillä siirtyneillä oli kontakteja, koska siihen aikaan näitä kollegalistoja ei varjeltu mustasukkaisesti. Eli mäkin kun mä oon vuonna -96 aloittanut urani, niin mä oon
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ollut kolme kuukautta SDI:llä, silloisessa Suomalaisessa Tekstissä, niin kyllä meille ihan jaettiin
nää yhteystietolistat ja pidettiin hyvänä, että me pidetään yhteyttä.” (H5)

Haastateltavat yhdistivät pyrkimyksen työsuhteisuudesta eroon pääsemiseksi
monikansallisten käännöstoimistojen toimintatapojen leviämiseen.
”Työnantaja ois kovasti tyytyväinen, niin kuin nähtiin, että Maikkari koitti kovasti päästä eroon
työsuhteisuudesta.” (H5)

Av-kääntäjien ulkoistamisella käännöstoimistoihin matalammille palkoille ja
käännöstoimeksiantojen toteuttamistavoilla nähtiin olevan vaikutusta myös eikaupalliseen Yleisradioon sekä laadun tasapäistymisessä muihin toimijoihin
verrattuna että hintakilpailusta seuraavan av-kääntäjien työolosuhteiden
heikkenemisen osalta.
”Mä en enää itse näe sitä niin, että Yle on kääntämisen lippulaiva. Yksin ainakaan. Et selvästi
Maikkari on noussut siihen rinnalle.” (H5)
”Ylen asema on erilainen, se on lupamaksuilla toimiva pulju. ... Ihan laissa sanotaan, että sillä on
tietty sivistyksellinen tehtävä. ... Koska se on meidän kaikkien yhteistä rahaa, sitä pitää käyttää
hyvin. Mut se ei oo hyvin käytettyä rahaa jos sillä ostetaan huonoa laatua tai ei välttämättä
huonoa laatuakaan, että kyllähän me ollaan nähty, että toimistokääntäjät repii selkänahastaan
hirmu hyvää laatua myöskin... mutta semmoista, mikä ei kestä minkäänlaista eettistä tarkastelua.
Että kun voi ihan oikeasti puhua hikipajoista.” (H5)
”Koko vastapuolen ideahan on ollut se, et ”me siirretään tää duuni ja meidän kääntäjät
toimistoille, ja sit kun niillä ei enää oo tätä duunia, niin ne menee sinne toimistoille, kun
jostainhan kääntäjän pitää saada se leipänsä, ja me vaan ostetaan se sama työ ja sama laatu sitä
kautta halvemmalla.” (H5)

Pre-Textillä töissä ollut
työtilanteesta:

av-kääntäjä kertoo

näkemyksestään

yrityksen

”Ei siitä tiedä, kun se hintakilpailu on niin karua. Se on niin törkeetä, suoraan sanottuna. Niin sitä
ei kannata kovasti enää tehdä. Tai Katihan (yrityksen toimitusjohtaja) vois vielä polkea vähän
alemmas hintoja kuin Broadcast Text, mutta ei se halua. Kyllähän se pärjäis niillä katteilla
paremmin kuin Broadcast. Muttei se halua.” (Hr2)
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Globaali kapitalismi tiivistyy haastateltavien puheissa ja foorumilla
monikansallisten käännöstoimistojen konsernien ja Suomen johtoon. Siinä
missä edeltävän sitaatin tapaan suomalaisen Pre-Textin toiminta nähdään
esimerkillisenä, BTII:n ja SDI:n toiminta koettiin epäeettisenä ja
kestämättömänä.
”Vastarannan kiiski on sitten se Broadcast.” (Hr3)
”Ne kävi ensimmäisen kerran neuvottelupöydässä, niin se – olikohan se itse se johtaja Björn
Andersson, jonka nimi on nyt joku muu – niin se oli sitten vaan heti sanonut siinä
neuvottelupöydässä kun kuuli mikä on hintataso, että ”Tämä on täysin utopistinen.”. Sitten
Journalistiliiton Petri Savolainen pyysi sitä välittömästi poistumaan huoneesta.” (Hr2)

Myös SDI mainitaan av-kääntäjien keskuudessa usein varoittavana
esimerkkinä monikansallisesta toimijasta. SDI:n toiminta ei kuitenkaan
henkilöidy niin vahvasti johtoon kuin BTII:n tapauksessa.
Pauli Kettusen mukaan pohjoismaiset hyvinvointivaltion ja työelämän
suhteiden mallit eivät ole kieltäneet tai pyrkineet lakkauttamaan työvoiman
luonnetta markkinatavarana. Kettunen esittää, että muun muassa Gøsta EspingAndersenin julki tuoma tulkinta pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden vahvasta
dekommofidikaatiosta ei tavoita kokonaisuudessaan pohjoismaisen mallin
ominaispiirteitä. Pohjoismaissa hyvinvointivaltion ja työelämän suhteiden
mallit
eivät
siis
ole
pyrkineet
lakkauttamaan
työvoiman
markkinatavaraluonnetta, vaan tasoittamalla epäsymmetriaa työnantajan ja
työntekijän välisessä suhteessa palkkatyön julkinen ja kollektiivinen sääntely
on vahvistanut työntekijän asemaa työvoimansa myyjänä. (Kettunen 2010, 35.)
Työn teettämisen tapojen muutokset ovat myös osaltaan vaikeuttaneet
työsuhteen osapuolten tunnistamista, jopa niin että yrittäjän ideaalia
markkinoidaan tavalliseen palkkatyöllä elämiseenkin. (Kettunen 2010, 47)
Pauli Kettusen mukaan kansallinen konsensus vanhana suomalaisena ihanteena
on globalisaatiossa saanut uutta voimaa. Se on määrittänyt aiempaa ahtaammat
rajat työmarkkinaosapuolten eturistiriitojen ilmaisemiselle ja kompromissien
tavoittelemiselle. Globaalin talouskilpailun näkökulmassa kansallinen
konsensuksen ytimessä on kilpailukyky. Tämä johtaa Kettusen mukaan siihen,
että esimerkiksi hyvinvointivaltion puolustajien mielestä kaikki hyvät asiat
palvelevat myös kilpailukykyä, kun taas tavallisten talousoppineiden mielestä
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asiat ovat hyviä vain jos ne palvelevat kilpailukykyä. Näkemykset estävät
asettamasta kysymyksiä niiden tarpeiden, etujen ja tavoitteiden puolesta, jotka
eivät mahdu konsensuksen ja kilpailukyky-yhteisön rajoihin, Kettunen
huomauttaa. (Kettunen 2010, 41-44)
Ammattiyhdistystoiminnalle työvoiman myyjien kilpailun koveneminen ja
globaalistuminen tarkoittaa uusia haasteita. Strategioita haasteeseen
vastaamiseksi ovat protektionistiset kilpailukykystrategioiden entistäkin
vahvempi kehittely ja kansallisten työmarkkinoiden sääntely sekä
ammattiyhdistysliikkeen
aseman
vahvistaminen
kansainvälisenä
ja
ylikansallisena toimijana. Ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuudet säädellä
työvoiman myyjien keskinäistä kilpailua ovat Kettusen mukaan kytköksissä
siihen, millä tavoin ylikansallinen liiketoiminta mukautuu työmarkkinoiden
neuvottelu- ja sopimusosapuoleksi. Yhtenä mukautumisperusteena Kettunen
näkee ylikansallisten yritysten jäsenyyden kansallisissa etujärjestöissä.
Ylikansallisten yritysten mukautuminen kansalliseen neuvottelu- ja
sopimusjärjestelmään puolestaan on ollut hankalaa, koska mukautuminen
vaatii keskittämistä hajauttamisen sijaan sekä liiketoiminnan etujen
tunnustamista useamman kuin yhden osapuolen erityiseduiksi. (Kettunen 2010,
49-51).
”Ne (työnantajat) ei ikinä anna työntekijälle enempää kuin on pakko. Miks antaisi? En mäkään
antaisi jos mä oisin sillä puolella. Ja sen takia tän ay:n idea on se, että me pakotetaan antamaan
se, mikä oikein on. Ei oo tietenkään tarkoitus kaataa yritystä, koska se ei oo kenenkään etu. Mut se
mikä oikein on. Ja esimerkiksi Broadcastin kohdalla ei oo oikein, että yhtiö, joka tekee aivan
poskettomia voittoja - et tämmöinen yritys samaan aikaan väittää, ettei me voida maksaa teille
edes säällistä liksaa, ku ei meillä oo muka varaa. Kyllä on! Ei oo vaan halua, ja kun ei oo halua,
pitää vaan pakottaa. Siihen pakkoon ei oo vaan muuta tietä kuin ay, joka suomeksi tarkoittaa ihan
vaan yhteistoimintaa.” (H5)

