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1 Monikielisyys ja kääntämisen tarve

Maailmassa puhutaan tätä nykyä muutamia tuhansia kieliä jaEuroopassakin huomattavaa määrää. Euroo-
pan Unioni on poliittisesti sitoutunut tukemaan alueellaan käytettyjä kieliä, myös vähemmistöjen kieliä.
Kielet ja kulttuurit kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa, sillä kulttuuri ei elä ilman kieltään. Tyypil-
lisen valistuneen kansalaisen voi tulevaisuudessakin odottaa hallitsevan äidinkielensä lisäksi muitakin
kieliä, lähinnä valtakieliä. Paikallisten kielten käytönja kansainvälisen kanssakäymisen välille syntyy
tietty ristiriita, sillä:

• paikallista, varsinkaan pientä kieltä ei ymmärretä muissamaissa ja

• siirtyminen laajemmalti valtakielen, esimerkiksi englannin, käyttämiseen uhkaa oman kielen elin-
kelpoisuutta.
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Kauppa ja kanssakäyminen hyötyvät jälkimmäisestä linjasta, jota myös suuret monikansalliset firmat
noudattavat. Vastaavasti edellinen ratkaisu voi olla näissä suhteissa haitallinen.

Kielten rinnakkaiseloon liittyy tehtäviä, joista monet sivuavat kieliteknologiaa:

• vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (josta oli puhettaedellisessä luvussa),

• tekstien (kuten ohjeiden, teknisten käsikirjojen, uutisten, kaunokirjallisuuden ym.) kääntäminen
vieraalle kielelle,

• tulkkaus eli puhutun kielen kääntäminen toiselle kielelle,

• paikallisten kielten mukaisten uudissanojen ja termien keksiminen uusille tuotteille ja ilmiöille,

• tuotteiden sovittaminen paikallisilla kielillä toimiviksi (eli ns. lokalisointi) sekä

• tiedon hakeminen monikielisistä dokumenteista.

2 Kielen kääntämisen vaativuus

Ilmauksia tai tekstejä kieleltä toiselle käännettäessä tulee esille monia niitä kielten järjestelmiin liittyviä
seikkoja, joista johdantoluvussa oli puhe. Sananmuotojenmoniselitteisyyden vuoksi on jo vaikeuksia
tunnistaa, mikä hakusana moniselitteisissä tapauksissa on kyseessä. Aiemmin todettiin myös, etteivät
kielten syntaktiset järjestelmät koodaa yksiselitteisesti kielen merkityksiä, vaan usein tekstin ilmauksille
jää useampia vaihtoehtoisia tulkintoja. Kääntämisen vaikeus riippuu tältä osin siitä, kuinka samanraken-
teinen kohdekieli on lähtökielen kanssa. Samanrakenteisten kielten kesken ei haittaa niin paljon, vaikka
rakenteen tulkitsisi väärin, koska kohdekielessä voi vallita sama moniselitteisyys.

Kielen yleisten ominaisuuksien lisäksi käännettäessä tulee muitakin ongelmia selvästi näkyville. Ha-
kusanoilla on alamerkityksiä ja eri alamerkityksillä voi olla erilainen käännösvastine. Esim. englennin
kielen verbiplay kääntyy suomeksi mm.pelata, leikkiä, näytellä tai soittaa sen mukaan, millaises-
ta toiminnasta on kyse. Ei siis riitä vain se, että löydetäänoikea hakusana, vaan pitäisi myös tunnistaa
hakusanan oikea alamerkitys, esim.:

• engl.brother tai suomenveli: japaniksi nuorempi veli onotooto ja vanhempi velioniisan; man-
dariinikiinaksi vastaavasti vanhempi veli ongege ja nuorempididi,

• englwall: saksaksi sisällä oleva seinä onWand ja ulkona oleva seinä tai muuri onMauer,

• englanninthey tai suomenhe: ranskaksi naispuolisestaelles ja miespuolisestails ja

• saksanBerg: englanniksi jokohill tai mountain sen mukaan kuinka isosta kukkulasta tai vuoresta
on kyse.

Joskus kääntäminen siis edellyttää alamerkityksen valintaan tarvittavaa tietoa, joka ehkä on käännettä-
vässä tekstissä ilmaistuna jotenkin, mutta näin ei mitenkään aina ole asian laita. Jos vaikka Raamatussa
olisi puhuttu jonkun veljestä, pitäisi kääntäjän tietää, oliko kyse nuoremmasta vai vanhemmasta veljestä,
eikä tämä välttämättä käy Raamatusta ilmi.

