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1 JOHDANTO 

 

 

Suomen viittomakielisen yhteisön oikeus käyttää kieltään on turvattu Suomen 

perustuslain 17 § 3 momentissa. Käytännössä yhteiskunnan tarjoamat palvelut 

ovat kuitenkin pitkälti suomen- tai ruotsinkielisiä ja viittomakielisten osallistumi-

nen yhteiskuntaan toteutuu viittomakielen tulkkauksen avulla. Viittomakieltä 

käyttävällä henkilöllä on lainsäädännön turvaama subjektiivinen oikeus käyttää 

viittomakielen tulkkausta eri elämän osa-alueilla omien yksilöllisten tarpeittensa 

mukaan. Tulkkauspalveluita säätelevä laki vammaisten henkilöiden tulkkaus-

palveluista (133/2010) tuli voimaan vuonna 2009. Sen valmistelutöiden yhtey-

dessä päätettiin, että vastuu kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevam-

maisten tulkkauspalveluiden järjestämisestä tullaan siirtämään valtiolle. Lain 

tarkoittamien tulkkauspalveluiden järjestämisestä vastaavaksi tahoksi määritel-

tiin Kansaneläkelaitos. (HE220/2009) 

 

Kuurojen Liitto ry:n viittomakielisihteeri Virpi Thurénin (2011) mukaan tulkkaus-

palvelujen siirryttyä Kansaneläkelaitoksen vastuulle palvelunkäyttäjien näkö-

kulmasta palvelussa on tapahtunut selvää heikennystä. Vaikka ennakkoon tie-

dettiinkin odottaa siirtymävaiheeseen jonkinlaista notkahdusta, nyt sekä tulk-

kauspalvelun saatavuuden että sen laadun koetaan laskeneen selvästi. Palve-

lunkäyttäjät ovat antaneet hyvin samanlaista palautetta syksystä 2009 lähtien 

tästä asiasta, riippumatta siitä, mihin Kansaneläkelaitoksen välityskeskuksen 

alueeseen asiakas kuuluu. Myös välityskeskusten palvelunlaadusta ja -tasosta 

on tullut kielteistä palautetta. (V.Thurén 14.2.2011, henkilökohtainen tiedonan-

to.) Tulkkausala on uuden välitysjärjestelmän ja –tavan myötä uuden haasteen 

edessä. Aiemmin tulkkausten välitystä tehtiin tulkkikeskuksissa käsityönä ja 

asiakkailla oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tulkkien valintaan. Alueesta riip-

puen asiakkailla oli myös mahdollisuus itse suoraan tilata haluamansa tulkki. 

Kansaneläkelaitoksen uusi keskitetty välitysjärjestelmä ei tällä hetkellä kaikilta 

osin huomioi asiakkaiden toiveita tulkkeja välitettäessä (Kela 2011b). 
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Uudessa järjestelmässä asiakkaalla ja tulkkauspalveluita tuottavilla yrityksillä on 

aikaisempaa heikommat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mille asiakkaille ja 

mitä aiheita tulkki tulkkaa. Tästä johtuen tulkeille ei enää muodostu samassa 

mittakaavassa luonnollisia tulkkausjatkumoita kuin aikaisemmin eikä heidän 

kontekstiosaamisensa pääse kehittymään, mikä voi olla osasyynä siihen, että 

tulkkauksen laatu koetaan tällä hetkellä heikoksi. Tämän opinnäytetyön tarkoi-

tuksena on tutkia tulkkaustilanteen kontekstin tuttuuden vaikutusta koettuun 

tulkkauksen laatuun, sekä tulkkien ammattitaidon kehittymiseen antamalla sekä 

asiakkaille että tulkeille puheenvuoro liittyen heidän kokemuksiinsa tulkkauksen 

laadusta. Aiheesta ei ole tehty Suomessa aiempia tutkimuksia. 

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan laadullinen ja aineistoa on lähestytty hermeneut-

tis-fenomenologisella otteena. Opinnäytetyön aineisto koostuu Suomen Viitto-

makielen Tulkit ry:n jäsenlehden Kielisillan artikkeleista ja mielipidekirjoituksista 

vuosina 2005 - 2011 sekä  Kuurojen Liitto ry:n vuonna 2008 toteuttamien tulk-

kauspalveluiden laatua käsittelevien haastatteluiden aineistosta. Tietoperustan 

avulla kuvaillaan tulkkien ammattikunnan kehittymistä, ammatin luonnetta ja 

tulkkauspalveluiden järjestämistä, sekä tulkkien ammattitaidon kehittymiseen ja 

siten tulkkauksen laatuun vaikuttavia taustatekijöitä.  
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2. OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

2.1 Opinnäytetyön tarkoitus 

 

Alkuperäinen tutkimuksen kimmoke oli ajatus siitä, että tulkkien lukumäärän 

lisääntyessä asiakkaat ovat joutuneet tottumaan siihen, että tulkit vaihtuvat 

usein. Uusi Kelan hallinnoima tulkkauspalvelujärjestelmä ja sen mukanaan 

tuoma kilpailutusjärjestys on johtanut siihen, että kuurojen viittomakielisten asi-

akkaiden on vaikeampaa kuin aikaisemmin vaikuttaa siihen, kuka tulkkaa heille 

tietyissä tilanteissa. Ennakko-oletus oli siis seuraava: liian suuri määrä tulkkeja 

tulkkaamassa liian suurelle määrälle asiakkaita liian suurta aihepiirimäärää 

huonontaa tulkkauksen laatua.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella tulkkauspalveluita käyttävien viitto-

makielisten asiakkaiden ja niitä toteuttavien tulkkien kokemuksia siitä, miten 

tulkkaustilanteen kontekstin tuttuus, asiakkaan tai tulkin tuttuus tai erikoistumi-

nen vaikuttavat tulkkauksen laatuun. Tarkoituksena on myös tarkastella tutki-

mustiedon pohjalta tulkin ammattitaidon kehittymisen, erikoistumisen ja tulkka-

uksen laadun suhdetta toisiinsa. Työssä käytetyt käsitteet on määritelty luvussa 

2.2. Tuloksista voidaan myös mahdollisesti tehdä johtopäätöksiä siitä, miten 

järjestelmää voitaisiin kehittää edelleen ja tulkkauspalveluiden laatua siten pa-

rantaa. 

 

Viittomakielen tulkkien erikoistumisesta tai tulkattavan kontekstin tuttuudesta ja 

niiden suhteesta koettuun laatuun ei ole Suomessa tehty aikaisempia tutkimuk-

sia. Vilkan (2005) mukaan tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta 

tietoa ja uudeksi tiedoksi voidaan luokitella sellainen tuotettu tieto, jossa tutkija 

pystyy osoittamaan uusia käyttötapoja vanhalle tiedolle tai osoittamaan, miten 

aiempaa tietoa voidaan yhdistellä uudella tavalla ja siten kehittää toimintaa. 

Koska aiempaa kuvausta kontekstin tuttuuden yhteydestä asiakkaiden tai tulk-

kien kokemaan tulkkauksen laatuun ei ole tehty, pyrin etsimään aiemmin tuote-

tusta aineistosta vastauksia tutkimuskysymyksiin ja tehdä mahdollisia johtopää-

töksiä. Tällainen tieto voi Vilkan mukaan hyödyttää työelämää merkittäväs-
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ti.(Vilkka 2005, 23.) Tuomalla esiin tulkkauksen koettuun laatuun vaikuttavia 

tekijöitä voidaan tunnistaa palvelujärjestelmässä ne kohdat, joissa on mahdolli-

suus huomioida laatua parantavia tekijöitä ja siten edistää tulkkauksen laatua 

sekä asiakkaiden että tulkkien hyödyksi. 

 

Kun selvisi, että tulkkauspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Kansaneläkelai-

tokselle, pääjohtaja Jorma Huuhtanen (2008) toi esille Kansaneläkelaitoksen 

mahdollisuudet olla myötävaikuttamassa tulkkauspalveluiden kehittämiseen. 

Hänen mukaansa uuden järjestelmän tavoitteena tulee olla hyödyntää kentän jo 

olemassa olevien toimijoiden osaaminen ja hyvät käytännöt, sekä jättää pois 

toimimattomat käytännöt.  Lisäksi tulkkauksen laatu voi parantua ja mahdolli-

sesti syntyy kannusteita opiskelulle ja erikoistumiselle. Erikoistumismahdolli-

suuksina Huuhtanen mainitsi erimerkiksi oikeus- ja poliisitoimitulkit, teatteritulkit 

ja terapiatulkit. (Huuhtanen, 2008.) Tavoitteena onkin, että opinnäytetyön johto-

päätösten avulla voidaan kehittää laatuun vaikuttavia toimintatapoja sekä järjes-

telmän että koko tulkkauspalvelukentän osalta.  

 

 Opinnäytetyön tilaajana on Kuurojen Liitto ry. Liiton näkökulmasta tulkkauspal-

velut kuuluvat viittomakielisten tärkeimpiin palveluihin, sillä tulkkaus mahdollis-

taa yhdenvertaisen osallistumisen ja tiedonsaannin ja mahdollistaa parhaimmil-

laan väylän kielellisten oikeuksien ja ilmaisuvapauden toteutumisen. Tulkkauk-

sen laatu on puhututtanut yhteisöä paljon eikä tulkkien ammattitaitoon olla kai-

kilta osin tyytyväisiä. Liitto esittääkin Suomen viittomakielten kielipoliittisessa 

ohjelmassa, että resursseja tulisi suunnata tulkkauksen laadun kehittämiseen ja 

esimerkiksi työelämätulkkaukseen tulisi panostaa nykyistä enemmän. (Kuurojen 

Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 41 - 45.)   

 

Työn tilaajan näkökulmasta opinnäytetyön tarkoituksena on herättää keskuste-

lua siitä, miten viittomakielisten oikeudet toteutuvat käytännössä. Asiakkaiden 

näkökulmasta tulkkauksen laatu on ensiarvoisen tärkeässä asemassa, mutta 

alan toimijoilla ei välttämättä ole täysin selkeää käsitystä siitä, mistä kaikesta 

laatu koostuu ja miten sitä voidaan kehittää. Opinnäytetyön tilaajan tavoitteena 

on kutsua koko palvelujärjestelmä ja asiakkaat yhteiseen keskusteluun, mutta 

samalla tuottaa uutta tietoa keskustelun pohjaksi. (P. Selin-Grönlund 4.4.2011, 
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henkilökohtainen tiedonanto.) Tilaajan asema tulkkien asiakkaiden edunvalvon-

tajärjestönä on vaikuttanut työn tavoitteenasetteluun, mutta työn pohjalla on 

yhtä lailla asiakkaiden lakisääteinen oikeus tulkkaukseen, jossa huomioidaan 

tulkinkäyttäjien toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet tulkkausta jär-

jestettäessä (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/2010, 10§). 

Tämä merkitsee myös sitä, että tulkkauksen tulee olla asiakkaan näkökulmasta 

riittävän laadukasta, että asiakas pystyy sujuvasti saamaan äänensä kuuluviin  

tulkatussa tilanteessa. 

 

Olen työskennellyt viittomakielen tulkkina vuodesta 1997, koko työurani ajan 

vaihtelevassa määrin Kuurojen Liitto ry:ssä työskennellessäni free lance-  tulk-

kina, sen jälkeen sijaisena ja viimeiset kolme vuotta vakituisessa työsuhteessa, 

joten olen luonnollisesti sitoutunut liiton toiminnan tavoitteisiin. Myös pienem-

mässä mittakaavassa oman tiimini, eli Kuurojen Liitto ry:n tulkki- ja käännöstii-

min toiminnan tavoitteisiin sisältyy laadukkaiden tulkkauspalveluiden tarjoami-

nen liiton työntekijöille sekä talon tulkkeja että ulkopuolisia tulkkeja käytettäes-

sä. Laatu on uuden tulkkausvälitysjärjestelmän myötä puhututtanut myös omalla 

työpaikallani. Tiimin resurssit eivät riitä kattamaan liiton työntekijöiden tarvetta, 

jolloin joudutaan tilaamaan tulkkaus ulkopuolelta. Sekä kuulevat että kuurot tul-

kinkäyttäjät ovat kuitenkin antaneet kielteistä palautetta tulkkauksen laadusta 

kun tulkit on tilattu uuden välitysjärjestelmän kautta talon ulkopuolelta. Laadun 

kehittäminen on siis myös oman työni näkökulmasta tärkeää. Opinnäytetyön 

toteutuksessa pyrin tietoisesti tarkkailemaan oman asemani ja työnantajani ta-

voitteiden mahdollista vaikutusta ajattelutapaani ja varmistamaan, ettei niillä 

ollut opinnäytetyön työstämisen aikana vaikutusta toimintaani tutkimuseettisestä 

näkökulmasta. 
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2.2 Keskeiset käsitteet 

 

Kontekstin tuttuudella tarkoitan tässä opinnäytetyössä tulkin esiymmärrystä ai-

heesta, tilanteesta, henkilöstä tai paikasta, jossa tulkki tulkkaa. Kontekstin tut-

tuuden on mahdollista päästä kehittymään kun tulkilla on mahdollisuus erikois-

tua tiettyihin aiheisiin tai jatkumoiden kautta parantaa ymmärrystään tietyistä 

aiheista. 

 

Laadulla käsitän tässä opinnäytetyössä tulkinkäyttäjän tai tulkin subjektiivista 

kokemusta laadusta, ei tulkkeen oikeellisuutta tai muita tulkkauksen tekniseen 

laatuun liittyviä tekijöitä. Tulkin ja asiakkaan käsitykset laadusta voivat olla eri-

laiset ja yhtä yhteistä määritelmää siitä, mitä tulkkauksen laadulla tarkoitetaan 

onkin vaikea määritellä. Sen lisäksi, että tulkin ja asiakkaan näkemykset voivat 

olla erilaiset, käsitys laadusta ja sen merkityksestä voi vaihdella yksilöittäin. 

Tulkkien tulkkauksen laadun osalta lähtökohtana on, että kun tulkkaus on tulkille 

helpompaa, laatu paranee, mikä on tulkille mieluista ja siten tavoittelemisen ar-

voista. Olettamuksena on myös, että tulkin ammattiylpeyden mukaista on tavoi-

tella mahdollisimman laadukasta tulkkausta. Viittomakielisen asiakkaan näkö-

kulmasta lähtökohtana on tulkkaustilanteen kokonaisuuden laadukkuudessa, eli 

mitä sujuvampi tulkkaustilanne on, sitä laadukkaammaksi asiakas sen kokee. 

Myös Suomen Viittomakielen Tulkit ry korostaa, että vaikka laatumäärittelyssä 

on huomioitava tulkkauspalvelu kokonaisuutena erityisesti tulkkaustilanteen ko-

ettu laatu tulisi nostaa esille (Vallius 2009, 21).  

 

Erikoistumisella viittaan tulkin mahdollisuuksiin keskittyä kehittämään osaamis-

taan tietyillä osa-alueilla tulkkaamalla säännöllisesti määrättyjä aiheita, määrä-

tyissä tilanteissa, määrätyille henkilöille tai määrätyissä paikoissa. Erikoistumi-

sen osalta määritelmän pohjalla on Deaf Professionals and Designated Inter-

preters – tulkkausmalli, jossa erikoistuminen tapahtuu henkilön, ympäristön ja 

käsiteltävien aiheiden perusteella. (Hauser & Hauser 2008, 3.) 

 

 



 

 

11 

 

2.3. Tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millä tavalla tulkin kontekstin tuttuus, 

erikoistuminen tai tulkin ja asiakkaan tuttuus vaikuttavat tulkkauksen laatuun. 

Tarkoituksena on tarkastella kysymystä tarkastelemalla, vaikuttaako viittomakie-

listen asiakkaiden näkökulmasta tulkkauksen laatuun se, että tulkattava kon-

teksti on tulkille tuttu tai tulkki on erikoistunut tiettyyn aiheeseen. Tarkoituksena 

on myös tuoda esiin tulkkien näkökulmaa samaan ilmiöön, eli kokevatko tulkit 

tulkkaamisen onnistuvan paremmin ja siten tulkkauksen laadun olevan parempi 

jos he ovat tulkkaavat kontekstissa, joka on heille tuttu tai aihetta, johon he ovat 

erikoistuneet. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Mitä kirjallisuuden perusteella voidaan todeta kontekstin tuttuuden, erikoistu-

misen, tulkin ammatillisen kehittymisen ja tulkkauksen laadun yhteyksistä? 

 

2. Millä tavoin se, että konteksti on tulkille tuttu vaikuttaa asiakkaiden 

kokemukseen tulkkauksen laadusta? 

 

3. Millä tavoin se, että konteksti on tulkille tuttu vaikuttaa tulkkien 

kokemukseen tulkkauksen laadusta? 

 

Työyhteisöni palautteiden ja omien kokemusteni perusteella ennakko-

oletuksenani on, että yksi syistä siihen, että tulkkauksen laatu koetaan huonoksi 

on se, että tulkkausympäristö ja konteksti on tulkeille vieras. Ennakko-

oletuksena on myös, että mikäli tulkille annetaan mahdollisuus erikoistua tiettyi-

hin aiheisiin, tilanteisiin, henkilöihin tai paikkoihin hänen kontekstiosaamisensa 

pääsee kehittymään. Tällöin hän kykenee siirtymään ammatillisessa kehityk-

sessään eteenpäin ja sekä asiakkaiden että tulkin kokemus laadusta paranee.  
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2.4. Opinnäytetyössä käytetty aineisto 

 

Opinnäytetyössä käytetyistä kahdesta aineistoista yksi on sekundaariaineisto. 

Sekundaariaineistolla viitataan empiiriseen aineistoon, jota tutkija ei itse ole tut-

kimusta varten kerännyt. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 186).  Aineisto 

koostuu Kuurojen Liitto ry:n tulkkisihteerin Maarit Widberg-Palon vuonna 2008 

keräämän haastatteluaineiston suomenkielisistä litteraateista, joista on poistettu 

tunnistetiedot. Widberg-Palo keräsi aineistoa haastattelemalla yhteensä 175 

viittomakielistä tulkinkäyttäjää.  Haastatteluiden aiheena oli tulkkauspalvelut ja 

niiden laatu. Haastattelut järjestettiin sekä yksilö- että ryhmähaastatteluina ja 

teemat tarkentuivat ensimmäisten haastatteluiden yhteydessä. Haastatteluista 

korostuivat teemat: Mitä tarkoittaa tulkkauspalvelun hyvä laatu? (Kokemus väli-

tyksestä, tilauksen sujuvuus, asiakaspalvelu, peruutusmahdollisuudet, palaut-

teen antaminen, saatavuus.) Millainen on sujuva tulkkaustilanne? (Tulkkitoive, 

millainen on hyvä tulkki?) Mihin tilanteisiin tilataan tulkki? Mitä asioita pitäisi 

muuttaa? (Terveisiä Kelalle.)  Haastatelluista 108 oli naisia ja 67 miehiä. Haas-

tateltavien ikäjakauma käy ilmi taulukosta 1. Maantieteellisesti vastaajat olivat 

kymmenestä eri maakunnasta, jakauma käy ilmi kuviosta 1. Yhteenveto tulok-

sista on julkaistu nimellä ”Tulkkauspalvelut viittomakielisten asiakkaiden näkö-

kulmasta”. (Widberg-Palo & Thurén, 2009.) Haastatteluiden aiheet liittyivät siis 

tulkkauksen laatuun, mutta eivät suoranaisesti siihen, miten hyvin tulkki tietää 

tulkattavan aiheen kontekstin tai tuntee asiakkaan, tai onko tulkki erikoistunut 

aiheeseen. Koska aineistossa käsitellään tulkkauksen laatua se soveltuu mie-

lestäni hyvin tämän opinnäytetyön aineistoksi. Koska aineistoa ei ole kerätty 

tätä opinnäytetyötä, vaan eri tarkoitusta varten pidin mielekkäänä ryhtyä tarkas-

telemaan, missä määrin haastateltavat spontaanisti ovat tuoneet esiin konteks-

tin tai tulkin tuttuuden merkitystä tulkkauksen laatuun.  
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TAULUKKO 1: Haastateltujen jakaantuminen maakunnittain 

Maakunta Haastateltavien 

lukumäärä 

Haastateltavien 

lukumäärä % 

Häme 2 1% 

Karjala 1 1% 

Keski-Suomi 25 14% 

Kymenlaakso 2 1% 

Pirkanmaa 7 4% 

Pohjanmaa 18 10% 

Pohjois-Suomi 34 19% 

Savo 12 7% 

Uusimaa 64 37% 

Varsinais-Suomi 10 6% 

Yhteensä 175 henkilöä 100% 

               

 

 

 

KUVIO 1: Haastateltavien ikäjakauma prosentteina (n=175) 

 

 

Toinen aineisto koostuu viittomakielen tulkkien ammattiyhdistyksen, Suomen 

Viittomakielen Tulkit ry:n, Kielisilta-lehdistä vuodesta 2005 alkuvuoteen 2011. 

