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• Euroopan komission käännöstoimi
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EU:n (toimi)elinten käännösorganisaatiot
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EU:n 
tuomioistuin

Tilintarkastus-
tuomioistuin

Talous- ja
 sosiaalikomitea

Alueiden komitea

Euroopan keskuspankki

Käännöskeskus

EU:n neuvosto

Euroopan investointipankki



Komission käännöstoimen pääosasto (DGT) 

• 23 kieliosastoa (+ iirin yksikkö), n. 1 550 kääntäjää

• Koko DGT
•  vuonna 2018:  runsaat 2,25 milj. sivua
 (joista ulkoistettuja n. 30 %)

• vuonna 2019: n. 1,97 milj. sivua
 (ulkoistus 31,5 %)

• Laaja tekstilajien ja aihealueiden kirjo
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Suomen kielen osasto

• 53 virkamieskääntäjää + 5 sopimussuhteista kääntäjää  
(tammikuu 2020)

• Viime vuosina käännetty keskim. 80 000 sivua vuodessa
• 2018: n. 87 000 sivua (ulkoistus 21,4 %)
• 2019: n. 74 200 sivua (ulkoistus 24,9 %)

• Noin 60 % käännettävistä asiakirjoista lainsäädäntöä
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• Konekääntäminen komissiossa: historiaa ja taustaa
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Konekäännösjärjestelmät

Systran (sääntöpohjainen): 1975–2010  
• Ei kaikilla EU:n virallisilla kielillä
• Joissakin kielipareissa tyydyttäviä tuloksia

Mittava panostus kehitystyöhön: 2010–

MT@EC (tilastopohjainen): kesäk. 2013–
• Useissa kielipareissa varsin hyviä tuloksia

(esim. EN-FR, EN-PT)
• Joissakin kielipareissa vaatimattomia tuloksia

(EN-FI, EN-ET, EN-HU, EN-DE...)
• Edelleen käytettävissä (”Legacy MT@EC”)

eTranslation (neuroverkkojärjestelmä): marrask. 2017–
• Integroitu käännösjärjestelmään kääntäjän resurssiksi
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eTranslation
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• Taustalla ensisijaisesti EU:n 
Euramis-käännösmuisti-
tietokanta

 yli miljardi käännössegmenttiä
eri kielillä

 kasvaa kuukausittain n. 2,5 milj. 
segmentillä

• Myös muuta aineistoa tukena
 kansalliset käännösaineistot

(European Language Resource
Coordination -hanke, ELRC)

 yksikieliset kansalliset korpukset
 internetistä koottu aineisto



eTranslation

10

• Käytössä/käytettävissä:
 kaikissa EU:n toimielinten 

käännösyksiköissä
 EU:n toimielinten henkilöstön 

tarpeisiin
 EU:n toimielinten digitaalisissa 

palveluissa
 EU:n laajuisissa digitaalipalvelujen 

infrastruktuureissa
 jäsenmaiden julkishallinnossa (ml. 

yliopistot)
 pk-yrityksissä
 Suomi: 41 rekisteröitynyttä käyttäjää

• Käyttövolyymi:
 2019: yht. n. 95 milj. sivua 



eTranslation
• Kukin nykyinen eTranslation-käännin koulutettu keskim. 20–25 milj. 

Euramis-segmenttiä sis. datakorpuksen avulla
 FI: n. 21 milj.  segmenttiä
 Ei reaaliaikaisesti oppiva järjestelmä

• Hankalimmissa kielissä (esim. viro, latvia) lisäksi apuna 
”takaisinkäännetty” yksikielinen data sekä ELRC-aineistot

• Uusi EN-FI-konekäänninversio käyttöön 11/2019
 Kääntimen rakennustyössä käytetty apuna

Transformer-neuroverkkomallia ja uusia
sentencepiece-tekniikoita

• eTranslation menestyi hyvin vuoden 2019 
”konekäännösolympialaisissa” 
(WMT-konferenssissa) 11