Heather Menzies (1998) kuvaa Vincent Moscon termein kyberavaruuden
kapitalismia muun muassa ”strukturaation” (structuration) ja kommodifikaatio
(commoditization) avulla, jotka sopivat globaalin kapitalismin kulttuuriskokemuksellista puolta kuvaamaan. Strukturaatio yhdistää toimijan ja
rakenteiden analyysin painottamalla näiden välillä käytävää dialektista
vuorovaikutusta. Dialektiikkaa korostavasta näkökulmasta ihmiset ovat
aktiivisia ja yhtiöiden agendoja vastustamaan kykeneviä, eivät ainoastaan
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uuden systeemitalouden passiivisia osia. Toimijoina ihmiset voivat neuvotella
osallistumisensa ehdoista jos he kykenevät määrittelemään nuo ehdot yrityksen
verkoston määrittelemän sosiaalisen kentän ulkopuolella.
Kommodifikaatio tuo ilmi neuvottelujen ja vastarinnan vaikeuden.
Kommodifikaatiolla tässä yhteydessä Menzies tarkoittaa muun muassa
prosesseja, joilla digitaaliset verkostot pelkistävät kommunikaatiopalveluita
pay-per unit –yksiköiksi sekä pilkkovat työn yksinkertaisiksi, digitaalisen
verkon välityksellä jaettaviksi toistuviksi tehtäviksi. Lisäksi prosessit
hämärtävät ihmisten käsitystä siitä, mitä on kadotettu muutoksessa jatkuvasta
ja yhteisöllisestä työsuhteesta määräaikoihin tiivistyviin kertasuorituksiin.
Ihmisten suoriutumista työtehtävistä pyritään tehostamaan rohkaisemalla heitä
identifioitumaan tuottavuus- ja tehokkuustavoitteisiin johtamisopein. Menzies
kutsuu
meneillään
olevaa
vaihetta
teknologisen
restrukturoinnin
hegemonisaation vaiheeksi. Tällä hän tarkoittaa työtä tekevien ihmisten
siirtymää vanhasta työn kontekstista uuteen, digitaaliseen ja täysin
yritysjohdon määrittelemään kontekstiin. Muutoksen laajuus hämärtyy, kun
kommodifikaatioon viittaavat termit, kuten contingent labor force, skill sets ja
jopa workers yleistyvät käytössä, myös kyseisenlaisia tendenssejä vastustavien
tutkijoiden piirissä. Kommodisoidut termit kommodisoivat käsityksiä ja
tukahduttavat inhimillistä kommunikaation ja yhteisöllisyyden rakentamista.
Menziesin mukaan globalisaatioon liittyvän alikehityksen hegemonian voi
haastaa tekemällä kokemuksen äänestä uuden kriitisen globaalista kapitalismia
vastustavan diskurssin keskiön. (Menzies 2010, 93.)
Voikin ajatella, että myös osa suomenkielisistä termeistä kommodisoi
kokemusmaailmaamme. ”Normaalien” ja ”epätyypillisten” työmuotojen väliin
mahtuu pitkä lista termejä: freelancer, osa-aikainen, määräaikainen,
pätkätyöläinen, silpputyö, yksinyrittäjä, näennäisyrittäjä, työsuhteinen yrittäjä,
itsensä työllistävä ja vuokratyöntekijä, joiden rinnakkaiskäyttö häivyttää alleen
työssä tarvittavat pääomat ja tekee työllä ansaittavan elannon
vertailukelvottomaksi.
Osa termeistä on selkeän kantaa ottavia, osa taas peittää alleen työsuhteen
epäkohdat. Joustoja tarvitaan työelämässä, mutta usein projekteiksi
määritellyissä töissä työsuoritusten ketjuja olisi toistaiseksi voimassaoleva n
osa-aikaisen tai kokoaikaisen työn edestä. Projektien varassa sinnittelevä
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näennäisyrittäjä, kuten freelancerina toimiva av-kääntäjä, ei aina edes ole
tietoinen siitä, että jokaisen ohjelman kääntäminen on erilliseksi katsottava
työsuhde. Näin ollen se on työlainsäädännöllisesti määräaikaisten työsuhteiden
ketjuttamista (Laine 2007, 270). Termeillä voidaan yritysten taholta kätkeä
esimerkiksi juuri media- ja viestintäalalla erityisesti nuorten työsuhteisiin
tulevien työntekijöiden todellinen työpanos edullisen hinnan työksi
luokitellussa tuotannossa, joka usein tällä alalla tarkoittaa sisällöntuotantoa.
Tutkijat ovat Suomessakin kiinnittäneet huomiota työsuhteen terminologian
asiantiloja normaalistavaan puoleen. Tapio Huttula (2010, 145-146) kirjoittaa
Yksin sovittu –teoksen puheenvuorossaan uuden työelämän lainsäädännöllisistä
haasteista, että keskustelu tyypillisistä ja epätyypillisistä työsuhteista
marginalisoi ja hämärtää sen, että ”epätyypillisyys on jo tyypillistä”.
Suotavampaa olisi puhe työelämän toimijoiden tarpeista ja uudenlainen ajattelu
lainsäädännön kehittämisessä sekä työehtosopimustoiminnassa. Samassa
teoksessa Anne Kovalainen huomauttaa, että epätyypillinen työsuhde on
ongelmallinen käsite tutkimuksessa, sillä se kattaa laajan joukon tyypilliselle
työlle negaationa nähtyjä työsuhteita ja työn muotoja (Kovalainen 2010, 115).
Globaalin kapitalismin aiheeseen kuuluu myös se, että kaikesta työehtoihin
liittyvästä ongelmallisuudesta huolimatta työelämän osapuolien pelisääntöjen
selventämiseksi on viime aikoina tehty myös muutosehdotuksia, jotka
parantavat tai pyrkivät parantamaan sukupuolten tasa-arvoa työelämässä
(esimerkkinä
ammattien
sukupuolittumista
purkava
Työja
elinkeinoministeriön
kampanja,
Euroopan
unionin
tuomioistuimen
ennakkopäätös toisen äitiysvapaan palkanmaksusta ja Euroopan komission
EU:n jäsenvaltioille antama suositus naisten ja miesten palkkauksen
läpinäkyvyyden lisäämisestä) ja yrittäjien asemaa (esimerkiksi eduskunnan
päätös yrittäjän työttömyysturvan parantamisesta vuosina 2014 ja 2015,
Euroopan parlamentin päätöslauselma, jossa vaaditaan sosiaaliturvan
parannuksia itsensä työllistäville sekä Suomessa trendiryhmän työskentely
itsensä työllistäjien asemaa kohentavien mahdollisten lainsäädäntömuutosten
arvioimiseksi). Vaikka ja koska perinteinen kokoaikainen ja selkeään
ammattikuvaan perustuva työ on hitaasti mutta varmasti häviämässä (esim.
Jokinen & Saaristo 2006, 109), on kiinnitettävä uudella tavalla huomiota
muutosten ilmenemistapaan ja reunaehtoihin, jotta laajaan ja kestävään
hyvinvointiin tähtäävät muutokset pääsevät toteutumaan. Prekarisaatiota
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väitöskirjassaan tutkinut Leena Åkerblad summaa aihepiirin tutkijoiden
näkemyksiä työvoiman suojelusta. Hän ottaa lähtökohdaksi sen, että työvoiman
suojelu prekariaatin näkökulmasta ei voi tarkoittaa vain perinteisten
palkansaajaoikeuksien venyttämistä uusiin mittoihin. On hahmotettava uusia
oikeuksia, jotka turvaavat joustavalle työvoimalle mahdollisuuksia hallita
itsenäisesti omaa elämäänsä. Prekaarissa tilanteessa suojelun muotojen on siis
annettava ihmisille mahdollisuus olla tuottavia, mutta samalla myös turvata uusia
hyväksikäytön muotoja vastaan, Åkerblad esittää. (Åkerblad 2014, 30.)
Haastateltavista eräs opetusalalle
muutostendenssejä seuraavasti:

siirtynyt

kuvaa

alalla

vallitsevia

”Opetusala ja nuorten parissa työskentely on alkanut tuntua omalta paikalta, ja siellä on vielä
toistaiseksi OAJ:n ansiosta jonkinlaiset työehdot ja palkat. Alkaahan opetusalallekin tulla yrityksiä,
jotka yrittävät ottaa katteensa nuorten opettajien selkänahasta (vai mistä muualta?) ja tarjota
"vuokraopettajia" kouluille. Tiedänpähän ainakin, mitä sanoa, jos sellaiseen kysytään töihin.” (H1)

Av-kääntäjien foorumin opiskelijakyselyssä puolestaan yhdistetään monien eri
alojen työntekijöiden ongelmat:
”En koe, että kääntäjillä olisi oikeus erottua muusta työkansasta erityisen kurjasti kohdeltuina yksilöinä
– vertaa esimerkiksi hoitotyötä tekevät. Vai onko tavoitteena supistaa ammattikuntaa, jotta niitä
”parempipalkkaisia” töitä olisi paremmin tarjolla? Kummallista!”