Lehti on viittomakielen tulkkausalan ainoa säännöllinen julkaisu, johon pyritään 
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keräämään alan ajankohtaista tietoa, sekä tulkkien ja asiakkaiden mielipiteitä. 

Lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Analysoitavia lehtiä oli yhteensä 25 ja 

ne sisälsivät yhteensä 539 kirjoitusta. Muutamat artikkelit oli mahdollista luoki-

tella luonteeltaan lähinnä yhdistystoiminnasta tiedottaviksi mutta pääosin artik-

kelit ja kirjoitukset käsittelivät tulkkausta ja tulkkausalaa eri näkökulmista. Mää-

rään en sisällyttänyt sisällysluettelosta löytyviä ilmoituksista tai mainoksista ker-

tovia otsikoita (kannen kuva, ilmoitustaulu, työpaikkailmoitus, toimintaamme 

tukevat). Muutoin laskin kaikki kirjoitukset mukaan, jotta tutkimusaihetta käsitte-

levien kirjoitusten määrän suhde muihin kirjoituksiin kävisi ilmi.  

 

Opinnäytetyön aineistoksi poimin lehdistä asiakkaan tai aiheen tuttuuden, tai 

erikoistumisen vaikutusta laatuun käsittelevät kirjoitukset. Analysoitujen 25 leh-

den 539 artikkelista löytyi 63 artikkelia, jotka päätyivät tutkimuksen aineistoksi 

(lista artikkeleista liitteenä 1). Näin ollen kaikista lehtien kirjoituksista 11,5% kä-

sitteli laatua ja erikoistumista jollakin tavalla. Kirjoitusten määrä vuositasolla käy 

ilmi taulukosta 2. Vuoden 2011 luku (36,8%) ei ole vertailukelpoinen muiden 

vuosien kanssa, sillä lehtiä oli ilmestynyt vasta yksi. 

 

 

TAULUKKO 2: Kielisillan kirjoitusten yhteismäärä/vuosi määrä ja tutkimusai-

heen mainitsevien kirjoitusten määrä, sekä niiden prosentuaalinen määrä kai-

kista kirjoituksista. 

Vuosi Kirjoituksia  Tutkimusaiheen 

mainitsevia kirjoituksia 

Tutkimusaiheen mainitse-

via kirjoituksia (%)  

vuoden kirjoituksista. 

2005 85 8 9% 

2006 88 5 5% 

2007 85 7 8% 

2008 96 12 12% 

2009 94 14 15% 

2010 72 10 14% 

2011 19 7 37% 

Yhteensä 539 63 100% 
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Alkuvaiheessa kumpikin aineisto luokiteltiin sen perusteella, liittyivätkö kom-

mentit seuraavaan kuuteen teemaan: erikoistumiseen tulkattavan aiheen perus-

teella, tulkin tuttuuden perusteella tai sekä aiheen että tulkin tuttuuden perus-

teella, jatkumoita käsitteleviin kommentteihin, asiakkaan oikeuteen vaikuttaa 

siihen, kuka tulee tulkiksi ja yleisempiin, huonoa laatua tai tulkin sopimattomuut-

ta käsitteleviin kommentteihin. Ajatuksena oli, että tulokset myös esiteltäisiin 

tämän luokittelun mukaisesti. Työn rakenteen oli tarkoitus noudattaa mallia, jos-

sa käsitellään tietoperusta ja tulokset erikseen. Kirjoitusvaiheessa rakenne 

muuttui, koska tuntui luontevalta sisällyttää tulokset tietoperustaan. Luvut 4 ja 5 

ovat näin ollen tuloslukuja, joissa kumpaakin aineistoa kuljetetaan teoriaosuu-

den kanssa rinnakkain siten, että ne ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

 

 

2.5. Tutkimusmenetelmä ja työn toteutus 

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan on laadullinen ja tutkimusote on fenomenologis-

hermeneuttinen. Fenomenologisessa tutkimuksessa keskitytään tarkkailemaan 

ilmiöitä ja tutkimaan ihmisten kokemuksia ja merkityksiä, jotka syntyvät vuoro-

vaikutuksessa todellisuuden kanssa. Fenomenologisen merkitysteorian mukaan 

ihminen on luonteeltaan yhteisöllinen ja merkitykset, joiden kautta hän tarkaste-

lee ympäristöään ovat yhteisöön ja sen kulttuuriin sidottuja. Ne ovat siis yhtei-

söstä nousevia ja intersubjektiivisia, eli samaan yhteisöön kuuluvilla ihmisillä on 

samankaltainen merkitysmaailma. Yksilöiden kokemusten tutkiminen paljastaa 

samalla jotakin yhteistä. (Laine 2007, 29-30.) Opinnäytetyön tarkoituksena on 

tuoda esiin viittomakielisen yhteisön ja viittomakielen tulkkien kokemus konteks-

tin tuttuudesta ja tulkkauksen laadusta. Tarkastelun kohteena olevat viittomakie-

listen kuurojen ja tulkkien voidaan katsoa kuuluvan samaan yhteisöön ja kult-

tuuriin, viittomakieliset kuurot sen ytimeen ja tulkit sen ulkokehään (Jokinen 

2000, 85). He jakavat siten samanlaisen merkitysmaailman. Lähestymällä ai-

neistoa fenomenologisen viitekehyksen kautta aineistosta nousevien yksittäis-

ten näkemysten voidaan katsoa paljastavan jotakin, mikä on yhteisölle yhteistä.  
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Hermeneuttisen tutkimuksen tavoitteena on Laineen (2007) mukaan tehdä tul-

kintojen avulla huomaamattomista tai itsestään selvistä asioista näkyviä, toisin 

sanoen tehdä jotakin jo tunnettua tiedetyksi. Tämän opinnäytetyön tarkoitukse-

na on tehdä laatuun vaikuttavia tekijöitä näkymättömistä näkyviksi tuomalla 

esiin asiakkaiden ja tulkkien kokemuksia laadukkaasta tulkkauksesta ja sen 

suhteesta aiheen, tulkkausympäristön tai asiakkaan tuttuuteen. Hermeneutti-

sessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten välistä kommunikaatiota tai ihmisen il-

maisuja, jotka kantavat merkityksiä. Hermeneutiikka antaa työvälineen tehdä 

merkityksistä tulkintoja ja etsiä niille mahdollisia sääntöjä. Merkityksiä on tulkit-

tava ja ymmärrettävä, sillä ei voi tutkia faktisina, kuten esineitä tai prosesseja 

tutkitaan luonnontieteessä. Hermeneuttinen ja fenomenologinen lähestymistapa 

on perusteltu tässä opinnäytetyössä, jossa tulkitaan osittain sekundaariaineis-

toa, sillä sellaisen tulkinta edellyttää tutkijalta esiymmärrystä aiheesta. Ilman 

esiymmärrystä on vaikeaa, ellei mahdotonta ymmärtää tutkittavan kohteen mer-

kitysmaailmaa. (Laine 2007, 31-33.) Olen toiminut viittomakielen tulkin amma-

tissa noin 14 vuoden ajan, joten tunnen alan ja aiheen. Tulkitsijana minulla on 

siis tarvittava esiymmärrys aiheesta.  

 

Sekä hermeneuttinen että fenomenologinen tutkimus muodostuu kahdesta ta-

sosta. Ensimmäinen taso muodostuu tutkittavien kohteiden elämästä ja esiym-

märryksestä. Toinen taso muodostuu tutkijan tekemästä tutkimuksesta, jossa 

hän tarkastelee ensimmäistä tasoa. Tavoitteena on, että kohde kuvaa omaa 

kokemustaan mahdollisimman luonnollisesti, jonka jälkeen tutkijan tehtäväksi 

jää kohteen esittämien merkitysten löytäminen, reflektointi, tematisointi ja käsit-

teellistäminen. Fenomenologista tai hermeneuttista tutkimusmetodia on vaikea 

kuvata tarkkaan, sillä sen muotoon vaikuttaa aina tutkijan, tutkittavan ja tilan-

teen erityislaatuisuus.  Tutkijan on osattava tehdä tulkintoja ja samalla tiedostaa 

oma ennakkokäsityksensä ja sen mahdollinen vaikutus tulkintaan. Tutkijan on 

myös kyettävä kriittiseen reflektioon ja osattava ottaa etäisyyttä ensitulkintaan-

sa. Kyseenalaistamalla spontaanin ensitulkintansa tutkija pystyy siirtymään seu-

raavalle tasolle, näkemään tutkimuskohteen suhteen asiaan. (Laine 2007, 32-

34.) Opinnäytetyöprosessin edetessä olikin toistuvasti arvioitava omat lähtökoh-

tani suhteessa aineistoon ja varmistettava, että tulkintaani eivät vaikuttaneet 

mahdolliset ennakko-oletukseni.  
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Ryhtyessäni kirjoittamaan opinnäytetyötä siten, että kumpikin aineistoista käy-

vät dialogia toistensa ja tietoperustan kanssa oli välttämätöntä palata aineistoon 

yhä uudelleen. Välillä aineistoa käsiteltiin erillisinä kokonaisuuksina (haastatte-

luaineisto – lehtiartikkelit, tulkit – asiakkaat), välillä ne yhdistyivät eri teemojen 

alle ja toisinaan myös yksittäiset kommentit osoittautuvat tärkeän tiedon kanta-

jiksi. Monet aineistosta nousseista asioista oli mahdollista tulkita kytkeytyvän 

useaan eri asiaan eikä alkuperäisestä teemoittelusta ollut juurikaan hyötyä. Se 

auttoi kuitenkin tutustumaan aineistoon alkuvaiheessa. Kirjoitusvaiheessa oli 

palattava aineistoon ja sitä oli järjesteltävä uudelleen mitä enemmän opin ja 

riippuen mistä näkökulmasta aihetta lähestyin. Tämä on luonnollista hermeneut-

tisessa metodissa, jossa tutkija palaa lähtökohtiinsa aina oivaltamisen ja ym-

märryksen kasvaessa. Samalla muodostuu uusia lähtökohtia ja oivaltamista, 

jonka jälkeen on palattava korjaamaan ja luomaan uusia lähtökohtia. Pikkuhiljaa 

on mahdollista irtaantua itseään koskevista ajatuksista ja tutkimuksen ennakko-

oletuksista ja löytää tutkittavan kohteen aito tulkinta. (Vilkka 2005, 146.) Erityi-

sen haasteelliseksi aineiston analysoinnin teki se, että kirjallisuus ja aineisto 

muodostivat monimutkaisen seitin, jossa kaikki jollakin tavalla liittyi kaikkeen. 

Moni aineistosta löytynyt havainto sopiikin useamman otsikon alle ja lopullinen 

jaottelu on tehty keinotekoisesti siten, että se seuraa opinnäytetyön tietoperus-

tan rakennetta.  
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3 VIITTOMAKIELEN TULKKAUS SUOMESSA 

 

Tässä luvussa esittelen pääpiirteittäin tulkkauspalveluiden historiaa, tulkkien 

ammattikuvan kehittymistä, sekä tulkkauspalveluihin ja tulkkien toimintaan vai-

kuttavia ja niitä sääteleviä säännöstöjä. Tarkoituksena on antaa lukijalle kuva 

siitä, millainen tulkkauspalveluala ja tulkkien ammattikenttä on tutkimushetkellä 

ja mitkä historialliset kehitysvaiheet ovat vaikuttaneet tämänhetkiseen tilantee-

seen. Kuvaamalla ammattikunnan ja tulkkien roolin kehittymisen haasteita ja 

vallitsevan tilanteen pyrin myös tuomaan esiin tulkkauksen laadun kehittymisen 

mahdollisia esteitä. 

 

 

3.1 Tulkkauspalveluiden historia ja tulkkien ammattikuvan kehittyminen 

 

Tulkkien ammattikunta on nuori ja sen kehitys on kulkenut tiiviisti yhdessä asia-

kaskunnan aseman kehityksen kanssa. Tulkkien asiakaskunta ja sen pyrkimyk-

set tasa-arvoon ovat vahvasti vaikuttaneet tulkkien rooliin, tulkkien katsotaan 

jopa toimineen asiakaskuntansa valtaistumisen työkaluina. Valtaistuminen on 

prosessi, jossa yksilön tai ryhmän mahdollisuudet vaikuttaa elämäänsä vaikut-

taviin voimiin (esimerkiksi henkilökohtaisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin tai poliitti-

siin), jonka kautta avuttomuus vähenee ja henkilöllä tai ryhmällä on mahdolli-

suus hallita elämäänsä (Järvikoski ym. 1999, 109-118 Niemelän 2007, 11 mu-

kaan).    

 

Asiakkaiden pyrkimys itsemääräämisoikeuteen on edellyttänyt tulkeilta hyvin 

tiukassa, konemaisessa roolissa pysymistä. (Tate & Turner 2002, 374.) Tulkeille 

onkin asetettu varsin tiukat eettiset ammattisäännöt, jotka ohjaavat tulkkeja 

olemaan hyvin neutraaleja. Asiakkaiden asema on kuitenkin parantunut ja nä-

kökulma tulkkaukseen alkaa vähitellen muuttua. Uudempi tutkimus korostaa, 

että tulkin on mahdotonta olla tilanteessa täysin näkymätön (mm. Wadensjö 

1998, Metzger 1999, Cook 2004, Hauser & Hauser 2008). Asiakkaiden taistelu 

alisteisesta asemasta tasa-arvoon voi siitä huolimatta vaikuttaa heidän asentei-

siinsa ja luottamukseensa tulkkeja kohtaan, jotka kaikesta huolimatta edustavat 

”kuulevaa valtakulttuuria”. Tulkkien ammattikunnan ja tulkin roolin, sekä tulkka-
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uksen laadun kehittymisen kannalta onkin tärkeää avata keskustelua tulkin työn 

ja tulkkauksen luonteesta, tulkkauksen etiikasta, sekä asiakkaiden ja tulkkien 

yhteistyöstä. 

 

Ennen lakisääteisiä ja yhteiskunnan järjestämiä tulkkipalveluita tulkkeina toimi-

vat kuurojen lähiomaiset, kirkon, järjestöjen ja muut kuurojen parissa työskente-

levät. (Salmi & Laakso 2005, 275-276.) Tulkin ammattiroolin kehittymistä tutki-

nut Vatanen (1996) kuvaa tilannetta siten, että kun tulkkausta hoitivat asiakkail-

le tutut henkilöt, tapa tuntui molemmista osapuolista turvalliselta ja pääasiana 

oli asioiden hoituminen. Varsinaisen tulkkauksen säännöt muodostuivat tulkin 

maalaisjärjen ja asiakkaan tarpeiden perusteella ja tulkin rooliin kuului olla myös 

avustaja ja auttaja. (Vatanen 1996, 44.)  

 

Tulkkipalvelut muuttuivat lakisääteiseksi invalidihuoltolain myötä vuonna 1979 ja 

niitä alettiin järjestämään valtion toimesta vuonna 1980. Yhteiskunnan järjestä-

mä tulkkikoulutus käynnistyi vuonna 1983, jonka myötä tulkkien toiminta muuttui 

ammattimaisemmaksi ja tulkkien tehtävänkuva alkoi selkiytyä.  Alkuvaiheessa 

ongelmia aiheutti tosin sekä asiakkaiden että tulkkien epäselvä käsitys tulkin 

ammattiroolista. Tulkkien työolot olivat alkuvaiheessa hyvin haasteelliset. Työtä 

tehtiin pääosin freelance-pohjalta ja työstä maksettiin epäsäännöllisesti. Tästä 

johtuen tulkkien lukumäärä kasvoi hitaasti ja tulkkipula oli suuri. (Salmi & Laak-

so 2005, 279-284.)  

 

Vuosituhannen vaihteessa kuntien, kuntaliitosten, yhdistysten tai säätiöiden yl-

läpitämien tulkkikeskusten asema vakiintui ja tulkkikeskukset olivat vastuussa 

tulkkien välityksestä. Tulkkipula oli kuitenkin vielä suuri ja  tulkkien työoikeudel-

linen asema ja tulkkauksen laatu ongelmallista. Tulkkikeskusten rinnalle perus-

tettiin vuonna 1999 Viittomakielialan Osuuskunta Via, mikä muutti toimintaken-

tän rakennetta. (Selin-Grönlund 2007a, 18.) Tämän myötä luottamus eri toimi-

joiden rinnakkaiseloon lisääntyi, mikä mahdollisti rakenteiden kehittämisen. 

Osuuskunta laajensi toimintaansa ja samalla eri kokeiluin (muun muassa etä-

tulkkaus) ja kehittämishankkeiden kautta pyrittiin parantamaan palveluiden jär-

jestämistapaa sekä tutkimaan palvelun sisältöä ja laatua. Kunnat ryhtyivät myös 

tekemään alueellisia sopimuksia eri palveluntuottajien kanssa. (mts. 11-13.)  
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Toimintaympäristö muuttui uuden vuosituhannen alkaessa nopeasti. Pirkan-

maalla ja Uudenmaan alueilla toteutettiin Stakesin VETURI – hankkeen (2001 – 

2004) innoittamana tulkkipalveluiden keskitetty välitys ja sen yhteydessä palve-

lut kilpailutettiin (Köykkä 2007, 23; Heiskala 2008, 21). Näillä alueilla tulkkien 

edellytettiin toimivan yrittäjinä tai heillä tuli olla työsuhde palveluntuottajaan ja 

näin tulkkien työoikeudelliset ongelmat alkoivat väistyä (Selin-Grönlund 2007a, 

18). Vaikka palvelun käyttö lisääntyi, saatavuus parani. Alueellinen yhdenvertai-

suus lisääntyi ja palvelun tuottaminen muuttui entistä ammattimaisemmaksi. 

Tämän lisäksi toiminnan selkeys ja varmuus lisääntyivät. (HE220/2009.) Viimei-

sin muutos tapahtui tulkkauspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Kelalle 

1.9.2010, mikä muutti tilanteen koko maassa. Kela kilpailutti tulkkauspalvelut 

vuoden 2010 aikana jakaen maan viiteen eri alueeseen kilpailuttaen alueilla 

tulkkauspalveluiden välityksen, välitysjärjestelmän ja tulkkauspalveluiden tuo-

tannon erikseen. (Kansaneläkelaitos 2010a.) Tämänhetkistä järjestelmää ku-

vaan luvussa 3.3. 

 

Tulkin roolista Frishberg (1986) toteaa, että tulkkia on verrattu koneeseen, ikku-

naan, siltaan ja puhelinlinjaan. Kaikki ovat tavallaan sopivia ilmauksia, mutta ne 

kieltävät sen tosiasian, että tulkki on myös inhimillinen olento. (Frishberg 1986, 

Vatasen 1996, 26 mukaan.) Tulkin neutraaliutta on siis pohdittu jo pitkään.  Wit-

ter-Merithew (1986) on jakanut tulkin roolin kehittymisen neljään malliin: helper 

(auttaja), conduit (välittäjä), communication facilitator (kommunikaation mahdol-

listaja/edistäjä) ja bilingual, bicultural specialist (kaksikielinen, kaksikulttuurinen 

asiantuntija). Auttajalla viitataan aikaan, jolloin tulkkeina toimivat muut kuin tul-

kit. Ammatillisuuden kehittyessä tulkkausta alettiin kuvailemaan kone-metaforan 

avulla (conduit-malli). Ongelmia koettiin tässä vaiheessa laadun suhteen ja tulkit 

koettiin kylmiksi ja etäisiksi. Vähitellen siirryttiin kommunikaation edistämisnä-

kökulmaan, joka ei kuitenkaan Royn (1989) mukaan eroa juurikaan välittäjä-

mallista. Kaksikielisessä ja –kulttuurisessa asiantuntijamallissa huomioidaan 

myös tilanteen ja kulttuurin vaikutukset tulkkaustilanteeseen. (Witter-Merithew 

1986, Roy 1989, Metzgerin 1999, 22 mukaan.) 
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Historiallisista syistä konemalli pohjaa asiakkaan itsemääräämisoikeuteen ja 

sen on nähty olevan asiakkaan valtaistumisen mahdollistava työkalu (Tate & 

Turner 2002, 374). Tällaisessa mallissa tulkki ei mitenkään osallistu tilantee-

seen vaan ainoastaan välittää viestit sellaisenaan (Selin-Grönlund 2007b, 24). 