EN-FI-konekäännösanalyysit
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Konekäännösten analyysit suomen kieliosastossa 
(2018 ja 2020)

2018 eTranslation- ja MT@EC-käännösten (EN-FI) vertaileva virheanalyysi ja 2020 
eTranslation-käännösten (EN-FI) virheanalyysi

 Arvioitiin konekäännös samalla tavalla kuin arvioitaisiin alihankkijan toimittama työ
 Määritettiin virheelliset kohdat sekä kulloisenkin virheen tyyppi ja vakavuus

 Virheluokat: 

vakava virhe: virhe tai puute, joka heikentää olennaisesti käännöksen käyttökelpoisuutta tai 
uskottavuutta
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merkitys (SENS) kielioppi (GR)

terminologia (TERM) selkeys, idiomaattisuus, 
luontevuus, koherenssi (CL)

poisjättö (OM) oikeinkirjoitus (SP)

referenssien käyttö (RD) välimerkit (PT)



Aineisto

• Otos kummassakin analyysissa 6 tekstiä
 yht. 474 ja 461 segmenttiä (32/35,5 sivua)

• Tekstejä, joiden käännösmuistivastaavuudet (matches) olivat 
pienet (enimmillään 18 %, vähimmillään 0,25 % 100-prosenttisia 
vastaavuuksia)

• Puhtaita konekäännöksiä (käännösmuisteja ei käytetty apuna)
• Tyypilliset piirteet nousivat suhteellisen suppeastakin 

aineistosta selvästi esille
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Tekstit

•2018

• lehdistötiedote (CETA-sopimus 1 vuotta)

• esite (luomuviljely)

• tietokooste (factsheet) (EU-Aasia-yhteydet)

• komission lausunto EP:n päätöslauselman 
johdosta (matkamittarien manipulointi)

• 2 säädöstä:
• ehdotus neuvoston päätökseksi (EU:n kanta 

Minamatan yleissopimuksen osapuolten 
konferenssin kokouksessa)

• komission täytäntöönpanoasetus 
(Wolbachia-bakteerin hyödyntäminen 
torjuntatarkoituksiin)

•2020

• lehdistötiedote (pakolaisten 
uudelleensijoittaminen)

• opas (vastuullisesti tuotetut työvaatteet)

• komission vastaukset tilintarkastus-
tuomioistuimen erityiskertomukseen 
(mikrobilääkeresistenssin torjunta)

• puhe (kestävä rahoitus)

• 2 säädöstä:
• komission täytäntöönpanoasetus (tiettyjä 

verovelvollisia koskevat erityisjärjestelmät)
• komission täytäntöönpanoasetus 

(vertailuarvoihin Australiassa sovellettavan 
lainsäädäntö- ja valvontakehyksen vastaavuus)
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Esimerkkejä virheistä
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Termivirhe (TERM) ja vakava merkitysvirhe (SENS+):

Vakava poisjättövirhe (OM+) ja selkeysvirhe (CL):



Esimerkkejä virheistä
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Vakava merkitysvirhe (SENS+) ja referenssivirhe (RD):



Esimerkkejä virheistä

•Nonsense-segmentti:
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Huom!

Virheluokan ja virheen vakavuuden määrittäminen on 
aina jossain määrin subjektiivista. 

Myös virheen rajaaminen voi olla hankalaa.
o Onko jokin tulkittavissa yhdeksi vain useammaksi 

virheeksi?

Näin ollen tulokset ovat suuntaa antavia, eivät 
eksakteja
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Havaintoja

eTranslation EN-FI 2018

Virheet

•keskim. n. 1,5/segmentti (alin n. 1,1; ylin n. 
2,3)

• ts.  n. 15 virh. / 10 segm. 

•keskim. n. 30 % kaikista virheistä vakavia
• ts. n. 5 vakavaa virh. / 10 segm. 