Av-kääntäjien foorumilla opiskelijan huoleen suhtaudutaan vakavasti:
”Minusta meidän ponnistelumme eivät ole miltään muulta alalta pois, päinvastoin! Jos työntekijät
eivät itse pidä huolta oikeuksistaan (kollektiivisesti), ei kukaan muukaan heidän puolestaan niin
tee. Yrityksillä ei yksinkertaisesti ole moraalia niin kuin ihmisillä, vaan niiden tärkein tavoite on
tuottaa voittoa. Alalla kuin alalla on nostettava itse häntää ja oman työn arvostusta, jotta työehdot
saadaan

kohtuullisiksi

ja

tasapuolisiksi

kaikille.”

(Av-kääntäjien foorumi 3.4.2011)

Edeltävien ja niiden kaltaisten mielipiteiden kokemusta ei voi ohittaa jokaiseen
alaan joskus kuuluvina negatiivisina piirteinä. Ne kertovat olennaisista ja
globaaleistakin kysymyksistä. Pierre Bourdieu näki epävarmuuden kuuluvan
uudenlaiseen hallinnan muotoon, joka perustuu yleisen ja pysyvän
turvattomuuden tilan vakiinnuttamiseen. Vaikka kyseinen hallinnan muoto
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muistuttaa vaikutuksiltaan ”alkuaikojen villiä kapitalismia”, se on Bourdieun
mukaan silti täysin ennennäkemätön, ja sitä kuvaamaan sopii
käsite ”joustoriisto”. Epävarmuuden hallintaan sovelletaan rationaalisuutta;
tuotannollisen avaruuden keskitetty ohjailu luo kilpailua kahdentyyppisten
työläisten kesken: niiden maiden työläisten, joissa saavutetut sosiaaliset
etuudet ovat merkittävämpiä ja ammattiyhdistysliikkeen vastarinta
järjestäytyneempää ja vähemmän edistyneiden maiden työläisten kesken
(Bourdieu 1999, 114). Bourdieu piti tätä poliittisen hallinnan muotona, jonka
perusta on kahtiajaossa niiden ihmisten välillä, jotka eivät tee työtä ja niiden
ihmisten, jotka tekevät yhä enemmän työtä. Edellisten määrän Bourdieu arvioi
kasvavan ja jälkimmäisten harvenevan. Poliittista hallintamuotoa vastaan
voidaan taistella poliittisesti, oli Bourdieun näkemys. Hän näki hallittujen
kansainvälisen liikekannalle asettumisen keskeisenä ratkaisuna. (Bourdieu
1999, 115.)
Niin tiukkoja kuin Bourdieun näkemykset ovatkin, voi niitä verrannollistaa
esimerkiksi av-kääntäjien tilanteeseen. Alalla töiden jakautumiseen kohdistuu
kilpailua, minkä johdosta työntekijät joutuvat niin ikään osallistumaan
kilpailuun. Tästä aiheutuu epävarmuuden kokemusta ja hankittujen pääomien
arvon alennusta.
”Ulkoistamisen jälkeen 114 kääntäjästä noin sata irtisanoutui BTII:n palveluksesta, minä mukaan
lukien, kuukauden sisällä. Muutama jäi opintovapaalle. Lisäksi moni emoyhtiö Broadcast Text
Internationalin freelance-kääntäjistä liittyi yhteiseen rintamaan vaatimaan alalle kunnon työehtoja.
Kääntäjistä tuli kaupan kassoja, muuttomiehiä, sijaisopettajia, sanelun purkajia, opiskelijoita.
Moni jäi työttömäksi, tyhjän päälle. Sekin nähtiin hikipajaa parempana vaihtoehtona.” (H4)
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5

Pohdinta

Tutkielmassa lähestyttiin tutkimuskysymyksiä pyrkimyksenä lisätä tietoa
yhden av-kääntäjien alan ja ammatti-identiteetin asemasta suomalaisessa
työelämässä ja erityisesti media-alan murroksessa.
Vasta av-kääntäjien haastatteluissa esittämiin tulkintoihin alustavasti
perehdyttyäni saivat varsinaiset tutkimuskysymykset muotonsa. Tutkielmassa
kysyttiin: 1. Millaisia ammattiin ja alaan liittyviä tulkintoja av-kääntäjillä on?
2. Millainen suhde av-käännöstyöllä on uuteen työhön? ja 3. Onko avkääntäjän ammatti-identiteetti muuttumassa av-käännöstyön ja median
murroksessa? Tulosten pohdinta on seuraavissa alaluvuissa järjestetty näiden
kysymysten mukaisesti.
Tutkimusmetodina diskurssianalyysi ei ollut virtaviivainen, sillä eri
suuntausten ja diskurssin määrittelyissä on kirjoa. Odotuksena tutkielmaa
suunnitellessa kuitenkin oli, että diskurssianalyysi laajana viitekehyksenä
taipuu monenlaisiin tutkimustarpeisiin sopivaksi. Pääperiaatteena diskurssiin
viitatessa on pidetty suomalaisessa tutkimusperinteessä vakiintunutta
ranskalaiseen perinteeseen nojaavaa hahmotustapaa, jossa diskurssit ovat osa
laajempia kulttuurisia merkitysrakenteita ja niiden välityksellä tulkitaan ja
rakennetaan todellisuutta. Diskurssin määrittelyssä tukeuduttiin Ian Parkerin
esitykseen.
Diskurssien analyysissa identifioituivat diskurssit, jotka sisältävät
informaatiota ilmiön luonteesta. Diskursseiksi jäsennellyn informaation
tulkittiin analyysissa kuvaavan sitä, millaisena todellisuus av-kääntäjien
diskursseissa näyttäytyy. Taustaoletuksena tutkielmassa oli ranskalaisen
diskurssianalyyttisen perinteen mukaisesti, että ihmiset ovat kulttuuriselle
todellisuudelle alisteisia, mutta ovat myös kykeneviä muuttamaan todellisuutta
koskevaa diskurssia ja tätä kautta mahdollisesti myös reaalimaailmaa.
Tutkielmassa haastateltiin kuutta av-kääntäjää, joilla on ollut jonkinlainen
tausta av-rintamassa; toiset olivat olleet aktiivisia av-kääntäjien rintaman
taustatyöryhmissä, edustajina työehtosopimusneuvotteluissa, mukana foorumin
pystytysvaiheessa tai ilmaisivat sen kautta muuten osallistumistaan. Aineistona
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tutkielmassa käytettiin myös av-kääntäjien porukkaa yhdistäneen foorumin
kirjoituksia, joissa myös muissa yhteyksissä vähemmän aktiiviset av-kääntäjät
ja opiskelijat ovat äänessä. Tausta-aineisto, kuten lehtiartikkelit, joissa on
haastateltu av-kääntäjiä, on myös tukenut osaltaan päätelmien tekoa
analyysivaiheessa. Haastattelujen ja foorumiaineiston arvioin edustavan melko
hyvin Suomen av-kääntäjien noin kolmen sadan henkilön ammattikunnan
tulkintoja.
Vaikeutena analyysissa oli diskurssin muovautuminen ja muuttuminen ajan
kuluessa. Alalla tapahtuneet käänteet ovat olleet suhteellisen suuria ja
koskettaneet monia av-kääntäjiä, myös tutkielman haastateltavia. Tapahtumat,
kuten ulkoistukset, mutta myös toimistokääntäjien tuen voimistuminen ovat
todennäköisesti vaikuttaneet av-kääntäjien tulkintoihin. Koska diskurssit
muuntuvat jatkuvasti kokemusten ja toisten diskurssien vaikutuksesta, on
tutkielman osuvuutta arvioitava suhteessa aikaan ja paikallistuen esimerkiksi
alan tapahtumiin. Alkupisteenä on foorumin alkusysäys (2009) ja päätepisteenä
aika juuri ennen työehtosopimuksen syntymistä (vuoden 2014 syksy), jolloin
toimistokääntäjien tuki näkyi jo selvästi BTI Studiosin kääntäjien
ulosmarssissa.
5.1

Millaisia ammattiin ja alaan liittyviä tulkintoja av-kääntäjillä on?