Vielä 2000-luvulla näkemystä tulkista neutraalina välittäjänä on tuotu esiin myös 

Suomessa. Esimerkiksi Hynynen, Pyörre ja Roslöf (2003) toteavat, että vanha 

sanonta tulkin hajuttomuudesta ja mauttomuudesta ei pidä täysin paikkaansa 

mutta kokevat kuitenkin, että sanonnassa on tiettyä oikeellisuutta. He kuvaavat 

tulkin roolia seuraavasti:  

 

”Tulkin tulisi olla mahdollisimman näkymätön välittäjä kahden eri 

kielen ja kulttuurin välillä. Hän ei voi esittää tulkkaustilanteessa 

omia mielipiteitään. Tulkin tulee olla puolueeton kaikkia osapuolia 

kohtaan ja siirtää omat tunteensa sivuun vaikeissakin tilanteissa. 

Hänellä on vastuu kielen kääntämisestä. Muut tilanteessa mukana 

olevat huolehtivat tilanteen sujumisesta kokonaisuudessa.”  

 

He näkevät toki luonnollisena sen, että tulkki tulee tilanteeseen omana itsenään 

ja saa esimerkiksi pukeutua persoonansa mukaisesti tai kertoa tulkin roolista ja 

toiminnasta tarvittaessa. Itse tulkkauksen suhteen keskeistä on silti se, että 

tulkki pyrkii pysymään neutraalina kielen välittäjänä. (Hynynen ym. 69-70.)   

 

On mahdollista, että muuhun kuin kone-malliin pohjautuvaan tapaan siirtyminen 

on vaikeaa, koska pelätään muunlaisten mallien uhkaavan asiakkaan itsemää-

räämisoikeutta ja että asiakkaat kokevat ne holhoaviksi. Ajan kuluessa on Taten 

ja Turerin (2002) mielestä kuitenkin syntynyt tilanne, jossa tulkkauksesta puhu-

taan tavalla, joka ei tosiasiassa pidä paikkaansa. Paine erottaa tulkin ammatti 

sosiaalityöstä ja tulkki auttajasta kone-mallin avulla on tähän saakka estänyt 

tulkin ammattia kehittymästä. Tämä paine vaikuttaisi kuitenkin hellittäneen ja 

vähitellen on mahdollista ryhtyä keskustelemaan ja kehittämään tulkkien roolia.  

(Tate & Turner 2002, 374.) Toisaalta Selin-Grönlund tuo esille, että tulkkien luo-

puessa kone-mallista ja ammatillistumisen kehittyessä vallan jännite tulkkien ja 

asiakkaiden välissä on lisääntynyt (Selin-Grönlund 2005, 9). Tämä on voinut 

vaikeuttaa uudempien mallien käsittelyä ja hidastaa kehitystä. 
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3.2 Keskeisin tulkkauspalveluita säätelevä lainsäädäntö ja normisto 

 

Viittomakielen tulkkausalaa ja tulkkien toimintaa ohjaavat useat asiakirjat. Uusin 

näistä on syksyllä 2010 voimaan tullut Laki vammaisten tulkkauspalveluista 

(133/2010), eli tulkkauspalvelulaki, joka ohjaa koko palvelun järjestämistä. En-

nen tulkkauspalvelulain voimaantuloa tulkkauspalveluiden toteuttaminen tapah-

tui pääosin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

annetun lain (vammaispalvelulaki) perusteella. Tulkkauspalvelulaki on luonteel-

taan toissijainen. Tulkkausta tulee järjestää opetuksessa perusopetuslain, lukio-

lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain pohjalta. Hallintolain perusteel-

la järjestetään tulkkauspalveluita kun kyseessä on viranomaisaloitteinen asia. 

(HE220/2009.) 

 

Toinen asiakirja, joka tullessaan voimaan tulee vaikuttamaan myös viittomakie-

len tulkkausalaan, on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. 

Suomi allekirjoitti sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan maaliskuussa 2007, mutta 

ei ole sitä vielä ratifioinut. Ratifiointi edellyttää useita lainmuutoksia ja itsenäisen 

valvontamekanismin olemassaoloa ja näiden toimenpiteiden toteuttaminen vie 

aikansa.  Tämä merkitsee, ettei sopimus vielä ole Suomea sitova. (YK:n vam-

maisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Sarvi & Konttisen 2009, 3-

4 mukaan.)  

 

Sopimuksessa korostetaan saavutettavuutta ja esteettömyyttä artiklassa 9, jon-

ka kohdassa 2e) edellytetään koulutettujen viittomakielen tulkkien käyttöä. Myös 

artikla 27, joka käsittelee työtä ja työllistymistä voi vaikuttaa tulkkausalaan. Ar-

tiklan kohdassa i) korostetaan, että vammaisia henkilöitä varten tehdään työpai-

kalla kohtuulliset mukautukset, jota voidaan mahdollisesti soveltaa tulkkauk-

seen. Riskinä on tosin, että käytäntö entisestään huonontaisi viittomakielisten 

työnsaantimahdollisuuksia. Tiedossa on tapauksia, joissa työnantaja on kieltä-

nyt tulkkauksen tai rajoittanut sitä vaikka ei olisi joutunut itse kustantamaan 

tulkkausta (Kuurojen Liitto ry 2010, 47). Keskustelu tällä hetkellä viittaisi kuiten-

kin siihen, että koulutettujen viittomakielisten kuurojen asiantuntijapalvelut ovat 

joissakin tapauksissa työnantajalle niin arvokkaita, että työnantaja on halukas 
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maksamaan tulkkauksesta ja tulkkaus voidaan nähdä kohtuullisena mukautta-

misena (Hauser & Hauser 2008, 4) 

 

Lainsäädännön lisäksi tulkkien ammattikuntaa ja yksittäisiä tulkkeja ohjaa viit-

tomakielen tulkin ammattisäännöstö. Tulkit noudattavat myös asioimistulkin 

ammattisäännöstöä, vaikka se ei ole viittomakielen tulkkeja varsinaisesti sitova. 

Näiden tarkoituksena on määritellä tulkin toimenkuva ja raamit työlle. Ammatti-

säännöstö määrittelee tulkin toimenkuvan ja antaa työlle raamit, joiden sisällä 

tulkki voi tehdä ratkaisunsa. Se sallii myös joustavuuden toimia eri tilanteissa. 

(Hynynen, Pyörre & Roslöf 2003, 13.)  

 

Viittomakielen tulkkien ensimmäiset eettiset ohjeet julkaistiin vuonna 1982. Tä-

mänhetkinen ammattisäännöstö (Liite 2) on ollut voimassa vuodesta 1996 ja 

sitä on päivitetty vuonna 1999 ja 2005. Se on kuitenkin pysynyt sisällöltään hy-

vin samankaltaisena kuin alkuperäinen säännöstö. (Tulkkitoiminnan yhteistyö-

ryhmä 2008.) Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö sitoo kaikkia tulkkirekiste-

riin merkittyjä tulkkeja. Tulkkirekisteriä ylläpitävät Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto 

ry, Suomen Kuurosokeat ry ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry.  Säännöstön 

noudattamista seuraa tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä, jonka ryhtyy rikkomusten 

sattuessa tarvittaessa säännöissään määriteltyihin toimenpiteisiin. (Suomen 

Viittomakielen Tulkit ry, 2011a.) Tulkkirekisterillä tai tulkkitoiminnan yhteistyö-

ryhmällä ei kuitenkaan ole virallista statusta ja niiden tulevaisuutta selvitetään 

parhaillaan (Thurén 14.2.2011, henkilökohtainen tiedonanto). 

 

Ammattieettisten sääntöjen lisäksi asioimistulkkauksen puolella on luotu asioi-

mistulkin ammattisäännöstö ja sitä selittävä ohjeistus (Suomen Viittomakielen 

Tulkit ry 2011b & 2011c). Vaikka tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä ei ole määritel-

lyt näitä virallisesti viittomakielen tulkkeja sitoviksi, ne toimivat yleisohjeena ja 

keskustelun pohjana varsinaista ammattisäännöstöä uudistettaessa. Sama kos-

kee oikeustulkkauksen eettisiä sääntöjä ja niitä selvittäviä  oikeustulkkausohjei-

ta. (Roslöf ym. 2003, 21.) 

 

Tulkkauksen luonteen kuvaaminen välittävänä ja neuvottelevana toimintana ja 

neutraaliuden olemassaolon kyseenalaistaminen (Wadensjö 1998; Metzger 
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1999; Hauser & Hauser 2008) haastavat useita olemassa olevista säännöistä. 

Keskustelua tulkkauksen etiikasta ja eettisten ohjeiden päivityksestä onkin käyty 

jo muutaman vuoden ajan, esimerkkejä löytyy muun muassa monissa Kielisilta-

lehden artikkeleista (esimerkkeinä Kielisilta 2/2008; Kielisilta 4/2008; Kielisilta 

2/2010). Viimeisenä päivitystarpeen todennut Kalela (2010) toivoo lisää eettistä 

keskustelua, mutta myös keskustelua tulkin ammatista, roolista, vallasta ja tul-

kin ja asiakkaan yhteistyöstä (Kalela 2010, 7).  

 

 

3.3. Tulkkauspalveluiden toteutus 

 

Tulkkauspalveluiden toteuttamistapa on muuttunut merkittävästi viimeisen vuo-

den aikana. Suurin muutos on tapahtunut tulkkausten välityksen osalta. Vuonna 

2010 voimaan tullut tulkkauspalvelulaki (133/2010) määrittelee lain toimeenpa-

nijaksi, eli tulkkauspalveluiden järjestämisestä vastaavaksi tahoksi Kansanelä-

kelaitoksen. Kansaneläkelaitos on ulkoistanut palveluiden tuotannon ja toteutti 

vuoden 2009 kevään ja kesän aikana palvelutuottajien kilpailutuksen. Kilpailu-

tuksessa kilpailutettiin erikseen kuulo- ja kuulonäkövammaisten ja puhevam-

maisten tulkkauspalvelut. Kilpailutus toteutettiin kolmessa osa-alueessa: tulkka-

uksen välitykseen käytetty välitysohjelma, alueellisesti keskitettävien välityskes-

kusten välityspalvelut ja tulkkauspalveluiden tuotanto. Kilpailutuskausi on vuo-

den 2010 syyskuun alusta vuoden 2012 loppuun. (Kansaneläkelaitos 2010a.) 

 

Tällä hetkellä viittomakielen tulkkauksen osalta tulkkausten välitys toimii keski-

tetysti siten, että maassamme tulkkauksia välittää viisi alueellista välityskeskus-

ta. Kilpailutukseen osallistuneiden tulkkauspalveluiden tuottajien määrä vaihte-

lee Pohjois-Suomen yhdestätoista Lounais-Suomen 28 välillä. Osa palvelun-

tuottajista tuottaa palveluita ainoastaan yhdellä alueella, osa toimii useammalla 

tai kaikilla kilpailutusalueilla. (Kansaneläkelaitos 2010a.) 

 

Keskitetty välitys välittää tulkit asiakasprofiilien pohjalta. Tulkeille ja asiakkaille 

on luotu omat asiakasprofiilinsa ja niiden sisältämien tietojen pohjalta asiakkaille 

etsitään kilpailutusjärjestystä noudattaen sopiva tulkki. Asiakkaan lomakkee-

seen (liite 3) asiakas määrittelee omaa kommunikaatiotaan koskevat tiedot (mi-
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tä kieltä asiakas käyttää), vastaanottamaansa kommunikaatioon liittyvät tiedot 

ja mahdollisen opastus- tai avustustarpeensa. Tämän lisäksi lomakkeesta löytyy 

kohta lisätietoja (esimerkiksi tulkkaustilanteisiin liittyvät erityistä huomiota vaati-

vat seikat ja tarpeet). 

 

Tulkin profiilissa (liite 4) tulkki ilmoittaa tekeekö yleistulkkausta, opiskelutulkka-

usta tai kirjoitustulkkausta ja mikäli tekee, tekeekö perus- tai vaativan tason 

tulkkauksia ja paritulkkausta. Hänen tulee myös ilmoittaa mitä kommunikaatiota 

tuottaa ja mitä vastaanottaa. Lomakkeeseen merkitään erityisosaamisen osalta 

se, pystyykö tulkki tekemään oikeus-, teatteri-, tai opiskelutulkkausta, seminaa-

ri- ja kongressitulkkausta, viittomaan kansainvälisesti tai toimimaan muissa vaa-

tivissa tilanteissa. Muiden erityispiirteiden osalta tulkki voi ilmoittaa, tekeekö hän 

opastuksia, kuvailutulkkausta tai muuta erityistä. Hän voi myös ilmoittaa rajoi-

tuksista (mikäli ei tee uskonnollisia tulkkauksia, onko asiakaskunnassa omaisia 

tai muuta erityishuomiota vaativaa). 

 

Kelan välityskeskuksen mukaan asiakkaalle pyritään välittämään asiakkaalle 

parhaiten sopiva tulkki tilauksen perusteella, huomioiden kilpailutusjärjestys. 

Mikäli kyseessä on esimerkiksi työpaikkatulkkaus, valintaa voi mahdollisesti 

ohjata tulkilta odotettava erityisosaaminen tai asiakkaan esittämä toive tietyn 

nimetyn tulkin käyttämisestä. Tilaus voidaan välittää jatkumona jos se on perus-

teltua. Tällaisia ovat esimerkiksi kuurosokeiden viikonlopputapahtumat, kuntou-

tus- tai muut vastaavat kurssit, rippileirit tai ulkomaanmatkat, jotka siis muodos-

tavat selkeän kokonaisuuden. Tietyissä, erityisen alan hallintaa vaativissa jatku-

vissa tulkkauksissa voidaan välittää tulkkaus jatkumona tietyille palveluntarjoajil-

le tai tulkeille ja pyrkiä siihen, että paikalle saadaan mahdollisimman usein sa-

ma tulkki. Tulkkirinkejä perustetaan ainoastaan asiakkaan kommunikaatioon 

perustuvilla syillä, käytännössä rinkejä on  puhevammaisilla ja kuurosokeilla. 

Välityskeskus sijoittaa tilaukset avatuille tulkkiresursseille ja niistä kieltäytymi-

sen tulee tapahtua viittomakielen tulkin ammattieettisiin sääntöihin perustuvasta 

syystä. (M. Savonsalmi 4.4.2011, henkilökohtainen tiedonanto.) 
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4. TULKKIEN AMMATTITAIDON KEHITTYMINEN  

 

Tässä luvussa tuon esiin eri lähtökohtia tulkkauksen laadun tarkastelulle. Ku-

vaan luvussa 2.4 esitellyn aineiston perusteella aineiston ja tutkimustiedon vuo-

ropuhelun kautta ymmärtämisen, praktisen tiedon ja asiantuntijuuden kehittymi-

sen vaikutusta tulkkauksen laatuun. Laadulla tarkoitan asiakkaiden ja tulkkien 

subjektiivista kokemusta tulkkauksen laadusta. Tarkoituksena on antaa lukijalle 

kuva siitä, millaiset asiat vaikuttavat tulkkien taidon ja asiantuntijuuden kehitty-

miseen ja näin ollen asiakkaan kokemaan tulkkauksen hyvään laatuun.  

 

 

4.1 Tulkkaus ymmärtämisenä ja tulkintana  

 

Tulkkien työssä keskeistä on ymmärtää ja kääntää merkityksiä kieleltä toiselle. 

Ymmärtämistä ja tulkitsemista tutkiva hermeneutiikka muodostaa yhden työväli-

neen, jonka avulla on mahdollista tarkkailla tulkkauksen laatua.  

 

Hans-Georg Gadamer (1990) kuvaa hermeneutiikkaa yleisenä ymmärtämisen 

oppina, teoriana jonka tarkoituksena on selittää ihmisen kykyä ymmärtää ilmiöi-

tä. Gadamerin näkökulman pohjalla on vahvasti praktinen tieto (tai hiljainen tie-

tämys), jota käsittelen luvussa 4.3. Gadamerin mukaan ihmisten ymmärrys 

muotoutuu eri ymmärryshorisonttien kohtaamisten kautta. Hermeneutiikan pe-

rinteisessä käsityksessä kohtaaminen tapahtuu tekstin ja tekstin tulkitsijan välil-

lä, mutta Gadamerin mielestä kyseessä voi myös olla toinen ihminen. Ymmär-

rys syntyy tutustumalla ja tulkitsemalla kohdetta, eli toisen ihmisen kieltä, kult-

tuuria ja psyykettä. (Gadamer 1990 Svenaeuksen 2009, 21-22 mukaan.)  

 

Hermeneutiikan tavoitteena on selvittää miten ihmisten keskinäinen ymmärtä-

minen on mahdollista ja miten sitä voidaan edistää ymmärtämällä ihmisten toi-

mintaa, perinteitä ja kulttuuria. Ymmärtäminen tapahtuu tulkinnan avulla silloin, 

kun ihmiset ovat keskinäisessä kanssakäymisessä. Tulkintojen kautta merkityk-

set selkiytyvät vähitellen. Jos tulkitsijan kanssakäyminen tapahtuu hänelle vie-

raassa ympäristössä, hän joutuu tulkitsemaan ja siten muodostamaan merkityk-

siä ensisijaisesti omien ennakkokäsitystensä (ymmärryshorisonttinsa) pohjalta. 
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Tutustuessaan uuteen ympäristöön tulkitsijan on helpompi oppia erottamaan 

oma taustansa tilanteessa jossa hän on, vaikka hänen on mahdoton koskaan 

täysin irtaantua omista lähtökohdistaan. Hänen on kuitenkin mahdollista luoda 

uusi käsitys omasta asemastaan ympäristössä. (Pietarinen & Poutanen 1998, 

25-26.) Hermeneutiikka voikin mielestäni käyttää viitekehyksenä kun pyritään 

kuvailemaan tulkkauksen haasteellisuutta silloin, kun tulkki toimii hänelle vie-

raassa ympäristössä, sillä ympäristön ja sen sisältämien merkitysten hahmot-

tamisella on tulkin ammatissa keskeinen merkitys.  

 

Vieraiden ympäristöjen ja ymmärryshorisonttien kohtaamisen, ymmärtämisen ja 

tulkkaamisen haasteellisuus kävi ilmi myös aineistosta. Tulkkien joutuessa jat-

kuvasti uusiin tilanteisiin he kokivat, joutuvansa käyttämään energiaa uusien 

ympäristöjen hahmottamiseen, mikä vuorostaan muodostaa esteen syvälliselle 

ymmärtämiselle ja laadukkaalle tulkkaukselle. Kielisilta – lehdistä koostuvassa 

aineistossa Ala-Sippola (2009) kuvasi kokemusta seuraavasti:  

 

”Sen sijaan, että tulkki voisi perehtyä aiheeseen ja kartuttaa tieto-

aan tulkkaamalla toistuvasti samassa paikassa, häntä heitellään 

sinne tänne lyhyelläkin varoitusajalla. Tulkki heitetään syvään me-

reen ilman happilaitteita. Tällöin syvälle uuteen maailmaan sukel-

tamisen sijaan tulkki jää snorklaamaan pinnalle ja yrittää tihrustaa, 

mitä pohjalla tapahtuu.” (Ala-Sippola, 2009/3, 15.)  

 

Laine (2006) taas totesi, että tulkin toimintaan vaikuttavat sekä omat että tulkat-

tavien viitekehykset, eli kokemukset ja taustatieto aiheesta (Laine 2006/4, 26-

28). Saman toi esiin Nisula (2008): 

 

”On sanottu, että tulkkien tulisi olla melkeinpä ajatusten lukijoita, sil-

lä laadukas tulkkaus on mahdollista vasta syvätason ymmärtämi-

sen jälkeen. Monessa kohdassa tulkkaus voi mennä harakoille, sillä 

viestin ymmärtämiseen vaikuttavat niin tilanteessa käytetty sanasto, 

kielioppi, esitystapa, viestin motiivit, konteksti kuin tulkin elämänko-

kemuskin” (Nisula 2008 Timgrenin 2008/4, 9-11 mukaan.)  
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Aineistossa todettiin myös, että tulkit tulkkaavat paljon sellaisissa tilanteissa, 

joissa asiakkaat käyttävät arkista rekisteriä, mikä on erityisen haasteellista. Ar-

kisessa rekisterissä tietoa välitetään tavalla, joka edellyttää taustatietoa asiasta. 

