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Kieliversiot verkkoon vaivatta 

 

Verkkosisällön julkaiseminen asiakkaiden omalle kielelle on 

yksi kustannustehokkaimmista tavoista saada jalansijaa 

kansainvälisillä markkinoilla.  

Tutkimusten mukaan useimmat ihmiset käyttävät mieluiten 

omalla kielellään julkaistuja sivustoja, joten kieli voi olla 

merkittävä menestystekijä kansainvälisessä kilpailussa. 

Verkkosisällön julkaiseminen usealla kielellä voi kuitenkin 

olla mutkikas ja monivaiheinen prosessi, sillä siihen sisältyy erilaisia teknisiä 

seikkoja. Miten käännösprojekti hoituu sujuvasti ja ilman turhia viivytyksiä? Mitä 

sisältöjä kannattaa kääntää ja miten? Miten mahdolliset päivitykset hoituvat? 

Seuraavassa kerromme, millaisia erityispiirteitä verkkosisällön kääntämiseen 

liittyy. Mukana on vinkkejä, joiden avulla voit parhaassa tapauksessa säästää aikaa 

ja kustannuksia sekä nopeuttaa monikielisen sivustosi julkaisua. 
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Kustannustehokas käännösprosessi 

Verkko on äärimmäisen joustava viestintäväline. Sivustojen sisältö, laajuus, 

tekniset ominaisuudet, kielten määrä, toiminnot ja päivitystarpeet vaihtelevat 

huomattavasti. Parhaat menetelmät monikielisten sisältöjen julkaisuun 

arvioidaankin kussakin tapauksessa erikseen.  

Varsinainen verkkosisällön käännöstyö on kuitenkin aina kustannustehokkainta ja 

sujuvinta, kun  

 käännettävät tekstit saa vietyä julkaisujärjestelmästä erillisiin tiedostoihin 

käännöstyötä varten 

 käännetyt tekstit saa vietyä takaisin julkaisualustalle automaattisesti tai 

kätevästi ilman manuaalista leikkausta ja liimausta. 

Hyötyä käännösmuistityökaluista 

Aina kuin mahdollista, käännökset tehdään alkuperäisen tekstin päälle 

nykyaikaisia käännösmuistitekniikoita ja menetelmiä hyödyntäen. Tällöin  

 tiedoston muotoilu- ja ohjauskoodit säilyvät paikallaan, vain kieli vaihtuu.  

 tekstejä ei tarvitse kopioida käsin tiedostosta toiseen eikä sivuja tai 

julkaisua tarvitse luoda alusta pitäen uudelleen.  

 käännöstyö nopeutuu ja tehostuu ja kustannukset pienenevät. 

Käännökset tallentuvat käännösmuistitietokantaan ja niitä voidaan tehokkaasti 

hyödyntää myös tulevissa vastaavissa käännöstöissä ja päivityksissä.  

Termien ja ilmaisujen käyttö pysyy yhtenäisenä, ja työkalu tunnistaa toistuvat 

osuudet, joista syntyy säästöä. Siten esimerkiksi päivitysten hinta voi olla vain 

murto-osa verrattuna saman tekstimäärän kääntämiseen alusta alkaen.  

Säästöjen kannalta näistä menetelmistä on erityisen suuri hyöty laajoissa, paljon 

tekstiä sisältävissä sivustoissa ja materiaaleissa. Esimerkiksi paljon tuotetietoja 

sisältävillä sivustoilla saattaa olla paljon toistuvia tai usein päivittyviä osioita, 

jolloin käännösmuisti voi tarjota merkittävää kustannushyötyä.  

Viesti verkossa laadukkaasti 

Mikä luonnollisesti tärkeintä, kyse on yrityksesi imagosta: verkkosivusto on 

äärimmäisen tehokas työkalu, jonka avulla voit välittää kansainvälisille 
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asiakkaillesi ja sidosryhmillesi tuoretta, laadukasta ja kiinnostavaa tietoa sekä 

antaa yrityksestäsi myönteisen ja luotettavan kuvan. 