Av-kääntäjät liittivät työhönsä asiantuntijan työssä tarvittavia piirteitä ja he
kokivat itsensä asiantuntijoiksi. Heidän itse muodostamansa ammatillinen
verkosto vaikuttaa laajalta ja niin ammattilaisia kuin opiskelijoitakin tukevalta.
Ammatin harjoittamisen koettiin kuitenkin vaikeutuvan alalla vallitsevan
hintakilpailun vuoksi. Myös ammatillisen verkoston koulutuksen tarjoajiin
kohdistettiin painetta valmentaa esimerkiksi opiskelijoita alan työmaailman
realiteetteihin.
Alalla ei mainittu haittapuolia työtaistelua koskevien asioiden ulkopuolelta.
Ainoastaan yksi haastateltava toi esiin työergonomian: ”Haittapuoli alalla on,
että ihmiset innostuessaan hajottaa ranteensa.”.
Alan tulevaisuudesta esitettiin haastatteluissa ja myöhemmin sähköposteissa
erilaisia arvioita. Alla on esitetty kolme kuvaavaa eri henkilön haastatteluissa
kertomaa av-alan tulevaisuudennäkymää. Kyseessä on aika ennen MTV:n
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liikkenluovutusta, jolloin kaikki haastateltavat vielä toimivat av-kääntäjinä.
Huolimatta siitä, että kaikki haastateltavat mielsivät alan perusongelmat
samaan tapaan, on suhtautumisessa tai siitä kertomisessa eroja. ”Uudemman
sukupolven”
av-kääntäjät
(Hr2,
&
Hr3)
näyttivät
uskovan
vaikutusmahdollisuuksiin enemmän kuin pidempään taisteluita todistanut avkääntäjä (H5). Myös television asemasta vaikutti vallitsevan epätietoisuus, joka
on ollut tunnistettavissa myös julkisuudessa mediatoimijoiden edustajien
kommenteissa.
”Mä oon aina sanonut niin, että esimerkiksi jos mun tyttäreni olis pyrkinyt tälle alalle, niin... Mä
en oo millään lailla yrittänyt hänen valintojaan tässä elämässä ohjailla, mut jos hän ois ruvennut
tv-kääntäjäksi, av-kääntäjäksi, niin mä oisin tehnyt kaikkeni, että se luopuu siitä. Tai ylipäätään
kääntäjäksi. Koska mä en näe mitään kääntämisen alaa kovinkaan – kääntämisen tulevaisuutta
kovinkaan hyvänä.” (H5)
”Tää on kans yks hyvä kysymys, et kuinka kauan tv:llä on se asema, mikä sillä nyt on. ... Mä uskon,
että tää on sellainen asia, mikä tulee vaikuttamaan meidän alaan, et tv:n merkitys vähenee.” (H5)
”Näen sen (alan tulevaisuuden) tosi valoisana ainakin nyt. Kun silloin viime vuoden joulukuussa
(2009) oli sellainen fiilis, että nyt kaikki romahti ihan paskaksi ja nyt täytyy vaihtaa alaa... Mutta
nyt on sellainen käsitys, että se jatkuu kyllä. Siis telkkarikäännös kannattaa kyllä vuosia eteenpäin,
mutta DVD-puoli pitäisi saada mukaan tähän. Täytyy vain kerätä lisää sellaista verkostoa, jotka
jaksaa alkaa muitakin aloja pönkittämään.” (Hr2)
”Kyllä mä katsoisin kanssa, että ihan valoisalta näyttää, kun nyt on ruvettu kouluissakin
valistamaan ihmisiä.” (Hr3)

Myöhemmin, vuonna 2013 haastateltavat kertoivat sähköpostitse, että heidän
mielestään onnistunut työehtosopimus on edellytys alan tervehtymiselle sekä
joillakin henkilöillä myös työssä jatkamiselle. Työtaistelutoimien,
yhdistäytymisen, verkostoitumisen ja valistamisen koettiin myös saaneen
aikaan positiivisia tuloksia. Esimerkkinä mainittiin opiskelijoiden lisääntynyt
valveutuneisuus
ja
toimistokääntäjien
uskon
lisääntyminen
vaikutusmahdollisuuksiin.
Ilmiönä av-kääntäjien rintama on moniulotteinen. Sitä ei voi tutkielmassa
tyhjentävästi kuvata. Av-kääntäjien yhdistäytyminen lähti uudella tavalla
liikkelle jo olemassa olevan ”Yhtyneet-linnakkeen” ulkopuolelta, muun
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muassa suomalaisen Pre-Text Oy –yrityksen kääntäjien toimesta. Tulkintana
on, että av-kääntäjien alalle peräämät reilun pelin säännöt ovat peräisin sekä
Yhtyneiden luomista standardeista että suomalaisista reilua peliä noudattavista
yrityksistä. Itsensä määrittely ja toiminta ovat olleet av-kääntäjien rintamassa
olennaisia, mutta yhteistyötahot tunnistaen tuotettuja. Kun av-kääntäjät olivat
yhdistäneet voimansa, he saivat tuen liitoilta, alkuvaiheessa etenkin
Journalistiliitolta. Tukea av-kääntäjille on tullut myös muun muassa alan
opettajilta ja tutkijoilta, kulttuurivaikuttajilta sekä tavallisilta kansalaisilta,
yleisöltä. Tätä voi tulkita niin, että suomalaisen tekstityksen taso on monille
tärkeä, ja av-kääntäjien tilanne tunnistetaan myös muissa yhteyksissä. Avkääntäjätkin ovat puolestaan tunnistaneet alallaan muiden alojen ongelmia, ja
he ovatkin esimerkiksi yhdistäneet tavoitteensa muiden itsensä työllistäjien
tavoitteiden kanssa Itsensä työllistävien pelastusrenkaaksi nimetyssä
aloitteessa.
Av-kääntäjien haastatteluissa tuli selkeästi ilmi, että he pitivät monikansallisten
käännöstoimistojen voiton tavoittelua liioiteltuna ja alan hintakilpailua
epämoraalisena. MTV:n liikkenluovutusta seuranneissa irtisanoutumisissa ja
boikoteissa, joita av-kääntäjien foorumillakin kuvataan, tulee ilmi, kuinka
vahva vastuu ammattiin liittyvästä toimeentulosta on. Liikkenluovutusta
seuranneilla henkilökohtaisilla valinnoilla pystyi olemaan vain av-kääntäjien
asemaa heikentäviä vaikutuksia, joista heidän oli valittava joko heikommat
palkat ja työehdot tai irtisanoutuminen ja epäreilujen toimijoiden boikotointi,
josta seurasivat ansiosidonnaisen päivärahan karenssi ja ero ammatin
harjoittamisesta.
Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta alaa ei nähty kuolevana. Reilun pelin
käännöstoimistojen toimintamahdollisuuksiin, yleissitovan työehtosopimuksen
syntymiseen ja laadukkaan työn jatkamiseen nähtiin olevan edellytyksiä. Eetos
ammatillisen identiteetin jatkuvuuteen oli aineistossa vahva. Kun sitä tulkitsee
uudesta työstä esitetyn valossa, on vaikea ymmärtää logiikkaa, jolla juuri avkääntäjien työn tulisi olla yrittäjämäistä ja joustavaa, vieläpä ilman riittävää
kompensaatiota. Jos ala muuttuu sellaiseksi, että ammatillinen jatkuvuus
rikkoutuu liian monen tekijän kilpailluiksi ja alipalkatuiksi työsuorituksiksi, on
suomalaisen av-tekstittämisen perinne vaarassa. Tässä yhteydessä
työprosessiteriaan liittyvä tunnustaminen vaikuttaa yhdeltä keinolta edesauttaa
alan tervehtymistä, mutta ensiaskeleena se olisi riittämätön, sillä tunnustamisen
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tulisi liittyä kaikkiin työprosessin osapuoliin. Pelkkänä vastarintaan liittyvänä
tunnustaminen ja sen tuoma itsearvostus tuskin ovat riittäviä kannattamaan
ammattikuntaa pitkään. Esko Vertanen liittää alan arvostuksen kohenemisen
alan toimijoiden ammattitaidon peräänkuuluttamiseen: “(Alan) Arvostus ei
nouse niin kauan kuin joillakin alan toimijoilla käännöksen teettämisen tärkein
kriteeri on sen hinta eikä tekijän ammattitaitoa kysellä.” (Vertanen 2007, 319323).

5.2

Millainen suhde av-käännöstyöllä on uuteen työhön?

