
  

 
 

  

 

Käännöspalvelun tilaajan opas 
 

Nykypäivän kansainvälistyvässä ja digitaalisessa 
toimintaympäristössä käännösversioita tarvitaan hyvin 
monenlaisiin käyttötarpeisiin ja julkaisuihin aina asiakirjoista 
käyttöliittymiin ja sopimusteksteistä videoesityksiin ja 
verkkosivuihin. 

Jokainen käännöstilaus on yksilöllinen, räätälöity palvelu. Jotta 
työ pystytään toimittamaan juuri toiveidesi ja tarpeidesi 
mukaan, pyydämme usein tiettyjä tausta- ja lisätietoja. Ne 
auttavat meitä myös laskemaan työstä täsmällisen tarjouksen. 

Tässä oppaassa kerrotaan, millaiset asiat useimmiten 
vaikuttavat sekä tarjouksen laskemiseen että varsinaisen 
käännösprosessin sujumiseen, kustannuksiin ja laatuun.  

Kun toimitat käännöspyynnön yhteydessä tarvittavat tiedot ja 
aineistot sopivassa muodossa, saat täsmällisen tarjouksen 
tarvitsemastasi työstä nopeammin. 

Tällöin myös käännösprojekti ja kieliversioiden julkaisu hoituvat 
mahdollisimman nopeasti, sujuvasti, laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti. 
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Milloin tarvitset valmiin käännöksen? 

Kerro, milloin tarvitset käännetyn tekstin. Jos työllä on kiire, se kannattaa 
ilmoittaa selkeästi heti ensimmäisen yhteydenoton aikana. Tällöin 
pyrimme nopeuttamaan käsittelyä jo tarjousvaiheessa ja huomioimaan 
tiukan aikataulun projektin suunnittelussa alusta lähtien. 

Jos tiedät etukäteen tulevasta kiireellisestä käännöstarpeesta, vaikkapa 
tärkeän uutisen julkistamiseksi juuri tiettynä päivänä, kerro asiasta 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin voimme ennalta varata 
sopivat resurssit sovittuun ajankohtaan käännöstyötä varten. 

Huomaa kuitenkin, että huolellinen työ vaatii aikansa. Pyri siis 
mahdollisuuksien mukaan varautumaan käännöstarpeisiin hyvissä ajoin.  

Karkea aikatauluarvio 

Käännöksen toimitusaika vaihtelee luonnollisesti muun työtilanteen 
mukaan, mutta karkeasti arvioiden noin 1000 sanan tekstin kääntämiseen 
on hyvä varata 1–4 työpäivää. Toimitusaika kussakin tapauksessa 
varmistetaan kuitenkin aina tilaushetkellä. 



 

 

Onko teksti saatavana sopivassa tiedostomuodossa? 

Tiedostomuoto on ehkä merkittävin käännösprosessin kulkuun vaikuttava 
tekijä. Kun toimitat tekstin käännettäväksi oikeassa tiedostomuodossa, 
voit säästää aikaa ja rahaa. Sen vuoksi tarvittaessa kysymme, olisiko 
sopivaa tiedostoa saatavilla. Asian merkitys kasvaa sen mukaan, kuinka 
laajasta työstä on kyse. 

Käännös kirjoitetaan pääsääntöisesti lähdekielisen tekstin päälle 
alkuperäiseen tiedostoon erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja 
työkaluja hyödyntäen. Siten muotoilut, asettelut, kuvat ja muut graafiset 
elementit säilyvät tiedostossa muuttumattomina, vain tekstin kieli 
muuttuu. 

Kieliversion julkaisu nopeutuu, kun siihen ei tarvitse tehdä taittoa, 
muotoiluja tai koodausta alusta pitäen uudestaan. 

Lisäksi tällöin kaikki käännettävä teksti saadaan tallennettua 
käännösmuistitietokantoihin, jolloin sitä voidaan tehokkaasti hyödyntää 
myös tulevissa käännöstöissä. Se parantaa laatua ja tuo kustannussäästöjä, 
kun tilaat käännöspalveluita jatkossa. 
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Tiedostomuoto vaikuttaa myös tarjouksen laskemiseen 

Kun lähetät tekstin oikeassa muodossa, tarjouksen laskeminen nopeutuu ja 
hinnassa voidaan huomioida muun muassa tekstin sisäiset toistot, jotka 
voivat alentaa työn hintaa. 

