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Opinnäytetyön päätavoite oli selvittää maahanmuuttajataustaisen 
puhevammaisen ja viittomakielisten henkilöiden subjektiivisia kokemuksia 
tulkkauspalvelun käytöstä sekä hankkia tietoa maahanmuuttajataustaisen 
vammaisen henkilön kotouttamisprosessista Suomessa.  
 
Henkilökohtaisia kokemuksia tulkkauspalvelun käytöstä saatiin haastattelemalla 
kolmea viittomakielistä maahanmuuttajataustaista henkilöä sekä yhtä 
puhevammaista maahanmuuttajataustaista henkilöä. Haastattelut järjestettiin 
puolistrukturoidun haastattelun muodossa, kasvotusten haastateltavien kanssa.  
 
Haastatteluista selvisi palvelunkäyttäjien tyytyväisyys vammaisten 
tulkkauspalveluun sekä asumiseen Suomessa. Kokonaisvaltainen suomen 
kielentaidon puute aiheuttaa haasteita maahanmuuttajataustaisille 
tulkkauspalvelun käyttäjille arjessa ja tulkkaustilanteissa. 
Viittomakieliset haastateltavat henkilöt opiskelivat suomen viittomakieltä, 
kuitenkin kielitaidon puute vaikuttaa tulkkaustilanteessa tulkkeen 
ymmärtämiseen. Suomen kielen mukaista huuliota on vaikea ymmärtää, sillä 
puhutun ja kirjoitetun suomen kielentaito puuttuu.  
Puhevammainen haastateltava henkilö ei ollut vammaisten tulkkauspalvelun 
käyttäjä, oman äidinkielen taitoinen asioimistulkki tilataan tarvittaessa paikalle. 
Suomen kielentaito oli heikkoa, ajoittain puheen tukena toimi kuvalliset kirjat. 
Tyytyväisyys elämänlaatuun Suomessa oli hyvä, vaikka yhteistä kieltä ei olekaan.  
 
Opinnäytetyössä haastateltiin Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman 
koordinaattori Eeva Airikkalaa sekä puhevammaisten- ja viittomakielen tulkkia 
Veera Kuuselaa, heidän kokemuksistaan ja näkökulmistaan vammaisten 
maahanmuuttajien kotoutumiseen ja tulkkaukseen liittyen. Suomen kielen 
taidottomuuden koettiin aiheuttavan eniten haasteita erityisesti tulkkauksen 
näkökulmasta, niin tulkin kuin haastateltujen asiakkaiden näkökulmasta. 
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ABSTRACT 
 
Haapaporras, Salla & Haponen, Laura.” I enjoy living in Finland” Subjective 
experiences of immigrant speech-impaired person and sign language users in 
the use of the interpretation service in Finland. Spring 2018. 
40 p. Two appendices. 
Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Sign Language 
Interpretation, Interpreter (UAS). 
 

 
The aim of the thesis was to find out about the subjective experiences of 
immigrant speech-impaired and sign language users in the use of the 
interpretation service in Finland and to obtain information on the process of 
integration of an immigrant disabled person in Finland.  
 
Personal experiences of using the interpretation service were obtained by 
interviewing three sign language users with immigrant backgrounds and one 
person with speech impaired with immigrant background. The interviews were 
organized as a semi-structured interview. 
 
Interviews revealed the satisfaction of using the interpretation service for disabled 
people and happiness living in Finland. The overall lack of linguistic skills in 
Finnish makes challenges in everyday life and in interpreting situations. 
 
Sign language users are studying Finnish sign language; however, the lack of 
language skills affects the interpretation situation. It is difficult to understand the 
lip reading of the Finnish language because the language skills are lacking in 
spoken and written Finnish. 
 
A person with speech impairment was not a user of a disabled interpreter service. 
Community interpreter is ordered as needed. Finnish language skills were 
lacking, occasionally books with pictures were supporting the communication. 
Satisfaction with the quality of life in Finland was good even though there was no 
common language with others. 
 
In this thesis were interviewed Eeva Airikkala, the coordinator of Hilma - The 
Support Centre for Immigrant Persons with Disabilities, and Veera Kuusela whom 
works as interpreter for speech-impaired and as a sign language interpreter. They 
were interviewed about their experiences and perspectives regarding the 
integration and interpretation of disabled immigrants. Conclusion of the interviews 
were clear; the main challenge, from the point of view of interpreting for disabled 
immigrants in Finnish, was the lack of language skills.  
 
 
 
 
Keywords 
 
Augmentative and alternative communication, deaf people, disability, immigrants, 
immigration, interpreters for speech-impaired, sign language 



 
 

SELKOKIELINEN TIIVISTELMÄ 

 
 

Haapaporras, Salla & Haponen, Laura. ”Viihdyn Suomessa hyvin” 
Maahanmuuttajataustaisen puhevammaisen ja viittomakielisten 
henkilöiden kokemuksia tulkkauspalvelusta Suomessa. Kevät 2018. 
40 s., 2 liitettä. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Viittomakielen ja tulkkauksen 
koulutusohjelma, Tulkki (AMK). 
 

 
Opinnäytetyön tavoite oli selvittää maahanmuuttajataustaisen 

puhevammaisen ja viittomakielisten henkilöiden kokemuksia 

tulkkauspalvelun käytöstä Suomessa. 

Ja hankkia tietoa maahanmuuttajien kotoutumisesta Suomeen.  

 

Henkilökohtaisia kokemuksia tulkkauspalvelun käytöstä saatiin 

haastattelemalla kolmea viittomakielistä henkilöä sekä yhtä 

puhevammaista henkilöä.  

 

Haastateltavat olivat tyytyväisiä  

vammaisten tulkkauspalveluun Suomessa.  

Suomen kielen taidon puute tuo vaikeuksia 

arkeen ja tulkkaustilanteisiin. 

Viittomakieliset haastateltavat henkilöt opiskelivat  

suomen viittomakieltä. 

Kielitaidon puute vaikuttaa tulkkaustilanteessa  

ymmärtämiseen.  

Suomen kielen mukaista huuliota on vaikea ymmärtää,  

sillä suomen kielen taito puuttuu.  

 

Puhevammainen haastateltava ei käyttänyt  

vammaisten tulkkauspalvelua.  



 
 

Hänelle tilataan oman äidinkielen tulkki.  

Hänen suomen kielen taito oli heikkoa,  

joskus puheen tukena toimi kuvalliset kirjat.  

Hän oli tyytyväinen elämään Suomessa.  

 

Maahanmuutto tulee vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan.  

Kielilaissa sanotaan, että jokaisella on oikeus  

käyttää omaa äidinkieltään. 

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden 

tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään Suomessa.  
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1 AJATUKSESTA OPINNÄYTETYÖN AIHEEKSI  

 

 

Mediassa on uutisoitu jo 1980-luvulta lähtien maahanmuuton kasvusta 

Suomessa. Aiemmin Suomea pidettiin enemmänkin maastamuuttomaana, mutta 

1980-luvulla perheitä alettiin perustaa myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden 

kanssa. Maahanmuuttajien taustat ovat vaihtelevat, ja esimerkiksi maakohtaiset 

kulttuurierot vaikuttavat niin sopeutumiseen kuin yhteiskunnalliseen 

integroitumiseen. Joillakin maahanmuuttajilla suomen kielentaito on parempi kuin 

toisilla ja he pärjäävät arkipäiväisissä toimissa ilman tulkkia. Entä ne 

maahanmuuttajataustaiset, joilla on jokin vamma, esimerkiksi puhevammaiset tai 

viittomakieliset henkilöt? (Väestöliitto, Maahanmuuttajien määrä 2018.) 

Olemme kohdanneet elämässämme ja opiskelujen aikana työharjoitteluissa 

monia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat erilaisista taustoista. 

Kielimuurin mahdollisuus on sitä suurempi, mitä vähemmän aikaa henkilö on 

Suomessa asunut, tai suomen kieltä opetellut. Omissa opinnoissamme niin 

sanottu kielimuuri on ilmennyt esimerkiksi kommunikaatiomenetelmä eroissa. 

Suomen kielentaito vaihtelee heillä ja esimerkiksi puhevammaisilla henkilöillä 

kommunikaatiomenetelmien kirjo on laaja. Kotimaassa kommunikaatiokeino on 

voinut olla jokin muu kuin Suomessa ja tulkkauspalvelun käyttö voi olla vierasta. 

Tämä sai meidät tulevina puhevammaisten tulkkeina pohtimaan, kuinka arki ja 

elämä toimivat niillä puhe- ja kuulovammaisilla henkilöillä Suomessa, joiden 

äidinkieli ei ole suomi.  