Tutkielmassa uutta työtä on tarkasteltu lähinnä sen viimeaikaisen vastaanoton
kautta. Uusi työ on positiivisessa mielessä koettu työelämän joustotarpeisiin
vastaavana ja henkilökohtaista liikkumavaraa lisäävänä. Kielteisenä se on
koettu henkilöihin kohdistuvan epävarmuutta luovan puolen vuoksi.
Edellisessä luvussa esitettyyn kritiikkiin liittyen on mielestäni syytä pohtia,
onko uusi työ, kuten esimerkiksi Sitra on sen määritellyt, yhteensopiva ja
yleistettävissä kestävän hyvinvoinnin ja työurien pidentämisen tavoitteen
kannalta. “Purskeisuus, yrittäjämäisyys ja monimuotoisuus” epäilemättä ovat
nykyisen työelämän piirteitä ja myös jollain tapaa hyveitä. Voi kuitenkin
ajatella, että ne henkilöihin yhdistettynä sopivat vain tiettyihin aloihin ja
ikävaiheisiin monipuolista joustoa lisäämään. Identiteettien alueelle tullessaan
ne voivat lisätä epävarmuuden kokemusta esimerkiksi rajattomassa työssä.
Raija Julkunen näkeekin työelämän jälkifordistisena piirteenä tietynlaisen
habituksen vaateena. Työntekijän tulee olla muun muassa nuorekas ja joustava,
kun samaan aikaan työelämällä vastataan samoihin tuotannollisiin tarpeisiin ja
ollaan yhteiskunnallisissa sekä henkilökohtaisissa suhteissa samoin kuin
aikaisemmin historiassa (Julkunen 2009, 267-305).
Aloilla, joilla naamioidun yrittäjyyden ja sen riskien kantaminen ovat
muuttumassa arkipäiväksi, on yhä tarvetta perinteiselle työuralle. Perinteisen
työuran opiskelusta työn kautta eläköitymiseen voi nähdä tuovan esimerkiksi
av-kääntämisen alalla jatkuvuutta työn sisältöönkin. Vaihtoehdon tälle mallille
tulisi ainakin olla jotain muuta kuin se nykyisellään on. Aiheen tarkastelu
ohjaakin pohtimaan, voisiko joustoa lisätä ilman, että kokonaisen
ammattikunnan työ ja siihen liittyvä identiteetti on vaarassa. Työoikeudellisen
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lainsäädännön kehittämisellä muuttuvan työelämän mukana voidaan turvata
työntekijöiden asemaa, mutta voisiko av-alan reiluun peliin sitoutuvien
toimijoiden asemaa myös vahvistaa poliittisin keinoin? Tutkielman aineistoissa
tuotiin ilmi se, että Suomessakin on mahdollisuuksia tehdä av-kääntäjän työtä
kohtuullisin ehdoin, työntekijän kouluttautumista ja ammatillista kehittymistä
kunnioittaen, puhumattakaan yleisön tarpeiden kunnioittamisesta.
Uuteen työhön av-kääntäjyys liittyykin tietotyön, digitalisoitumisen, globaalin
kapitalismin verkostojen ja työelämän sekä median murroksen kautta. Avkääntäjän työ on muuttunut toimistoissa työsuhteessa tehtävästä työstä kotona
tehtäväksi urakoinniksi etä-freelancerina. Voi myös tulkita, että av-kääntäjien
vastarinta ja siihen liittyvät verkostot ovat osa laajempaa globaalisti
keskittynyttä ja hajautunutta kuviota, jossa vastarinnallakin on sijansa.
Vastarinta ei kuitenkaan kohdistu globaaliin markkinatalouteen itsessään, vaan
globaalin pääomatalouden negatiivisiin puoliin, kuten pääomaan liittyvien
verkostojen ja yritysten yltiöpäiseen voitontavoitteluun. Tähän useat
taloustieteilijtäkin ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota (esim. Piketty
2013). Av-kääntäjät korostivat haastatteluissa, että he haluavat osakseen
kohtuullisen akateemisen palkan, ja he kritisoivat monikansallisia
käännöstoimistoja “voittojen repimisestä av-kääntäjien selkänahasta.”
Kuten uudesta työstä on osoitettu, on siihen liittyvä epävarmuus on
jäljitettävissä aiempaan historiaan, Suomessa 1800-1900 –lukujen taitteeseen.
Pay per unit –tyyppinen työkin on joidenkin tulkintojen mukaan
yhdistettävissä kapitalismin aiempiin vaiheisiin. Uutta näyttääkin olevan se,
että työpaikkojen kultakauden jälkeen epävarmuus työelämässä näyttäytyy taas
vahvasti yksilöiden kohtaamina riskeinä.
Norman Fairclough huomauttaa vallitsevan markkina-ajattelun media-alalla
vaikuttavan mediakäytäntöihin ja –teksteihin. Niitä muokkaa se kilpailutilanne,
jonka ehdoilla tiedotusvälineiden on nykyisin toimittava. Fairclough’n mukaan
lehtikustantamot sekä kaupalliset radio- ja tv-asemat ovat ennen muuta voittoa
tavoittelevia organisaatioita, joiden voitot perustuvat yleisöjen myymisestä
mainostajille. Näin on myös BBC:n kaltaisten ei-kaupallisten organisaatioiden
laita, sillä ne kilpailevat katsojista ja kuuntelijoista kaupallisten toimijoiden
kanssa. Ilman yleisöä ei synny lupamaksuja eikä toiminta ole perusteltavissa
valtiolle.
Taistelu
katsojista
puolestaan
johtaa
ohjelmatarjonnan
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halpahintaistumiseen esimerkiksi informatiivisten ja kasvatuksellisten
mahdollisuuksien kustannuksella. (Fairclough 1997, 60-61.)
Median myllerryksen vyyhdessä ovat siis teknologiaan liittyvä muutos,
mainostajat, yleisö, valtiot ja media-alan työntekijät. Tähän yhteyteen
Fairclough liittää vielä tiedotusvälineiden omistussuhteet, jotka epäsuorasti
ohjaavat tiedotusvälineiden tuottamaa diskurssia. Tiedotusvälineet ovat yhä
useammin
kulttuuriteollisuuteen
erikoistuneiden
pääomaryppäiden
omistuksessa ja tutkimusten mukaan niiden tuottamat sisällöt ovat ideologisesti
värittyneitä mikäli niissä kuvataan vallitsevia valtasuhteita (Fairclough 1997,
63).
Tätä taustaa vasten tulee myös ymmärrettäväksi, miksi av-kääntäjienkin
rintaman viesti on kulkenut etupäässä verkostojen sisällä, eikä niinkään
valtamedioiden kautta. Media-alan riippuvuudet ovat yhteydessä laajempiin
globaaleihin voittoa tavoitteleviin verkostoihin ja toimivat luultavasti ainakin
osin näiden logiikan mukaisesti.

5.3

Onko av-kääntäjän ammatti-identiteetti muuttumassa avkäännöstyön ja median murroksessa?