Älä siis tallenna käännettävää tekstiä esimerkiksi pdf-tiedostoksi ennen 
kuin lähetät sen tarjouspyynnön liitteenä! Se hidastaa tarjouksen laskentaa 
ja saattaa nostaa käännöstyön hintaa sekä aiheuttaa turhia työvaiheita 
myös tarkistus- ja julkaisuvaiheissa. 

 

Esimerkki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikea tiedostomuoto voi nopeuttaa julkaisua 

Käännettäessä esimerkiksi InDesign-julkaisuja, verkkosisältöä tai vaikkapa 
ohjelmistotekstiä, on hyvä myös selvittää, millaista jälkikäsittelyä tarvitaan 
varsinaisen käännöstyön jälkeen, jotta kohdekielisen version saa 
julkaisukuntoon. 

Word-tiedostoa on helppo käsitellä käännöstyön aikana, mutta jos se 

muunnetaan pdf-muotoon, työ hankaloituu. Ennen kääntämistä tiedosto 

on muunnettava takaisin Word-tiedostoksi, jolloin sen laatu kärsii.  

1. Asettelu, grafiikat taulukot ja palstat voivat mennä sekaisin, ja 

käännöstyön jälkeen tarvitaan runsaasti aikaa vievää korjaamista 

ja siistimistä. 

2. Tekstiin voi tulla turhia rivinvaihtoja, jotka hidastavat 

käännöstyötä ja vähentävät käännösmuistista saatavia hyötyjä. 

3. Ylä- ja alaviitteet ja sisällysluettelo muuntuvat tavalliseksi 

tekstiksi. Tällöin käännettävän tekstin määrä siis kasvaa, kun 

oikein muotoiltuna viite käännettäisiin vaan kertaalleen. 

Käännöstyön hinta nousee, sillä hinnoittelu perustuu yleensä 

alkutekstin sanamäärään. 
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Parhaassa tapauksessa käännöksen vienti julkaisuun hoituu täysin 
automaattisesti, kun käännökset voidaan tehdä oikeassa 
tiedostomuodossa. Silloin julkaisuvaiheessa säästyy huomattavasti aikaa ja 
kustannuksia.  

Mitä laajempi ja monimutkaisempi julkaisu on kyseessä, sitä enemmän 
tiedostomuoto voi vaikuttaa tarjouksen laskentaan sekä työn määrään, 
hintaan ja aikatauluun.  

Kohdekieli ja sen variantti 

− Missä maassa käännöstä käytetään?  

− Mitä kieltä tai kielivarianttia tavoittelemasi kohderyhmä käyttää 
mieluiten?  

− Missä yritykselläsi, tuotteillasi tai palveluillasi on eniten käyttäjiä, 
asiakkaita tai seuraajia?  

Kohdekielen lisäksi taitava viestijä ottaa huomioon myös tavoittelemansa 
kohderyhmän kielivariantin, jolloin lukijat kokevat viestinnän luontevaksi ja 
puhuttelevaksi. Puhuvatko kohderyhmäsi jäsenet esimerkiksi britti- vai 
amerikanenglantia, riikin- vai suomenruotsia, Euroopan vai Brasilian 
portugalia?  

Kielen variantti ei yleensä vaikuta käännöstyön hintaan, mutta kun kerrot 
toiveistasi jo tilausvaiheessa, käännösprojektin suunnittelu ja 
toimitusaikataulun arviointi helpottuu. 

Käännetyn tekstin kohderyhmä ja käyttötarkoitus 

Kuka käännettyä tekstiä lukee, missä tilanteessa ja missä muodossa?  

Käännös- ja toimitusprosessit vaihtelevat muun muassa tilaajan ja 
käyttäjän vaatimusten, tekstityypin ja tiedosto- tai julkaisumuodon 
mukaan.  

Käsittely on erilainen esimerkiksi, kun tavoitteenasi on saada selvää, mitä 
vaikkapa vieraskielisessä tarjouspyynnössä sanotaan tai kun tilaat 
kieliversiota kohdemarkkinoilla julkaistavasta esitteestä, sivustosta tai 
teknisestä manuaalista. Jos kyseessä on virallinen asiakirja, josta tarvitaan 
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auktorisoitu käännös, toimitusprosessi vaihtelee huomattavasti myös 
kieliparin mukaan. 

Käännöstyön aikana tekstin käyttötarkoitusta voidaan tukea kielellisin 
keinoin esimerkiksi sanavalinnoilla, sanajärjestyksellä tai lauserakenteen 
tasolla. Pelkän tekstisisällön ja tekstityypin perusteella ei kuitenkaan voi 
päätellä kaikkia asiaan liittyviä yksityiskohtia.  