•segmenteistä n. 8 % tolkuttomia (nonsense)

•virheettömiä segmenttejä keskim. n. 30 %

•yleisin virhetyyppi: merkitysvirhe (SENS)

eTranslation EN-FI 2020

Virheet

•keskim. n. 1/segmentti, alin n. 0,8; ylin n. 1,5 
(n. –30 %) 

• ts. n. 10 virh. / 10 segm.

•keskim. n. 13,5 % kaikista virheistä vakavia
• ts. n. 1 vakava virhe / 10 segm.

•segmenteistä alle 1 % tolkuttomia

•virheettömiä segmenttejä keskim. n. 30 %

•yleisin virhetyyppi: selkeys- ja 
idiomaattisuusvirhe (CL)
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Havaintoja 
Yleisimmät virhetyypit

eTranslation EN-FI 2018:

eTranslation EN-FI 2020:
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Virheluokka Osuus kaikista virheistä Osuus vakavista virheistä

SENS ~ 40 % ~ 55 %

TERM ~ 20 % ~ 20 %

OM ~ 15 % ~ 20 %

Virheluokka Osuus kaikista virheistä Osuus vakavista virheistä

CL ~ 33 % ~  6 %

SENS ~ 20 % ~ 40 %

TERM ~ 20 % ~ 30 %



Havaintoja 

Virhemäärät (yleisimmät virhetyypit):
Huom. Näennäisestä tarkkuudestaan huolimatta luvut ovat suuntaa antavia, eivät eksakti 

totuus! 

eTranslation EN-FI 2020
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Virheluokka Virheitä 2018
(suluissa vakavat)

Virheitä 2020
(suluissa vakavat)

Muutos

Merkitys (SENS) 255 (100) 98 (27) –60 % (–70 %)

Termi (TERM) 112 (49) 96 (18) –15 % (–40 %)

Poisjättö (OM) 90 (34) 29 (8) –70 % (–75 %)

Kielioppi (GR) 73 (11) 33 (3) –55 % (–75 %)

Selkeys (CL) 65 (2) 155 (4) +140 % (+100 %)

Referenssit (RD) 38 (4) 48 (4) +20 % (0 %)



Havaintoja

Nonsense-segmentit:

eTranslation EN-FI 2018:
• keskim. 9,5 % kaikista segmenteistä 

(yksittäisissä teksteissä 1,5–18 %)

eTranslation EN-FI 2020:
• keskim. hieman yli 0,5 % kaikista segmenteistä 

yksittäisissä teksteissä 0–2 %)
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Havaintoja

Virhetiheyden vaihtelu teksteittäin (virhettä/segmentti)

eTranslation 2018:
- komission lausunto: n. 1,1
- lehdistötiedote: n. 1,3
- komission täytäntöönpanoasetus: n. 2,3

eTranslation 2020:
- komission vastaukset tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen: n. 0,8
- lehdistötiedote: n. 0,8
- komission täytäntöönpanoasetus: n. 1,5
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eTranslation 2018 ja 2020 – laatuongelmat ja 
sudenkuopat

2018

 Merkityksen vääristyminen
 vääristymät usein salakavalia
 ml. numerovirheet

Virheelliset termit ja terminologian 
sattumanvarainen vaihtelu

 useita eri vastineita samassa käännöksessä

Kääntimen “keksimät” termit, sanat 
ja taivutukset

Lisätyt ja toisteiset ainekset

2020

 Ongelma osittain entisellään
 vähemmän virheitä, usein salakavalia
 numerovirheitä edelleen

Ongelma jokseenkin entisellään

 Ongelma sanojen ja termien osalta 
osittain entisellään, mutta vähemmän 
silmiinpistävä; taivutusongelmat lähes 
kadonneet

 Ongelma paljolti poistunut

25



eTranslation 2018 ja 2020 – laatuongelmat ja 
sudenkuopat

2018

 Olennaisten tekstielementtien 
poisjätöt

 Elliptisten ja kontekstiltaan niukkojen 
tekstielementtien (esim. otsikot) 
käännökset sattumanvaraisia