Haastattelimme maahanmuuttajataustaisia puhevammaisia ja viittomakielisiä 

henkilöitä opinnäytetyötämme varten, jotta saimme kokemusperäistä tietoa 

maahanmuuttajataustaisilta tulkkipalvelun käyttäjiltä itseltään.  Koimme että 

tulkkauspalvelun käyttäjät itse osaavat parhaiten kertoa subjektiivisia 

kokemuksiaan tulkkauksen toimivuudesta sekä maahanmuuttajataustan 

vaikutuksesta tulkkaukseen. Kaikilla on oikeus saada tulkkauspalvelua 

tarvittaessa, ja sillä on vahva merkitys esimerkiksi kotoutumisprosessin aikana.  

Kun vammaton maahanmuuttaja saapuu Suomeen, asioimistulkki tulkkaa 

tilanteissa kahden puhutun kielen välillä. Kun vammainen maahanmuuttaja 

saapuu Suomeen, vammanlaadusta riippuen järjestetään tulkki paikalle. 
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Tilannetta hankaloittaa yhteisen kielen ja mahdollisesti toimivan 

kommunikaatiomenetelmän puute.  

Opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa yhteensä neljän 

maahanmuuttajataustaisten puhevammaisen ja viittomakielisten 

tulkkauspalvelunkäyttäjien kokemuksia Suomen tulkkauspalvelujärjestelmästä. 

Kuinka tulkkauspalvelu on edesauttanut sopeutumista uuteen arkeen Suomessa, 

onko alussa suomen kielen taidottomuus hankaloittanut tulkkaustilanteita? 

Lisäksi haastattelimme Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman 

koordinaattori Eeva Airikkalaa sekä puhevammaisten- ja viittomakielen tulkkia 

Veera Kuuselaa heidän omasta näkökulmastaan maahanmuuttajataustaisten 

henkilöiden kotoutumiseen sekä tulkkauspalvelun käyttöön liittyen. Airikkalalta 

saimme tarpeellista tietoa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

kotoutumisprosessiin ja sen eri vaiheisiin liittyen. Kuuselalta taas saimme hänen 

työkokemuksensa kautta tietoa vammaisille maahanmuuttajataustaisille 

henkilöille tulkkauksesta ja sen tuomista haasteista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maahanmuuttoviraston tilastoista huomaa, kuinka niin myönteiset kuin kielteiset 

päätökset ovat lisääntyneet vuosi kerrallaan. 2018 ja tulevien vuosien kasvua ei 

voi vielä lopullisesti tietää, mutta näiden lukujen perusteella voidaan päätellä, että 

maahanmuutto on vilkasta tulevinakin vuosina. (Maahanmuuttovirasto, 

Päätökset 2018.) 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuoda esille maahanmuuttajataustaisten 

vammaisten henkilöiden kotouttamisprosessin etenemisvaiheita ja heidän 

tulkkauspalvelun käyttöä Suomessa ja kotimaassa. Opinnäytetyössä selvitettiin, 

kuinka pitkä ajallisesti kotoutumisprosessi on, mitä vaiheita se pitää sisällään ja 

Maahanmuuttoviraston tilastoja  2016 2017 2018 
(tammi- ja 
helmikuu) 

    
Myönteiset oleskeluluvat 53 114 59 461 8166 

Kielteiset oleskeluluvat 4528 5023 929 

Myönteiset kansalaisuuspäätökset  9644 12 600 1846 

Kielteiset kansalaisuuspäätökset 2442 2249 265 
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millainen työryhmä työskentelee kotouttamisprosessin taustalla. Poikkeaako 

maahanmuuttajataustaisen puhe- tai kuulovammaisen henkilön 

kotouttamisprosessi vammattoman maahanmuuttajataustaisen 

kotouttamisprosessista. Vammaisten tulkkauspalvelun sopimuskauden 2018 

uudet muutokset ovat osaltaan vaikeuttaneet tulkkauspalvelun saantia jo pitkään 

tulkkauspalvelua käyttäneillä henkilöillä. Opinnäytetyössä selvitettiin kuinka 

esimerkiksi tulkin tilaus ja tulkkauspalvelun saaminen toimii henkilöllä, joka on 

maahanmuuttaja (Kela 2017). 

Opinnäytetyössä saimme arvokasta tietoa, näkökulmaa sekä motivaatiota 

työelämäohjaajiltamme. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman 

koordinaattori Eeva Airikkala jakoi näkökulmiaan kokemuksistaan 

maahanmuuttajien kotoutumisesta. Kuuloliiton erityisasiantuntija Esa Kalela 

auttoi meitä opinnäytetyön sisällöllisissä asioissa.  
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2 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ OPINNÄYTETYÖSSÄ  

 

 

Opinnäytetyössä keskiössä on erilaisia maahanmuuttoon, tulkkaukseen sekä 

vammaisuuteen liittyviä käsitteitä. Käsitteitä on avattu lakeihin perustuen ja 

käsitteet ovat olennainen osa opinnäytetyön sisältöä. 

 

2.1 Maahanmuuttajan kotouttamisprosessi Suomessa 

 

Viranomaisten ja muiden tahojen tarjoamien kotoutumista edistävien ja tukevien 

toimenpiteiden ja palveluiden avulla pyritään kotoutumisen monialaiseen 

edistämiseen ja tukemiseen. Ne kaikki määritellään henkilökohtaisessa 

kotoutumissuunnitelmassa. Kotouttamisohjelma on kuntien laatima, 

kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi 

kunnanvaltuustossa hyväksyttävä ohjelma. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan 

kunnanvaltuustossa, se tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 

Ohjelma otetaan huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

Sen laadintaan ja toteutukseen osallistuvat alueelliset ja paikalliset viranomaiset 

sekä muut keskeiset toimijat. Laki pohjautuu kotoutumislakiin (32–33 §). (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, Keskeiset käsitteet 2018.)  

 

2.2 Maahanmuuttajan kotoutuminen 

 

Kotoutuminen on maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, 

jonka päämääränä on, että maahanmuuttaja tuntee olevansa aktiivinen jäsen 

yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa 

sekä työelämässä tarvittavia tietoja. Kotoutumissuunnitelmassa 

maahanmuuttajalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja 

palveluista, joiden tarkoituksena on tukea mahdollisuuksia hankkia riittävä 

suomen kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja 

sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä 

yhteiskunnan toimintaan. Laki pohjautuu kotoutumislakiin (11–18 §). (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, Keskeiset käsitteet 2018.)  
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2.3 Suomeen tulevien maahanmuuttajien taustaerot 

 

Maahanmuuttajalla on yleisesti tarkoitettu sellaista Suomeen muuttanutta 

ulkomaan kansalaista, jolla on tarkoitus asua maassa pidempään. 

Maahanmuuttajalla voidaan joskus viitata myös sellaiseen henkilöön, joka on 

syntynyt Suomessa, mutta jonka vanhemmat tai toinen vanhemmista on 

muuttanut Suomeen. Tällöin puhutaan toisen sukupolven maahanmuuttajista. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö, Keskeiset käsitteet 2018.) 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut vainon kohteeksi ja 

joka anoo kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta toisesta maasta.  

Pakolainen on ulkomaalainen henkilö, jolla on perustellusti aihetta pelätä 

joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 

yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, Keskeiset käsitteet 2018.)  

 

2.4 Vammaisten tulkkauspalvelun käyttäjät ja kommunikaatiomenetelmät 

 

Puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan kuulevaa ihmistä, joka ei tule arjen 

kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa tai 

ymmärtää puhetta. Usein puhevammaan liittyy myös lukemis- ja 

kirjoittamisvaikeuksia. Eriasteiset kommunikointivaikeudet voivat olla 

synnynnäisiä ja liittyä esimerkiksi kehitysvammaisuuteen, CP-oireyhtymään, 

autismin kirjon muotoihin, lasten kielenkehityksenhäiriöihin tai 

aivoverenkiertohäiriön aiheuttamiin jälkiseurauksiin. Suomessa on noin 65 000 

ihmistä, joilla on eriasteisia puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia. 

Puhevammaisuuteen ei välttämättä liity kehitysvammaa. (Papunet, Tietoa 

puhevammaisuudesta 2018.)  

 

Kehitysvammaisuus voi johtua perintötekijöistä tai ongelmista odotusaikana. 

Kehitysvamma voi olla lievä, jolloin henkilö tulee toimeen melko itsenäisesti ja 

tarvitsee tukea vain joillakin elämänalueilla. Jos henkilöllä on vaikea 

kehitysvamma, hän tarvitsee jatkuvaa tukea. Suomessa on noin 40 000 ihmistä, 

joilla on kehitysvamma. (Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisuus 2016.)  

Kommunikaatiota tukevilla, täydentävillä ja korvaavilla menetelmillä eli AAC-

menetelmillä tarkoitetaan viestintää, jossa käytetään esimerkiksi tukiviittomia, 
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kuvia, blisskieltä ja piirtämistä. Kuvilla ja bliss-symboleilla tapahtuvassa 

viestinnässä tarvitaan apuvälineitä. Apuväline voi olla esimerkiksi 

kommunikointikansio, kommunikointitaulu, puhelaite tai kommunikointiohjelma 

tabletilla. (Papunet, Tietoa puhevammaisuudesta 2018.) 