Kunnon työkalut ja menetelmät antavat tekstisi parissa työskenteleville kielen 

ammattilaisille parhaat edellytykset tehdä monikielistä viestintääsi 

järjestelmällisesti, laadukkaasti ja yhtenäisesti sekä verkossa että muissa 

materiaaleissa niin, että se täyttää viestintäsi tavoitteet.  

Prosessiin voidaan tehokkaasti sisällyttää myös sujuvasti tarvittavat tarkistus- ja 

validointivaiheet. Siten voit varmistaa, että viestintäsi on luontevaa ja vakuuttavaa 

ja tukee haluamallasi tavalla yrityksesi brändiä. Muista myös kertoa projektiin 

liittyvistä toiveistasi ja erityispiirteistä, jotta ne voidaan huomioida kohdekielisen 

version muotoilussa! 

Käännöskustannusten hallinta 

Sivustoja toteutetaan lukuisilla erilaisilla järjestelmillä, tekniikoilla ja menetelmillä, 

joissa monikielisyys on huomioitu vaihtelevasti. Kun harkitset uuden verkko-

sivuston hankkimista, käännöstarpeet kannattaa mahdollisuuksien mukaan 

huomioida jo suunnitteluvaiheessa.  

Käännösversioiden tuotanto-, julkaisu- ja ylläpitomenetelmiin ja -kustannuksiin 

vaikuttavat muun muassa  

 sivuston laajuus: sivujen tai osioiden lukumäärä ja käännettävän tekstin 

kokonaismäärä. 

 millaista sisältöä sivustolla julkaistaan. Esimerkiksi paljon tuotetietoja 

sisältävissä teksteissä on usein runsaasti toistoa ja päivitystarpeita. 

 kuinka monta kieliversiota sivulla on tarkoitus julkaista heti tai 

myöhemmin. 

 kuinka usein sivustolla tullaan julkaisemaan päivityksiä. 

 miten ja missä tiedostomuodossa sisältö on saatavilla käännettäväksi. 

 miten käännetyt sisällöt saa vietyä julkaisualustalle. 

Sopivat tiedostomuodot 

Pääsääntöisesti sujuvinta on kääntää tekstit alkuperäisessä, muokattavassa 

tiedostomuodossa tai esimerkiksi esimerkiksi xliff- tai csv-tiedostoina.  

Tällöin käännökset toimitetaan täsmälleen samassa muodossa, eikä tekstejä 

tarvitse leikata ja liimata manuaalisesti tiedostosta tai järjestelmästä toiseen.  
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Tämä voi vähentää turhia virheitä ja nopeuttaa käännettyjen sivujen julkaisua. 

Julkaisujärjestelmien monikielisyystyökalut 

Moniin suosittuihin sisällönhallintajärjestelmiin, kuten Wordpress, Drupal ja 

Episerver on saatavana monikielisyystyökaluja tai -lisäosia, jotka tukevat 

ammattimaista käännöstyötä vaihtelevasti. 

Kustannustehokkain menetelmä tarjoaa automaattiset toiminnot sisällön vientiin 

ulos järjestelmästä käännöstyötä varten sekä vastaavasti käännetyn sisällön 

tuontiin julkaisujärjestelmään oikeassa muodossa oikealle paikalleen. 

 

 

 

 

 

 

 

Useimmissa sisällönhallintajärjestelmissä käännökset voi tehdä myös suoraan 

järjestelmän hallintanäkymässä. Muihin menetelmiin verrattuna se on kuitenkin 

kallista, hidasta ja tehotonta. 

Jos olet hankkimassa uutta julkaisujärjestelmää monikielistä sivustoa varten ja 

haluat säästää aikaa ja rahaa, muista varmistaa etukäteen, että järjestelmä tarjoaa  

helppokäyttöiset menetelmät  

 sisällön vientiin sopivaan tiedostomuotoon käännöstyötä varten   

 vastaavasti käännösten tuontiin takaisin julkaisujärjestelmään oikealle 

paikalleen ilman hankalia manuaalisia työvaiheita. 

Muista myös varmistaa tekniseltä palveluntarjoajaltasi, että sivuston 

sisältörakenne ja tekninen toteutus mahdollistavat tämän toiminnallisuuden 

mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen. Näin myös sisältöön jatkossa 

tehtävät päivitykset hoituvat kustannustehokkaasti. 