 Nimien ja lyhenteiden/ 
lyhennesanojen vääristyminen

 Epämuodollisen/puhekielisen ilmaisun 
(esim. lainaukset) aih. ongelmat 

2020

 Ongelma pienentynyt merkittävästi

 Ongelma ainakin osittain entisellään

 Ongelma lähes poistunut

 Ei selvästi verifioitavissa aineiston 
pohjalta, mutta viitteitä siitä, että 
ongelma edelleen olemassa

 Värikäs kieli aiheuttaa ongelmia
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eTranslation – laatuongelmat ja sudenkuopat

Uutta 2020:

Selkeyteen, idiomaattisuuteen, luontevuuteen ja koherenssiin (CL) 
liittyviä ongelmia yli kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 2018 
analyysissa
• Virhetyypin yksi alalaji: tekstissä toistuvien samanlaisten muotoilujen 

epäyhdenmukaisuus
• Virheiden kokonaiskuvan muuttuessa (mm. merkitysvirheiden 

vähenemisen myötä) CL-virheet saattavat näyttäytyä entistä 
selvemmin
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Esim.

Merkityksen vääristyminen
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Esim.

  Virheelliset termit ja terminologian sattumanvarainen vaihtelu

administrator: hallinnoija (oikea vastine ao. tekstissä); *pesänselvittäjä
licensee: toimiluvan haltija (oikea vastine); *luvanhaltija; *lisenssinsaaja
workwear: työvaatteet (oikea vastine); *työkäyttö

  Kääntimen “keksimät” termit, sanat ja taivutukset

European Green Deal: *eurooppalainen vihreä vahvempi -aloite; 
*eurooppalainen vihreä kirja (po. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma)
pull-mechanism: *kanavamekanismi (po. jnk käyttöönottoa edistävä 
(kannustin)mekanismi)
...would aim at: *tähtääisivät
2018: organic cattle farm: *luomunauha; European blockchain network: 
*eurooppalainen kauppalauttaverkko; vilja – *vilkkaan ...
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Esim.

Lisätyt ja toisteiset ainekset

2018: 

 

2020

Olennaisten tekstielementtien poisjätöt
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Esim.

Elliptisten ja kontekstiltaan niukkojen tekstikohtien käännösten 
sattumanvaraisuus

otsikko:

Nimien ja lyhenteiden/ lyhennesanojen vääristyminen

2018: Jean-Luc Millécamps  Jean-Luc *Milléleirin; Vegenov *Vegovev ...
2020: ei vastaavia virheitä, mutta joissakin tapauksissa epäyhdenmukaisuutta, 
esim. ”ASIC:n” / ”ASICin” 
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Esim.

Epämuodollisen/puhekielisen ilmaisun aih. ongelmat 

sitaatti:
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Esim.

•CL – muotoilujen epäyhdenmukaisuus
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Esim.

CL – koherenssi

Dear reader,
• 
You are currently reading a guide for 
a sustainable procurement policy for 
local authorities in Flanders.
Fairtrade is a certificate for the entire 
production process, not just for raw 
materials.
Do you, as a city or municipal 
government, make sure that the 
clothing you buy has been made in 
fair working conditions?
This guide will show you the way.
This is not simple.