Mikäli taustatietoa asiasta ei ole, vastaanottaja joutuu itse päättelemään tieto-

aukot. (Laine 2007/1, 30-31.) Erityisen haasteellisina tuotiin esiin tilanteet, jois-

sa tulkki on ainoa ensikertalainen ja häneltä puuttuu laajempi viitekehys. Muille 

tilanne on osa jatkumoa ja tutut asiat liittyvät edellisiin, jolloin viittaukset ovat 

epämääräisempiä kuin jos osallistujat eivät jaa taustatietoa entuudestaan. 

(Wainio 2008/2, 13.) Tulkatussa tilanteessa tulkintoja tehdään ja ymmärtämistä 

tapahtuu useamman henkilön tiedon ja ymmärryshorisonttien kohtaamispis-

teessä. Hermeneuttisesta näkökulmasta tulkintojen tekeminen ja ymmärtäminen 

tilanteessa, jossa tulkki liikkuu vieraalla maaperällä, vaikuttaisi olevan sekä asi-

akkaiden että tulkkien näkökulmasta hyvin haastavaa erityisesti silloin, kun tulk-

ki on ainoana uutena osapuolena tilanteessa.  

 

 

4.2.Tuttu aihepiiri, asiakas tai tulkki 

 

Selin-Grönlund (2007), joka on tutkinut tulkin roolia korostaa, että tulkki on aina 

tilanteessa läsnä ja tuo tilanteeseen omat taustatietonsa. Hän pohtii tulkin työtä 

käyttämällä pohjana Bereiterin (2002) kuutta tiedon muotoa: ilmaistavissa oleva 

tietoa, implisiittistä ymmärtämistä (jota myös usein kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi 

eli tiedoksi, joka on kokemuksen kautta saatua ja vaikeasti selitettävissä), ta-

pahtumatietoa, vaikutelmatietoa, taitoa ja toiminnan säätelyyn liittyvä tietoa (Be-

reiter 2002 Selin-Grönlundin 2007b, 40 mukaan). Selin-Grönlund on kuvannut 

tulkkauksen haasteellisuutta esittämällä, että jokainen ihminen tuo mukaansa 

kohtaamistilanteeseen jokaista edellä mainittua kuutta eri tietoa. Kahden henki-

lön kommunikaatiotilanteessa 12 erilaista tietoa kohtaavat ja osapuolten on 

osattava löytää yhteinen, jaettu tiedon kenttä. Kun yhtälöön lisätään lisää ihmi-

siä, kohtaavien tietojen määrä myös nousee. Mitä suurempi määrä tietoa koh-

taa on luonnollista, että myös tulkin työ muuttuu haasteellisemmaksi. Selin-

Grönlund vertaa sen lisäksi tilanteen osallistujia prismoiksi, joiden liikettä ja hei-

jastusta ei voi ennustaa, jolloin tulkintaa on vielä hankalampaa tehdä. (Selin-

Grönlund 2010.) 
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Ympäristön ja ihmisten tuttuus toistui aineistossa erityisesti ja työelämä- ja opis-

kelutulkkausta käsittelevissä kirjoituksissa ja asiakkaiden kommenteissa. Yhtei-

sen viitekehyksen hyöty oltiin aineiston mukaan todettu ja koettu eteenkin opis-

kelutulkkauksen puolella. Tieto siitä, että tulkit tuntevat tulkkaustilanteen kon-

tekstin, (luokan, muut oppilaat ja heidän viittomansa, missä mennään, asiak-

kaan viittomistyylin) antaa luottamuksen siihen, että tulkit tulkkaavat oikein. 

(Sjöroos 2009/2, 9.) Työelämätulkkauksen yhteydessä tuotiin niin ikään esiin 

se, että vaikka tulkki on hyvinkin ammattitaitoinen, ympäristön vieraudella on 

vaikutus tulkkauksen laatuun: 

 

”Tulkki, joka tuntee työyhteisön jäsenet ja työkulttuurin, tekee to-

dennäköisesti tilanteeseen sopivampia tulkkauksia kuin yhteisössä 

vieras, vaikkakin muuten ammattitaitoinen tulkki. Työpaikan tavoit-

teiden ymmärtäminen, asiasisältöjen ja tapahtumaketjujen tuntemi-

nen, erityisalojen sanaston ja kielenkäytön hallinta sekä sosiaalis-

ten roolien hahmottaminen edesauttavat kaikki asianmukaisen tulk-

kauksen onnistumista.” (Laine & Hannola 2009/3, 14.) 

 

Samassa yhteydessä Laine ja Hannola (2009) totesivat, että mikäli työpaikalla 

tapahtuva tulkkaus toteutetaan asioimistulkkauksena ja tulkit usein vaihtuvat, 

tulkkien on mahdotonta luoda kokonaisvaltaista kuvaa työpaikasta. Monia töitä 

tehdään kuitenkin keskustelemalla ja myös monen viittomakielisen työhön kuu-

luu jatkuva kanssakäyminen sekä asiakkaiden että kollegojen kanssa, jolloin 

työyhteisön ja työn sisällön tunteminen on edellytys onnistuneelle tulkkaukselle.  

Mikäli tulkilla ei ole kokonaisvaltaista kuvaa työpaikasta ja hänellä sen lisäksi on 

heikosti valmistautumismahdollisuuksia, järjestelmä ei luo edellytyksiä onnistu-

neelle tulkkaukselle, josta loppujen lopuksi kärsii ensisijaisesti viittomakielinen 

työntekijä. (Laine & Hannola 2009/3, 14.) Myös Ala-Sippola totesi aineistossa, 

että jos tulkki pääsee perehtymään alaan, tutustumaan henkilöihin ja tekemään 

yhteistyötä heidän kanssaan, tulkki voi hoitaa työnsä laadukkaammin (Ala-

Sippola 2009/3, 15).  
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Tulkkisihteerin haastattelemat tulkinkäyttäjät olivat monessa yhteydessä kiinnit-

täneet huomiota samaan asiaan. Eräs kertoi haaveenaan olevan omat ”vakitul-

kit”, jotka tuntisivat hänen työympäristönsä. Muutamat toivat esiin sen, että jat-

kuvasti vaihtuville tulkeille on työlästä joutua aina selittämään asiat ja niiden 

yhteydet uudelleen. Asiakkaat toivatkin esiin jatkumoiden merkityksen tulkkauk-

sen laadussa. He toivoivat, että tulkiksi esimerkiksi kokouksiin, harrastuksiin, 

lääkärikäynneille tai muihin toistuviin tilanteisiin tulisi sama tuttu tulkki, joka on jo 

perehtynyt asiaan. Eräs asiakkaista kuvasi sitä, miten vaihtuvat tulkit, joille kon-

teksti on vieras voi vaikuttaa tilanteen epäonnistumiseen:  

 

”Minusta on tyhmää, että aina tulee eri tulkit. Joudun yhä uudelleen 

selittämään [alastani] asioita ja usein en ymmärrä mitä tulkkaavat 

kun ovat itsekin asioista pihalla. Harmittaa, kun tein koko koulutuk-

sen yhtenä tilauksena ja olisin toivonut, että suunnilleen samat tulkit 

olisivat olleet paikalla, edes yksi heistä.” 

 

Ymmärtämiseen on voinut vaikuttaa muun muassa tulkkauksessa tapahtuvan 

poisjätön määrä. Napier ja Barker, jotka ovat tutkineet tulkkauksen aikana ta-

pahtuvaa poisjättöä (engl. omission) esittävät, että poisjätön määrään vaikuttaa 

(lisäävästi) sekä tilanteen konteksti että aihepiirin tuntemus (Napier 2005, 94). 

Kun tulkki tietää ja tuntee tilanteen ja aihepiirin, poisjättöjä on näin ollen vä-

hemmän ja tulkkaus tekniseltä laadultaan parempaa.  

 

Tulkkauksen laatuun, tulkin tuttuuteen ja tulkkien vaihtuvuuteen liittyviä mahdol-

lisia ongelmia puhutulle kielelle tulkkaamisen näkökulmasta toi aineistossa esiin 

Vesamäki (2005). Hän pohti sitä, että kun asiakas on tottunut tuttuun tulkkiin, 

joka aina ymmärtää häntä vaivattomasti, syntyy tulkin vaihtuessa helposti on-

gelmia. Uusi tulkki, joka ei ole perehtynyt asiaan ja asiakkaaseen ei välttämättä 

ymmärräkään asiakasta eikä tulkkaus ole sujuvaa. (Vesamäki 2005/4, 4). Sa-

maa ilmiötä kuvaavat Hauser & Hauser työelämätulkkauksen osalta. He esittä-

vät, että läheisen ja jatkuvan yhteistyön kautta tulkki ja asiakas pystyvät kehit-

tämään tietynlaisen ”ajatustenlukutaidon”. Tämä on mahdollista silloin, kun tul-

killa on niin vahva osaaminen asiakkaansa työstä ja toiminnasta, että hän osaa 

ennakoida asiakkaansa ajatukset. (Hauser & Hauser 2008, 10.)  
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Toive tutusta tulkista, joka osaa ja tietää asiakkaan asian ja kommunikointitavan 

tuotiin esiin suurimassa osassa haastatteluita. Monet kiinnittivät huomiota sii-

hen, että vieraiden tulkkien kanssa tulkit eivät ymmärrä, eikä suomen kielelle 

tulkkaaminen näin ollen suju. Usea haastateltava koki joutuneensa noloon tilan-

teeseen, koska tulkin puheella on suuri vaikutus siihen, millaisen ensivaikutel-

man kuuleva osapuoli viittomakielisestä henkilöstä muodostaa. Epäonnistuneen 

kokemuksen kuvasi eräs haastateltavista seuraavasti: 

 

”Kun esitän asiani, minulla on asia valmiiksi mielessäni. Kun tulk-

kaus tökkii, ajatus katkeaa ja kuulijat saavat minusta kuvan, etten 

tiedä mistä puhun. On erittäin tärkeää, että tulkki tuntee minut ja 

minä tunnen tulkin tyylin. Sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää.” 

 

Onnistunutta tilannetta opiskelutulkkauksen puolella puolestaan kuvattiin näin:  

 

”Nyt on ihanaa, että käytössäni on vain kaksi opiskelutulkkia: he 

tuntevat luokan, opiskelijoiden ja oppilaiden viittomat ja tietävät 

missä mennään. Tulkit myös oppivat tuntemaan viittomistyylini niin 

hyvin, että voin huoletta luottaa heihin: he kyllä tulkkaavat oikein.” 

(Sjöroos 2009/2, 9) 

 

Tutun tulkin suhteen asiakkaat olivat tosin samalla hieman varuillaan ja korosti-

vat, että on tärkeää tehdä ero tutun, usein käytetyn tulkin ja tulkkiystävän välillä. 

Eräs haastateltava kertoi, että mikäli esimerkiksi lääkäriin tulee tulkiksi liian tuttu 

henkilö, hän jättää kertomatta asioita lääkärille ja tilaa myöhemmin uuden ajan 

toivoen, että paikalle tulee toinen, vieraampi tulkki. Toinen kertoi, että tulkki jota 

tapaa myös muissa sosiaalisissa tilanteissa (esimerkiksi yöelämässä) on hy-

väksyttävä kokouksissa, mutta  ei henkilökohtaisissa asioissa. Ongelmalliseksi 

tilanteen teki sen, että asiakkaat eivät saa tietää etukäteen, kuka tulkiksi on tu-

lossa. Ratkaisuehdotuksena asiakkaat toivoivat saavansa tietää tulkin nimen 

etukäteen, mutta korostivat myös tulkkien vastuuta. Tulkkien oli asiakkaiden 

mielestä tärkeä osata kieltäytyä tulkkauksista, joissa asiakkaana on henkilö, 

johon tulkilla on liian läheinen suhde. 



 

 

32 

 

 

Aineistossa tulkin ja asiakkaan välistä läheistä suhdetta ja sen hyötyä esiin tuo-

nut Hannola (2009) pohti, että saman, tietyn tulkin käyttäminen esimerkiksi kai-

kissa raskausajan tutkimuksissa edesauttaa tulkkauksessa, sillä asiakkaan ja 

tulkin väliin muodostuu luottamussuhde. Tuttu tulkki voi myös helpottaa neuvo-

lahenkilökunnan näkökulmasta, sillä mikäli tulkki tuntuu vieraalta, voi olla han-

kala saada kontaktia viittomakielisiin asiakkaisiin. Hän toi kuitenkin samalla 

esiin eettiset kysymykset ja mahdolliset ristiriidat. Esimerkki tuo varsin hyvin 

esiin tämänhetkisen ajatustavan joka vieroksuu ajatusta siitä, että tulkki ei olisi-

kaan täysin neutraali: 

  

”Toisaalta toimiminen tulkkina asiakkaalle koko raskausajan tuo 

esiin ammattieettiset kysymykset. Tulkki saattaa kiintyä lapseen tai 

luoda ystävyyssuhteen vanhempiin. Miten käy puolueettomuuden? 

Meneekö perheen tilanteessa myötäeläminen tasa-arvoisen kielen 

välittämisen edelle?” (Hannola 2009/1, 12-13.) 

 

Kaiken kaikkiaan aihepiirin, asiakkaan ja tulkin tuttuuden katsottiin kuitenkin 

edistävän tulkkauksen laatua. Tulkkauksen laadun suhdetta kontekstin ymmär-

tämisen on mahdollista kuvata kuvion 2 avulla: 

 

 

 

 

KUVIO 2: Kokemus tulkkauksen laadusta suhteessa tulkin tulkkaustilanteen 

kontekstin ymmärtämiseen. 
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Tulkin tietämättömyyttä tulkkaustilanteen kontekstista pidettiin siis laatua hei-

kentävänä ja siten ongelmallisena. Eräänä ratkaisuideana ehdotettiin, että olisi 

hyvä jos välittäjillä olisi olemassa kuvaus asiakkaan työtilanteesta ja ehkä muis-

takin asioista. Sellaisen tiedon avulla tulkin olisi helpompi päästä tulkattavaan 

asiaan sisään. Samaa korosti Laine (2011) aineistossa toteamalla, että tulkki- ja 

asiakasprofiilit eivät tällä hetkellä riittävästi huomioi kaikkia tarvittavia tekijöitä ja 

yritysten on järjesteltävä tilauksia uudelleen, jotta saavat lähetettyä tilanteeseen 

tulkin, jolla on tilanteen vaatima erityisosaaminen (Laine 2011/1, 18-20). Aineis-

tossa Thurén (2011) puolestaan esitti profiilien osalta, että samalla asiakkaalla 

voi olla elämässään monia erilaisia roolia joihin tarvitaan erilaista tulkkausta ja 

asiakkaille olisi hyvä luoda monia eri tulkkiprofiileja (Thurén 2011/1, 22-23.)  

 

Tulkin ja asiakkaan yhteisen viitekehyksen puute ja kontekstin vierauden vaiku-

tus laatuun aiheutti myös huolta sen osalta, miten laadukas tulkkaus erityisen 

haavoittuville ryhmille onnistuu. Kielisillan eräässä kirjoituksessa Oksanen 

(2010) toi esiin huolensa erityisesti syrjäytyneistä kuuroista. Hänen mukaansa 

heille tulkkaaminen on hyvin vaativaa ja on mahdollista, että tulkkien vaihtuvuus 

vaarantaa heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisen. Oksanen katsoi, että syrjäy-

tyneen kuuron asiakkaan kielenkäyttö kytkeytyy hänen elämänsä kokonaisuu-

teen ja sitä on mahdoton ymmärtää, ellei tunne asiakasta ja hänen taustaansa. 

(Oksanen 2010/3, 8). Toinen asiakasryhmä, jonka osalta tuotiin esiin tulkin tar-

ve ymmärtää asiakkaansa taustaa ja ympäristöä syvällisesti oli lapset. Aineis-

tossa Mikkonen toi esiin sen, että tulkkaaminen lapselle edellyttää, että tulkki 

tuntee lapsen maailman ja on selvittänyt lapsen tavan kokea ja ymmärtää asioi-

ta. Vasta näiden toteutuessa tulkkaus toimii. (Mikkonen 2006/3, 25-27.) Näiden 

lisäksi aineistosta kävi ilmi, että ikääntyneiden osalta koettiin tärkeänä, että tulk-

ki tietää ja tuntee asiakkaan ja päinvastoin. 

 

 

4.3. Tulkkaus praktisena ammattina 

 

Tulkkien koulutus on pidentynyt ja tulkkauksen tutkimus lisääntynyt, mutta tut-

kimus on Selin-Grönlundin mukaan keskittynyt pitkälti tulkkauksen tekniseen 

puoleen (Selin-Grönlund 2007, 38). Tarkastelemalla tulkkausta praktisena am-
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mattina ja tulkkauksen laatua praktisen tiedon näkökulmasta on mahdollista 

laajentaa näkökulmia sekä tutkimukseen että opetukseen. Tässä kappaleessa 

tarkastelen tulkin työtä praktisena ammattina ja praktisen tiedon vaikutusta tulk-

kauksen laatuun ja tuon esiin asiakkaiden ja tulkkien näkemyksiä asiasta. 

 

Praktinen tieto on varsin uusi tutkimusala, mutta esimerkiksi Ruotsissa keskus-

telua praktisesta tiedosta (praktisk kunskap) on käyty jo pitkään ja siitä on mah-

dollista Ruotsissa suorittaa maisterintutkinto (Centrum för praktisk kunskap 

2011). Mielestäni praktisen tiedon merkitys tulkkauksessa on tärkeä tuoda esiin. 

Teoreettinen osaaminen antaa tulkille työkaluja ammatissa toimimiselle, mutta 

suuri osa varsinaisesta ammattitaidosta kehittyy käytännön työskentelyn kautta, 

minkä myös sekä tulkit että asiakkaat toivat aineistossa eri tavoin esiin. Tulkin 

ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymistä kuvaan tarkemmin luvussa 4.3. 

 

 Praktista tietoa on pitkään kutsuttu hiljaiseksi tiedoksi (tyst kunskap). Svenaeus 

(2009) käyttää hiljaisen tiedon sijasta mieluummin termiä praktinen tieto, sillä 

hänen mielestään hiljainen tieto on hyvin vaikeasti hahmotettavissa. Hiljainen 

tieto herättää mielikuvan, että siitä ei voi puhua. Hiljaista, praktista tietoa on kui-

tenkin mahdollista välittää eteenpäin ja sitä on mahdollista tehdä näkyväksi siitä 

huolimatta, että se on tilannesidonnaista. Se muuttuu hänen mukaansa näky-

väksi keskustelun ja reflektoinnin kautta, esimerkiksi mestarin ja kisällin vuoro-

vaikutuksessa. (Svenaeus 2009, Holmgrenin 2009, 11-14 mukaan.)  

 

Kuten Ruotsissa, myös Suomessa praktinen tieto on pitkälti käsitetty hiljaisena 

tietona tai tietämisenä ja käsitteistö on edelleen vaihtelevaa. Hakkarainen ja 

Paavola kuvailevat hiljaista tietoa kristallisoituneena älykkyytenä, eli tietotaitona, 

joka on muodostunut pitkäaikaisessa kokemuksessa ja joka auttaa asiantuntijaa 

ratkaisemaan tehokkaasti ongelmia (Hakkarainen & Paavola 2008, 63). Hiljai-

nen tietäminen on puolestaan määritelty varmuudeksi toiminnassa (Molander 

1992, Johannessen 1992, Toomin 2008, 34-37 mukaan).  

 

Toom (2008) kuvaa hiljaista tietoa ja tietämystä jakaen ne produktiin ja proses-

siin. Hiljainen tieto produktina tarkoittaa hänen mukaansa ammattilaiselle ka-

saantunutta kontekstuaalista praktista osaamista ja taitoja, sekä käsityksiä ja 
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uskomuksia jotka vaikuttavat ja näkyvät hänen toiminnassaan. Hiljaiseen tieto-

pohjaan sisältyvät myös näiden lisäksi asenteet ja arvot. Kun puhutaan proses-

sista, jossa hiljainen tieto ilmenee toiminnassa, Toom käyttää käsitettä hiljainen 

tietämys. (Toom 2008, 48.) Hiljainen tieto ja tietäminen aktualisoituu Toomin 

(2008) mukaan haasteellisissa ja yllättävissä tai hyvin onnistuvissa ja menes-

tyksellisissä vuorovaikutustilanteissa yksilöiden välillä. Kontekstisidonnainen 

hiljainen tietäminen on reagointia yllättävissä tilanteissa, jolloin ammattilainen 

kykenee pohtimaan tapahtumaa, sen vaikutuksia ja tulevaisuutta sekä varmis-

tamaan toimintansa kautta, että tulos on kaikkien kannalta optimaalinen. Tällai-

nen tieto on Toomin mielestä mahdoton opiskella teoreettisesti vaan se karttuu 

toiminnan ja sen reflektoinnin myötä, (mts 52.) Kuvaus vastaa varsin tarkasti 

Svenaeuksen kuvausta praktisesta tiedosta. Opinnäytetyössä olisi mahdollista 

käyttää termiä hiljainen tietäminen, mutta praktinen tieto tuo mielestäni parem-

min esiin sen, että kyseessä on toimintaan liittyvä osaaminen tai tietäminen, jota 

on mahdollista kuvailla. 