Otsikon kysymykseen vahvistui tutkimuksessa vastaus, jonka mukaan
ammatti-identiteetti on vaarassa muuttua oleellisilta osin. Aineistoanalyysissa
ammattiin liittyvään identiteettiin löytyi enemmän sitä vahvistavia kuin sen
vastaisia diskursiivisia elementtejä. Av-kääntäjäksi hakeuduttiin ja siihen
valmentauduttiin jo opiskelujen aikaisilla valinnoilla. Jotkut haastateltavat
kokivat av-kääntäjän työn kutsumusammattina.
Kuitenkin
alan
tulevaisuus
nähtiin
vastauksissa
yleissitovaan
työehtosopimukseen ja alan hintakilpailukierteen katkaisemiseen liittyvänä.
Moni av-kääntäjä oli myös valinnut itselleen toisen työn alan myllerrysten ja
hintakilpailun
vaikutusten
vuoksi.
Saavutetusta
kohentuneesta
itsearvostuksesta huolimatta ala koettiin ulkoapäin aliarvostettuna: av-katsojat
olivat ainakin aiemmin olleet näkymättömiä taustatoimijoita ja arvostusta ei
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koettu myöskään monikansallisten käännöstoimijatyönantajien taholta. Sen
sijaan itse ymmärretty arvostus oli haastateltavilla vahva. Sama itseluottamus
akateemiseen asiantuntijuuteen näkyy myös av-kääntäjien julkilausumissa ja
heidän sosiaalisen median tiloissaan.
Av-kääntäjien pelko oman alansa puolesta tiivistyy toteamukseen, jonka
mukaan av-kääntäjyys on vaarassa muuntua läpikulkijoiden alaksi. Sekä
työnteon tapa että työsuhteen muotojen suurin bulkki ovat muuttuneet. Näillä
muutoksilla nähtiin olevan vaikutuksensa ammattilaisten jatkamiseen alalla
sekä yleisölle näkyvään tekstityslaatuun. Osin av-kääntäjät ovat pystyneet
kuromaan muutoksen vaikutuksia; he ovat esimerkiksi tiedottamisellaan
pystyneet vaikuttamaan alan töihin hakeutuvien opiskelijoiden ja muutenkin
alalla toimivien toimistokääntäjien näkemyksiin ammattiin liitettyä identiteettiä
vahvistavasti. Av-kääntäjät kokivat olevansa työtaistelutoimien myötä aiempaa
näkyvämpiä.
Realistisen identiteettiteorian mukaisesti identiteettiä koskevissa tutkimuksissa
voisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota identiteettien haurastumiseen,
pirstaloitumiseen sekä niiden rakentamista rajoittaviin tekijöihin. Myös
identiteettien ongelmallistumiseen liittyviin seikkoihin tulisi kiinnittää erityistä
huomiota. (Eteläpelto 2009, 141)
Tutkielmassa pyrittiin lähestymään ammattiin liittyvää identiteettiä kiinnittäen
huomiota Anneli Eteläpellon edeltävän ehdotuksen mukaisesti identiteettiä
haurastaviin tekijöihin. Tässä tutkielmassa haurastavina tekijöinä näyttäytyivät
etupäässä globaalin kapitalismiin liittyvät työelämää muokkaavat ja
negatiivisina koetut piirteet ja välillisinä tekijöinä ammatilliseen identiteettiin
tutkielman tulosten mukaan vaikuttavat yhteiskunnan instituutiot, kuten
haastatteluissa tärkeänä näyttäytynyt koulutusjärjestelmä. Työsuhteen muodolla
on niin ikään tämän hetken olosuhteissa merkittävä vaikutus av-kääntäjien
päätöksiin jatkaa alalla.
Yksikään haastateltava ei kokenut yrittäjyyttä alalla itsessään tavoiteltavana; he
eivät puhuneet yrittämisestä vaan av-kääntäjän työstä ja verkostoista, vaikka
jokaisella työsuhteen muoto oli jotakin muuta kuin perinteinen
“normaalityösuhde”. Freelanceriuden kokemuksissa oli kuitenkin eroja
työsuhteen muodon ja ehtojen suoman toimeentulon ja vapauksien suhteen.
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Huolimatta haastateltavien omasta työsuhteen laadusta he kaikki kokivat
olevansa samassa veneessä ja edistivät rintaman asioita yhtä lailla.
Av-alalla on vahvat vakiintuneet ja perinteikkäät verkostot. Ammattiin ja alaan
liittyvää tutkimuskirjallisuutta löytyy runsaasti. Aiemman sukupolven
työtaisteluunkin liittyvää tietoa on siirretty epämuodollisina neuvoina
uudemmalle sukupolvelle. Vahvan me-hengen ytimenä näyttäytyy juuri
ammatillisuus ja sen ylläpitämisen tärkeys. Av-kääntäjien foorumin kirjoitusten
perusteella näyttää siltä, jopa osa BTII:sta irtisanoutuneista, muihin töihin
siirtyneistä tai boikottia harjoittavista av-kääntäjistä on jatkanut jollakin lailla
av-kääntäjien asian tukemista.
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6

Johtopäätökset

Av-alan muutokset ovat vaikuttaneet eri tavoin suureen osaan av-kääntäjistä.
Tutkielmassa pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin sen kautta, millä
tavalla av-kääntäjät itse ovat alansa kuvioita ja tulevaisuutta tulkinneet.
Tutkimusvälineenä toimi diskurssianalyyttinen viitekehys. Sen käytön
tavoitteena oli saavuttaa hallitsevia ja vastarintaan liittyviä diskursseja.
Analyysissa tuli ilmi, että diskurssit, joihin av-kääntäjät ottavat osaa ovat
laajempia, hitaasti muuntuvia ja ytimeltään kauaksi historiaan ulottuvia
globaaleja diskursseja.
Teoreettisena analyysiin johdattavana kirjallisuutena käytettiin uudesta työstä
ja identiteetistä esitettyjä näkemyksiä. Taustaoletuksena oli, että diskurssien
hiljattainen muovautuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös av-kääntäjän
ammattiin liitettyihin merkityksiin. Myös työelämään liittyvillä termeillä voi
olla oma osansa kokemusmaailman kommodifioimisessa. Sosiaalipolitiikan,
sosiologian ja taloustieteenkin aikalaisanalyysejä käytettiin niin ikään
viitekehyksenä av-kääntäjien tulkinnoille. Tämä perusteltiin siten, että
monikansallisten käännöstoimistojen markkinan valtaus ja niiden
toimintatapojen leviäminen ulkoapäin Suomenkin av-käännösalalle on
vaikuttanut paikallisiin kulttuurisiin merkityksiin ja ammatillisiin
toimintatapoihin, kuten yleisön odotuksiin vallitsevasta tekstittämisen laadusta
tai
tottumisesta
käännöslaadun
muutoksiin
sekä
ammattilaisten
suhtautumistapaan laadukkaan työn tekemiseen.
Av-kääntäjien vastarintadiskurssin voi analyysin tulosten mukaan liittää osaksi
laajempaa globaalin kapitalismin haittoja vastustavaa diskurssia. Av-kääntäjien
ala on palkkiotasoltaan hyvin eriarvoinen; prekaaristunein tilanne vallitsee
monikansallisten käännöstoimistojen freelancereiden keskuudessa, Yleisradion
Yhtyneet-sopimuksen piiriin kuuluvilla av-kääntäjillä on korkein palkkiotaso ja
joidenkin suomalaisten käännöstoimistojen palkkiot asettuvat edeltävien
välille. Etä-freelancereilla palkkiotaso kokopäivätyöstä on parhaimmillaan
1000 euron luokkaa ja työn yhteisöllisyyskin voi olla ohutta. Av-kääntäjien
paikallinen suomalaiseen kulttuuriin liittyvä diskurssi tekee eroa
globaalistumiseen sekä puolustaa ammatikunnan ja alan työehtojen ja
115