Kuurous tarkoittaa sitä, että henkilön kuulo poikkeaa normaalikuulosta. Tätä 

voidaan lääketieteellisesti mitata eri tavoin. Kuuroutta voidaan määritellä myös 

ihmisryhmällä, jota yhdistää tapa katsoa maailmaa visuaalisesta näkökulmasta. 

Tällaiset kuurot ovat usein olleet kuuroja syntymästään saakka tai kuuroutuneet 

varhaisessa vaiheessa lapsuuttaan. Tämän näkökulman myötä kuuroutta 

voidaan määritellä kulttuurillisesti, sosiaalisesti ja kielellisesti yhtenäiseksi 

ryhmäksi – kuurojen yhteisöksi. (Dnr, Asiaa kuuroudesta, 2018.) 

Viitotut kielet ovat visuaalisia kieliä, joissa kommunikaatio tapahtuu ilmeiden, 

eleiden sekä käsien ja kehon liikkeitä käyttäen. Viittomakieltä käyttävät 

syntymästään saakka kuurojen lisäksi muun muassa kuuroutuneet, 

huonokuuloiset, viittomakielisten omaiset ja ystävät, kuurojentyöntekijät ja 

viittomakielen tulkit. Jokaisessa maassa on yksi tai useampi viittomakieli. 

Suomen kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen 

viittomakieli. (Kuurojen Liitto, Viittomakielet ja viittomakieliset 2018.) 

 

2.5 Tulkin ammatti ja tulkkaus  

 

Tulkki on henkilö, joka tulkkaa yhdellä kielellä kerrottua (puhuttua tai viitottua) 

asiaa toiselle kielelle. Tulkkaus on moninainen kognitiivinen, muistiin liittyvä 

prosessi. Tulkilta vaaditaan kielitaidon lisäksi esimerkiksi hyviä sosiaalisia taitoja, 

teknisiä taitoja sekä vahvaa eettistä osaamista. (Ammattinetti, Tulkki, 2018.) 

 

Puhevammaisten tulkki tukee ja avustaa ilmaisua sekä ymmärtämistä 

puhevammaisen henkilön yksilöllisen kommunikointikeinon avulla. 

Puhevammaisten tulkki tulkkaa erilaisten kommunikaatiomenetelmillä riippuen 

siitä, mitä puhetta tukevaa- ja korvaavaa menetelmää käytetään. Menetelmän 

valinta riippuu esimerkiksi henkilön puhevamman laadusta. Puhevammaisten 

tulkki ei ole avustaja. (Mokoma, Puhevammaisten tulkkipalvelu 2018.) 

Viittomakielen tulkki työskentelee tilanteissa, joissa kaikki eivät kommunikoi 

puhutulla kielellä. Viittomakielen tulkin työkieliä ovat jokin puhuttu ja jokin viitottu 
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kieli, esimerkiksi suomi ja suomalainen viittomakieli. Viittomakielen tulkki ei ole 

avustaja. (SVT, Viittomakielen tulkit 2014.) 

Asioimistulkki toimii viestin välittäjänä esimerkiksi viranomaisen ja 

maahanmuuttajataustaisen asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa, joissa 

asianomaisilla ei ole yhteistä kieltä. (Ammattinetti, Tulkki 2018.) 

 

2.6 Palveluiden järjestäminen ja lainsäädäntö 

 

Kansaneläkelaitos hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa erilaisissa 

elämäntilanteissa. Kelan asiakkaisiin kuuluvat kaikki Suomen sosiaaliturvaan 

kuuluvat henkilöt. Kelan asiakkaita ovat myös työnantajaorganisaatiot, jotka 

hoitavat joitakin työntekijöidensä Kela-asioita. (Kansaneläkelaitos, Vammaisten 

henkilöiden tulkkauspalvelu 2018.) 

Kansaneläkelaitos järjestää vammaisten tulkkauspalvelua Suomessa. 

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää kuulovammaisen, 

kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia 

yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tulkkauspalvelu on tarkoitettu 

henkilölle, joka tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta arkipäiväisissä toimissaan. 

(Kansaneläkelaitos, Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 2018.) 

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun toteutumisen takaa YK:n 

ihmisoikeussopimus. Yleissopimus ihmisoikeuksista vahvistaa kaikkien 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kuulumisen myös vammaisille henkilöille ja 

heille taataan mahdollisuus nauttia näistä oikeuksista ja vapauksista 

täysimääräisesti ilman syrjintää. Oikeuksien edistämisessä keskeistä on laaja-

alainen vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän kielto sekä 

yhdenvertaisen kohtelun periaate. Sopimus kattaa niin kansalais- ja poliittiset 

oikeudet kuin taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. (Suomen YK-

liitto 2015, 4−5.) 
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3 VAMMAISPALVELUJEN LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

Kuntien tulee järjestää vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet 

niin, että ne tukevat omatoimista suoriutumista arjessa. Kaikkia vammaisten 

tarvitsemia palveluja ja tukitoimia ei voida riittävässä määrin järjestää 

yleislainsäädäntöön nojaten, vaan lisäksi sosiaalihuoltolain mukaan, ja sen 

vuoksi tarvitaan vammaispalvelulain mukaista erityislainsäädäntöä turvaamaan 

erityisesti vaikeavammaisten henkilöiden erityistarpeet. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, Vammaispalvelujen käsikirja 2018.) 

Vammaispalvelujen saaminen ei ole sidoksissa vammaisen henkilön 

varallisuuteen eikä ikään. Vammaispalvelulaki on diagnoosiin katsomatta 

kaikkien vammaisten henkilöiden tarvitsemia erityispalveluja ensisijaisesti 

säätelevä laki. Kehitysvammaisten tarvitsemiin erityispalveluihin sovelletaan 

lisäksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, Vammaispalvelujen käsikirja 2018.)  

Vammaispalvelulaki on ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin. 

Kehitysvammalaki voi tulla sovellettavaksi muun muassa silloin, kun sen 

mukainen palvelu on asiakkaalle taloudellisesti edullisempaa kuin 

vammaispalvelulain mukainen palvelu. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

Vammaispalvelujen käsikirja 2018.) 

 

3.1 Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301) 

 

Uusi sosiaalihuoltolain yleislaki on tullut voimaan 1.4.2015 ja sen mukaisista 

palveluista vastaa kunnan sosiaalitoimi. Viranomaisella on velvollisuus 

sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) 5 §:n mukaisesti selvittää asiakkaalle eri 

toimenpiteiden vaikutuksia ja niitä palvelun saantiin tai sen järjestämiseen liittyviä 

edellytyksiä, jotka vaikuttavat hänen oikeuksiinsa, esimerkiksi 

maksuttomuus/maksullisuus. (Finlex 2018.) 

 

3.2 Vammaispalvelulaki (3.4.1987/380) 

 

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa 

ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään. Vammaispalvelulain 2 §:n mukaan 

vammaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta 
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on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän 

toiminnoista. Vammaisuus tai vaikeavammaisuus määritellään 

vammaispalvelulaissa tai -asetuksessa erikseen jokaisen palvelun ja tukitoimen 

kohdalla. Vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuudet ovat muita kuntalaisia 

enemmän riippuvaisia ympäristön rakenteista ja palvelujen saatavuudesta. 

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haettaessa ja niitä 

myönnettäessä arvioidaan, minkälainen vamma ja siitä aiheutuva haitta 

henkilöllä on ja minkälaisin keinoin voidaan mahdollistaa henkilön osallistumista 

jokapäiväiseen elämään. Lähtökohtana on, että vammainen henkilö olisi 

tasavertaisena, samalla viivalla vammattomien henkilöiden kanssa. Osa 

vammaispalvelulain mukaisista palveluista on säädetty kuntien erityisen 

järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus 

saada näitä palveluja. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vammaispalvelujen 

käsikirja 2018.) 

Erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja ja tukitoimia ovat 

vammaispalvelulaissa muun muassa kuljetuspalvelut, palveluasuminen, 

henkilökohtainen apu, päivätoiminta ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vammaispalvelujen käsikirja 2018.) 

Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut kunta on velvollinen 

järjestämään taloudellisesta tilanteestaan riippumatta ja palveluihin liittyy oikeus 

valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Määrärahasidonnaisia palveluja ja 

tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa muun muassa kuntoutusohjaus, 

sopeutumisvalmennus, erityisravintokustannukset ja muut vammaispalvelulain 

tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Vammaispalvelujen käsikirja 2018.) 