 

Praktinen tieto pohjaa fronesikseen, eli käytännön järkeen, viisauteen tai taitoon 

toimia oikein tilanteessa. Fronesis auttaa meitä toimimaan ongelmatilanteessa 

kun säännönmukainen, totuttu toiminta ei ole  mahdollista. Se astuu kuvaan kun 

ollaan jo tilanteessa, jossa sen käyttöä vaaditaan, se on siis aina sidottu konk-

reettiseen toimintaan. (Nilsson 2009, 48.) Fronesiksen voidaan myös tulkita ole-

van kytketty omaantuntoon. Sitä ei ole mahdollista muotoilla yleispäteviksi, 

unohdettavissa oleviksi lauseiksi, vaan se on alituisesti läsnä oleva ominaisuus; 

arvostelu- tai harkintakyky.  Se, miten fronesis vaikuttaa toimintatapaamme tie-

tyssä tilanteessa ei ole sidottua kyseiseen tilanteeseen vaan siihen vaikuttavat 

sekä menneisyys että tulevaisuus: tulkitsemme toimintamahdollisuutemme 

omasta historiastamme ja tulevaisuudennäkymistä lähtöisin. Koska fronesiksen 

pohjalla on omat lähtökohtamme ja tietäminen omasta itsestä, fronesis ei mah-

dollista epäeettistä toimintaa. (mts 50-53.) Fronesiksen merkitystä tulkin arjessa 

on tuonut esiin Kristian Holmgren (2009) kuvailemalla, että se auttaa meitä kun 

puntaroimme, miten toimia hankalissa tilanteissa kohdatessamme muita. Fro-

nesista käytämme myös tulkitessamme tulkkien eettistä ammattisäännöstöä. 

(Holmgren 2009, 17.) Mielestäni Holmgrenin ajatus siitä, että teemme eri tulkin-

toja eettisistä säännöistä toimimatta siitä huolimatta epäeettisesti voidaan luon-
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tevasti kytkeä myös erikoistumisen etiikkaan, jota käsittelen tarkemmin luvussa 

5.3.  

 

Toom (2008) esittää Rolfin (1995) hiljaisen tietämyksen kuvauksen pohjalta 

oman tulkintansa, josta käy ilmi hiljaisen tietämyksen suhde toimintaan (kuvio 

3). Kuvio korostaa hiljaisen tietämyksen roolia työkaluna, joka prosessina ohjaa 

toimintaamme. Toom vertaa kuvaa pedagogisen ymmärtämiseen, jossa opetta-

ja havaitsee tilannetta, ymmärtää sen merkityksen toisen näkökulmasta, tunnis-

taa sen pedagogisen merkityksellisyyden ja tietää miten toimia tai olla toimimat-

ta, jonka pohjalta toimii välittömästi oikein, jotta tilanne hoituu menestyksek-

käästi.  (Toom 2008, 49-52.) Kuviota voidaan soveltaa myös tulkkaukseen. 

Tehdessään havaintoja ympäristöstään tulkki osaa tulkita tilannetta ja sen mer-

kitystä ja niiden perusteella valita toimintatavan, joka on kaikkien kannalta opti-

maalinen. 

 

 

   

 KUVIO 3: Hiljaisen tietämyksen rakenne Toomia (2008) mukaellen. 

 

 

Praktinen tieto on myös vahvasti kytketty kehoon, tunteeseen ja kykyyn kohdata 

muita kielellisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. (Svenaeus 2009, Holm-

grenin 2009, 15 mukaan.) Praktisen tiedon tai tilannetajun kehittymiseen osalta 

tulkkien asiantuntijuutta tutkinut Vik-Tuovinen (2006) on todennut hyvään tulk-
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kaukseen vaikuttavan sen, että tulkilla on ymmärrys siitä, mitä tulkki saa tai ei 

saa tehdä (Vik-Tuovinen 2006, 316.) Tulkinkäyttäjän näkökulmasta Jokinen 

(2007) toi aineistossa esiin praktisen tiedon merkityksen ja sen, että kun tulkki 

tietää miten toimia tilanteessa sillä on vaikutus tulkkauksen laatuun:   

  

”Hyvä kielten taito, taito tulkata kussakin tilanteessa asioiden merki-

tykset ja sanomat sekä tulkattavien persoonallisen kielenkäytön sä-

vyineen, korostuksineen ja taukoineen muodostavat taitavasti toi-

mivien tulkkien ammattitaidon pohjan. Mutta vasta hyvä tilannetaju, 

hyvä ihmistuntemus ja laaja yleissivistys sitoo nämä yhteen.” (Joki-

nen 2007/1, 10-11.) 

 

Praktista tietoa voidaan siis kuvata tilannesidonnaisena varmuutena toiminnas-

sa. Hubert Demers (2005), joka on tutkinut tulkin ennakointikykyä ja tarvetta 

valmistautua tulkkauksiin esittää, että tulkin kokemuksen karttuessa ja tulkin 

tulkatessa samankaltaisissa tilanteissa hän oppii, miten niissä toimia, hänen 

skeemansa1 kehittyvät ja laajenevat. Tämä merkitsee, että vastavalmistunut tai 

aihetta tuntematon tulkki joutuu käyttämään paljon aikaa ja energiaa orientoitu-

essaan tulkkaukseen (kuvio 4). (Demers 2005, 223-224.) 

 

 

 

KUVIO 4: Kokemattomamman tulkin tarve käyttää aikaa valmistautumiseen 

(Demersiä 2005, 226 mukaellen). 

 

                                            

1 Tulkin kokemuksen kautta kehittämä käsitys eri tilanteista ja niissä toimimises-

ta (Demers 2005, 214). 
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Koska tulkin on mahdotonta oppia pois (un-know) oppimaansa, hänen on mah-

dollista hyödyntää kokemustaan valmistautuessaan tuleviin tulkkauksiin. Tulkin 

ennakointikyky lisääntyy siis praktisen tiedon ja kokemuksen lisääntyessä. Käy-

tännön kokemusta (praktista tietoa) omaavalla tulkilla, jolla on syvällisempi tun-

temus kontekstista, skeemat ovat kehittyneet ja ennakointikyky on parantunut. 

Hän pystyy paremmin nojaamaan esiymmärrykseensä kontekstista, eikä hänen 

tarvitse käyttää yhtä paljoa aikaa valmistautumiseen kuin tulkki, jolla ei ole vas-

taavaa kokemusta tai esiymmärrystä asiasta (kuvio 5). (Demers 2005, 223-

224.)  

 

 

KUVIO 5: Tulkin tarve käyttää aikaa valmistautumiseen kokemuksen kartuttua 

(Demersiä 2005, 227 mukaellen). 

 

 

Praktisen osaamisen kertyminen ja tulkattaviin aiheisiin perehtyminen tuo siis 

tulkkauksen järjestelyihin myös taloudellisuutta, koska tulkin tarve valmistautu-

miseen vähenee ja tulkkauksessa tapahtuva poisjättö vähenee. Siitä huolimatta, 

että tulkin kyky ennakoida paranee ajan myötä tai silloin, kun aihe on tuttu, Sipi-

lä ja Sivonen (2008) muistuttIvat aineistossa, että tulkin on valmistauduttava 

myös tuttuun tilanteeseen eikä hänen pidä luottaa liikaa ennakkotietoon (Sipilä 

& Sivonen 2008/4, 26). Ala-Sippola (2009) taas toi aineistossa esiin, että mikäli 

samaa tietoa voitaisiin käyttää hyödyksi ja se syventyisi kerta kerralta, myös 

motivaatio valmistautumiseen olisi parempi. Hän kokee myös, että tulkkaukset 

sujuisivat paremmin jos tulkki pystyisi pääsemään asiaan sisään ja vanha tieto 

olisi hyödynnettävissä tulevien tulkkauksien yhteydessä. (Ala-Sippola 2009/3, 

13.)  Samaan asiaan kiinnittää huomiota Selin-Grönlund (2007). Hänen mu-
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kaansa toistuvuus ja sen synnyttämä jatkumo helpottaa tulkkien työtä. Työsken-

telyä helpottaa sekä asioiden siirtyminen pitkäaikaismuistiin, että kumuloituvan 

tiedon ja kokonaisuuden hahmottamisen tarjoama työväline ja lisäresurssi. (Se-

lin-Grönlund 2007b, 111).  

 

Tutkimuksen puolella myös Pollard ja Dean (2011) kuvaavat viittomakielen tul-

kin ammattia praktisena ammattina (engl. practice profession) ja vertaavat sitä 

opetusalan, terveydenhuollon tai lainvalvonnan ammatteihin. Praktisissa amma-

teissa työtä tehdään ihmisten parissa ja vaikka työn pohjalla on teknisiä taitoja 

niitä käytetään sosiaalisessa ympäristössä. (Teknisiä ammatteja ovat esimer-

kiksi laboratoriotyöntekijät.) Valtaosa tulkeista ja tulkkien asiakkaista hahmottaa 

Pollardin ja Deanin mielestä edelleen tulkin työn teknisenä, eikä praktisena 

ammattina. He esittävät, että kaikissa praktisissa ammateissa on osattava teh-

dä tilannesidonnaisia ratkaisuja monimutkaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Näis-

sä ammateissa suurin osa ammattitaidosta kehittyy työn kautta. Heidän mieles-

tään ei valitettavasti tähän mennessä olla tulkkauksen osalta onnistuttu varmis-

tamaan riittäviä rakenteita, joiden avulla kriittinen ajattelutapa ja tilannesidon-

nainen (eettinen) ratkaisukyky kehittyisivät, kuten opiskelijoille riittäviä harjoitte-

lumahdollisuuksia, reaalitilanteissa oppimista ja jatkuvaa kontrollia. (Pollard & 

Dean 2011, 156-157) Vankan työkokemuksen omaava tulkki kiteytti aineistossa 

kokemuksensa tulkkauksesta praktisena toimintana osuvasti: 

 

”Haasteita ei varmasti tule puuttumaan tulevaisuudessakaan. 

Työmme tulee aina olemaan käsillä tehtävää aivotyötä omalla 

”pääomalla”. Todellinen ammattitaito on mahdollista saavuttaa vain 

ja ainoastaan kokemuksen kautta” (Aaltomaa 2005/2, 10-11.)  

 

Tulkin kokemuksen lisääntyessä lisääntyy siis tulkin praktinen tieto ja hän oppii 

havainnoimaan ympäristönsä situationaalisia vihjeitä, joihin hänen on mahdollis-

ta pohjata ratkaisunsa tilannesidonnaisesti niin, että tulos on kaikkien kannalta 

optimaalinen. Tulkin praktisen tai hiljaisen tiedon lisääntymistä kokemuksen 

lisääntyessä voidaan myös kuvata alla olevan kuvion 6 muodossa.   
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KUVIO 6: Praktiseen tai hiljaiseen tietoon pohjautuvan toiminnan kehittyminen 

tulkin kokemuksen karttuessa 

 

 

Se, että tieto on praktista ei kuitenkaan tarkoita, että teoriatieto puuttuisi. Prakti-

nen tieto sisältää kuitenkin teoriatiedon lisäksi monia muita ulottuvuuksia kuten 

viisautta, tunnistamista, huomioimista, reflektointia ja käsityötä (Svenaeus 2009, 

14). Tulkkauksen näkeminen praktisena ammattina edellyttää, että tulkeille an-

netaan mahdollisuus kartuttaa praktista tietoaan ja osaamistaan. Praktisen tie-

don kartuttaminen on mahdollista harjoittamalla aktiivista reflektointia, mikä on 

mahdollista esimerkiksi kirjoittamisen avulla. (Svenaeus 2009 Holmgrenin 2009, 

14-15 mukaan.)  

 

 

4.4. Noviisista asiantuntija vai oppipojasta mestari?  

 

Tulkkausalan asiantuntijuuden tutkimus on tähän mennessä keskittynyt pitkälti 

tulkkien tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin, sekä suoritusten sisällölliseen kuvauk-

seen. Viime aikoina on kuitenkin siirrytty tarkastelemaan tulkkausta sosiaalisena 

käytäntönä ja uusi paradigma edellyttäisi myös asiantuntijuuden määrittelyä 

uusista näkökulmista. (Selin-Grönlund 2007, 38.) Tässä kappaleessa tarkaste-

len asiantuntijuuden kehittymisen muotoja ja asiantuntijuuden kehittymisen yh-

teyttä tulkkauksen laatuun. 

  

Ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittyminen on perinteisesti mielletty yksilöl-

liseksi ja lineaariseksi tapahtumaksi. Yrityksiä kuvata kertynyttä tietoa tiedonkä-

sittelynä ja opettaa tai jäljitellä asiantuntijan toimintaa on kuitenkin kritisoitu ja 

tuotu esiin asiantuntijan toiminnan intuitiivisuutta, kokemuksellisuutta ja sana-

tonta tietoa. (Toom 2008, 53). Esimerkiksi Hakkarainen ja Paavola (2008) ko-
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rostavat toiminnallista tietoa (knowing how) ja sen yhteyttä asiantuntijuuteen ja 

oppimiseen. He katsovat sen lisäksi intuitiivisen tiedon olevan tärkeässä ase-

massa asiantuntijuuden kehittymisessä (Hakkarainen & Paavola 2008, 63).  

 

Dreyfus ja Dreyfus (2005) ovat kuvanneet asiantuntijuuden kehittymistä viisipor-

taisena mallina, johon myös sisältyy praktisen tai hiljaisen tiedon elementtejä ja 

viitteitä toimintaympäristön tuttuuteen:  

 

Noviisi, eli aloittelija (engl. novice) toimii pitkälti sääntöjen pohjalta. Hän oppii 

toiston kautta ja toiminta on kaavamaista. Aidossa toimintaympäristössä hänen 

toimintansa on heikkolaatuista, sillä häneltä puuttuu taito ottaa huomioon ympä-

ristön muuttujien vaikutus. Noviisilla käsitetään usein opiskelija tai vastavalmis-

tunut, mutta joskus tulkki voi olla noviisi myös mikäli tulkkaustilanteen konteksti 

on hänelle vieras. Selin-Grönlund, joka on tarkastellut tulkkauksen laatua ja asi-

antuntijuutta esittää, että tulkki voidaan nähdä noviisina aina joutuessaan uuden 

erikoisalan eteen. (Selin-Grönlund 2007, 1.)  

 

Noviisin saadessa kokemusta aidoista tilanteista hän oppii pikkuhiljaa ottamaan 

tiettyjä kontekstuaalisia seikkoja huomioon ohjaajan huomioiden perusteella. 

Vähitellen hänestä kehittyy edistynyt aloittelija (engl. advanced beginner), 

jonka suoritukset ovat vielä analyyttisiä ja etäisiä.  

 

Siirtyminen seuraavalle portaalle edellyttää syvällisempää osallistumista. Alka-

essaan nähdä yhä lisää muuttujia, jotka tulisi ottaa huomioon, pätevä suoriutu-

ja (engl. competent performer) voi alussa kokea tilanteet uuvuttaviksi ja ylivoi-

maisiksi. Hän kykenee kuitenkin luomaan toimintamalleja, jolla pystyy seulo-

maan tärkeät muuttujat vähemmän tärkeiksi ja ottamaan tärkeät huomioon toi-

minnassaan. Hän oppii myös, että on mahdotonta antaa jokaista tilannetta var-

ten ehdottomia sääntöjä, mikä voi alussa tuntua varsin pelottavalta. Aiemmassa 

vaiheessa epäonnistumista on voitu perustella kunnollisen säännön puutteella, 

mutta pätevän suoriutujan on luotettava omaan arvioonsa. Hän alkaa sitoutua 

toimintaansa tunnetasolla, kehityksessä tapahtuu siis harppaus vasemman ai-

vopuoliskon analyyttisestä lähestymistavasta oikean aivopuoliskon holistiseen 

lähestymistapaan.  
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Kun tunnetason sitoutuminen on tapahtunut, henkilöstä on mahdollisuus kehit-

tyä taitava suorittaja (engl. proficient performer). Taitavan suorittajan oppimi-

nen tapahtuu tunne-, ei teoriatasolla. Erehdysten ja onnistumisten kautta hän 

osaa automaattisesti löytää tilannetekijöihin perustuen sopivat toimintatavat. 

Hän joutuu kuitenkin vielä käyttämään analyyttistä, sääntöihin perustuvaa päät-

telytapaa valitessaan sopivan toimintatavan.  

 

Kun henkilöstä kehittyy asiantuntija (engl. expert), hän oppi tunnistamaan tilan-

teen muuttujat mutta myös tilanteen tavoitteet. Hän kykenee  kokemuksensa 

pohjalta seulomaan kaikista mahdollisista vaihtoehtoisista toimintatavoitteista 

sen, joka parhaiten edistää tavoitteen toteutumista. (Dreyfys & Dreyfus 2005, 

782-788)  

 

Kuvaus asiantuntijasta on hyvin lähellä fronesiksen käsitteen mukaista toimin-

taa ja siitä on helppo löytää yhtymäkohtia praktiseen tietoon. Muun muassa 

Jernström (2000) kytkee hiljaisen, praktisen tiedon läheisesti myös mestari-

oppipoika -suhteeseen (Jernströn 2000, Toomin 2008, 34-37 mukaan).  Koska 

asiantuntijuuden kehittyminen on yhdistetty myös perinteiseen mestari-

oppipoika – suhteeseen, on mahdollista hahmottaa tulkin asiantuntijuuden ke-

hittymistä yhdistäen näkökulmat (kuvio 7).  

 

 

 

KUVIO 7: Asiantuntijuuden kehittyminen tulkin kokemuksen karttuessa 

Aineistosta kävi selkeästi ilmi, että haastateltavat tulkinkäyttäjät, opiskelijat ja 

tulkit olivat hyvin yksimielisiä siitä, että tulkki ei ole valmistuessaan valmis, rau-

tainen ammattilainen. Esimerkiksi eräät opiskelijat toivat esille, että opiskeluai-



 

 

43 

 

kana opitaan vain noin 25% työssä tarvittavista tiedoista ja taidoista mutta he 

luottivat siihen, että taito pääsee kehittymään vasta työelämässä (Hihnala & 

Miettinen 2005/2, 18-19). Opiskelijat kokivat myös, että koulutus antaa työlle 

pohjan ja työelämässä taidot vahvistuvat. He olivat sitä mieltä, että työelämä 

tukee opiskelijaa ja uransa alussa olevaa. (Kuisma & Lankinen 2007/1, 36-37.) 

Kokenut tulkki kadehti nuorempia, joiden ei tarvitse enää opetella asioita kanta-

pään kautta, vaan saavat hyötyä senioreiden kokemuksista lähtemällä vaatival-

le keikalle oppipojaksi ja hän toivoi mahdollisuutta tarjottavaksi kaikille kentälle 

tuleville. (Aaltomaa 2005/2, 10-11.) Toinen kokenut tulkki korosti, että turvallisin 

tapa saada kokemusta on tulkata kokeneemman tulkin parina (Lehti 2010/4, 

19). 

 

Oppilaitoksen puolelta todettiin aineistossa niin ikään, että vaikka vastuu perus-

ammattitaidosta on koulutuspaikalla eikä työelämällä, todellinen ammatissa ke-

hittyminen ja työn hallinnan oppiminen tapahtuu vasta varsinaisen työn kautta. 

(Roslöf 2009/2, 14-15.) Asiakasnäkökulmasta Jokinen (2007) puolestaan toi 

esiin, että esimerkiksi akateeminen opiskelutulkkaus edellyttää sellaista osaa-

mista, jota peruskoulutus ei anna (Jokinen 2007/1, 10-11.)Tulkit, mutta myös 

asiakkaat näkivät välityksen olevan keskeisessä asemassa kun varmistetaan, 

että riittävän kokenut tulkki välitetään oikeaan paikkaan (esimerkiksi lääkäriin, 

työpaikkakokouksiin ja perhejuhliin) ja milloin riittää kokemattomampikin tulkki 

(esimerkiksi kuulontutkimus tai ”silloin, kun ei tarvitse olla skarppina”). Eräänä 

ratkaisuehdotuksena asiakas toi esiin, että tulkit voitaisiin luokitella eri tasoille 

taitojen perusteella. Vastaavasti Salmi (2009) pohti, olisiko syytä määritellä vaa-

tivan tason tulkkaus uudella tavoin? Voitaisiinko siinä tapauksessa velvoittaa 

tulkit hankkimaan erityispätevyyksiä (vaikkapa lapsille tai vanhuksille tulkkaami-

nen) ja voisiko niistä tulla yksi Kansaneläkelaitoksen kilpailutuskriteereistä? 