työrauhan säilymistä. Av-kääntäjien rintaman keskeisin viesti vetoaa ammatissa
toimimisen reunaehtojen kohentamiseen; tavoitteena on taata akateemisille
asiantuntijoille asianmukainen sosiaaliturva ja ansiotaso – myös työuran
jälkeen. Viestin toisena kärkenä on av-alalla luotujen laadukkaiden
tekstitysstandardien säilyttäminen. Av-kääntäjien mukaan alan kehitys vie
suuntaan, jossa perinteisiä standardeja on miltei mahdotonta ylläpitää.
Pahimmassa tapauksessa tällä voi olla vaikutuksensa suomalaisten lukutaitoon,
sillä av-tekstit ovat av-kääntäjien mukaan Suomessa tyypillisin lukumateriaali.
Av-kääntäjien tilanne näyttäytyykin sekä sosiaalisena että viestintäpoliittisena
ongelmana.
Av-kääntäjien työtaistelussa on kyse toimijoista, jotka puolustavat ammattiaan
ja sen harjoittamista muuttuvien reunaehtojen purituksessa. Mikä alunperin
näyttäytyy yksilöön kohdistuvana paineena rakentuu kuitenkin diskurssien
edetessä ja monien eri toimijoiden eteenpäin viemänä yhteiskunnallista
konsensusta muodostavana diskurssina, jossa ei ajeta ainoastaan pienen
ryhmän etua. Konsensus-diskurssissa av-kääntäjien etu laajenee itsensä
työllistäjien eduksi myös muilla aloilla kuin kääntämisessä. Tutkielman
haastatteluaineistoissa tuli ilmi aktiivisten av-kääntäjien luottamus aytoimintaan ja liittojen mahdollisuuksiin ajaa heidän päämääriään. Av-kääntäjien
oma toiminta liittoyhteistyöhön liitettynä vaikuttaa aineiston perusteella
kestävältä, toinen toistaan tukevalta prosessilta. Siinä missä av-kääntäjät saavat
liitoilta tukea, saavat liitot av-kääntäjiltä luottamusta ja jäsenmaksuja.
Tutkielman tulosten mukaan av-kääntäjien globaalin kapitalismin kielteisiä
puolia vastustavalla diskurssilla ei ole perinteistä vastakkainasettelun
luonnetta, jossa markkinatalous ja kapitalismi nähtäisiin vain kielteisinä ja
vastakohtana autenttiselle (työ)yhteisöllisyydelle. Kuten sosiologisissa ja
taloustieteellisissä viimeaikaisissa aikalaisanalyyseissa, myös av-kääntäjien
tulkinnoissa kritiikin kärki kohdistuu kohtuuttomaksi katsottuun voiton
tavoitteluun. Av-kääntämistä itsessään pidettiin liiketoimintana niin julkisella
kuin yksityiselläkin puolella ja koko alalle toivottiin työrauhaa. Kohtuuttomalla
voitontavoittelulla on ollut Suomessakin seurauksensa av-kääntäjien
ammattikunnassa; moni alalle kouluttautunut on päättänyt vaihtaa kokonaan
alaa viimeaikaisen kehityksen vuoksi.
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Av-kääntäjän ammattiin liittyvä identiteetti on tutkielman tulosten mukaan tällä
hetkellä vaarassa murentua. Identiteetin säilyminen on kytköksissä avkääntäjien ammatin perinteisiin, kuten käännösstanderdeihin ja ammatilliseen
yhteisöllisyyteen, mikä realisoituu ammattilaisten päätöksissä jatkaa alalla.
Käännöstoimistojen työehtosopimus on osaltaan ratkaisevassa asemassa avkääntäjien alan kohtalossa tulevina vuosina. Media-alalla vallitseva
kilpailutilanne mainostajista ja yleisöistä vaikuttaa ketjureaktion lailla;
paikallisilla toimijoilla ei ole varaa tehdä kovinkaan suurta eroa vapaassa
kilpailutilanteessa ylikansallisiin toimijoihin.
Zygmunt Bauman tulkitsee kasvaneen kiinnostuksen identiteetteihin liittyvän
siihen yleiseen säännönmukaisuuten, jonka mukaan asiat saavat huomiota vasta
jälkikäteen: niiden kadotessa, rikkoutuessa tai lipsuessa paikaltaan.
Jälkimodernina identiteetin haasteena Bauman näkee sen, kuinka samaan
aikaan välttää juuttumasta identiteetteihin ja pitää ovet avoimina. (Bauman
1995, 81). Tutkielman tuloksissa Baumanin esittämä huomio ilmenee siten, että
ammattialaan kohdistunut uhka on tiivistänyt av-kääntäjien kokemusta
ammattinsa arvokkuudesta ja yhteisöllisyydestä. Samaan aikaan kun avkääntäjien ammatillinen identiteetti on joiltain osin ehkä vahvistunut, ovat he
joutuneet pitämään silmällä muita vaihtoehtoja työuraksi.
Av-kääntäjien tilanne on verrannollinen useisiin muihin aloihin. Ansiotason ja
työehtojen kohentamisella voi luultavimmin olla kestävän kehityksen kannalta
syvempiä ja laajempia vaikutuksia kuin vain tietyn alan työntekijöiden
hyvinvoinnin kohottaminen. Epäterveen kilpailun kitkeminen ja työntekijöiden
tunnustaminen voivat myös olla laajan hyvinvoinnin kannalta oleellisia.
Pelkkään kilpailukykyyn tähtäävä logiikka voi päästää valtiollisille
markkinoille pelureita, jotka heikentävät sekä kotimaisten yritysten paikallista
kilpailukykyä että työntekijöiden asemaa yhdessä näennäisyrittäjyyden sallivan
tendenssin kanssa. On olemassa uhka, että kun markkina on ehdytetty
resursseiltaan loppuun, voi monikansallinen konserni lakkauttaa paikallisen
haaransa. Tässä yhteydessä laajemmalla kaikkien tuotantoverkoston osapuolien
vastuunotolla ja läpinäkyvyydellä on merkittävä asema. Kuten av-kääntäjiksi
tähtäävät opiskelijatkin ovat huomauttaneet, olisi polkuhintaisia av-käännöksiä
ostavien yrityksien suotavaa perustella valintojaan ja median välittää kaikkien
osapuolien sanomat.
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Kestävän hyvinvoinnin kannalta av-kääntäjien kamppailun voi nähdä
verkoston
yhteispelinä,
jossa
niin
yrityksillä,
liitoilla
kuin
kansalaisyhteiskunnalla kuluttajina ja työntekijöinä on aktiivinen rooli yhteisen
edun määrittelyssä. Eri tahojen yhteistyön toimivuus on edellytys eri osien
toimivuudelle ja jatkuvuudelle kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta.
Av-kääntäjillä yhteiskunnallisena ryhmänä on ollut keskiluokkaisen hyvät
resurssit ajaa päämääriään. Etenkin kielen hallinta ja verkostot sekä niiden
perimänä kulkeva tieto toimintatavoista ovat av-kääntäjien resursseja. Kielen ja
sen käytön hallinta sekä niihin perustuvat protestitavat ovat helpottaneet avkääntäjien viestin vastaanottoa. Erik Allardt on pitänyt hyvinvointianalyysien
ongelmana sitä, että monilla heikoilla ryhmillä on joko kehittymätön kieli tai
ne käyttävät sosiaalisia suhteita rajoittavaa kieltä (Allardt 1976, 46). Voikin
kysyä, mitä pakon edessä toimiminen vähäisemmät resurssit omaaville
ryhmille tarkoittaa: päämäärien ajaminen itsenäisesti vaatii aikaa, energiaa ja
sitoutumista työnteon ohessa. Ne, jotka eivät jaksa tai kykene ajamaan
asemaansa epäoiekudenmukaisissa olosuhteissa työelämässä – joilta puuttuu
esimerkiksi verkostoja, tietoa toimintatavoista ja kielen konventioista, voivat
pahimmassa tapauksessa olla niitä, jotka uupuvat ja vieraantuvat. Vaihtoehtona
aktiiviselle toiminnalle voi olla vieraantuminen, etenkin työssä, jossa tiivistä
työyhteisöä ei ole.
Työtä
kehittävän
sosiologisen
perinteen
mukaisesti
av-kääntäjien
verkostoitumista ja kamppailua voi tarkastella toimivana käytännön
esimerkkinä. Mallin osia ovat omaehtoinen aktiivisuus, sitoutunut ydinryhmä,
verkostoituminen reaalimaailmassa ja verkossa, yhteistyö eri tahojen kanssa ja
asian ajaminen yhteistyössä liittojen kanssa sekä onnistunut tiedottaminen.
Vaikka käännöstoimistojen työehtosopimuksen on määrä valmistua vuoden
2014 loppuun mennessä, loppuu av-kääntäjien vuosia jatkunut yhteistyö tuskin
siihen. Av-kääntäjien kamppailua voisi jatkossa tutkia yhteydessä pyrkimyksiin
vahventaa
kansalaisyhteiskunnan
eri
verkostojen
toimintaja
vaikutusmahdollisuuksia.
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Liitteet

Liite 1. Broadcast Text International Oy:n näkemys yrityksen ja av-kääntäjien
neuvotteluista (luettu 16.1.2014 yrityksen kotisivuilta, url ei ole enää olemassa,
lihavointi lisätty)
3.6.2010
BROADCAST TEXT
INTERNATIONAL OY:N JA AV-KÄÄNTÄJIEN NEUVOTTELUT
Broadcast Text International (BTI) Oy:n edustajat ovat tämän vuoden aikana
neuvotelleet Journalistiliiton, muiden käännöstoimistojen, kääntäjien
ammattijärjestöjen ja av-kääntäjien edustajien kanssa av-kääntäjien tilanteesta
koskien
suomalaisten
TV-kanavien
käännöstöitä.Työsuhteinen
vai
ammatinharjoittaja?Journalistiliiton tavoitteena on saada kaikki freelancerit
työsuhteisiksi kääntäjiksi ja asettaa minimiehdot heidän työsuhteelleen.
Broadcast Textin kanta tähän on se, että sen freelance-kääntäjät eivät ole
työsuhteisia kääntäjiä vaan yrittäjän asemassa olevia ammatinharjoittajia.
Ja koska he eivät ole työsuhteisia kääntäjiä, heidän palkkioistaan ei voida sopia
työehtosopimuksella, sillä tämä olisi kilpailulain vastaista toimintaa.
Yhtyneet-sopimus
Journalistiliiton asettama toinen tavoite, minimiehdot eli Yhtyneet-sopimuksen
mukaiset palkkiot, on valitettavasti myös hyvin kaukana siitä, mihin Broadcast
Text kykenisi sitoutumaan. ”Olemme sitä mieltä, että Journalistiliiton asettama
lähtökohta on epärealistinen eikä vastaa nykyistä markkinatilannetta. Jotta
pystyisimme noudattamaan liiton ehdottamia minimitaksoja, tulisi
asiakkaidemme hintoja nostaa 150-200 prosenttia”,BTI:n toimitusjohtaja Björn
Andersson toteaa. ”Yksikään asiakas ei edes harkitsisi tällaista vaihtoehtoa.”
BTI:n ainoaksi vaihtoehdoksi jäi täten vetäytyä pois neuvotteluista. Broadcast
Text International kuuluu Euroopan suurimpiin tekstityskäännösten
toimittajiin. Pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja yritys palvelee yli 50 TVkanavaa sekä lukuisia muita yrityksiä paikallisten toimistojenkautta, jotka
sijaitsevat Helsingissä, Tukholmassa, Amsterdamissa, Budapestissä,
Brysselissä, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Oslossa.Broadcast Text
International tuottaa käännöksiä TV-ohjelmien ja teatterielokuvien
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tekstityksistä dubbauskäännöksiin,yli 40 kielellä ja kaikkiin eurooppalaisiin
kieliin.
Lisätietoja:
Björn Andersson
toimitusjohtaja
Broadcast Text
International Oy
bjorn.andersson@broadcasttext.com
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Liite 2. Markkinointi &
liikkeenluovutuksen jälkeen