Esimerkiksi Wordpressin WPML-lisäosa mahdollistaa sisällön viennin xliff-tiedostoihin 

kääntämistä varten sekä käännetyn sisällön tuomiseen takaisin järjestelmään oikeassa 

muodossa oikealle paikalleen muutamalla painalluksella.  

Erityisesti laajoissa ja paljon toistuvia tekstiosuuksia sisältävissä sivustoprojekteissa 

menetelmä tarjoaa huomattavat hyödyt ja säästöt. Se 

 mahdollistaa käännösmuistien hyödyntämisen 

 nopeuttaa kieliversioiden julkaisua  

 nopeuttaa ja helpottaa tulevien päivitysten tekoa. 
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Sisällön vienti tai kopiointi manuaalisesti 

Vaikka järjestelmässä ei olisi käytettävissä lisäosia tai erillisiä työkaluja sisältöjen 

viemistä varten, käännettävät tekstit voi ehkä viedä järjestelmästä suoraan 

esimerkiksi xml- tai csv-tiedostoihin käännöstyötä varten. 

Tällöin käännettäväksi voidaan valita juuri haluttu sisältö ja käännöstyössä voidaan 

hyödyntää käännösmuistitekniikkaa, jolloin kääntäminen on kustannustehokasta. 

Kopiointi verkosta 

Tarvittaessa sisältö voidaan myös kopioida käännettäväksi suoraan verkosta 

esimerkiksi html-tiedostoihin. Tällöin jokainen sivu kopioituu kokonaisuudessaan, 

joten joka sivulla toistuvat vakiotekstit kopioituvat useaan kertaan. Tämä saattaa 

nostaa käännöstyön hintaa, sillä hinnoittelu perustuu tekstin sanamäärään. Lisäksi 

kopiointi voi olla hankalaa erityisesti, jos sivuston rakenne ja linkitys on 

monimutkainen. Lopuksi käännökset on syötettävä takaisin julkaisualustaan 

manuaalisesti. 

 

Voit halutessasi nopeuttaa tarjousvaihetta ja varmistaa, että kaikki haluamasi 

sisältö tulee mukaan, kopioimalla käännettävän sisällön itse ja liittämällä sen 

tarjouspyyntöön sen sijaan, että lähettäisit pelkän linkin käännettävään sivustoon. 

Muista myös aina tarkistaa tarjouksesta, että kaikki haluamasi sivut ja osiot on 

laskettu mukaan! 

Kääntäminen julkaisujärjestelmän hallintanäkymässä 

Käännös voidaan tarvittaessa tehdä myös suoraan julkaisu- tai sisällönhallinta-

järjestelmässä. Muihin menetelmiin verrattuna tämä tapa on kuitenkin kallis ja 

tehoton, sillä tällöin menetetään käännösmuistin tarjoamat edut.  

 

Toistuvia osuuksia ja tietokantaan tallentuneita aiempia käännöksiä ja termejä ei 

voida hyödyntää tehokkaasti käännöstyössä tai hinnoittelussa, eivätkä sivustoon 

tehtävät käännökset tallennu käännösmuistiin hyödynnettäviksi tulevissa 

vastaavissa käännöstöissä ja päivityksissä.  

Käännöstyö joudutaan hinnoittelemaan toteutuneiden työtuntien mukaan, joten 

hintaa ei voida laskea täsmällisesti tarjousvaiheessa, vaan se tarkentuu vasta, kun 

työ on tehty.  



Mitä laajempi sivusto on kyseessä ja mitä useammasta kieliversiosta on kyse, sitä 

merkittävämmin nämä seikat vaikuttavat käännöstyön sujuvuuteen, hintaan ja 

laatuun. 

Huomioi kohderyhmäsi 

Kun sisällöistä tehdään kieliversioita, tietyissä tilanteissa voi olla tarpeen 

mukauttaa tiettyjä kulttuurisidonnaisia elementtejä kohdemaan käytäntöjen 

mukaisiksi.  