 

 

3.3 Kehitysvammalaki (23.6.1977/519) 

 

Kehitysvammalain mukaisista palveluista vastaa kunnan sosiaalitoimi ja/tai 

erityishuoltopiiri. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma, johon sisältyy 

esimerkiksi erilaiset tutkimukset, terveydenhuolto, kuntoutus, työtoiminnan ja 

asumisen järjestäminen, henkilökohtaisten apuneuvojen ja –välineiden 
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järjestäminen, yksilöllinen hoito ja huolenpito, henkilön lähipiirin ohjaus ja 

asiakkaille tiedottaminen erityishuoltopalveluista. (Finlex 2018.) 
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4 TULKKAUSPALVELUN LAINSÄÄDÄNTÖ  

 

 

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun on oikeus Suomessa asuvalla 

henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka 

vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta. Tulkkauksen tarve voi liittyä esimerkiksi 

työssä käymiseen, opiskeluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja 

harrastamiseen. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun edellytyksenä on, 

että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että 

hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointimenetelmä. Vammaisten 

tulkkauspalvelua on järjestettävä siten, että kuulo- tai puhevammaisella on 

mahdollisuus saada vähintään 180 tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana ja 

kuulonäkövammaisella on mahdollisuus saada vähintään 360 tulkkaustuntia 

kalenterivuoden aikana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vammaispalvelujen 

käsikirja 2018.) 

 

4.1 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (19.2.2010/133) 

 

Laki edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena 

yhteiskunnan jäsenenä. Kansaneläkelaitos voi järjestää tulkkauspalvelun joko 

tuottamalla palvelun itse tai hankkimalla sen muilta palveluntuottajilta. 

Kansaneläkelaitoksen tulee järjestää tulkkauspalvelu kokonaistaloudellisesti 

edullisimmin huomioiden samalla asiakkaiden yksilölliset tarpeet. 

Tulkkauspalvelu on palvelunkäyttäjälle maksutonta. (Finlex 2018.) 

 

4.2 Hallintolaki (6.6.2003/434) 

 

Lain 1 §:n tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa 

hallintoasioissa. Laki myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. 

Lain 26 §:n mukaan viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen 

asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos esimerkiksi 

asianosainen ei vammaisuuden tai sairauden perusteella voi tulla ymmärretyksi. 

(Finlex 2018.) 
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5 MAAHANMUUTON LAINSÄÄDÄNTÖ  

 

 

Suomen maahanmuuttopolitiikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö perustuvat 

hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, EU:n yhteiseen maahanmuutto- ja 

turvapaikkapolitiikkaan sekä kansainvälisiin sopimuksiin. Sopimuksista 

tärkeimpiä ovat Euroopan ihmisoikeussopimus, lapsen oikeuksien sopimus ja 

Geneven pakolaissopimus. Maahanmuuttopolitiikalla edistetään sellaista 

maahanmuuttoa, jota Suomi tarvitsee esimerkiksi väestön ikääntymisen 

johdosta. Työvoiman maahanmuuttoa tuetaan toimivalla työnantajien ja yritysten 

tarpeet huomioivalla lupajärjestelmällä. Samalla kun liikkuvuutta sujuvoitetaan, 

tavoitteena on pitää maahanmuutto Suomeen hallittuna. Hallittu maahanmuutto 

ottaa aina huomioon ulkomaalaisten oikeusaseman turvaamisen, kansainväliset 

velvoitteet sekä yhteiskunnan kestokyvyn ja turvallisuuden. (Sisäministeriö, 

Maahanmuutto i.a.) 

 

5.1 Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) 

 

Laki tarkoittaa kotoutumisella maahanmuuttajan ja yhteiskunnan 

vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle 

yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan 

hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Erityisiä 

toimenpiteitä tarvitsevalla maahanmuuttajalla, joka tarvitsee tehostettuja 

kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi 

taataan kotoutumisen edistämiseksi tukea. (Finlex 2018.) 

 

5.2 Ulkomaalaislaki (30.4.2004/301) 

 

Laki edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Lain 

tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen 

suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen sekä ottaen 

huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. (Finlex 2018.) 

5.3 Kielilaki (6.6.2003/423) 
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Lain 18 § mukaan henkilöllä on lain mukaan oikeus käyttää omaa äidinkieltään, 

mutta jos viranomaisen kieli tai asian käsittelykieli on toinen, viranomaisen on 

järjestettävä maksuton tulkkaus. 2 §:n tavoitteena on, että jokaisella on oikeus 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon kielestä riippumatta 

sekä että yksilön kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee 

erikseen vedota. (Finlex 2018.) 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄNÄ HAASTATTELU 

 

 

Haastattelu on menetelmä, jolla hankitaan tietoa aineiston tuottamista varten. 

Haastattelussa tutkija tuottaa aineistoa vuorovaikutteisesti. Haastattelutapamme 

oli puolistrukturoitu ryhmä- ja yksilöhaastattelu. Puolistrukturoitu haastattelu 

tarkoittaa sitä, että haastattelulla on mietitty teema, kysymykset ovat valmiiksi 

mietittyjä mutta ne voivat vaihdella haastateltavien kohdalla. Valmiiden 

kysymysten lisäksi voimme kysyä myös teemaan liittyviä kysymyksiä, sillä 

haastattelutilanne oli osittain järjestelty ja osittain avoin. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Haastattelun läpikäyntiä varten tukena oli tilanteen videointi 

ja sen avulla analysoimme vastaukset kirjalliseksi raportiksi. Koimme että 

kasvotusten toteutetun haastattelun kautta saamme luotua hyvän ilmapiirin 

tilanteeseen itsemme ja haastateltavien välille. Hyvä, luottamuksellinen ilmapiiri 

kasvattaa hedelmällistä keskustelua, ja antaa mahdollisuuden keskustella 

aiheesta vapaammin. Myös spontaanien lisäkysymysten esittäminen onnistui 

tällä menetelmällä sujuvasti. Verraten esimerkiksi sähköpostikyselyyn, olisimme 

saaneet vastauksia vain valmiiksi valmisteltuihin kysymyksiin. Lisäksi 

haastateltavat olisivat tarvinneet tulkin vastatakseen kysymyksiin, sillä heidän 

suomen kielen taitonsa ei ole vielä riittävä.  

Haastatteluja varten kysymykset olivat valmisteltu erikseen puhevammaisille 

henkilöille ja viittomakielisille henkilöille. Erot haastattelukysymyksissä johtuivat 

esimerkiksi puhevammaisten henkilöiden mahdollisista haasteista 

kognitiivisessa kehityksessä. Kommunikointia ja ihmisten välistä kanssakäymistä 

voivat haitata merkittävästi myös aivojen kehitykselliset häiriöt, jotka heijastuvat 

henkilön kykyyn olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Papunet, 

Tietoa puhevammaisuudesta 2018). 
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7 TULKKAUSPALVELUN KÄYTTÄJIEN HAASTATTELUT 

 

 

Ensimmäiseen haastatteluun, jonka toteutimme ryhmähaastatteluna, osallistui 

kolme viittomakielistä maahanmuuttajataustaista henkilöä. Haastattelu videoitiin 

asianosaisten luvalla ja haastattelun vastaukset analysoitiin videon pohjalta 

opinnäytetyön tutkimukseen.  Haastateltavat olivat kaikki iältään 25−45-vuotiaita 

ja ovat asuneet alle kolme vuotta Suomessa. Heillä kaikilla oli Suomen 

henkilökortti ja tulkkipäätös. Haastateltava 1 oli kotoisin Etelä-Euroopasta, 

haastateltava 2 oli kotoisin Baltian maista ja haastateltava 3 oli kotoisin Afrikasta. 

Opinnäytetyössä käytetään haastateltavista termejä haastateltava 1, 

haastateltava 2 ja haastateltava 3.  

 

Toisessa haastattelussa haastattelimme keski-ikäistä maahanmuuttajataustaista 

puhevammaista henkilöä, joka on kotoisin Keski-Euroopasta ja on asunut noin 

20 vuotta Suomessa. Haastattelussa oli läsnä haastateltava 4 sekä 

haastateltavan äidinkielentaitoinen tulkki. Haastateltavalta löytyi Suomen 

henkilökortti mutta ei puhevammaisten tulkkipäätöstä.  

 

7.1 Maahanmuuttajataustaisten viittomakielisten henkilöiden haastattelu 

 

1. Käytätkö kansainvälistä viittomakieltä vai suomen viittomakieltä? 

Haastateltava 1: Kotimaan viittomakieltä ja opiskelen Suomen 

viittomakieltä.  

Haastateltava 2: Myös kotimaan viittomakieltä ja opiskelen myös 

Suomen viittomakieltä. 

Haastateltava 3: Käytin Suomeen tullessani kansainvälistä 

viittomakieltä ja nyt käytän kansainvälistä sekä Suomen 

viittomakieltä sekaisin. 

 

2. Missä tilanteissa käytät tulkkia? 

Haastateltava 1: Lääkärissä... 

Haastateltava 2: Puhelintulkkauksessa… 

Haastateltava 3: Viranomaisasioissa. 
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3. Käytitkö kotimaassasi tulkkia? Miten tulkkauspalvelu oli siellä järjestetty? Entä 

Suomessa? 