Hyvä lukija
• 
Tällä hetkellä luet oppaan kestävästä 
hankintapolitiikasta Flanderin 
paikallisviranomaisille.
Fairtrade on sertifikaatti koko 
tuotantoprosessille eikä ainoastaan 
raaka-aineille.
Varmistatko kaupunkina tai 
kunnallisena hallintoelimenä, että 
ostamasi vaatetus on tehty 
oikeudenmukaisissa työoloissa?
Tässä oppaassa esitellään tietä.
Tämä ei ole yksinkertaista.
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eTranslation 2018 ja 2020 – laatuongelmat ja 
sudenkuopat: säädökset

2018

 Käännöksen sotkeutuminen 
monimutkaisten rakenteiden takia

  Esim. monimutkaiset/-kerroksiset 
upotukset tai genetiivirakenteet

 Viittaukset toisten säädöskohtien 
sisältöön usein epätarkkoja

 Vanhentuneista vakioilmaisuista 
peräisin olevat elementit

2020

 Ongelma paljolti poistunut

 Keskeinen ongelma

 Edelleen ongelma

35



Esim.

Monimutkaisen rakenteen tuottaminen

Konekäännin on tuottanut kaikki monimutkaisen virkkeen osat oikeissa 
muodoissa:
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Esim.

Epätarkat viittaukset toisiin säädöksiin/säädöskohtiin

Monimutkaisen virkerakenteen toistava konekäännös sisältää kuitenkin useita 
virheitä suhteessa uuden säädöksen perustana olevaan säädökseen:
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Yleisiä päätelmiä analyysista

 eTranslation-konekäännösten (EN-FI) laatu on parantunut 
puolessatoista vuodessa merkittävästi kääntimen päivitysten 
myötä.
o Joitakin aiemmin tyypillisiä virhetyyppejä ei enää esiintynyt aineistossa 

juuri lainkaan, joitakin toisia esiintyi huomattavasti aiempaa 
vähemmän.

 Termiongelmat ovat edelleen keskeisessä roolissa.

 Huomattavasti aiempaa suurempi määrä/osuus ongelmista on 
luokiteteltavissa selkeyteen, idiomaattisuuteen, luontevuuteen ja 
koherenssiin (CL) liittyviksi ongelmiksi.

38



Yleisiä päätelmiä analyysista (jatkoa)

 Kun käännettävä teksti on sidoksissa toisten tekstien 
(referenssitekstien) spesifisiin muotoiluihin ja termeihin, 
konekäännös on erittäin epäluotettava.

 Kun tekstin aihepiiri on vieraampi tai teksti sisältää värikästä 
(esim. kuvaannollista) kieltä, konekäännin on vaikeuksissa.

 Merkitysongelmat ovat vähenemisestään huolimatta edelleen 
merkittäviä.

 eTranslation-käännökset ovat arvaamattomia, ja erityisesti 
julkaistavien tekstien käyttöön editoimattomina liittyy 
suuria riskejä.
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• “Simmering tensions, exploding conflicts and moving geopolitical plates shape 
today’s global order.”

• ”Jännitteiden simuloiminen, konfliktien räjähtäminen ja geopoliittisten levyjen 
siirtäminen muovaavat nykypäivän maailmanjärjestystä.”

•  

•  
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Käyttäjäkokemuksia
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Käyttäjäkyselyt 2018 ja 2020

DGT:n suomen osastossa lokakuussa 2018 ja tammikuussa 2020.

2018: Kartoitettiin eTranslation- ja MT@EC-käänninten käyttöä ja 
käyttäjien kokemuksia.

2020: Kartoitettiin eTranslation-kääntimen käyttöä ja käyttäjien 
kokemuksia

Vastanneet: 
2018: 45 kääntäjää (> 80 % osaston kääntäjistä)
2020: 29 kääntäjää (50 % osaston kääntäjistä)
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Käyttäjäkyselyt – tuloksia (1)

2018

• n. 80 % vastanneista käytti 
eTranslationia kaikissa tai 
useimmissa toimeksiannoissa

• 4 kääntäjää ei käyttänyt lainkaan

• 1/3 piti eTranslationin tuottamia 
käännöksiä erittäin hyödyllisinä ja 
2/3 jossain määrin hyödyllisinä

• Käyttömoodi: 
full segment: 60 %
autosuggest: 40 %

2020

• n. 90 % vastanneista käytti 
eTranslationia kaikissa tai 
useimmissa toimeksiannoissa