Voit osaltasi vaikuttaa lopputuloksen onnistumiseen kertomalla olennaisia 
taustatietoja esimerkiksi tekstin käyttötarkoituksesta, julkaisumuodosta, 
kohderyhmästä ja viestinnällisestä tavoitteesta jo tarjousvaiheessa. Tällöin 
ne voidaan ottaa huomioon projektin toteutusta suunniteltaessa. 

Taustamateriaalia käännöstyön tueksi 

Tekstisi parissa työskentelevät kääntäjät ja kielentarkistajat ovat 
ensisijaisesti monikielisen viestinnän asiantuntijoita. Vaikka he olisivat 
perehtyneitä alaasi liittyvien tekstien kääntämiseen, sinulla tai 
edustamallasi yrityksellä on aiheesta luultavasti huomattavasti syvempi 
asiantuntemus ja esimerkiksi vaikkapa tuoteinnovaatiota koskevaa, vielä 
julkaisematonta tietoa.  

Silloin kun tuote- tai yrityskohtaista tietoa ei ole saatavilla, kääntäjät 
hyödyntävät työssään omaa asiantuntemustaan ja etsivät taustatietoja 
yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä. Jos käytettävissä on ala- tai 
yrityskohtaista tukiaineistoa, kuten asiaan liittyviä aiempia käännöksiä tai 
muita julkaisuja, sanastoja tai tyyliohjeita, niitä pyritään hyödyntämään 
ensisijaisina lähteinä käännöstyön aikana.  

Termit, ilmaisut ja tyyli voivat olla yrityksille tärkeää kielipääomaa, joka 
auttaa pitämään yritysviestinnän selkeänä ja johdonmukaisena. Se voi olla 
myös asiakaskokemukseen vaikuttava kilpailutekijä. 

Kun toimitat käännöstyön tueksi sopivaa tukimateriaalia mahdollisuuksien 
mukaan, voit osaltasi edistää yrityksen monikielisen viestinnän 
yhtenäisyyttä sekä asiantuntevaa, luontevaa ja alalle ja yrityksellesi 
ominaista termien ja ilmaisujen käyttöä. 
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Kuka voi antaa tarvittaessa lisätietoja? 

Käännettävä teksti saattaa sisältää erityistä yrityskohtaista tietoa, kuten 
erityisiä termejä, nimiä tai titteleitä tai moniselitteisiä tai epäselviä 
ilmaisuja. Saatamme tällaisissa tilanteissa pyytää selvennystä tai lähettää 
tekstiä koskevia kysymyksiä tai pyytää termejä tai tulkintoja koskevia 
tarkennuksia.  

Kun tällaisiin kysymyksiin saadaan vastauksia jo käännöstyön aikana, työ 
edistyy nopeammin ja myöhempien tarkistusten ja korjausten tarve 
vähenee.  

Kun selvität tarpeen mukaan jo etukäteen, kuka organisaatiossasi tai sen 
ulkopuolella voi vastata tällaisiin kysymyksiin tai antaa tarvittavia 
lisätietoja, käännösprojekti sujuu ilman turhia viivytyksiä. 



Tilaajan tarkistuslista ja vinkkejä 

Laadimme avuksesi myös ”Tilaajan tarkistuslistan”. Se 
muistuttaa, millaisia tietoja kannattaa yleensä varautua 
toimittamaan käännöspyynnön yhteydessä. 

Lataa lista täältä vaikkapa työpöydällesi ja välitä 
tarvittaessa myös kollegalle! 

Kerromme myös mielellämme erilaisista käännöstyöhön ja 
-prosesseihin vaikuttavista asioista, kuten miten ja missä 
muodossa materiaalit kulloinkin kannattaa toimittaa ja 
kuinka paljon käännöstyöhön kannattaa varata aikaa.  

Ota meihin mielellään yhteyttä jo silloin, kun suunnittelet 
kieliversioiden tuottamista erilaisista materiaaleista. Näin 
varmistat, että projekti hoituu mahdollisimman sujuvasti 
ilman turhia virhealttiita ja hankalia työvaiheita ja saat 
tarvitsemasi kieliversiot julkaisuvalmiiksi laadukkaasti ja 
ajallaan. 

 

 

 

 

 

Lue myös:  Hyödyllistä tietoa 
 Millainen on paras käännös 
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