Haastateltava 1: Kotimaassa piti kaksi viikkoa etukäteen tilata tulkki, 

täällä Suomessa saa tilattua tulkin parin päivän päähän.” 

Haastateltava 2: ”Skypen välityksellä tulkkaus toimii kotimaassani 

loistavasti, täällä se on vähän ongelmallista, vielä sillä 

käyttöjärjestelmän toimivuus on rajallista. Molemmissa on omat 

puolensa, toimivat hyvin. Kotimaassa tulkeilla on tapana tehdä 

lisäyksiä tulkkeeseen, Suomessa tulkataan vain se mikä kuuluukin. 

Haastateltava 3: Kotimaassani tulkin saanti oli todella vaikeaa, tulkki 

tuli monen tunnin matkan päästä. Asiat hoidettiin aina vain 

paikallisella kuurojen yhdistyksellä. Esimerkiksi 

onnettomuustilanteissa tulkin saaminen paikalle oli todella 

haastavaa. Suomessa tulkkauspalvelu on järjestetty todella hyvin, 

saa lyhyessä ajassa tulkin aina tarvittaessa paikalle. 

 
Yhteinen tyytyväisyys Suomen tulkkauspalveluun tuli ilmi haastattelussa. Palvelu 

toimii hyvin ja haastateltavat olivat tyytyväisiä muun muassa eettisyyteen ja 

palvelunsaantiin. Haastateltavien mielestä tulkin saa nopeasti tarvittaessa ja 

kotimaahan verrattuna Suomessa tulkkauspalvelu on järjestetty helposti 

saatavaksi. 

 

4. Miten tulkkauspalvelu voisi toimia kotimaassa paremmin? 

Haastateltava 1: Kotimaassani tulkkia ei saanut mukaan esimerkiksi 

lääkäriin tai vapaa-ajan viettoon. Täällä Suomessa tulkin saa mihin 

vain! 

Haastateltava 2: Kotimaassa oli mukavaa, että tulkilla ei ole ”tarkkaa” 

työaikaa, Suomessa tulkin työaika on rajallinen. Jos menee tunteja 

yli, on harmittavaista aina ilmoittaa Kelalle ylimääräisestä ajasta. 

Tulkkauspalvelu on muuten hyvin järjestetty Suomessa, 

suomenkielisyys tuottaa kuitenkin vielä ongelmia. 
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Haastateltava 1 & 3: Niinpä, suomen kielen huulio tuottaa kyllä vielä 

ongelmia ymmärtämisessä. Mitä vähemmän tulkki käyttää suomen 

kielen huuliota, sitä helpompi on ymmärtää viittomista. 

 

Haastateltavilla tuotti vielä ongelmia suomenkielisyys tulkkauksessa, kukaan 

haastateltavista ei osannut esimerkiksi lukea suomen kieltä. Suomen kielen 

huulio viittoessa hankaloitti viittomien ymmärtämistä.  

 
5. Oletko huomannut uusimman Kelan kilpailutuksen vaikuttaneen 

tulkkauspalveluun? Saatko tulkin aina kun tilaat? 

Haastateltava 1: En henkilökohtaisesti ole huomannut, 

Facebookissa olen törmännyt asiaan, joka on vaikuttanut muihin 

viittomakielisiin tuttaviini. Saan aina tulkin. 

Haastateltava 1 & 2: Uudellamaalla on paljon tulkkeja sekä sinne 

muuttaa jatkuvasti paljon tulkkeja, sillä siellä tuntuu olevan töitä. 

Tulkkaus järjestyy täällä aina. 

Haastateltava 3: Kotimaassa joutui aina miettimään tulkin saantia, 

täällä ei tarvitse asian suhteen ajatella ylimääräisiä. 

 

Positiivista oli kuulla, että uusista kilpailutuskauden muutoksista ei ole ollut 

haittaa haastateltavien kohdalla tulkin saantiin. Haastateltavat olivat kuitenkin 

tietoisia, että tulkkauspalveluun on tullut muutoksia vuonna 2018.  

 

6. Millaiset tilanteet ovat mielestäsi olleet hyviä tulkin kanssa? Entä onko ollut 

hankalia tilanteita? 

Haastateltava 1: Niinä kertoina, kun olen käyttänyt tulkkia, ja tulkki 

huomaa, etten suomenkielisen huulion takia täysin ymmärrä, osaa 

tulkki muokata viittomistaan niin sanotusti kansainvälisemmäksi. 

Helpottaa enemmän englanninkielinen huulio sekä eleet ja ilmeet. 

Haastateltava 3: Kokeneet tulkit viittovat huomattavasti nopeammin 

ja sitä kautta minulle epäselvemmin, uudet tulkin viittovat 

rauhallisemmin ja ymmärrän heidän viittomistaan paljon paremmin. 

 

7. Miten tulkkauspalvelu vaikuttaa elämääsi? 
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Haastateltava 1,2 & 3: Tulkkauspalvelu vaikuttaa elämänlaatuun 

todella myönteisesti. Vielä tosiaan suomen kieli kirjoitettuna sekä 

suomenkielinen huulio aiheuttaa vähän ongelmia, mutta täällä 

palvelu pelaa eikä tarvitse esimerkiksi odottaa viikkoja, että saa 

tulkin tietylle päivälle tilattua.  

 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että tulkkauspalvelu ja sen toimivuus 

Suomessa on vaikuttanut myönteisesti omaan arkeen. Järjestelmä ja tulkin saanti 

toimivat hyvin. Verrattavissa esimerkiksi kotimaan tulkkien määrään, Suomessa 

ei tarvitse joutua miettimään onko tarpeeksi tulkkeja ja onko tulkkeja lähialueella 

saatavilla. 

 

7.2 Maahanmuuttajataustaisen puhevammaisen henkilön haastattelu 

 

1. Missä asut? 

Haastateltava 4: Asun asuntolassa, jossa asun tuetusti mutta 

itsenäisesti. Asuntolassa asuu myös muita puhevammaisia 

henkilöitä. 

 

2. Puhutko suomea?   

Haastateltava 4: En osaa suomea, ainoastaan muutamia sanoja. 

 

Haastateltava on asunut vuosikymmeniä Suomessa, mutta suomen kielen 

taidottomuus tuottaa haasteita suomenkielisten kanssa kommunikoidessa ja 

viranomaisasioinnissa.  

 

3. Käytitkö kotimaassasi tulkkia? Missä tilanteissa käytät tulkkia: asiointi, 

opiskelu, työ, vapaa-aika? 

Haastateltava 4: En käyttänyt kotimaassa tulkkia, sillä pystyin 

kommunikoimaan siellä äidinkielelläni sekä perheeni avulla. Käytän 

tulkkia harvoin, esimerkiksi hammaslääkäri käynneillä toivon joko 

tulkkia tai avustajaa mukaani, koska en ymmärrä suomea. 
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Haastateltava käyttää tarvittaessa asioimistulkkia, vaikka hän on 

puhevammainen henkilö. Haastateltavalla ei ole toistaiseksi toimivaa 

kommunikaatiomenetelmää, jonka takia hän ei käytä puhevammaistentulkkia. 

 

4. Käytätkö avustajia?  

Haastateltava 4: Asuntolassa on hoitajat sekä joskus 

viranomaisasioissa on avustajat mukana. 

 

5. Haluatko kertoa vielä jotain muuta? 

Haastateltava 4: Lähdin kotimaastani 1990-luvun alussa sotaa 

pakoon, saavuin ensin Pohjois-Suomeen, jonka jälkeen olen 

muuttanut Etelä-Suomeen. Kotimaassani tein kotona maataloustöitä 

äitini kanssa. Minulla asuu täällä Suomessa, sekä muissa 

Pohjoismaissa sisaruksia joiden kanssa olen hyvissä väleissä, he 

auttavat minua paljon asioideni kanssa, sillä äitini on jo valitettavasti 

kuollut. Viihdyn Suomessa todella hyvin, kukaan ei ole koskaan 

kohdellut minua huonosti. Kirjoissa olevat kuvat auttavat minua 

kommunikaation tukena. 

 

Haastateltava kertoi aiemmasta elämästään ja arjestaan kotimaassa, siellä 

pärjäsi äidinkielellä puhuen hyvin. Suomessa hän on viihtynyt aina, ja vaikka 

suomen kielen taidottomuus hankaloittaa kommunikointia, on hän silti aina 

kokenut olevansa hyväksytty Suomessa. Haastattelemamme puhevammainen 

henkilö tukeutuu kuviin kommunikaatiossaan, joskin sitä voisi hyödyntää 

mielestämme hänen kommunikaatiossaan paljon enemmän. Näin 

kommunikointia voisi sujuvoittaa vielä paremmin hänen arkipäiväisissä 

toimissaan.  
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8 ASIANTUNTIJA EEVA AIRIKKALAN HAASTATTELU  

 

 

Haastattelimme maaliskuussa 2018 Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus 

Hilman koordinaattori Eeva Airikkalaa, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

kotoutumisesta ja sen eri vaiheista. Haastattelimme Airikkalaa, sillä hänellä on 

pitkä tausta vammaisten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotoutumisen 

kanssa työskentelystä. 