• 1 kääntäjä ei käyttänyt lainkaan

• 1/2 piti eTranslationin tuottamia 
käännöksiä erittäin hyödyllisinä, 
1/2 jossain määrin hyödyllisinä

• Käyttömoodi:
full segment: 60 %
autosuggest: 40 %
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Käyttäjäkyselyt – tuloksia (2)

Syitä konekääntimen käyttämättä jättämiselle:

Sekä 2018 että 2020: 
 käännettävä teksti on säädös / säädöksen artiklaosa 
 teksti pohjautuu kiinteästi toiseen tekstiin  (esim. muutossäädös)
 tekstillä on hyvä käännösmuistin match-prosentti tai mallipohja
 teksti on hyvin tekninen tai vaativa (esim. kansalliset oikeusalan 

tekstit)
2020:

 kyseessä on uusi tekstiversio, jossa on vain vähän uutta käännettävää
 lehdistötiedotteet sekä puheet tai kansalaisviestinnän tekstit, joita on 

suotavaa lokalisoida ja editoida
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Käyttäjäkysely 2018 – plussia ja miinuksia

2018 2018

Miinuksia
− Kauniin pinnan pettävä lumo

− kieliopillinen oikeellisuus voi peittää 
merkityksen ja viittaussuhteiden 
vääristymisen

− ”keksityt” sanat ja termit
− tärkeiden elementtien poisjätöt
− virheet erisnimissä ja kirjaimin 

kirjoitetuissa numeroissa
− Konekäännösehdotus voi häiritä 

omaa ajattelua
− käännös lähtee väärille urille
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Plussia
+ Työn nopeutuminen

+ vähentää kirjoitustarvetta
+ tarjoaa usein kelvollista tavaraa, jota 

voi käyttää sellaisenaan tai vähin 
muutoksin (etenkin lyhyet segmentit)

+ sijamuodot, lauserakenne ja muu 
kielioppi useimmiten kunnossa

+ Virikkeet käännösratkaisuihin ja 
muotoiluihin

+ voi ”löytää” asioita, joita 
käännösmuisti-retrieval ei ole löytänyt

+ voi tarjota ideoita ja termejä, joiden 
avulla pääsee alkuun hankalan 
segmentin kanssa



• Käyttäjäkysely 2020:

• Arvio laadun paranemisesta sen jälkeen, kun marraskuun alussa 
2019 saatiin käyttöön eTranslation-kääntimen (EN-FI) uusi versio:

• Vastaajista:
• 41,5 %: laatu on parantunut huomattavasti
• 27,5 %: laatu on parantunut jonkin verran
• 31 %:   en osaa sanoa
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Käyttäjäkysely 2020 – plussia ja miinuksia

2020 2020

Miinuksia
− Terminologia

− väärät termit, jotka voivat näyttää oikeilta

− termivastineiden vaihtelu (käännin ei opi)

− Virheriski
− hankalissa kohdissa ehdotukset usein 

kelvottomia

− parantanut laatu vaikeuttanut virheiden 
huomaamista entisestään (vakavatkin virheet 
voivat päästä läpi, kun kääntäjä tottuu 
hyvälaatuisiin segmentteihin)

− Liiallinen vaikutus kääntäjän 
ratkaisuihin
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Plussia
+ Konekäännösten parantunut laatu

+ vähemmän korjattavaa (esim. turhat 
toistot hävinneet)

+ tasaisempi ja luotettavampi laatu
+ MT-segmenttien sisältö vastaa paremmin 

lähdetekstin sisältöä
+ voi auttaa löytämään luovia 

käännösratkaisuja

+ Työn nopeutuminen
+ yhä enemmän sellaisenaan 

käyttökelpoisia käännössegmenttejä
+ hyvä apuväline erityisesti aihealueilla, 

joilta on käännetty paljon tekstejä
+ keventynyt kirjoitustaakka



Suomen osaston käyttäjäkyselyt 2018 ja 2020 – 
tulokset tiivistetysti

Myönteinen suhtautuminen (laaja käyttö)