Kielet jäsentävät todellisuutta eri tavoin. Ongelma ei vain rajoitu siihen, että hakusanoilla on alamerki-
tyksiä, jotka kääntyvät eri tavalla toiseen kieleen. Jos tarkastelemme useampaa kuin kahta kieltä, tilan-
ne voi entisestään hankaloitua. Alamerkitykset eivät nimittäin ole universaaleja, siten että kaikki kielet
voitaisiin koostaa siedettävästä määrästä yhteisiä alamerkityksiä. Useampien kielten kesken nämä ala-
merkitykset pilkkoutuvat yhä pienemmiksi, eikä ehkä voidaedes vakavasti kuvitella rakennettavan kaik-
kia maailman tuhansia kieliä kattavaa yhteistä alamerkitysten järjestelmää. Vaikka kuvittelisimme, että
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meillä olisi sellainen, ei se ratkaisisi onglemia. Jos sanoilla olisi sadoittain tällaisia hienojakoisia alamer-
kityksiä, olisi meillä edessä vain entistä valtavampi moniselitteisyyden ratkomistehtävä.

Vaativaksi kääntäminen tulee silloin, kun yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät rakenteet ja käsitteet ovat
erilaisia. Esim. koulujärjestelmät ja sosiaaliturva voivat jäsentyä eri kulttuureissa eri tavoilla — niinkin,
että kohdekielessä ei ole vakiintuneita ilmauksia lähtökielessä tavanomaisille asioille. Kaikille asioille ei
ole oikein kunnollista käännettyä ilmausta, vaikka kuinkayritettäisiin kääntää.

Eri kulttuureissa on myös erilaisia tapoja lähestyä asioita. Toisissa kulttuureissa voidaan mennä suoraan
asiaan, toisissa edellytetään tiettyjä kohteliaisuuksiatai muodollisuuksia. Se vuoksi joskus joudutaan
kääntämään tulostekstiin sellaista, mistä alkutekstissäei ole mitään ilmausta tai päinvastoin jättämään
käännettäessä pois alkutekstin osia, joita ei ole tapana kohdekielessä käyttää.

3 Kääntäjien kieliteknologisia apuvälineitä

Käntäjän työtä voidaan avustaa kahdessa suhteessa: joko välineillä, jotka parantavat käännöksen laatua
tai sitten välineillä, jotka nopeuttavat ja tehostavat kääntämistä. Riippuu tehtävästä, kuinka tärkeää on
käännöksen laatu. Yleensä työ pitäisi tehdä mahdollisimman taloudellisesti, mutta joissakin tehtävis-
sä saattaa olla kaikkein tärkeintä saada käännös nopeasti valmiiksi, sillä esimerkiksi huomisen päivän
sääennustus ei vuorokauden viiveen jälkeen enää ole paljonkaan arvoinen.

3.1 Terminologian hallinta

Terminologia on olennainen osa käännöstyötä. Laadukkaan käännösken aikaansaamiseksi kääntäjä yleen-
sä perehtyy lähdetekstiin määritelläkseen siinä käytetyttermit. Tässä voidaan käyttää apuna kielitekno-
logisia työkaluja, jotka esimerkiksi tunnistavat tekstinsubstantiivilausekkeet tiettyjen kriteerien perus-
teella. Tällainen mekaanisesti tehty lista voi vielä olla järjestetynä kieliteknologian välineillä arvioidun
termimäisyyden perusteella, jolloin listan yläpäässä on enimmäkseen todellisia ja käytettyjä termejä.
Listan hännillä on vastaavasti epävarmimmat termiehdokkaat.

Terminäisyyden arvioimiseksi on hyödyllistä kerätä tilastoja. Johdonmukaisten tilastojen laskemiseksi
voidaan yleensä käyttää morfologista jäsennintä, joka palauttaa eri taivutusmuodot samaan perusmuo-
toon. Tilastot, termikandidaattien morfologiset (esim. johtamista koskevat) ominaisuudet sekä esiinty-
misyhteydet voivat toimia hyödyllisinä kriteereinä. Syntaktisen jäsentimen avulla kriteereiksi saadaan
lisäksi esim. esiintyminen tiettynä lauseenjäsenenä (esim. objektina ylipäätänsä) tai tiettyjen verbien ar-
gumentteina. Sanojen yhdistelmät voivat myös olla termejä, joten tilastoja lasketaan myös niistä. Kritee-
reistä lasketun kaavan mukaan voidaan termikandidaatit järjestää yleensä varsin hyödylliseen järjestyk-
seen.