 

1. Millaisena näet onnistuneen vammaisen maahanmuuttajataustaisen henkilön 

kotoutumisen?  

Onnistunut kotoutuminen käsitteenä on hyvin moninainen ja 

määrittelyyn vaikuttaa useampi näkökulma. Joillekin asiakkaista se 

voi olla jotakin abstraktimpaa, esimerkiksi että löytää 

yhteenkuuluvuuden tunteen suomalaisten ja/tai omanmaalaisten 

vertaistensa (joko vammaisten tai vammattomien) kanssa. Ja sitä 

kautta kokee ”kotoutuneensa hyvin Suomeen”.  Toisaalta, onnistunut 

kotoutuminen voi tarkoittaa hyvin konkreettisesti työpaikan saamista 

tai suomen kielen oppimista. (Eeva Airikkala, henkilökohtainen 

tiedonanto 22.3.2018.) 

 

2. Millaisena näet onnistuneen vammaisen maahanmuuttajataustaisen henkilön 

kotoutumisprosessin? 

Prosessin onnistumisessa näemme keskiössä asiakkaan 

yksilöllisten tarpeiden huomioimisen sekä hänen kuuntelemisen. 

Asiakas on aina oman elämänsä paras asiantuntija, joten onnistunut 

kotoutumisprosessi edellyttää kuulluksi tulemista, arvostamista, 

yksilöllistä tukea, neuvontaa sekä sopivasti haasteiden ja vastuun 

antamista. Prosessin aikana on myös erittäin tärkeää huomioida ja 

hyödyntää asiakkaan vahvuuksia ja taitoja, joita kaikilta kyllä löytyy. 

Vammaisen maahanmuuttajan kotoutumisen onnistuminen vaatii 

oleellisesti myös sitä, että vammainen maahanmuuttaja saa 

kotoutumisensa tueksi tarvittavat sosiaali-, terveys- ja 

vammaispalvelut. Muuten hän ei voi päästä osallistumaan 
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esimerkiksi kielikurssille tai työhön tasavertaisena vammattomien 

maahanmuuttajien kanssa. (Eeva Airikkala, henkilökohtainen 

tiedonanto 22.3.2018.) 

 

3. Kuinka pitkä ajallisesti kotoutumisprosessi on? Mitä vaiheita ja 

huomioonotettavia asioita se pitää sisällään? 

Kotoutumisaika kestää lain mukaan 3−5 vuotta. Sitä, kuinka pitkään 

kotoutuminen ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroituminen 

käytännössä kestää on kuitenkin mahdoton ennakoida. Tämä siksi, 

että jokaisen maahanmuuttajan kotoutuminen tapahtuu yksilölliseen 

tahtiin, olipa hän vammainen tai vammaton. Yhtenä päivänä sitä voi 

tuntea olevansa hyvin kotoutunut suomalaisten joukkoon, mutta 

toisena päivänä tuntuu taas, ettei ole ollenkaan kotoutunut 

Suomeen. Vertaisryhmätoiminnassa ja asiakastyössä törmäämme 

toistuvasti tällaisiin kokemuksiin. (Eeva Airikkala, henkilökohtainen 

tiedonanto 22.3.2018.) 

 

4. Millainen työryhmä on mukana kotoutumisprosessissa? 

Ainakin TE-toimistot, opetustoimi, sosiaalityö ja kolmas sektori ovat 

mukana kotouttamassa vammaista maahanmuuttajaa suomalaiseen 

yhteiskuntaan. (Eeva Airikkala, henkilökohtainen tiedonanto 

22.3.2018.) 

 

5. Millä tavoin vammaisen maahanmuuttajan kotoutumisprosessi poikkeaa 

vammattoman maahanmuuttajan kotoutumisprosessista?  

Vammattomaan maahanmuuttajaan verrattuna oleellisin ero 

vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan 

kotoutumissuunnitelmassa ja -prosessissa ovat vammaispalvelut. 

Ne eivät kuulu vammattomille maahanmuuttajille.  Vammaisen 

maahanmuuttajan kotoutuminen ei välttämättä juurikaan poikkea 

vammattoman maahanmuuttajan kotoutumiskaaresta. Kummankin 

kohdalla tulee kuitenkin huomioida yksilölliset tarpeet, joten 

vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden mukanaan tuomat 

erityistarpeet ovat ominaisuuksia muiden joukossa ja niiden mukaan 
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laaditaan kotoutumissuunnitelma sekä hyödynnetään olemassa 

olevia palveluja.  Vammainen maahanmuuttaja voi ja kuuluu päästä 

kielikurssille, kouluun ja töihin ihan siinä missä vammatonkin 

maahanmuuttaja. Oletuksena on, että kotoutumista tukevat palvelut 

toimivat esteettömyys- ja saavutettavuusperiaatteiden mukaisesti. 

Haasteena onkin se, miten Suomessa huomioidaan saavutettavuus 

ja esteettömyys, sekä nähdäänkö sen kuuluvan kaikille Suomen 

sosiaaliturvan alla oleville ihmisille vai ei. (Eeva Airikkala, 

henkilökohtainen tiedonanto 22.3.2018.) 

 

6. Oletko nähnyt maahanmuuttajataustaisen puhevammaisen käyttävän 

puhevammaisten tulkkia? 

Hilmassa ei ole käynyt asiakasta, joka puhevammansa vuoksi 

käyttäisi tulkkia. Suurin osa tulkkia käyttävistä asiakkaista tarvitsee 

tulkkausta suomen tai englannin kielen osaamattomuuden vuoksi. 

Joitakin kuulovammaisia asiakkaita Hilmalla on käynyt, jolloin on 

käytetty viittomakielen tulkkia. (Eeva Airikkala, henkilökohtainen 

tiedonanto 22.3.2018.) 

 

7. Onko kotoutumisprosessissa tapahtunut muutoksia sisällöllisesti vuosien 

saatossa? 

Kotoutumissuunnitelmaan on oleellisesti kuulunut suomen ja ruotsin 

kielen opetusta sekä muita kotoutumista edistäviä palveluita. 

Palvelujen laajuus ja laatu riippuvat pitkälti poliittisista päätöksistä. 

Turvapaikkamenettelyt ovat tiukentuneet esimerkiksi vuosien 2015 

ja 2017 välillä, myönteisiä päätöksiä on vaikeampi saada. (Eeva 

Airikkala, henkilökohtainen tiedonanto 22.3.2018.) 

 
Airikkalan haastattelun perusteella selvitimme hänen henkilökohtaisesta 

näkökulmastaan kotoutumisprosessin vaiheiden eri osa-alueita. Onnistuneeseen 

kotoutumiseen vaikuttavat monet eri asiat, ja sen määrittely on moninaista. 

Toisille onnistunut kotoutuminen tarkoittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden 

vertaistensa kanssa kuin toisille taas onnistunut kotoutuminen on jotain 

konkreettisempaa, esimerkiksi työpaikan saanti tai kielen oppiminen. 
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Onnistuneessa kotoutumisprosessissa keskiössä on henkilön yksilölliset tarpeet 

ja niiden huomiointi. Kotoutumisen tueksi vammainen 

maahanmuuttajataustainen henkilö tarvitsee esimerkiksi vammaispalvelut. 

Oikeus tulkkauspalveluun liittyy vahvasti onnistuneeseen kotoutumiseen, sillä 

ilman toimivaa kommunikaatiota on vaikeaa hoitaa omia asioita.  

Vammaisilla henkilöillä yhteenkuuluvuutta voidaan tukea esimerkiksi 

päivätoiminnan muodossa. Haastattelemamme maahanmuuttajataustainen 

puhevammainen henkilö viihtyi päivätoiminnassa, sillä toiminta on vammaisille 

ohjattua ja siellä tapaa päivittäin vertaisiaan henkilöitä. Vaikka haastateltavalla ei 

ole yhteistä kieltä ohjaajien tai muiden päivätoiminnassa käyvien henkilöiden 

kanssa, on hän yleisesti tyytyväinen elämänlaatuunsa Suomessa.  

Haastattelemamme maahanmuuttajataustaiset viittomakieliset henkilöt taas 

tapaavat toisiaan ja muitakin samassa tilanteessa olevia viittomakielisiä 

henkilöitä esimerkiksi kuurojen yhdistyksillä sekä Kuurojen kansanopistolla. Tätä 

kautta yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa, kuurojen yhteisön sisällä on vahvat 

siteet kuurojen kesken. Maahanmuuttajataustaisten kuurojen kohdalla se 

edellyttää sitä, että heidät ohjataan hakeutumaan esimerkiksi paikallisen 

kuurojen yhdistyksen kokouksiin. Lisäksi haastateltavat kertoivat tapaavansa 

myös vapaa-ajalla ilman ulkopuolista vaikutusta.  