(Salmi 2009/3, 33) Erikoistumisnäkökulmaa sivuten aineistossa myös esimer-

kiksi terveydenhuoltoalan tulkkaukset herättivät vahvan kokemuksen siitä, että 

paikalle halutaan kokenut tulkki. Ammatissaan nuorten tulkkien taito ei välttä-

mättä ole riittävä lääkärissä asiointiin, mutta siitä huolimatta se käsitellään yleis-

tulkkauksena, jonka tulisi onnistua jokaiselta tulkilta (Laine  2010, 18-19).  
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5. TULKKAUS JA ERIKOISTUMINEN 

 

Erikoistumista ja sen vaikutusta laatuun on tutkittu varsin vähän. Tämän luvun 

tarkoituksena on tarkastella erikoistumisen vaikutusta tulkkauksen laatuun. 

Tässä luvussa tarkastelen tulkkausalan erikoistumismahdollisuuksia Suomessa 

sekä erikoistumisen vaikutusta laatuun vertailemalla aineistosta esiin tulleita 

mielipiteitä yhteen tulkkauksen erikoistumismalliin. 

 

 

5.1 Erikoistumismahdollisuudet Suomessa 

 

Tulkkikoulutuksen käynnistymistä suunniteltaessa opetusministeriö esitti vuon-

na 1982, että tulkkeja koulutettaisiin kolmelle eri tasolle: asioimistulkkaukseen 

(konsekutiivitulkkaus, edellyttää viittomakielen keskitason hallintaa), kulttuuri-

tulkkaukseen (simultaanitulkkaus, edellyttää viittomakielen hyvän tason hallin-

taa) ja erityistulkkaukseen (simultaanitulkkaus, edellyttää erityisalojen taitoa).  

(Viittomakielityöryhmä 1982, Vatasen 1996, 48-49 mukaan.) Erikoistumisen aja-

tus on siis ollut olemassa jo alkuvaiheessa. Ennen tulkkauspalveluiden keskitet-

tyä välitystä asiakkaalla oli mahdollisuus tilata tulkkaus haluamastaan yritykses-

tä ja myös toivoa tiettyjä tulkkeja. Keskitetyn välityksen myötä asiakkaiden ja 

tulkkien mahdollisuudet vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa, ovat kaventuneet 

eikä tulkkitoiveita huomioida kuin tietyissä, Kansaneläkelaitoksen määrittele-

missä tilanteissa. Tämänhetkistä tilannetta olen kuvannut luvussa 3.3. 

 

Maassamme on kuitenkin olemassa muutamia käytäntöjä, jotka mahdollistavat 

tulkkien erikoistumisen ja kontekstiosaamisen kehittymisen. Kansaneläkelaitok-

sen järjestelmässä opiskelutulkkaus on määritelty omaksi kokonaisuudekseen 

(Kansaneläkelaitos 2010c). Opiskelutulkkaus välitetään yleensä yhtenä tilauk-

sena yhdelle palveluntuottajalle, joka vastaa tulkkauksen järjestämisestä kysei-

selle opiskelijalle tai opiskelijoille. Kommunikaatiomenetelmän tai muiden eri-

tyistarpeiden perusteella on mahdollista rajata asiakkaan mukaan tulkkien mää-

rää niin, että asiakkaalle luodaan tulkkirinki niistä tulkeista, jotka ovat erikoistu-

neet juuri hänen käyttämäänsä kommunikaatioon (Kansaneläkelaitos 2010d).  
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Työpaikka- tai työelämätulkkausta, joka muistuttaa luonteeltaan opiskelutulkka-

usta, ei ole Kansaneläkelaitoksen välitysjärjestelmässä määritelty omaksi koko-

naisuudekseen. Koska työelämätulkkausta ei ole määritelty erilliseksi kokonai-

suudeksi tulkkauspalvelujärjestelmässä yleisiä käytäntöjä työelämätulkkauksen 

suhteen ei ole syntynyt. Työpaikoille palkattuja tulkkeja on tällä hetkellä Kuuro-

jen Liitto ry:ssä ja Jyväskylän yliopistolla. Kuurojen Liittoon palkattujen tulkkien 

kulut kattaa Kuurojen Liitto itse. Jyväskylän yliopisto osallistui Kansaneläkelai-

toksen järjestämään kilpailutukseen sekä työelämä- että opiskelutulkkauksen 

osalta. Tulkit on palkattu yliopistolle, joka maksaa heidän palkkansa ja josta las-

kutetaan Kansaneläkelaitosta tulkatuista tunneista. (U-M. Haapanen, henkilö-

kohtainen tiedonanto 28.3.2011.) Kuurojen Liiton ja yliopiston tulkit hoitavat 

myös itse tulkkausten koordinoinnin, lisätulkkien tilaamisen alihankkijoilta ja 

joissakin tapauksissa keskitetystä välityksestä. 

 

Erikoistumisen mahdollisuuksia ja kysyntää toivat esiin muun muassa  Lankinen 

(2005) ja Roslöf (2009). Lankinen totesi, että tulkeilta tulevaisuudessa tullaan 

vaatimaan ammattitaidon kehittämistä ja spesifien aihealueiden tuntemusta 

(Lankinen 2005/4, 10-11). Roslöfin mielestä Suomen kokoisessa maassa ei 

vielä ole riittävästi kysyntää suppealle erikoistumiselle. Viittomakielisen asia-

kaskunnan kouluttautuessa asiantuntijatehtäviin korkealaatuisen tulkkauksen 

tarpeet lisääntyvät, jonka seurauksena laatuvaatimukset ja osaamistarve lisään-

tyy. Tämä taas antaa tulkeille mahdollisuuden kehittyä ja kehittää osaamistaan 

erikoistumalla. (Roslöf 2009/2, 14-15.)  

 

Roslöf kytkee erikoistumisen lähinnä työelämään, jossa tulkkauksen haasteelli-

suus on selvästi todettu. Työpaikoilla vuorovaikutus koostuu ammattikielestä ja 

sen käytöstä, sekä laajemminkin koko kielenkäytön tavasta, eli diskurssista (Se-

lin-Grönlund 2007b, 2). Jokaisella työpaikalla on oma tapansa käyttää kieltä ja 

tapa myös muuttuu työyhteisön kehittyessä. Diskurssin hallinta muuttuvissa ti-

lanteissa on haastavaa sekä työntekijöille että työyhteisölle, mutta voidaan olet-

taa sen olevan vielä haastavampaa tulkille, joka tulee tilanteeseen työyhteisön 

ulkopuolelta. Voidaan jopa katsoa tulkin olevan mahdottoman tehtävän edessä 

(Launis & Engeström 2005, 73 Selin-Grönlundin 2007b, 12 mukaan.) Asiakkai-
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den ja tulkkien näkökulmasta erikoistumistarvetta olisi työelämän lisäksi monella 

muullakin alalla ja monen ihmisryhmän kohdalla. Erikoistumisaloja ja –ryhmiä 

esiintyi aineistossa useita. Esimerkiksi lapset ja vanhukset tuotiin ryhminä esiin 

useissa kommenteissa, aiheina taas ehdotettiin muun muassa terveydenhuol-

toa, työpaikkoja ja harrastuksia. Tarkempi yhteenveto esiin tulleista aiheista liit-

teenä 5.  

 

Tulkkien osalta aineistosta kävi ilmi, että erikoistumismahdollisuuksien ja tulk-

kausjatkumoiden koettiin edesauttavan ammattitaidon karttumista ja työssä py-

symistä (Nalli 2005/1, 14-15, Lakner 2010/1, 31). Kansaneläkelaitoksen järjes-

telmää odotettaessa tulkit toivoivat uuden järjestelmän edistävän erikoistumis-

mahdollisuuksia (Malmberg 2008/1, 10-11). Valmistuneiden tulkkien lisäksi 

myös eräs opiskelija pohti siirtymistään työelämään ja sitä, miten hän tietyissä 

tilanteissa koki pärjäävänsä, tietyissä tilanteissa taas joutuvansa kyseenalais-

tamaan osaamistaan ja miettimään, mikäli tietää asiasta riittävästi pystyäkseen 

tulkkaamaan (Hannola 2009/1, 37). Erikoistumisasian käänsi päälaelleen humo-

ristisella otteella Tulkki Vallaton (2008), joka kuvaili erikoistumismahdollisuuden 

puutetta (svahilinkielen) tulkin ammatissa näin: 

 

”Mielenkiintoista, että lääkäritkin voivat erikoistua tiettyyn aihepiiriin, 

ja heillä taitaa olla työelämässä mahdollisuus konsultoida sekä 

saada kollegiaalista tukea toisiltaan! Asiakkaana osaan arvostaa 

tällaista perehtyneisyyttä. Ajatella, jos minut olisi ihan sattumanva-

raisesti ohjattu urologille tai tavan poppamiehelle – näinköhän olisi 

oikea oireyhtymä löytynyt? Iltapäivällä Vallaton sai tietää, että seu-

raavalle päivälle oli tullut vielä yksi keikka. Kyseessä oli insinööri-

toimiston palaveri, jonka aiheena oli Ranskan pisimmän riippusillan 

lujuuslaskelmien tarkistus. Vallaton oli tulkannut niin koskimelontaa 

kuin karitsan keritsemistäkin, mutta hänellä ei ollut kokemusta ra-

kennusalan tulkkaamisesta. Työtarjous ei häntä kuitenkaan kum-

memmin hetkauttanut, sillä svahilinkielinen tulkki on tunnetusti mo-

nialaosaaja. [---] Kyllä kunnon tulkki ottaa haltuun alan kuin alan.” 

(Vallaton 2008/2, 28) 
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5.2. Tulkkauksen laadun tarkastelua Deaf Professionals and Designated Inter-

preters – erikoistumismallin pohjalta 

 

Tulkkauksen laadun ja erikoistumisen tarkastelun pohjana toimii tässä työssä  

työpaikkatulkkausta kuvaava Deaf Professionals and Designated Interpreters – 

malli, jossa tulkeilla on mahdollisuus erikoistua tiettyyn työympäristöön, tulk-

kausaiheeseen ja asiakkaaseen.  Mallin pohjalta on mahdollista tarkastella, mi-

ten asiakkaat ja tulkit Suomessa kokevat erikoistumisen vaikuttavan tulkkauk-

sen laatuun. Kappaleessa käsitellään mallille ominaisia tulkkauksen piirteitä 

kuten sitä, että tulkki voi olla tilanteessa aktiivinen osallistuja, että tulkin on olta-

va kiinnostunut tulkkaamastaan alasta ja että asiakas ja tulkki tekevät tulkkaus-

tilanteessa yhteistyötä. 

 

Erikoistumisen hyödyn ovat kirjallisuudessa todenneet muun muassa Vik-

Tuovinen (2006) ja Vuorikoski (2004). Vik-Tuovinen, joka on tarkastellut tulkkien 

asiantuntijuutta  toteaa, että riittävä kielitaito, mutta myös tulkkauksen aiheen 

riittävä osaaminen on edellytys hyvälle tulkkaukselle (Vik-Tuovinen 2006, 316). 

Vuorikoski puolestaan on puhuttujen kielten puolella todennut tulkkausaiheen 

riittävän tuntemuksen vaikuttavan simultaanitulkkauksen laatuun (Vuorikoski 

2004, 46).   

 

Hauserin & Hauserin (2008) kuvaama Deaf Professionals and Designated In-

terpreters (vastedes DPDI) – malli kuvaa erikoistumista yhdistäen sen sekä työ-

paikkatulkkaukseen että tulkkaukseen tietylle, nimetylle asiakkaalle. Heidän 

esittelemänsä malli perustuu ajatukseen, että tietyssä ammatillisessa asemassa 

olevat viittomakieliset kuurot tarvitsevat käyttöönsä heille nimetyn tulkin, joka on 

täysin integroitunut heidän työpaikkaansa ja on vakituinen työtiimin jäsen. Mallin 

pohjalla on useiden kuurojen viittomakielisten asiantuntijoiden ja heidän kans-

saan työskentelevien tulkkien kuvaukset siitä, miten tulkkaus viittomakieliselle 

kuurolle asiantuntijalle toteutetaan kun tulkkina on asiakkaalle erikseen nimetty 

tai hänen työpaikalleen palkattu vakituinen tulkki. Mallia toteutetaan monella eri 

ammattialalla ja useassa maassa. Yksinkertaisimmillaan kyse on työpaikkatulk-

kauksesta, jossa tulkin osaaminen tietyn paikan toiminnasta, terminologiasta, 
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työtovereista ja työympäristöstä, eli koko tulkkaustilanteen ja asian kontekstista, 

on ehto laadukkaalle tulkkaukselle. Mallin pohjalla on uusi näkökulma tulkkauk-

seen joka tunnustaa sen, että pitkään yhdessä työskennelleet tulkit ja heidän 

asiantuntija-asemassa työskentelevät asiakkaansa ovat kehittäneet omanlaisi-

aan tulkkaustekniikoita, joskus jopa huomaamattaan. Kuvattu malli ei ole yksi-

selitteinen eikä sitä voida standardoida, sillä jokainen asiakas-tulkki-suhde on 

erilainen. (Hauser & Hauser 2008, 3.)  

 

DPDI –mallin lähtökohtana on, että tulkinkäyttäjän työ tai opiskelu edellyttää, 

että tulkkauksen avulla on saavutettava niin hyvä kommunikaatio molempiin 

suuntiin, että viestiminen onnistuu moitteettomasti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Mallissa käytetty professional –käsitteellä viitataan siihen, että tulkkausta tarvit-

seva kuuro asiakas on asiantuntija, joka on tulkatussa tilanteessa kuulevalle 

osapuolelle palveluita tarjoava, eikä palveluita käyttävä osapuoli, kuten aikai-

semmin viittomakielen tulkkausalalla. Tämänhetkiset tulkkausmallit ja tämän-

hetkinen paradigma perustuvat Hauser & Hauserin mukaan pitkälti siihen näkö-

kulmaan, että viittomakielinen kuuro on valta-asetelmassa alempana kuin kuu-

leva ja siihen, että tulkkausta toteutetaan pitkälti kone (neutral conduit) –mallin 

mukaan. DPDI -mallia on heidän mielestään kuitenkin mahdoton toteuttaa, mi-

käli tulkki kokee olevansa pelkkä neutraali välittäjä, sillä monet uuden mallin 

käytännöt voidaan nähdä ristiriitaisina yleisesti hyväksyttyjen eettisten toiminta-

tapojen kanssa. (Hauser & Hauser 2008, 4.) Aineistossa paljon tulkkia käyttävä 

askarteluohjaaja kyseenalaisti myös tulkin neutraaliuden ja toi esiin sen, että 

tulkkaustilanne voisi sujua paremmin jos tulkki voisi itsekin osallistua: 

 

”[Ohjaajaa] selvästi pohdituttaa, miksi töissä kirjan lukeminen olisi 

hyväksyttävää, mutta pyynnöstäkin ryhmän tekemiseen osallistu-

minen kiellettyä: ”Joskus tunnelmaa voisi nimittäin rentouttaa, jos 

tulkki tekisi jotakin pientä käsityötä kanssamme.” (Meskanen 2009, 

Malmbergin 2009/2, 28-29 mukaan). 

 

Meskanen pohti aineistossa myös sitä, onko kaiken tulkkaaminen aina tarkoi-

tuksenmukaista, sillä harvoin kurssilaisten rupattelu on niin tärkeää, että tulkin 

pitäisi keskeyttää asiakas kesken silitystä tai ompelua (Meskanen 2009, Malm-



 

 

49 

 

bergin 2009/2, 28-29 mukaan). Toisaalta, kuten Hauser & Hauser tuovat esiin, 

tulkin toimimisesta perinteistä poikkeavasti on sovittava tilannekohtaisesti osa-

puolten kesken. Vaikka toiminnan tavoitteena olisikin edistää tilanteen sujuvuut-

ta, tulkin poikkeaminen perinteisistä voi aiheuttaa hämmennystä ja jopa vihas-

tuttaa. Eräs haastateltavista koki esimerkiksi epäeettisenä toimintana sen, että 

tulkki oli tulkkaustilanteessa auttanut asiakasta venyttelemään, vaikka toiminta 

olisi voinut olla hyödyksi myös asiakkaalle. 

 

Samantyylistä tulkkausta on kuvaillut Cook (2004), joka on nimennyt tulkkaus-

tavan diplomaattiseksi tulkkaukseksi. Hänen mukaansa mallia tarvitaan, koska 

tulkinkäyttäjä tarvitsee erittäin vaativan ja teknisen työn luonteesta johtuen tulk-

kausta, joka mahdollistaa riittävän korkeatasoisen kommunikaation työympäris-

tön kuulevien kollegojen kanssa. Cookin mielestä asiakkaan tavoitteista on tul-

tava tulkin tavoitteet, eikä neutraalius tai puolueettomuus ole tarkoituksenmu-

kaista (Cook 2004 Hauser & Hauserin 2008, 4-5 mukaan). DPDI - mallissa tul-

kin rooli onkin olla aktiivinen osa asiakkaansa työympäristöä ja tulkin toiminnalla 

on suora vaikutus vuorovaikutuksen tuloksiin ja asiakkaan työsuoritukseen. Tul-

kin tulee ymmärtää asiakkaansa rooli suhteessa muuhun työyhteisöön ja työs-

kentely-ympäristöön. Hänen on myös osattava työpaikan kulttuuri ja erikois-

sanasto. Muut tulkin tarvitsemat tiedot ja taidot riippuvat asiakkaan toimialasta 

ja tehtävästä. Tulkkeja ei siis voi vaihtaa keskenään, vaikka toiminta voi olla 

menetelmällisesti samankaltaista. (Hauser & Hauser 2008, 5.)  

 

Hauser & Hauser kuvailevat myös sitä, että DPDI – mallissa tulkki osaa myös 

muunnella tulkkaustaan riippuen siitä, kenen kanssa asiakas keskustelee. Ja 

koska asiakas tietää ja tuntee tulkkinsa, hän pystyy muuntelemaan kielenkäyt-

töään tulkin osaamisen mukaan. (Hauser & Hauser 2008, 11.) Asiakkaiden 

osalta kyseinen asia ilmeni lähinnä ongelmatilanteiden muodossa, mikä usein 

johtui siitä, että tulkit ja asiakkaat olivat toisilleen vieraita. He kokivat esimerkik-

si, että tulkeilla on huono kyky muuntaa viittomistaan siitä riippuen, kenelle tulk-

kaavat. Nuoret tulkinkäyttäjät huomauttivat, että vanhemmille usein tulkkaava 

unohtaa, miten nuorille viitotaan. Vanhemmat taasen kritisoivat tulkkeja, jotka 

eivät osanneet muuntaa viittomistaan heidän tyyliin sopivaksi eikä ymmärtäneet 

heidän viittomistaan. Erikoistuminen tuntui asiakkaista luontevalta ratkaisulta. 
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Tulkkien kyky viittoa asiakkaalle sopivalla tavalla koettiin myös tulkkien mielestä 

osaksi laadukasta asiakaspalvelua (Vallius & Laine 2009/4, 25-26). 

 

DPDI – mallin mukainen tulkkaus edellyttää, että tulkki on kiinnostunut tulkka-

uksen lisäksi myös asiakkaansa toimialasta. Tulkin tulee olla tiimityökykyinen, 

nopeasti tilanteisiin mukautuva ja joustava. Tämän lisäksi tulkin on huolehditta-

va siitä, että hän on ulkoasultaan sopiva ja että hänen käytöksensä ja olemuk-

sensa on asiakkaan roolin mukainen. (Hauser & Hauser 2008, 12.) Tulkkien 

ulkonäkö herätti haastateltavissa vahvoja tunteita ja he kokivat, että tulkin on 

oltava olemukseltaan riittävän neutraali. Eräs haastateltavista kertoi esimerkin, 

jossa tulkin ulkoasulla ja olemuksella oli ollut haittaava vaikutus työhaastatteluti-

lanteessa ja siten vaikuttanut asiakkaan työnsaantimahdollisuuksiin. Asiakkai-

den mielestä tilanteeseen ulkoiselta olemukseltaan epäsopiva tulkki vaikuttaa 

hyvinkin häiritsevästi, eikä palvelu siten ole laadukasta. Erikoistuminen voisikin 

antaa mahdollisuuden vaikuttaa tulkin olemukseen, sillä on myös mahdollista, 

että tiettyyn ihmisryhmään kuuluvien asiakkaiden osalta olisi tarkoituksenmu-

kaisempaa jos tulkki muistuttaisi tyyliltään enemmän asiakasta. Pohdintaa he-

rätti tämän osalta esimerkiksi seksuaalivähemmistöille tulkkaaminen. Tulkkien 

näkökulmasta tulkkaus on haasteellista, sillä vaikka tulkki hallitsisi sekä lähde- 

että kohdekielen vastineet hän ei välttämättä ymmärrä missä merkityksessä 

termejä käytetään, koska ei ole osa kyseistä alakulttuuria. Myös asiakkaat ovat 

kokeneet tilanteen ongelmalliseksi, sillä tulkkaus ei ole ollut sujuvaa. Vaikka osa 

yhteisöön kuuluvista haluaisi pitää kielen itsellään eikä haluaisi tulkkien oppivan 

kyseistä kielenkäyttöä, monet haluavat tilata tulkkeja, joiden tietävät kuuluvan 

samaan alakulttuuriin ja siten tuntevat ja tietävät yhteisön säännöt ja toimintata-

vat. (Jenu 2011, 10-11.) 