Kun kääntäjällä on joko kieliteknologisin menetelmin tai muutoin tehty termiluettelo, pitäisi toki voida
käyttää sopivia apuvälineitä sen tarkistamiseksi, että tätä termistöä on käännetyssä tekstissä käytetty
johdonmukaisesti.

Kaupallisestikin on saatavissa eräitä ohjelmia termikandidaattien poimiseksi ja termitietokantojen yllä-
pitämiseksi. Näistä asioista enemmän käännösteknologiankursseilla.

3.2 Sähköiset sanakirjat

Kääntäjä tarvitsee toki sanakirjoja. Sähköiset sanakirjat ovat helppokäyttöisiä siinä ympäristössä, mis-
sä nykyajan kääntäjä muutenkin tekee työtänsä eli tietokoneella. Sanakirjojen sähköiset versiot mahtu-
vat kenties mukavammin kääntäjän työpöydälle kuin paperille painetut. Sanojen etsiminen sähköisisitä
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sanakirjoista on yleensä vähintään yhtä helppoa kuin paperisista, parhaimmillaan vain hiirellä osoitta-
malla tekstin sanetta.

Sähköinen sanakirja on hyödyllinen jo sellaisenaan, muttasähköiseen versioon voidaan yhdistää myös
erilaista kieliteknologiaa parantamaan niiden käytettävyyttä. Ensinnäkin sanakirjalle voisi osoittaa sanan-
muodon sellaisena, kun se alkutekstissä on ilman, että käyttäjän tarvitsee sitä ensin palauttaa perusmuo-
toonsa haun mahdollistamiseksi. Perusmuotoon palauttavaa sanakirjaa käytettäessä haku siis helpottuu,
mutta samaa teknologiaan hyväksi käyttäen sanakirjaohjelma voi vielä antaa käännöksen taivutusmuo-
dossa, joka parhaiten vastaa lähtökielen puolella olluttamuotoa, jolloin sen kopioiminen käännökseen
on helpompaa.

Sanakirja tarjoaa yleensä käännöksiä hakusanan eri alamerkityksille siinä järjestyksessä, jonka sanakir-
jan laatija on valinnut: joissakin se on se ikäjärjestys elise järjestys, jossa alamerkityksistä on historial-
lisesti todennettuja käyttöesimerkkejä, ja toisissa alamerkitysten yleisyysjärjestys. Sähköinen sanakirja
voi sen sijaan helposti vaihdella alamerkitysten järjestystä. Ohjelma voi nimittäin arvioida eri alamer-
kitysten todennäköisyyksiä ympäröivän tekstin perusteella ja lajitella sen jälkeen alamerkitykset laitta-
malla todennäköisimmät tulkinnat listan kärkeen (vrt Locolex-hanke, josta kielenoppimisen välineiden
yhteydessä oli puhetta).

4 Automaattiseen kielen kääntämiseen liittyvät kieliteknologiset sovelluk-
set

4.1 Konekäännöksen taustaa

Ensimmäinen varsinainen tietokone valmistui vuonna 1945 ja valjastettiin tiettävästi laskemaan tykin
ammusten ballistisia ratoja. Kieleen liittyvät tehtävät olivat kuitenkin jo varhain mukana kuvioissa.
Itse asiassa releohjattuja tietokoneiden edeltäjiä käytettiin toisen maailmansodan aikana Britanniassa
saksalaisten Enigma-salakirjoitusten koodin murtamiseen (mikä tiettävästi johti saksalaisten sukellus-
venesodan epäonnistumiseen). Tietokoneiden alkuaikana,vuonna 1950 tehtiin jo suunnitelmia tieto-
koneen avulla tapahtuvaksi automaattiseksi kielenkääntämiseksi. Siivittäjänä oli tuolloinen kylmä so-
ta. Amerikkalaiset ovat yleensä kielitaidottomia ja haluttomia opiskelemaan vieraita kieliä. Silti heidän
tiedustelupalvelullaan oli tarvis tietää, mitä kilpailevassa supervallassa Neuvostoliitossa oli tekeillä.

1950-luvun aikana automaattista kääntämistä tutkittiin enenevässä määrin ja 1960-luvun alkupuolen ajan
siihen panostettiin hyvin runsaasti varoja. Kun käännösjärjestelmät eivät kuitenkaan näyttäneet valmis-
tuvan lyhyellä tähtäyksellä, katkaistiin rahoitus ns. ALPAC-nimisen komitean selvityksen perusteella.
(ALPAC-komitean mietintö on verkossakin luettavissa ja onitse asiassa varsin valistunutta tekstiä, eikä
ehkä niin tuomitsevaa, kuin mitä kirjalliuudessa on tapanamainita.)