Vaikka onnistunut kotoutuminen pitää sisällään monia eri vaiheita, ja kestää 

vuosia, silti voisimme ajatella, että haastateltavamme henkilöt ovat matkalla kohti 

onnistunutta kotoutumista. Haastateltavat maahanmuuttajataustaiset 

viittomakieliset henkilöt opiskelevat aktiivisesti suomen viittomakieltä ja tätä 

kautta integroituvat yhteiskuntaan ja suomalaiseen kuurojen yhteisöön.  
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9 TULKIN NÄKÖKULMAA AIHEESEEN 

 

 

Haastattelimme huhtikuussa 2018 puhevammaisten- ja viittomakielen tulkkia 

Veera Kuuselaa opinnäytetyöhömme, saadaksemme tulkin subjektiivista 

näkökulmaa ja kokemuksia vammaisten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

tulkkauksesta.  

1. Millaisia haasteita voi olla vammaisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille 

tulkkaamisessa ja tulkkaustilanteissa?  

Ensimmäisiä isoja haasteita on tietenkin suomen kieli, jota henkilöt 

eivät välttämättä osaa kovin hyvin. Yksi merkityksellisimmistä 

tekijöistä, mitä tulkkaukseen tulee, lienee se, mistä maasta ja 

minkälaisesta kulttuurista henkilö tulee. Se minkälainen 

kommunikaatiomenetelmä henkilöllä on käytössä, riippuu muun 

muassa siitä, millä tavalla kyseisessä maassa on otettu huomioon 

henkilön vamma/sairaus, minkälainen asenne vammaisuutta 

kohtaan yleisesti on, minkälaista opetusta hän on saanut, 

minkälaisissa oloissa hän on kasvanut, minkälainen 

yhteiskunnallinen tilanne maassa on ja minkälainen tietämys 

kotimaassa on erilaisista AAC-menetelmistä. Nämä ovat merkittäviä 

asioita, jotka tulee ottaa huomioon, kun kohdataan asiakas 

ensimmäisen kerran, tutustutaan häneen ja myös siihen, kun hänen 

kanssa tehdään tutustumisen jälkeen tulkkauksia. 

Tulkkauspalvelusta kertominen vanhemmille ja asiakkaalle sekä 

tulkin tilaaminen ja aikatauluista sopiminen saattavat olla haastavia 

tilanteita ja vaativat usein tulkilta luovuutta ja erityistä huolellisuutta. 

(Veera Kuusela, henkilökohtainen tiedonanto 16.4.2018.) 

2. Mitä kulttuurisidonnaisia asioita tulisi osata ottaa huomioon 

tulkkaustilanteissa? 

On maita, joissa muun muassa nainen ei saa olla tekemisissä 

miesten kanssa ja saattaa olla, ettei naistulkit voi tulkata mies 

asiakkaille. Täytyy myös huomioida erilaisia kulttuuriin tai uskontoon 

liittyviä piirteitä; minkälaisia käyttäytymisnormeja ne tuovat 

tullessaan, mitä juhlapyhiä juhlitaan tai ei juhlita ollenkaan ja onko 
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esimerkiksi ruokaan liittyviä rajoituksia.  (Veera Kuusela, 

henkilökohtainen tiedonanto 16.4.2018.) 

3. Muuttuuko vammaisen maahanmuuttajataustaisen henkilön 

kommunikaatiomenetelmä usein Suomeen saapuessa, viittomakielisyys 

verrattuna puhevammaisten kommunikaatiomenetelmiin? 

Tämäkin riippuu paljon siitä, mistä maasta henkilö tulee. 

Monissakaan maissa ei tarjota asiakkaalle minkäänlaisia puhetta 

tukevia tai korvaavia menetelmiä vaan menetelmät ovat perheen 

itsensä kehittelemiä ja mahdollisesti hyvinkin puutteellisia. 

Suomessa ollaan hyvin tietoisia erilaisista 

kommunikaatiomenetelmistä ja niiden mahdollisuuksista. Suomessa 

ollaan myös avoimin mielin kehittämässä uusia erilaisia AAC–

menetelmiä ja erilaisia teknisiä apuvälineitä ja sovelluksia. Oma 

kokemukseni on, että henkilön kommunikaatiomenetelmä on ainakin 

kehittynyt ja laajentunut, siitä on tullut monipuolisempi ja rohkaisu 

käyttöön on ollut suurempaa Suomessa. Tässä tulkeilla on myös iso 

rooli. Saattaa olla hyvinkin niin, että jos henkilöllä on toimiva 

kommunikaatiomenetelmä, ei sitä ole syytä lähteä muuttamaan. 

Korkeintaan, toki menetelmästä riippuen, saatetaan menetelmää 

modifioida niin, että se toimii paremmin Suomessa. Tämä helpottaa 

asiakkaiden kommunikaatiota suomalaisten sekä tulkin kanssa. On 

myös mahdollista, että ajan saatossa menetelmä laajenee tai tulee 

enemmän multimodaalista käyttöä, mukaan tulee esimerkiksi 

viittomat puheen tueksi. (Veera Kuusela, henkilökohtainen 

tiedonanto 16.4.2018.) 

4. Oletetaanko tulkilta englannin tai muun kielen taitoa 

maahanmuuttajataustaisille puhevammaisille tulkatessa?  

Englannin kielestä ei omalla kohdallani ole tulkkauksessa ollut apua. 

Lähiomaisten kanssa keskustellessa siitä on ollut apua, mutta itse 

tulkkaustilanteissa ei ole ollut. Tämä toki riippuu taas siitä, mistä 

maasta asiakas tulee ja mikä hänen kielitaitonsa on. Jos englanti ei 

ole hänen äidinkielensä, niin siitä tuskin on hyötyä 

tulkkaustilanteissa. Jos asiakas osaa sitä, edes jonkin verran, niin 
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sitten asia on toinen. (Veera Kuusela, henkilökohtainen tiedonanto 

16.4.2018.) 

5. Koetko että mahdollisuus tulkkauspalveluun edesauttaa integroitumista ja 

tasa-arvoistumista yhteiskuntaan?  

Tulkkaus on antaa aina mahdollisuuden parempaan 

integroitumiseen. Oli kyseessä sitten suomalainen tai 

maahanmuuttajataustainen asiakas. Asiakkaalla on oikeus 

omatoimisuuteen ja päätöksentekoon niin, että hän saa äänensä 

kuuluviin. Itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus olla itsenäinen 

vaikuttaja omassa elämässään sekä osana yhteiskuntaa, tasa-

arvoisena ihmisenä lisääntyy. Tulkkauspalvelun avulla päästään 

lähemmäs tätä ideaalitilannetta. (Veera Kuusela, henkilökohtainen 

tiedonanto 16.4.2018.) 

6. Mikä tällä hetkellä mietityttää vammaisten maahanmuuttajataustaisten 

henkilöiden tulkkausta ja tulkkauspalvelua ajatellen tulevaisuudessa, tulkin 

näkökulmasta katsottuna? 

Tällä hetkellä mietityttää eniten se, miten saadaan myös 

maahanmuuttajataustaiset henkilöt osaksi tulkkauspalvelua. Mistä 

he saavat tiedon tästä palvelusta ja kuka heidät ohjaa sen 

käyttäjäksi. Millä tavalla heidän kommunikaatiomenetelmiä luodaan 

toimivammaksi ja millä tavalla niitä voidaan ylipäänsä kehittää, 

ovatko he tarvittavien palveluiden piirissä. Itse tulkkauksessa 

mietityttää sen toimivuus, että miten se parhaalla mahdollisella 

tavalla palvelee asiakasta, miten oma osaaminen riittää. Onneksi 

tämä on aihe, johon ollaan nyt tulkkauskentällä herätty ja josta 

käydään keskustelua palvelun parantamiseksi. (Veera Kuusela, 

henkilökohtainen tiedonanto 16.4.2018.) 

 
Kuuselan haastattelun perusteella pääsimme samaan johtopäätökseen kuin 

esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten viittomakielisten haastateltavien kanssa; 

suomen kielen taidottomuus vaikuttaa tulkkaukseen sekä käytettävän 

kommunikaatiomenetelmän toimivuuteen. Suomen kielen taidottomuus vaikuttaa 

laaja-alaisesti maahanmuuttajataustaisen henkilön elämään, esimerkiksi tieto 

oikeudesta saada tulkkauspalvelua voi olla vaikeaa saada. Kuinka voimme 
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tulevaisuudessa taata palvelujen esteettömän saavuttavuuden vammaisille 

maahanmuuttajille Suomessa? Vammaisille maahanmuuttajille tulkkaus on 

ajankohtainen aihe ja se edellyttää tulkeilta aktiivista tiedottamista omasta työstä 

sekä asiakkaiden oikeudesta tulkkaukseen. Tulkin tulee olla huolellinen ja 

suhtautua avoimin mielin erilaisiin taustoihin sekä uusiin haasteisiin vammaisille 

maahanmuuttajille tulkatessa.  