Mainonta

-lehden

artikkeli

MTV

Median

BTI International korottaa tarjoustaan joukkoirtisanoutuneille - "ylittää
odotukset"
31.10.2012 14:07 Markkinointi & Mainonta
BTI International haluaa MTV:n ex-kääntäjät takaisin palkkalistoilleen. Työ
kelpaa kyllä muillekin, uskoo toimitusjohtaja Paula Kaurismäki.
Käännöstoimisto BTI International tarjoaa MTV:n entisille kääntäjille uutta
sopimusta. Lähes sata MTV:ltä liiketoimintakaupassa BTI Internationalille
siirtynyttä kääntäjää on irtisanoutunut käännöstoimiston palveluksesta.
MTV Media myi tv-käännöstoimintansa BTI Internationalille syyskuussa.
Liiketoimintakaupassa BTI Internationalin palvelukseen siirtyi kahdeksan
MTV:n vakinaista työntekijää vanhoina työntekijöinä ja toistasataa
freelanceria.
Kääntäjien mukaan BTI Internationlin ensimmäinen heille tarjoma sopimus
olisi merkinnyt Maikkarin aikaisten, noin 3 500 euron kuukausiansioiden
putoamista
kolmasosaan.
Myös
Journalistiliitto
ilmaisi
huolensa
irtisanoutumisten vaikutuksesta MTV:n käännösten laatuun.
BTI Internationalin toimitusjohtaja Paula Kaurismäen mukaan tällaista
tarjousta ei ole koskaan tehty eikä sellaisesta ole edes keskusteltu.
Kaurismäki kertoo, että käännöstoimisto
kääntäjille uutta sopimusta.

tarjoaa

nyt

irtisanoutuneille

"Se on parempi kuin he ovat osanneet odottaa", Kaurismäki sanoo.
Kaurismäki kertoo, että heidän tarjoamansa uusi sopimus ei yllä kääntäjien
kertomaan Maikkarin palkkatasoon, mutta lähelle.
Kaurismäen mukaan MTV:ltä taloon siirtyneille kääntäjille aiottiin tarjota
vakituista työsopimusta, mutta kääntäjät irtisanoutuivat oma-aloitteisesti.
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Kaurismäki on luottavainen, että ammattilaisia löytyy toimiston palkkalistoille
vaikka irtisanoutuneet eivät uutta sopimusta kelpuuttaisikaan.
"Rekrytoimme koko ajan uusia kääntäjiä."
BTI Internationalin emoyhtiön Broadcast Text Internationalin muita asiakkaita
ovat muun muassa Nelonen Media, SBS ja HBO Nordic.
Vielä ei ongelmia – haasteita
MTV
Median
teknologiajohtaja
Risto
Koivula
kertoo,
että
joukkoirtisanoutumiset tulivat Maikkarille yllätyksenä, koska työntekijät
siirtyivät käännöstoimistoon vanhoina työntekijöinä ja free-sopimukset
jatkuivat entisellään uudessa yhtiössä.
"Tiedossamme ei ole, että liiketoimintakaupan jälkeen
pienemmästä palkasta olisi edes keskusteltu", Koivula sanoo.

esimerkiksi

MTV luottaa siihen, että mediayhtiön käännöstöiden laatu pitää.
"Tiedossamme ei ole, että ongelmia olisi ollut. Teemme omalta osaltamme
parhaamme, ettei ongelmia myöskään esiintyisi. Haasteita varmasti on."
Koivula
kertoo
käännöstoimistoon.

MTV:n

olleen

irtisanoutumisista

yhteydessä

"Asiakkaana seuraamme jatkuvasti palvelutasoa, mukaan lukien laatua.
Laadukkaat käännökset ovat meille tärkeitä jatkossakin."

http://www.marmai.fi/uutiset/bti+international+korottaa+tarjoustaan+joukkoirti
sanoutuneille++ylittaa+odotukset/a2152953?s=r (luettu 30.2.2014)
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Liite 3. (Ote lokalisointia koskevasta artikkelista, BTI:n toimitusjohtaja Björn Andersson
kuvailee av-tekstittämisessä tarvittavaa ammattitaitoa, sitaatit lihavoitu.)
Localizing Movies and Broadcasting – subtitling and dubbing for multiple version
releases
…
Specialized Skills
Andersson at BTI says that companies not only have to understand the native language and
culture but also the broadcasting and movie industry. "Localization is so much more than
translating from one language into another, and the translation itself is a very specific
type of translation, somewhere between the spoken and written word, and many
translation companies did not do so well when they tried it," Andersson says. "A
comprehensive translation is needed, as well as the elimination of narrative conclusion
because the text needs condensing to meet the limitation of 70 characters per five or six
seconds. It's a big task, but also an interesting task when you are translating. It's also the
only time with translated content where everyone can compare both the source (dialogue)
language and the target (written translation) at the same time. We hear about it in
countries like Germany or The Netherlands if we get it wrong when an English movie is
shown with subtitles."
BTI creates multilingual subtitles from 90% American English and 5% British programming
with the balance from other languages. Andersson stressed that only by living in the targetlanguage country can a translator make certain assumptions on how much his or her fellow
natives know about a certain subject and how to translate it.
"For instance," Andersson says, "in British comedies, name-dropping is common, where
the person named has certain characteristics. He or she may be frugal, generous, foolish,
strong or whatever. In one episode of The Vicar of Dibley, we counted more than 60 names,
and we had to research each name so that we understood the person's characteristics
before making a decision on retaining or substituting that person's name. Some of the
people don't mean anything to anybody in Iran or India or even in Sweden for that
matter. Making decisions is easier if you live in the target country and not the source
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country like the United Kingdom or the United States."
Research also is important, according to Andersson. "While we don't have the experts on law
texts or on technical texts or other topics," he says, "translators need to know a little
about the many different things so that they can handle a drama series or comedy. If they
don't, they have to find out, and sometimes just a couple of lines will take many hours of
research to figure out what the lines actually mean. We may also omit Latin names of
some species if it's a nature documentary, for example. It's much easier for translators to
find the equivalent in their own languages. This applied to the Blue Planet series which we
did for the BBC into many languages, among them Scandinavian. The fascinating thing
with this series was that it had 350 different species of animals and plants. Some of them
didn't have corresponding names in the Scandinavian languages, but through our local
contacts at the Museum of Natural History, we named some for the first time. In Sweden,
for instance, they added the names of 20 different species of fish. We have almost weekly
contact with natural history people due to our BBC documentaries and National
Geographic work."
Some television programs probably require too much editing to work in other countries —
editing Friends for India, where scenes of holding hands and kissing is restricted, or the Middle
East, where showing midriffs is prohibited — but one-off movies would seem more feasible.
Directors can accommodate a broader range of cultural requirements by avoiding obtuse
terminology and substituting visuals for verbal communication where possible. Misakes,
though, are sometimes made, even by studio bosses. Think of the movie The Spy Who Shagged
Me, the title of which raised many eyebrows in Britain where shag is commonly used as a
substitute for the four-letter word beginning with f.
Errors of cultural blindness may occur less frequently as escalating production costs necessitate
international sales and therefore the demand for localized content. Legislation in some
countries will also drive the need for subtitling, dubbing and closed captioning content. In the
United States, the Telecommunications Act of 1996 compels video program distributors (cable
operators, broadcasters, and satellite distributors) to phase in closed captioning of their
television programs in Spanish as well as English.
One can hope that the streamlining of subtitled and dubbed motion pictures and broadcasting
will not result in the Hollywoodization of the world, but increase the diversity of content
watched globally.
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