Vaikka tuota konekääntämisen alkuaikaa yleisesti pidetään epäonnistuneena, on eräs tämän päivän menes-
tyneimmistä käännösjärjestelmistä peräisin juuri tuon ajanjakson työstä, nimittäin Systran, jota esimer-
kiksi Euroopan unioni varsin laajasti käyttää. Unionin käännöstarve onkin valtava: tuhatkunta kääntäjää
palvelee komissiota ja parlamenttia. Kääntäminen onkin EU:n hallinnon suurin yksittäinen menoerä.

4.2 Konekäännöksen tavoitteita

Automaattinen kielenkääntö onkin eräs nimenomainen sovelllus, jolle on ollut hyvin vahva tilaus. Jokai-
nen ymmärtää, että automaattiselle (varsinkin korkealaatuiselle) kielenkäännölle on ilmeinen ja loputon
tarve. Eri asia on sitten se, että juuri tämä tehtävä on paljon vaikeampi, kuin mitä yleisesti ymmärretään.

Kielenkääntöohjelmille voidaan asettaa eritasoisia tavoitteita:
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1. Selvittää, onko dokumentti kiinnostava ja kannattaisiko se kenties antaa kääntäjälle käännettäväksi
tarkempaa perehtymistä varten. Tähän riittää melko vaatimaton käännöksen laatu. Vaikka huonos-
ta käännöksestä ei saakaan selväämitä tekstissä sanotaan, siitä voi hyvinkin selvitämistätekstissä
puhutaan. Tällaisesta käy esimerkiksi Altavista-palvelun yhteydessä oleva käännös. Kokeile vaik-
ka kääntää joitakin saksankielisiä verkkosivuja englanniksi, ks. osoite: http://www.altavista.com/.

2. Tuottaa raakakäännös, jonka ihmiskääntäjä tarkistaa jakorjailee lopulliseksi versioksi. Raaka-
käännöksen pitää olla aika hyvä, jotta sen korjailu olisi joutuisampaa kuin tyhjästä aloittami-
nen. Tällaisesta järjestelmästä on esimerkkinä KielikoneOy:n TranSmart, joka kääntää asiatekstiä
suomesta englanniksi. Demoversio (jonka käyttö tosin ei enää ehkä ole ilmaista) on osoitteessa
http://www.kielikone.fi/ tai yliopiston ns. Nelli-portaalin kautta saatavilla. Syötä kuitenkin ohjel-
malle jostakin raportista kotoisin olevaa asiatekstiä, jotta saat arvion ohjelman hyödyllisyydestä.

3. Tuottaa lopullinen käännös, joka menee käyttöön, ja jotaei enää erikseen tarkisteta tai korjailla.
Tällainen on nykyisellä tekniikalla mahdollista vain suppeilla alueilla kuten säänennustuksessa tai
käytettäessä kontrolloitua, tietylle sovellusalueelle räätälöityä typistekieltä.

4.3 Käännösmuisti

Eräs laajalti käytetty käännösohjelmien tekniikka onkäännösmuisti, joka perustuu siihen, että saman-
laiset lauseet tai jaksot käännetään toistamiseen esiintyessään samalla tavalla. Ensimmäistä kertaa tie-
tynlajista tekstiä käännettäessä niistä ei aluksi ole paljonkaan apua, mutta pidemmälle edettäessä alkaa
tulla enemmän sellaisia virkkeitä, jotka on jo kertaalleenaiemmin käännetty. Parhaimmillaan tällaiset
toimivat, kun dokumentista käännetään vain vähän muuttuneita uusia versioita.

Karkeimmat käännösmuistiin perustuvat sovellukset eivätjuuri tunnista kielen rakenteita, vaan joko edel-
lyttävät täsmälleen samoja käännettäviä jaksoja tai soveltavat yleisiä merkkijonojen summittaisen saman-
laisuuden kriteerejä etsiessään aiempaa mallia käännökselle. Pidemmälle viety kieliteknologiaa hyödyn-
tävä tekniikka pystyisi soveltamaan aiemmin käännettyä mallia eri aikamuotoon ja muutenkin vaihte-
leviin käyttöihin, esim. vaikka verbin objektina olisi toisenlainen samantapainen kohde taikka henkilön
nimen sijasta olisi pronomini.