Kuusela itse ei kokenut englannin kielestä olleen juuri hyötyä tulkkaustilanteessa 

asiakkaan kanssa. Haastatellessamme maahanmuuttajataustaisia 

viittomakielisiä henkilöitä koimme kuitenkin hyödylliseksi englannin kielen huulion 

yhdistettynä suomenviittomakieleen. Haastateltavat olivat englannin kielen 

taitoisia. Näin toimiessamme haastateltavat ymmärsivät meitä paremmin ja he 

myös kertoivat sen toimivan hyvin tulkkaustilanteissakin.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA  

 

 

Vaikka Suomi ei koskaan ole ollut yksikulttuurinen, on se nykyään 

monikulttuurisempi kuin koskaan aiemmin. Maahanmuuton myötä Suomeen on 

syntynyt uusia kielellisiä, etnisiä ja kulttuurisia vähemmistöjä. Maahanmuuton 

sujumisen taustalla toimii monta eri tahoa, jotka tekevät laajaa yhteistyötä 

taatakseen onnistuneen kotoutumisen ja sopeutumisen yhteiskuntaan.  

Opinnäytetyömme haastateltavien kokemukset Suomessa asumisesta ja 

Suomen tulkkauspalvelusta olivat yhtenäisesti positiivisia. Heidän erilaiset 

lähtökohtansa huomioon ottaen oli mukavaa kuulla, että 

tulkkauspalvelunkäyttäjät olivat palveluun tyytyväisiä. Vuoden 2018 uusi 

tulkkauspalvelujen kilpailutuskausi muutoksineen on herättänyt erinäisiä 

mielipiteitä niin palvelunkäyttäjissä kuin palveluntuottajissa. Viittomakieliset 

haastateltavat olivat tietoisia tulkkauspalveluiden leikkauksista ja palvelun 

muutoksista, mutta henkilökohtaisesti eivät kokeneet niiden vaikuttaneen heidän 

palvelun käyttönsä toimivuuteen – tulkin he saavat edelleen nopeasti 

tarvittaessa.  

Haastattelemamme maahanmuuttajataustainen puhevammainen henkilö ei ole 

vammaisten tulkkauspalvelun käyttäjä. Tarvittaessa hänelle tilataan 

asioimistulkki paikalle, joka tulkkaa hänen äidinkielellään. Yleisenä haasteena 

vammaisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille voidaan pitää suomen kielen 

taidottomuutta, ja sen vaikutuksia tulkkaustilanteissa. Suomen kielen 

taidottomuus haastaa niin tulkkia, asiakasta kuin asiakkaan lähiomaisia 

käyttämään luovuutta kommunikoidessaan keskenään. Toimivan menetelmän 

löytyminen ja sen yhdistäminen suomen kieliseen ympäristöön vaatii aikaa ja 

perehtymistä.  

Suomi on monikielinen maa, ja tulevina puhevammaisten tulkkeina pohdimme, 

kuinka tulevaisuudessa voitaisiin kehittää maahanmuuttajataustaisten 

henkilöiden kielellistä pärjäämistä. Esimerkiksi kuvakommunikaatio kielen 

opettelun tukena voisi toimia niin vammaisilla kuin vammattomilla 

maahanmuuttajilla.  

Kulttuurinen avoimuus ja erilaisten kulttuuritaustojen tietämys ovat entistä 

tärkeämpiä tulevaisuudessa, jotta tasa-arvo sekä ihmisoikeudet toteutuisivat 
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Suomessa. Tulkkien sosiaaliset taidot, avoimuus sekä yleistietojen hallinta ovat 

ammattipätevyyden kärjessä. Kielitaidon merkitys tulee kasvamaan entisestään, 

englannin ja ruotsin kielen taidon lisäksi muiden maiden kielien opettelu ja taidon 

ylläpitäminen ovat hyödyksi oman ammattipätevyyden kehittämiseksi.  

Koimme opinnäytetyön prosessin kokonaisvaltaisesti palkitsevaksi. 

Maahanmuuton ajankohtaisuus yhdistettynä uusiin kilpailutuskauden muutoksiin 

vammaisten tulkkauspalvelussa sai meidät haluamaan lisätä omaa sekä muiden 

tietoisuutta tämänhetkisestä tilanteesta. Mielestämme tulevina tulkkeina on 

tärkeä tietää ja ymmärtää koko prosessi maahanmuuttajan kotoutumisesta aina 

tulkkauspalvelun käyttäjäksi. Lisäämällä osaltamme tietoisuutta ja kehittämällä 

osaamistamme tuemme Suomessa myös jatkossa esteettömyyttä ja tasa-arvoa. 

Työhömme puhevammaistentulkkeina kuuluu olennaisesti luovat 

kommunikaatioratkaisut ja niiden kehittäminen yksilön tarpeita tukien. Jos 

esimerkiksi vammaisella maahanmuuttajataustaisella henkilöllä ei ole Suomeen 

muuttaessaan toimivaa kommunikaatio menetelmää, olemme yksi vaikuttava 

osatekijä sen löytämisessä.  

Onnistuneen kotoutumisen ja kotoutumisprosessin taustalla vaikuttaa monien eri 

asioiden summa. Käytännössä ei voida ennakoida kauanko integroituminen 

yhteiskuntaan kestää, ja se on jokaisen yksilöllinen kokemus. Vammaisen ja 

vammattoman maahanmuuttajan kotoutumisprosessit eivät juurikaan eroa 

toisistaan, paitsi vammaisilla maahanmuuttajilla on oikeus vammaispalvelujen 

käyttöön.  
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LIITTEET 

 

 

Liite 1: Kuvauslupa 

 

Olemme Salla Haapaporras ja Laura Haponen, Turun Diakonia-

ammattikorkeakoulusta. Opiskelemme puhevammaistentulkeiksi. Teemme 

opinnäytetyötä aiheesta ”Maahanmuuttajataustaisen puhevammaisen ja 

viittomakielisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Suomessa”.  

Tämä lupa antaa meille oikeuden videokuvata haastattelutilanne ja käyttää 

kertomianne asioita opinnäytetyössä. Haastattelu on luottamuksellinen ja teidän 

nimiä tai henkilötietoja ei käytetä opinnäytetyössä. Haastatteluvideo hävitetään, 

kun työ on valmis. Valmis työ on Theseus-sivustolla luettavissa keväällä 2018.  

 

Permission to videotape the interview 

We are Salla Haapaporras and Laura Haponen from Diaconia University of 

Applied Sciences Turku. We are studying to become interpreters for speech 

impaired persons. We are making a thesis about “Interpreting services in Finland 

for speech impaired person and the deaf people with immigrant background”.  

This permission allows us to use this interview video in this thesis. The interview 

is anonymous and your names or other personal info will not be used in the thesis. 

This video will be deleted when the thesis is done. The final thesis will be found 

in Theseus-website in the spring 2018.  

 

 

Aika ja paikka  Allekirjoitus 

___________________  ___________________ 
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Liite 2: Haastattelukysymykset 

 

Maahanmuuttajataustaisille viittomakielisille henkilöille suunnatut kysymykset 

− Milloin saavuit Suomeen? Mistä olet kotoisin? 

− Oletko hakenut tulkkauspäätöstä?  

− Käytätkö kansainvälistä viittomakieltä vai suomen viittomakieltä? 

− Missä tilanteissa käytät tulkkia: asiointi, opiskelu, työ, vapaa-aika? 

− Käytitkö kotimaassasi tulkkia? Miten tulkkauspalvelu oli siellä järjestetty? 

Miten tulkkauspalvelu voisi toimia siellä paremmin?  

− Mitä ajattelet Suomen tulkkauspalvelusta? Miten tulkkauspalvelu voisi toimia 

paremmin? 

− Oletko huomannut uusimman Kelan kilpailutuksen vaikuttaneen 

tulkkauspalveluun? 

− Saatko tulkin aina kun tilaat? 

− Millaiset tilanteet ovat mielestäsi olleet hyviä tulkin kanssa? Entä onko ollut 

hankalia tilanteita? 

− Miten tulkkauspalvelu vaikuttaa elämääsi?  

 

Maahanmuuttajataustaisille puhevammaisille henkilöille suunnatut kysymykset 

− Milloin saavuit Suomeen? Mistä olet kotoisin? 

− Missä asut? 

− Puhutko suomea?  

− Käytitkö kotimaassasi tulkkia? 

− Missä tilanteissa käytät tulkkia: asiointi, opiskelu, työ, vapaa-aika? 

− Käytätkö avustajia?  

− Haluatko kertoa vielä jotain muuta? 