 

Tulkin on myös hallittava asiakkaansa alan ammattislangi, mutta joskus kielitai-

toakin tärkeämpää on asenne. (Hauser & Hauser 2008, 12.) Varsinkin kiinnos-

tus tulkattavaa aihetta kohtaan tuli esiin useassa yhteydessä. Asiakkaat harmit-

telivat tulkkeja, joista kiinnostuksen puute loistaa kauas ja tunsivat laadun ole-

van parempi jos tulkki on kiinnostunut, eikä pakota itseään tulkkaamaan aihetta, 

joka ei kiinnosta. Kuuleva tulkinkäyttäjä oli kiinnittänyt huomiota samaan seik-

kaan: 
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”Tulkin asenne käsitöitä kohtaan näkyy välillä äärettömän selvästi. 

Asiasta kiinnostunut tulkki tulkkaa paremmin, vaikka hyvä tulkki toki 

tulkkaa mitä vaan. Valitettavan usein tapaan myös tulkkeja, joista 

EVVK suorastaan loistaa. En tosin tiedä ovatko he leipääntyneitä 

käsitöihin vai ammattiinsa.” (Meskanen 2009, Malmbergin 2009/2, 

28-29 mukaan.) 

 

Laadun lisäksi Meskanen (2009) kiinnitti huomiota siihen, miten tulkin vaihtumi-

nen ja tulkin kiinnostus vaikuttaa koko ryhmään ja sen kautta myös viittomakie-

liseen asiakkaaseen: 

 

”Homma alkaa aina alusta kun henkilö vaihtuu. Tulkki osallistuu 

opetukseen vain välillisesti, mutta vaikuttaa silti ryhmädynamiik-

kaan.” Ynseännäköinen, kirjaa lukeva kirja tai muuten poissaoleva 

tulkki tyrehdyttää Ullan mielestä vuorovaikutteisuuden. ”Ei ketään 

innosta tällaista henkilöä lähestyä, eikä kukaan viitsi sitten kuurolle-

kaan mitään sanoa.” (Meskanen 2009, Malmbergin 2009/2, 28-29 

mukaan.) 

 

Asiakkaan näkökulman samaan asiaan toi esiin eräs haastateltavista: 

 

”Tulkit vaihtuivat koko ajan. Osa tulkeista oli ns. pumpulitulkkeja, 

osa hyviä. Taso vaihteli ja se vaikutti myös opiskeluni sujuvuuteen, 

opiskelun taso vaihteli tulkkien tason mukaan. [Yritys] ei käyttänyt 

paikallisia tulkkeja, vaan sain tulkkeja myös muista kaupungeista, 

nämä tulkit eivät tunteneet minua. Se söi motivaatiotani niin paljon, 

että keskeytin opinnot.” 

 

Tietyissä tapauksissa tulkin sukupuoli on myös ratkaiseva. Esimerkiksi kuuro 

viittomakielinen synnytyslääkäri ja psykoterapeutti ovat havainneet, että on 

hyödyksi jos tulkki on samaa sukupuolta kuin ammattilainen. Mikäli tulkki on eri 

sukupuolta kuin asiakas, tulkin on kiinnitettävä huomiota kielenkäyttöönsä ja 

varmistettava, että hän tuo esiin asiakkaansa persoonan omassa kielenkäytös-
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sään. (Hauser & Hauser 2008, 13.) Aineistossa tulkkien sukupuoli tuli esiin lä-

hinnä asiakkaiden toiveena saada tulkki, joka olisi samaa sukupuolta kuin asia-

kas, varsinkin terveydenhuoltoon liittyvissä tulkkauksia. Tämän osalta toivottiin 

alalle lisää miespuolisia tulkkeja. Asiakkaat eivät tuoneet esiin tulkin kykyä il-

maisutavallaan tuoda esiin eri sukupuolta olevan asiakkaan persoonaa, mikä 

tosin voi johtua siitä, että maassamme korkeammassa asemassa työskentele-

vien tulkinkäyttäjien määrä on vielä pieni, eikä kokemusta kyseisestä ilmiöstä 

ole vielä kertynyt. Ilmiö on sitä vastoin tulkkauksessa huomattu ja sitä on tutkittu 

puhuttujen kielten puolella. Hannola (2011) totesi aineistossa, että on mahdollis-

ta tulkata myös toista sukupuolta olevalle asiakkaalle onnistuneesti, mikäli tulk-

kauksen konteksti ja sen päämäärä on tulkin tiedossa. Hän esittää myös, että 

mikäli kyseessä on sukupuolineutraali tiedonvälitys, tulkin sukupuolella ei ole 

niinkään väliä, mutta jos kyseessä on sukupuolisidonnainen tilanne, samaa su-

kupuolta oleva tulkki voi olla hyvinkin tärkeä (Hannola 2011/1, 8-9): 

 

”Sukupuoli ei ehkä vahvasti määritä pankkiasiointia, mutta ompelu-

kurssilla kyky osallistua ”naiselliseen kahvipöytäkeskusteluun” on 

tärkeä sosiaalinen resurssi” (Hannola 2011/1, 8-9). 

 

Verrattuna yleistulkkaukseen, tulkin erikoistuminen tietyn ammattilaisen tai työ-

paikan tulkiksi DPDI -mallin mukaisesti edellyttää sekä tulkilta että asiakkaalta 

enemmän. Tulkin on pystyttävä toimimaan osana työyhteisöä ja jatkuvasti päivi-

tettävä tietoansa asiakkaan ammattialasta. Asiakkaan on vastavuoroisesti olta-

va avoin ja hänen on päästettävä tulkki hyvin lähelle persoonaansa, mikä voi 

olla haastavaa molemmille osapuolille. (Hauser & Hauser 2008, 7.) Tulkin on 

myös oltava hyvin tietoinen luottamuksellisuudesta. Koska hän tekee niin lä-

heistä yhteistyötä asiakkaansa kanssa, hänelle kertyy väistämättä paljon tietoa, 

josta muut työyhteisön jäsenet voivat kysellä. Tulkin onkin hyvin tärkeää osata 

säilyttää tasapaino luottamuksellisuuden ja työyhteisön jäsenyyden välillä. 

(Hauser & Hauser 2008, 18.) Monessa yhteydessä tulkinkäyttäjät korostivatkin 

tulkin vaitiolovelvollisuutta ja vaikka he kokivat, että vakituiset tulkit edistävät 

laatua, tulkkien läsnäolo voi joskus herättää ristiriitaisia tunteita: 
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”Yleensä Carosta on käytännöllistä, että tulkkaamassa ovat samat 

tulkit. Tulkkaus on tällöin sujuvampaa, mutta kolikossa on toinenkin 

puoli. Päivästä toiseen samojen kanssa toimiessa heistä saattaa 

tulla liian tuttuja. ”En saa koskaan tietää tulkkien ajatuksia, mutta 

toisinaan en voi välttyä miettimästä, mitä tulkki asiasta ajattelee, sil-

lä ihminenhän hänkin on. Joskus opiskeluaikana muistan myös aja-

telleeni, etten juuri nyt haluaisi tulkin kuulevan tästä elämääni liitty-

västä yksityisasiasta.” (Heinrichs 2008, Malmbergin 2008/2, 23-24 

mukaan.) 

 

Hauser & Hauser (2008) toteavat, että moni tulkki ja ammattilainen toteuttavat 

jo nyt DPDI –mallin mukaista tulkkausta huomaamattaan. Tarve tulee todennä-

köisesti myös lisääntymään kuurojen viittomakielisten ammattilaisten lisäänty-

essä. Siksi tarve selkiyttää mallia ja kouluttaa mallia edelleen on suuri. Valitet-

tavasti monet tahot, kuten tulkit, tulkkikoordinaattorit ja viittomakielisten kuuro-

jen kanssa pitkään toimineet, eivät vielä ymmärrä mallin tarvetta ja miten se 

eroaa yleistulkkauksesta. (Hauser & Hauser 2008, 20.) 

 

Koska alalla ei vielä riittävästi ymmärretä erikoistumisen merkitystä, monet am-

mattilaiset joutuvat tällä hetkellä taistelemaan oikeudestaan saada heidän työ-

hönsä erikoistunut, heille nimetty tulkki. Joissakin tapauksissa toimiva ratkaisu 

olisi vaihtoehtoisesti osa-aikainen tulkki tai asiakkaalle nimetty tulkkirinki. (Hau-

ser & Hauser 2008, 20) Asiakkaiden esiin tuomat toiveet jatkumoista heijastavat 

Hauser & Hauserin ajatusta, tosin asiakkaiden toiveet ulottuvat kaikkiin elämän 

osa-alueisiin, eivät ainoastaan työelämään. Toivetta toivat esiin kaiken ikäiset ja 

monilla aloilla, aina politiikasta konealalle toimivat, eivät ainoastaan korkeasti 

koulutetut tai johtavassa asemassa työskentelevät tulkinkäyttäjät. Yksinkertai-

simmillaan tulkkaus voi asiakkaan näkökulmasta mennä pieleen jo siksi, että 

tulkin ja asiakkaan elämäntilanne poikkeavat liikaa toisistaan. 
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5.3. Erikoistuminen ja etiikka 

 

Viittomakielen tulkin ammatissa etiikalla on tärkeä rooli jokapäiväisessä työssä. 

Tulkin on eettisesti kyettävä perustelemaan kaikki ammattinsa puitteissa teke-

mänsä ratkaisut. Joitakin ratkaisuja hän voi pohjata viittomakielen tulkin ammat-

tisäännöstöön, mutta kuten luvussa 3.2 jo todettiin, ammattisäännöstö ei vastaa 

tämän hetken tarpeita ja sitä olisi uudistettava. Monissa arjen tilanteissa eettiset 

ammattisäännöt eivät anna tulkille vastausta ja tulkin on luotettava omaan eetti-

seen ratkaisukykyynsä. Tämä pitää paikkansa myös silloin, kun tukki erikoistuu 

tiettyyn työympäristöön, aiheeseen tai asiakaskuntaan. Myös Hauser & Hauser 

(2008) toteavat, että tietyt toimintatavat voivat tuntua ristiriitaiselta jos niitä tar-

kastellaan perinteisestä velvollisuuseettisestä näkökulmasta. 

 

Tulkkien toimintaa säätelevistä säännöistä ja niiden yhteydestä laatuun on siis 

tarvetta käydä keskustelua. Tulkkien toimintaa suhteessa eettisiin sääntöihin 

tutkineet Tate & Turner  (2002) ovatkin todenneet varsin monen tulkin olevan 

valmis poikkeamaan säännöistä tietyissä tilanteissa. Tuloksen jälkeen ensim-

mäinen johtopäätös oli, että on tarpeen uudistaa sääntöjä. Vähitellen näkökul-

ma on kuitenkin muuttunut ja tällä hetkellä näkemys on, että myös ammatin 

toimintakulttuuriin – jonka tulisi kuvastaa sääntöjen henkeä - tarvitaan muutosta. 

Vaikka pitkään ollaan oltu sitä mieltä, että eettisiä sääntöjä tulisi tarkastella, vie-

lä tärkeämpää on muuttaa ammattiryhmän kulttuuria, jonka tulisi kuvastua 

säännöissä. Kulttuurin muutosta on mahdollista saada niiden prosessien avulla, 

joilla kulttuuria koulutetaan ja välitetään, sekä pohtimalla ääneen  niitä eettisiä 

arvoja, jotka ovat sääntöjen pohjalla. (Tate & Turner 2002, 381.)  

 

Pollard ja Dean (2006) ovat tutkineet tulkin eettisen ajattelutavan muuntumista 

velvollisuuseettisestä seurauseettiseen. He esittävät, että kun tulkki on toiminut 

tietyn aikaa tulkin ammatissa, hän alkaa suhtautua eettisiin sääntöihin lähinnä 

suuntaa antavina, eikä ehdottomina sääntöinä, kuten velvoituseettinen toiminta 

edellyttäisi. Toimimalla seurauseettisesti pohditaan ensin toiminnan seurauksia, 

jonka jälkeen valitaan jokin mahdollisista ratkaisuista. Seurauseettinen toiminta 

edellyttää sen tunnustamista, että jokaisen tulkkaustilanteen vaatimukset ovat 

erilaisia, riippuen kontekstista, eikä yhtä oikeaa ratkaisua näin ollen ole. (Pollard 
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& Dean 2006, 123-124.) Pollard ja Dean ovat sitä mieltä, että perinteinen velvol-

lisuuseettinen suhtautuminen tulkkaukseen on sekä epäkäytännöllistä että har-

kitsematonta. Se ei edistä olosuhteiden mukaista joustavaa eettistä päätöksen-

tekoprosessia jossa tulkki kykenee valitsemaan toimintansa pohjaten laajaan 

vaihtoehtojen skaalaan. (Pollard & Dean 2011, 158.)  

 

Pollard ja Dean hahmottavat seurauseettiset päätökset janalle, jonka toisessa 

päässä on liberaali ja toisessa konservatiivinen eettinen toiminta. Mikäli toiminta 

on liian konservatiivista tai liberaalia, sen tulos ei ole myönteinen eikä toiminta 

näin ollen eettistä. Muutoin he katsovat, että päätökset janan sisällä ovat kaikki 

mahdollisia riippuen olosuhteista (kuvio 8).  (Pollard & Dean 2011, 165.) Wa-

densjö (1998) on todennut, että on lähes mahdotonta määritellä yhtä kaikkiin 

tilanteisiin sopivaa toimintatapaa, tulkkaukseen vaikuttavat aina ensisijaisten 

osapuolten tavoitteet ja tarpeet (Wadensjö 1998,  287). 

  

 

KUVIO 8. Eettisen järkeilyn malli (Pollard & Deania 2011, 165 mukaellen). 
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Edellä kuvattua kehitystä velvollisuuseettisestä toimintatavasta seurauseetti-

seen ajattelutapaan tulkin kokemuksen karttuessa voidaan kuvata kuvion 9 

muodossa. 

 

KUVIO 9: Tulkin eettisen ajattelutavan kehittyminen velvollisuuseettisestä seu-

rauseettiseen kokemuksen karttuessa. 
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6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli vastata kysymykseen, minkälainen vaikutus kon-

tekstin tuttuudella on tulkkien ja tulkinkäyttäjien näkökulmasta tulkkauksen laa-

tuun. Tavoitteena oli kuulemalla tulkinkäyttäjiä ja tulkkeja löytämään vastauksia 

siihen, mistä laadussa koettu ongelma johtuu ja näkökulmia siihen, miten laatua 

voitaisiin kehittää edelleen. Ennakko-oletuksena oli, että järjestelmä, jossa jo-

kainen tulkki joutuu tulkkaamaan kaikenlaisia aihepiirejä suurelle asiakasmää-

rälle heikentää tulkkauksen laatua. Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli tarkas-

telemalla tulkinkäyttäjien ja tulkkien näkemyksiä tulkkauksen laatuun vaikutta-

vista tekijöistä löytää mahdollisuuksia kehittää tulkkauksen laatua kehittämällä 

tämänhetkistä tulkkauspalvelujärjestelmän rakennetta ja käytäntöjä. Antamalla 

sekä asiakkaille että tulkeille puheenvuorot, molempien näkökulmia on ollut 

mahdollista verrata ja löytää yhtymäkohtia, joiden avulla voidaan kehittää tulk-

kauksen laatua sekä palvelun käyttäjän että palvelun tarjoajan näkökulmasta. 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja lähestymistapa fenomenologis-

hermeneuttinen.  

 

Opinnäytetyössä esitän kysymyksen, mitä kirjallisuuden perusteella voidaan 

todeta tulkin erikoistumisen, tulkin ammatillisen kehittymisen ja tulkkauksen laa-

dun yhteyksistä. Olen työssä pyrkinyt tuomaan esiin, että tulkkauksen laatuun 

vaikuttaa monia muita tekijöitä kuin tulkkauksen tekninen toteutus tai tulkkeen 

oikeellisuus. Tulkkauksen praktinen luonne, tulkin praktisen tiedon kehittyminen, 

sekä eettisen ajattelutavan kehittyminen  vaikuttavat olennaisesti tulkin ammatti-

taidon ja asiantuntijuuden kehittymiseen ja kaikki edellä mainitut vaikuttavat se-

kä yksin että yhdessä tulkkauksen laatuun. Mielestäni tulkin ammattitaidon ke-

hittymistä ja tulkkauksen laadun kokonaisuutta voidaan kuvata kuvion 10 mu-

kaisesti. 
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KUVIO 10: Tulkkauksen laadun kehittyminen suhteessa tulkkauksen laatuun 

vaikuttaviin tekijöihin. 

 

 

Tulkkauspalvelukentän, mutta myös asiakkaiden puolelta asiantuntijuuden ke-

hittyminen yhdistettiin jatkumoihin, joita toivottiin ja tarvittiin. Vähemmän koke-

musta omaavat tulkit toivoivat saavansa kehittyä ammatissaan kokeneempien 

tulkkien taidoista oppien. Kokeneempien tulkkien osalta ammattitaidon kehittä-

minen tietyn, kiinnostavan aihepiirin puitteissa koettiin parantavan motivaatiota 

ja tukevan työssä pysymistä. Erikoistuminen tai kontekstin tuttuus tuo myös 

tulkkaukseen taloudellisuutta, sillä tulkin kokemuksen karttuessa tarve valmis-

tautua tulkkausta varten vähenee. Tällöin tulkki voi myös ottaa vastaan määräl-

lisesti enemmän tai pidempiä tulkkauksia ja tulkin taitoja hyödynnetään mahdol-

lisimman optimaalisesti.  

 

Opinnäytetyön toisena tutkimuskysymyksenä oli, että jos tulkki saa mahdolli-

suuden tulkata tutuissa konteksteissa, eli tavallaan erikoistua tiettyihin aiheisiin, 

tilanteisiin, henkilöihin tai paikkoihin hänen praktinen osaamisensa, eli tietämi-

nen miten tilanteissa toimia pääsee kehittymään. Tällöin tulkki kykenee siirty-

mään ammatillisessa kehityksessään eteenpäin ja asiakkaiden ja tulkin koke-

mus laadusta paranee. Aineistosta kävi ilmi, että tulkit selvästi kokivat kaiken-

laisten jatkumoiden edistävän tulkkauksen laatua. Tulkattavan aihepiirin tunte-

minen, ihmisten taustojen ja keskinäisten suhteiden ymmärtäminen tulkkausti-

lanteeseen mennessä helpottaa oikeellisten tulkintojen tekemistä ilman, että 



 

 

59 

 

tulkin on koettava toimivansa joskus jopa arvausten varassa. Kontekstin ym-

märtäminen vapauttaa tulkilta arvokasta aikaa ja energiaa, koska valmistautu-

miseen käytetty aika vähenee ja tulkkauksen laatu pysyy siitä huolimatta hyvä-

nä. Mielenkiintoiset, toistuvat työtehtävät ja mahdollisuus kehittyä lisäävät myös 

työmotivaatiota ja työssä pysymistä. 

 

Tulkit kokivat tulkkauksen helpommaksi jos tulkilla on ennakkokäsitys tulkkausti-

lanteen kontekstista, eli tulkkaustilanne on hänelle tuttu. Tuttua tulkkia toivoivat 

myös asiakkaat. Tuttudella he eivät tarkoittaneet tulkkeja, jotka ovat heidän ys-

täviään, vaan tulkkeja, joiden kanssa heillä on muodostunut yhteistyön jatkumo. 