5 Automaattiseen kielen kääntämiseen liittyvät kieliteknologiset menetel-
mät

Aikanaan haavelitiin ns. Interlinguasta eli universaalikielestä, jota käytettäisiin kääntämisen välivaihee-
na. Sellaisen kanssa voitaisiin suurelta määrältän kieliä kääntään miltä tahansa kieleltä mille tahansa
toiselle näistä kielistä laatimalla2 × n käännintä eli käännin jokaiselta kieleltä Interlingualleja takai-
sin. Interlinguan määrittelemistä rasittavat edellä todetut seikat alamerkitysten yhteismitattomuudesta ja
yleensäkin siitä, että kielet jäsentävät maailmaa kukin vähän eri tavalla. Interlingua ei tällä hetkellä ole
kovinkaan suuren kiinnostuksen kohteena.

Yleisin varsinaisen automaattisen kielenkääntämisen viitekehys lienee ns. transfer-menetelmä, joka poik-
keaa Interlinguan käyttämisestä siten, että kullekin kielelle laaditaan kyllä erikseen jäsennin ja generoija,
mutta kielen omilla ehdoilla. Jäsentämisen ja tuottamisenpohjana ovat siten sellaiset jaoitukset, jotka
ovat kielelle ominaisia ja mielekkäitä. Näiden jäsentimien ja generoijien laatimisen katsotaan olevan
suuritöistä ja vaativaa verrattuna kokonaisuuteen.

Transfer-mallissa laaditaan kullekin tarvittavalle kieliparille erityinen ohjelma, joka paneutuu kyseisen
kieliparin välisiin eroihin, mutta käyttää surutta hyväksi kieliparin välisiä samankaltaisuuksia. Transfer-
moduuli muuntaa lähtökielen jäsennysrakenteen sellaiseksi rakenteeksi, joka vastaavansisältöisestä il-
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mauksesta olisi kohdekielen jäsentimellä tullut tulokseksi. Kyse on lähinnä puurakenteiden muuntami-
sesta ja vastinilmausten ja sanojen löytämisestä, mitä tehtävää jäsennyksen tuottama rakenne helpottaa.

Paljon käytetty lienee sellainen menettely, jossa lähtökieltä muunnetaan askelittain, kunnes tulos joiden-
kin askelien jälkeen katsotaan valmiiksi käännökseksi. Menettelyä voidaan kutsua suoraksi kääntämisek-
si (engl. direct translation) siinä mielessä, että vain vähän kääntimen osia voitaisiin hyödyntää missään
muussa kieliparissa. Suora kääntäminen esim. japanista englanniksi saatettaisiin tehdä seuraavanlaisten
askelien kautta:

1. morfologinen analyysi

2. sisältösanojen vaihtaminen englanninkielisiksi

3. prepositiorakenteiden sovittaminen

4. lauseiden kieliopillisen sanajärjestyksen korjaaminen kohdekielen mukaiseksi

5. sekalaisia korjailuja

6. taivutusmuotojen generointi

Tilastolliset kääntämisen menetelmät ovat varsin houkuttelevia silloin, kun käytettävissä on runsaasti val-
miiksi käännttyä materiaalia. Ajatuksena niissä on, että käännettävien yksiköiden tunnistaminen ja nii-
den käännösvastineiden identifioiminen tehdään koneoppimisen menetelmin tai tilastollisilla kriteereillä.
Näin katsotaa voitavan säästää kallista ja aikaaviepää ihmistyötä sääntöjen kirjoittamisessa.

6 Tulevaisuudennäkymiä

Kielen kääntämisen tarve tulee varmaankin kasvamaan entisestään. On houkuttelevaa ajatella, missä
kaikkialla voitaisiin hyödyntää nykyistä korkealaatuisempia kääntimiä. Usein vedotaan sellaisiin tule-
vaisuudenkuviin, joissa puhelimella soittaja voisi puhuavaikka suomea japanilaiselle kollegalleen, joka
kuulisi puheen japaniksi, vastaisi japaniksi, joka taas puheentunnistuksen, kääntämisen ja puhesynteesin
kautta tulisi selvänä suomena soittajan korvaan. Jos tällaista olisi tarjolla, ihmiset mieluusti varmaan sel-
laisia sovelluksia hyödyntäisivät. Vaan ne ovat toteutettaviksi sieltä vaikeammasta päästä, minkä vuoksi
emme välttämättä ehdi niitä elinaikanamme nähdä muuta kuinehkä rajatuissa sovelluksissa.
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