•2020 entistäkin myönteisempi

Realismi
•  hyvä ja hyödyllinen työkalu/resurssi, ei sen enempää

Ongelmatietoisuus
• käyttäjän tarkkuus ja varovaisuus tärkeitä

Vastauksista ei juurikaan ilmene huolta tai pelkoa joutumisesta 
käännöskoneen syrjäyttämäksi.
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Välillä sen tuottamien 
käännösten laatu on 
jopa hätkähdyttävän 
hyvä; en olisi moista 
uskonut vielä jokunen 
vuosi sitten.

Ehdottomasti hyödyllinen 
työkalu, en haluaisi enää 
kääntää ilman konekäännöstä. 

Kyllähän se hyödyllinen 
nykyisessä muodossaan 
on yhtenä työkaluna, 
mutta ei vielä mitenkään 
korvaa ihmistä. 

Laatu on hämmästyttävän 
hyvä, mutta siinä piilee 
vaara. Virheitä on, 
pahojakin, mutta ne ovat 
erilaisia kuin ihmisen 
tekemät virheet. Niiden 
löytämiseen pitää 
harjaantua. 



• Tulevaisuudennäkymiä
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Mitä jatkossa?

• Käytön laajentuminen

• Konekäännösmahdollisuus komission nettisivuille

• Konekäännökset myös komission alihankkijoiden resurssiksi

• Piakkoin käyttöön uusi yleiskielen (”general text”) EN-FI-käännin
• On jo muutamissa kielipareissa (EN-FR, EN-DE, EN-IT, EN-ES, EN-RU)
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Mitä jatkossa?
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•Tekninen kehittäminen

• erikoisalakohtaiset kääntimet

• kielidatan keruu verkosta (paralleelitekstit)

• terminologian integrointi (?)

• MT-prosessoinnin ulottaminen yli segmenttitason (?)

• reaaliaikaisesti oppiva konekäännin (?)



Mitä jatkossa?

Pohdittavaa

•Konekääntämisen tehokkuuslisä
• Selvitelty rajatussa hankkeessa DGT:ssä alustavasti
• Komission kääntäjän työssä on paljon ”liikkuvia osia”  yksiselitteisten 

tulosten saaminen hankalaa

•Kääntäjien toimenkuvan ja osaamisvaatimusten kehittyminen
• Ei käännetä enää puhtaalta pöydältä
• Työ painottuu (jälki)editoinnin ja laadunvalvonnan suuntaan
• Revisointi- ja editointitaidot, tekstilajitaidot sekä asia- ja termiosaaminen 

kovaa valuuttaa 

•Konekäännösten käyttäjien evästäminen
• Miten varmistetaan, että esim. nettisivun lukija tekee tietoisen valinnan 

konekäännöksen käytöstä ja tuntee siihen liittyvät riskit?
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• Kiitos!
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•Climate change, the destruction of our 
natural environment, and 
technological development have 
provoked an unprecedented response 
from the international community in 
recent years. However, much remains 
to be done. As industry becomes 
progressively greener and digital, the 
working lives of millions of Europeans 
will change. An ageing population and 
rising life expectancies also present 
new challenges for our health and 
social protection systems.

•Ilmastonmuutos, luonnon-
ympäristömme tuhoutuminen ja 
teknologian kehitys ovat saaneet 
kansainvälisen yhteisön reagoimaan 
ennennäkemättömällä tavalla viime 
vuosina. Paljon on kuitenkin vielä 
tehtävää. Kun teollisuus muuttuu 
asteittain vihreämmäksi ja 
digitaaliseksi, miljoonien 
eurooppalaisten työelämä muuttuu. 
Väestön ikääntyminen ja 
elinajanodotteen kasvu asettavat myös 
uusia haasteita terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmillemme.
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