Sen lisäksi, että käännöstyössä pyritään ottamaan huomioon tilaajan 

viestinnälliset tavoitteet, tilanteen ja kohderyhmän mukaan voi olla tarpeen 

huomioida niin julkaisun graafiseen asuun kuin sisältöönkin liittyvät kulttuurilliset 

ja paikalliset käytännöt, odotukset ja vaatimukset. IKEA tarjosi muutama vuosi 

sitten tällaisesta keskusteluakin herättäneen esimerkin. 

Tietyt tiedot, kuten vaikkapa toimitusehdot, hinnastot tai tietyt lakisääteiset 

sisällöt voivat vaihdella eri maissa, joten kääntämisen sijaan voi olla tarpeen 

korvata ne maakohtaisilla tiedoilla tai muokata kohdemaan olojen mukaisiksi.  

Kohdemaan asiantuntijoilta voit saada arvokasta tietoa ja vinkkejä jo 

suunnitteluvaiheessa. 

Hakukoneoptimointi 

Sivuston hakukoneoptimoinnilla voidaan parantaa käännetyn sivuston 

löydettävyyttä hakukoneissa. Tähän liittyy monia kielellisiä keinoja, kuten sopivien 

hakusanojen käyttäminen sopivissa paikoissa, kuten otsikoissa, tekstisisällössä, 

kuvien alt-teksteissä ja metateksteissä. Ne voidaan tarvittaessa huomioida jo 

käännösvaiheessa. 

Entäpä mitä kieliversioita sivustolla kannattaisi julkaista? 

Asiaan vaikuttavat monet seikat, mutta olennaisinta lienee pohtia, miten 

parhaiten tavoitat oman kohderyhmäsi ja saavutat verkkoviestinnälle asetetut 

tavoitteet. 

Jos budjetti ja ylläpitoresurssit ovat rajalliset, tietyille kohderyhmille voi ehkä 

julkaista suppeamman version tai tiiviin esittelyn koko sivuston kääntämisen 

sijasta. 
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Ennakoi tulevat käännöstarpeet! 

Tässä annettujen vinkkien tarkoitus on auttaa sinua välttämään turhia hankalia ja 

aikaa vieviä manuaalisia työvaiheita, kun julkaiset monikielistä sisältöä 

verkkosivuillasi.  

Parhaat menetelmät vaihtelevat tapauskohtaisesti muun muassa käytössä olevan 

julkaisujärjestelmän sekä sivuston laajuuden ja kielten määrän mukaan. Erityisesti 

jos kyseessä on laaja sivusto, kannattaa selvittää etukäteen, miten käännökset saa 

vietyä julkaisualustalle. Tehokkaat tai automaattiset menetelmät voivat tällaisessa 

tapauksessa tuoda huomattavaa ajan ja kustannusten säästöä. 

Huomioi myös: 

Jos luot itse tai teetät sisältöjä, joista tarvitaan käännösversioita, voi olla hyvä 

ajatus tallentaa teksteistä erilliset kopiot tiedostoihin. Tällöin ne ovat heti 

saatavilla käännöstyötä varten. 

Pyydä myös teknistä toimittajaasi varmistamaan jo sivustoprojektin alkaessa, että 

sisällön saa helposti vietyä sopivaan muotoon, jotta käännöstyö voidaan hoitaa 

mahdollisimman ammattimaisesti, laadukkaasti ja sujuvasti. 

Kysy tarvittaessa meiltä neuvoa jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet monikielisen 

sivuston hankkimista! Sivuston tekninen toimittaja ei välttämättä ole perillä 

käännöstyöhön liittyvistä vaatimuksista. 

Lisätietoja ja apua 

Meillä on runsaasti kokemusta erilaisten verkkosisältöjen kääntämisestä, ja 

autamme mielellämme, jos tarvitset kieliversioita sivustoosi. Kielivalikoimamme 

kattaa kaikki yleisimmät eurooppalaiset ja aasialaiset kielet. 

Keskustelemme tarvittaessa mielellämme asiaan liittyvistä teknisistä 

menetelmistä suoraan IT-osaston, teknisen toimittajan tai mainostoimiston 

kanssa, jotta projektisi onnistuisi mahdollisimman helposti, nopeasti ja 

kustannustehokkaasti kaikissa vaiheissa.  

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja tai tarvitset apua kieliasioissa! 
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