Nämä tulkit tietävät heidän asiansa ja heidän tapansa ilmaista itseään on tulkeil-

le tuttu. Tulkkauspalveluiden järjestämisen näkökulmasta on tietenkin pulmallis-

ta, jos asiakkaat eivät suostu käyttämän heille vieraita tulkkeja tai esimerkiksi 

uusia, vastavalmistuneita tulkkeja. Opinnäytetyön tulosten pohjalta vaikuttaisi 

kuitenkin siltä, että asiakkaiden kokema ongelma tulkkauksen laadussa johtuu 

pitkälti siitä, että uuden tulkin on vaikea tulkita, mistä tilanteessa on kyse ja mis-

tä puhutaan, koska häneltä puuttuu tieto tilanteen kontekstista. Toinen ongelma 

liittyy siihen, että asiakkaan on vaikea luottaa tulkin kykyyn ymmärtää häntä 

riittävän hyvin. Tulkkauspalvelujärjestelmää olisi tulosten pohjalta hyvä kehittää 

siihen suuntaan, että uudet tulkit tuodaan mukaan jatkumoon vähitellen siten, 

että uusi tulkki kokeneemman tulkin parina pystyisi vähitellen tutustumaan tulk-

kaustilanteen kontekstiin, asiakkaaseen ja asiakkaan ilmaisutapaan. Samalla 

tulkinkäyttäjän olisi mahdollista tutustua uuteen tulkkiin ilman, että hänen on 

oltava huolissaan siitä, ettei tule ymmärretyksi tai kokee olonsa turvattomaksi. 

 

Asiakkaiden osalta tutkimuskysymyksenä oli, että jos tulkille tavalla tai toisella 

konteksti on tuttu, eli hän on pystynyt keskittymään erityisesti tiettyyn asiakas-

ryhmään, aiheeseen tai kenties tulkkausympäristöön, asiakkaat kokevat laadun 

olevan parempi kuin jos tulkkina on joku, jolle asiakas ja tulkkaustilanne on vie-

ras. Asiakasryhmien osalta erityisesti lapsille ja vanhuksille tulkkaamisen osalta 

tulkinkäyttäjät kokivat tulkkauksen laadussa puutteita. Erikoistuminen ammat-

tialoihin korostui myös, mutta niitäkin enemmän korostui tulkin tuttuus. Asiak-

kaat toivat vahvasti esiin sen, että tulkki, joka on heille tuttu ja tietää toimek-

siannon aihepiiristä tulkkaa hyvin viittomakielelle, mutta vähintäänkin yhtä tär-
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keää kuin tulkin viittomakielinen tuotos on se, että tulkki ymmärtää asiakastaan. 

Asiakkaiden tietoisuus siitä, että tulkilla on tärkeä rooli siinä, millaisen kuvan 

kuuleva osapuoli saa hänestä ja samalla epätietoisuus siitä, tulkkaako tulkki 

juuri oikein, oikeilla termeillä ja sävyllä, ahdisti. Parhaimmat tulkkaustilanteet 

ovat asiakkaiden näkökulmasta ne, joissa he ymmärtävä tulkkia ja heillä on täy-

si luottamus siihen, että he voivat viittoa omalla äidinkielellään ja omalla taval-

laan, ja tietävät tulevansa ymmärretyksi. Tämä toteutuu parhaiten asiakkaiden 

mielestä kun tulkki on tuttu. 

 

Tulkkauspalveluita tarjoavien yritysten puolelta tuotiin esiin näkökulma, jonka 

mukaan tulkki- ja asiakasprofiilit eivät tällä hetkellä edistä asiakkaiden yksilöllis-

ten tarpeiden huomioimista välityksessä, jolloin yritysten puolelta joudutaan siir-

telemään tilauksia ja tekemään yritysten näkökulmasta turhaa työtä, jotta saa-

taisiin paikalle tulkki, jolla on tarvittava osaaminen ja kykenee suoriutumaan 

tulkkauksesta. Asiakkaiden puolelta nousi niin ikään esiin profiileihin liittyvä eh-

dotus: että välityksessä olisi kuvaus asiakkaan työympäristöstä niin, että tulkin 

olisi helpompi päästä asioihin sisään eikä kaikkea tarvitsisi selittää aina uudel-

leen uuden tulkin ilmaantuessa paikalle. Kansaneläkelaitoksen määrittelyiden 

mukaan asiakkaalle pyritään löytämään profiilin perusteella sopivin tulkki nou-

dattaen kilpailutusjärjestystä. Profiileja kehittämällä voitaisiin kuitenkin kaventaa 

niitä kriteereitä, joiden perusteella tietty tulkki valikoituu tietylle asiakkaalle. 

 

Oppimalla tuntemaan asiakkaansa ja tulkkaustilanteiden kontekstit tulkkien ja 

asiakkaiden on mahdollista ryhtyä sopimaan tulkkauksen laadusta edistävistä 

toimintatavoista, myös sellaisista, jotka kenties poikkeavat aikaisemmista tai 

nykyisistä. Samalla voidaan avata keskustelua tulkkauksen etiikasta ja siitä, 

miksi velvollisuuseettinen toimintatapa mahdollisesti vaikuttaa tulkkauksen laa-

tuun. Samalla voidaan käydä yhteistä keskustelua siitä, että tulkit eivät ole neut-

raaleja kielen välittäjiä vaan vaikuttavat tilanteen dynamiikkaan. Asiakkaiden 

kanssa on hyvä avata sitä, miten tulkkien on mahdollista toimia eettisesti oikein, 

vaikka tekevätkin eettisiä päätöksiä jotka eroavat toisistaan tilanteesta riippuen. 

Ottamalla asiakkaat mukaan eettiseen pohdintaan, heidän on mahdollista vai-

kuttaa uuteen toimintakulttuuriin, sitä sääteleviin säännöstöihin ja tulkkauksen 
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laatuun, samalla voidaan kenties helpottaa yhteistä siirtymistä uuteen toiminta-

kulttuuriin. 

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan laadullinen. Fenomenologis-hermeneuttinen lä-

hestymistavan lähtökohtana on, että tarkasteltavat ilmiöt kertovat jotakin ylei-

sempää siitä yhteisöstä, jossa ilmiötä tarkastellaan. Lähestymistapa edellyttää 

tutkijalta esiymmärrystä tutkittavasta aiheesta, mutta myös kykyä erottaa omat 

ajatuksensa asiasta ja lähestyä ilmiötä monista eri näkökulmista. Oma taustani 

ja omat kokemukseni toimivat aineiston analysoinnin työkaluine ja auttoivat ai-

neiston tulkitsemisessa. Haasteena olikin työn edetessä asettaa omat mielipi-

teensä ja ennakko-oletuksensa sivuun ja tarkastella ilmiötä työn teoreettisten 

näkökulmien kautta, sekä tulkita aineistoja mahdollisimman oikeudenmukaises-

ti. Työn kirjoittaminen tietoperustan ja aineiston vuoropuheluna auttoikin tarkas-

telemaan  aineistoa uusista näkökulmista, jolloin omat ensitulkintani väistyivät.  

 

Yhtenä aineistona käytetty Kuurojen Liitto ry:n tulkkisihteerin haastatteluiden 

aineisto on laaja ja sitä voidaan laajuutensa puolesta mielestäni pitää luotetta-

vana. Aineiston luotettavuutta lisää myös se, että haastattelut on toteuttanut 

kuuro viittomakielinen haastattelija sen sijaan, että olisin itse haastatellut asiak-

kaita. Koska hän kuuluu samaan kieli- ja kulttuuriryhmään haastateltavien kans-

sa, haastateltavien on arvioni mukaan ollut helppo tuoda esiin mielipiteitään 

avoimesti, rehellisesti ja kriittisesti. Jos haastattelijana olisi ollut palvelun tuotta-

jaa edustava viittomakielen tulkki on mahdollista, että asiakkaat eivät olisi tuo-

neet kriittisiä mielipiteitään esiin vaan esiintyneet vieraskoreasti ja osa mielipi-

teistä olisivat jäänyt sanomatta. Aineiston heikkona kohtana voidaan tuoda 

esiin, että 37% haastateltavista edustivat Uuttamaata, josta toisaalta löytyy 

myös suuri osa asiakkaista. Pohjois-Suomesta oli vastaavasti kotoisin 19% asi-

akkaista, jossa on verrattain vähän tulkinkäyttäjiä. Myös haastateltujen iästä 

voidaan todeta, että noin neljännes vastaajista oli 18-35-vuotiaita. Mutta vaikka 

yli 75-vuotiaita oli edustettuna aineistosta vain noin 6%, moni toi kuitenkin esiin 

ikääntyneiden erityistarpeet tulkkauksen osalta. Sama koski lapsia, vaikka alle 

18-vuotiaita haastateltavista oli vain 1% verran. 
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Kielisilta-lehden aineistoa voidaan mielipidekirjoitusten osalta pitää luotettava-

na, sillä kaikissa kirjoituksissa kahta lukuun ottamatta kirjoittajat esiintyvät omilla 

nimillään, eikä heidän esittämiänsä mielipiteitä tai asioita näin ollen ole syytä 

epäillä. Aineiston osalta voidaan kuitenkin pohtia, tuleeko koko tulkkikentän ääni 

kuuluviin Kielisillassa? Lehteen kirjoittavat tulkit ovat oletettavasti erityisen aktii-

viset tulkit, joilla on vahvoja mielipiteitä, sekä tulkit, joita kiinnostaa alan ja oman 

ammattitaidon pohtiminen ja kehittäminen. Asiakkaiden aineistosta kävi kuiten-

kin ilmi, että kentällä työskentelee myös tulkkeja, joita ammatti ja tulkkausaiheet 

eivät juurikaan kiinnosta. Oletettavaa on, että heidän äänensä ei lehdessä, eikä 

siten tässä työssä juurikaan tule kuuluviin. 

 

Tein tietoisen valinnan opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen osalta olla si-

sällyttämättä kansainvälistä näkökulmaa laajemmin, vaikka tutkimusaineistoa 

esimerkiksi uusista näkökulmista tulkkaukseen löytyy runsaasti. Kyseinen kirjal-

lisuus olisi kenties antanut paremman kuvan siitä, mihin suuntaan tulkkien toi-

mintaa voidaan kehittää, mutta kyseinen pohdinta ei ollut opinnäytetyön laajuus 

huomioon ottaen mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. Toinen näkökulma 

kansainvälisen näkökulman lisäksi, joka kenties olisi rikastuttanut pohdintaa 

edelleen, olisi ollut selvittää, mitä tulkkauspalveluita tuottavissa yrityksissä ajat-

televat kontekstin tuttuudesta, jatkumoista ja erikoistumisesta, sekä missä mää-

rin yritysten sisällä pyritään näitä edistämään. 

 

Aineistosta nousi esiin useita kehittämisehdotuksia, joista suurin osa korostaa 

tavalla tai toisella palveluiden välityksestä vastuussa olevaa järjestelmän osaa. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella on mahdollista todeta, että kontekstin tut-

tuudella on selvä vaikutus tulkkauksen laatuun ja tulkkien ammattitaidon ja asi-

antuntijuuden kehittymiseen. Tämänhetkinen tulkkauspalvelujärjestelmä mah-

dollistaa kuitenkin jatkumot ja kontekstien tuttuuden kehittymisen ainoastaan 

tietyissä tilanteissa. Välityksen rooli jatkumoiden mahdollistajana on kuitenkin 

keskeinen.  

 

Kehittämällä välityksen toimintatapoja on mahdollista vaikuttaa tulkkauksen laa-

tuun varteenotettavasti. Mielestäni tämä voi vaikuttaa merkittävästi myös tulkki-

en jaksamiseen ja alalla pysymiseen. Kehittämällä edelleen esimerkiksi tulkkien 
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ja asiakkaiden profiileja voidaan entistä paremmin varmistaa, että oikea tulkki ja 

oikea asiakas kohtaavat juuri oikeassa tilanteessa. Sillä kuten useat asiakkaat 

ja tulkit toivat esiin, joku tulkki voi olla erinomainen jossakin tilanteessa mutta 

sopimaton toiseen.  

 

Mahdollistamalla jatkumot ja mestari-kisälli-toimintatapa voidaan myös nopeut-

taa tulkkien ammattitaidon kehittymistä. Opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat 

itsekin tietoisia siitä, että eivät ole valmiita valmistuessaan. Heidän odotetaan 

kuitenkin selviytyvän tilanteesta kuin tilanteesta, tilanteiden, asiakkaiden ja 

paikkojen vaihdellessa päivittäin ja aiheiden ollessa kaikkea maan ja taivaan 

väillä. Jos tulkki saa mahdollisuuden tutustua uuteen aiheeseen tai asiakkaa-

seen vähitellen, kokeneemman tulkin parina, hänen kontekstiosaamisensa ja 

praktinen tieto aiheesta karttuu. Hän oppii toimimaan tilanteessa joustavasti ja 

pystyy kehittämään seurauseettistä ajattelutapaansa.  

 

Mestari-kisälli- toimintatapa on myös asiakkaan etu. Asiakkaat toivat toistuvasti 

esiin, että tuttu tulkki on hyvä tulkki. Uusi, vieras tulkki koetaan helposti huonok-

si, koska hän ei tunne aihetta eikä asiakasta, eikä asiakas tunne hänen viitto-

mistyyliään, mikä myös synnyttää turvattomuuden tunteen. Mahdollistamalla 

asteittaisen totuttautumisen uusiin tulkkeihin, asiakas ei joudu kokemaan äkilli-

siä heilahteluita laadussa eikä turvattomuuden tunnetta tai tyytymättömyyttä 

näin ollen esiinny samassa määrin, kuin jos tulkki vaihtuisi aina tilaisuudesta 

toiseen. Tulkkikoulutuksen lisäksi olisi hyvä pohtia koko tulkkauspalvelujärjes-

telmän ja erityisesti jo ammatissa toimivien tulkkien roolia toistensa asiantunti-

juuden kehittämisessä ja kehittymisessä. Tulkkauksen tarkastelu praktisena 

toimintana, seurauseettisen toiminnan kehittäminen ja reflektointi, kaikki edellyt-

tävät oppimista työssä, toisilta tulkeilta ja heidän kanssaan. Erään asiakkaan 

kommentti siitä, että asiakkaat voitaisiin luokitella eri taitotasoille ei ole ennen-

kuulumaton idea, olihan sellainen olemassa jo siinä vaiheessa, kun tulkkaus-

palveluita ryhdyttiin suunnittelemaan (vrt. luku 5.1). Yhdistämällä tämä ajatus 

asiantuntijuuden kehittymiseen ja oppipoika-kisälli-mestari - ajatukseen, voi-

daan kenties ryhtyä kehittämään järjestelmää, jossa kaikentasoiset ja eri aloihin 

erikoistuvat tulkit voivat saada tukea ja kehittyä paremmiksi asiantuntijoiksi. 
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Opinnäytetyön tulosten pohjalta tärkeitä jatkotutkimuksen kohteita olisivat muun 

muassa eettisten sääntöjen tarkasteleminen ja kehittäminen koko tulkkauspal-

velujärjestelmän osalta. Koska välityksen rooli korostui jatkumoiden ja siten laa-

dun edistäjänä olisi myös mielekästä tarkastella sekä Kansaneläkelaitoksen, 

että tulkkauspalveluita tuottavien yritysten välitysten merkitystä asiakkaiden ja 

tulkkien kokeman laadun varmistamisessa. Oppipoika-mestari-kisällitoiminnan 

soveltaminen ja yhteensovittaminen alaan olisi myös hyödyllistä selvittää. 

 

Ottamalla sekä koulutuksessa, tulkkauspalveluita toteuttavassa järjestelmässä, 

että asiakkaiden puolelta riittävän monipuolisesti huomioon opinnäytetyössä 

käsiteltyjä tulkkauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja niiden yhteyden toisiinsa 

olen vakuuttunut siitä, että asiakkailla ja tulkkauspalveluita toteuttavilla toimijoil-

la on yhteistyöllä hyvät edellytykset kehittää järjestelmää edelleen ja sen kautta 

parantaa yhdessä tulkkauspalveluiden laatua.  
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Liite 2: Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö 

 

Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö  

Kuurojen Liitto ry - Kuulonhuoltoliitto ry - Suomen Kuurosokeat ry - Suomen Viit-

tomakielen Tulkit ry 

 

VIITTOMAKIELEN TULKIN AMMATTISÄÄNNÖSTÖ 

Tämä ammattisäännöstö sitoo kaikkia niitä tulkkeja, jotka on merkitty yllä mainit-

tujen järjestöjen pitämään tulkkirekisteriin. Tämä ammattisäännöstö on hyväk-

sytty tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa lokakuun 3. päivänä 1996 ja 

se on päivitetty 20.9.1999. Katso myös asioimistulkin ammattisäännöstö. 

 

AMMATTIETIIKKA 

Tulkki noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. 

Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta. 

Tulkki ottaa vastaan toimeksiannon vain, jos hänellä on siihen tarpeellinen pä-

tevyys ja jossa hän ei ole jäävi. 

Tulkki kunnioittaa ja tukee asiakkaidensa itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeut-

ta. 

Tulkki osoittaa solidaarisuutta ammattikuntaansa kohtaan. 

Tulkki valmistautuu ajoissa ja huolellisesti tehtäväänsä. 

Tulkki käyttäytyy toimeksiannon yhteydessä moitteettomasti. 

Tulkki on puolueeton eikä anna henkilökohtaisten asenteidensa tai mielipi-

teidensä vaikuttaa työnsä laatuun. 

Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. 

Jos tulkki toimii sellaisessa asiakastyössä, jossa asiakkaat ovat myös tulkkipal-

velun käyttäjiä, hän toimii niin että ammattiroolit eivät sekoitu. 

 

AMMATTISÄÄNNÖSTÖN RIKKOMINEN 

 

Mikäli tulkin todetaan toimineen tämän ammattisäännöstön vastaisesti, ryhtyy 

tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä tulkkirekisterin säännöissä määrättyihin toimen-

piteisiin. 
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TYÖOLOSUHTEET 

 

Tulkkauksen laadun takaamiseksi tulkki varmistaa, että 

 

Kuuluvuus ja näkyvyys riittävät. 

Työolot ovat ergonomisesti tyydyttävät. 

Tulkkaukselle annetaan riittävästi taukoja. 

Tulkki tekee etukäteen suullisen tai kirjallisen työsopimuksen tilaajan kanssa 

sekä tarvittaessa sopii palkasta ja korvauksista työnantajan/palkanmaksajan 

kanssa. 

Tulkki selvittää etukäteen työajan pituuden. 

Tulkin aktiivinen tulkkausaika on enintään kuusi tuntia päivässä. 

Tulkkauksesta aterioiden aikana, tauoilla ja varsinaisen tilaisuuden ulkopuolella 

sovitaan etukäteen. 

Samanaikaistulkkauksessa yli kahden tunnin toimeksiannossa tarvitaan kaksi 

tulkkia. 
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Liite 3: Asiakkaiden profiililomake 
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Liite 4: Tulkkien profiililomake  
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Liite 5: Yhteenveto haastatteluaineistosta esille tulleista erikoistumisaloista 

 

 

Tulkkaaminen lapsille (tuotiin esiin monessa yhteydessä sekä asiakkaiden että 

tulkkien toimesta). 

Tulkkaaminen vanhuksille (tuotiin esiin monessa yhteydessä sekä asiakkaiden 

että tulkkien toimesta). 

Lääkärikäynnit ja yleensäkin terveydenhuollon tulkkaukset (esimerkiksi ras-

kausaika, neuvolakäynnit). (Tuotiin esiin monessa yhteydessä sekä asiakkaiden 

että tulkkien toimesta.) 

Työpaikat (tulkki, joka osaa ja tuntee asiakaan alaa). (Tuotiin esiin monessa 

yhteydessä sekä asiakkaiden että tulkkien toimesta.) 

Opiskelu kaikilla tasoilla ja kaikilla eri aloilla. Esille tulleita esimerkkejä: korkea-

kouluopiskelu, työpaikkakoulutus, kansalaisopiston kurssit. 

Teatteritulkkaus 

Syrjäytyneet kuurot 

Lakiasiat 

Kansainvälisyys 

Kansainvälinen viittominen 

Maahanmuuttajat 

Tutkimustyö 

Harrastukset (esimerkkinä ratsastus, urheiluala) 

Tekniikka (esimerkkeinä tekniset ammatit, autoala) 

Kokoustulkkaus 

Puhutut kielet (esimerkkinä ruotsin kieli) 

Uskonnolliset tulkkaukset, virsien tulkkaus ja laulaen tulkkaaminen kirkollisissa 

toimituksissa. 

 

 


