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Opinnäytetyömme on kehittämistyö, jonka tavoitteena on edistää viittomakom-
munikaatiota käyttävien asemaa valtaväestöön nähden. Haluamme laajentaa 
viittomakielentulkin ammattikuvaa ja samalla kehittää tulkkausalaa tekemällä 
tulkkauksen yhteistyössä merkittävän median, Yleisradio Oy:n, kanssa Interne-
tiin. Tavoitteenamme on, että yhteistyö oppilaitoksemme Diakonia-am-
mattikorkeakoulun ja yhteistyökumppanimme Yleisradion välillä jatkuisi. 

Opinnäytetyömme toiminnallisessa osassa tulkkasimme viitotulle puheelle kuusi 
jaksoa Pikku Kakkosen lastenohjelmaa Maltti ja Valtti. Tulkkaukset julkaistiin 
Yle Areenan Internet-sivuilla 14.12.2012. Valitsimme viitotun puheen tulkkaus-
menetelmäksi, sillä se on alallamme omien kokemustemme mukaan kasvava 
kommunikointimenetelmä, jolla on suuri käyttäjäkunta. Lisäksi viitottuja tai tul-
kattuja lastenohjelmia on niukasti tarjolla. Toteutimme työn yhteistyössä Yleis-
radion Pikku Kakkosen kanssa. Asiantuntijana ja yhteyshenkilönä toimi lasten ja 
nuorten genretuottaja Jarmo Oksa.  

Työmme tuoteosa lisäsi viitottua lastenohjelmatarjontaa ja paransi saavutetta-
vuutta. Kirjallisessa osassa olemme pohtineet tulkkiruudun visuaalista toimi-
vuutta ja analysoineet viitottua AV-tulkkausta tulkattujen jaksojen pohjalta. 
Työmme sivutuotteena laadimme prosessinkuvausmallinnuksen, jota voi hyö-
dyntää jatkossa laadukasta AV-tulkkausta tehtäessä. 

Lastenohjelman tulkkaus viitotulle puheelle herätti paljon keskustelua viitto-
makielisten ja tulkkien kesken, mikä kertoo aiheen tutkimisen tarpeellisuudesta. 
Prosessimme eteni suunnitellusti aikataulun mukaan, ja onnistuimme saavutta-
maan asettamamme tavoitteet. 
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ABSTRACT 

Honkanen, Tytti; Isomaa, Salla and Ranki, Emmi. Signed audiovisual 
interpreting of children’s programme on the Internet. 76 p., 6 appendices. 
Language: Finnish. Spring 2013. Diaconia University of Applied Sciences. 
Degree Programme in Sign Language interpretation. Degree: Bachelor of 
Humanities. 

 

This thesis has two main objectives: firstly, to interpret six episodes of the 
children’s programme Maltti and Valtti into Signed Speech, and secondly, to 
analyze the audiovisual interpretation on screen. An additional subjective of this 
thesis is to gain access to information for the users of Signed Speech and to 
improve the status of signed communication. On the whole, the aim is to 
develop and expand the field of Signed Speech interpretation by studying 
audiovisual interpretation.  

The thesis was produced in co-operation with Finland’s national public service 
broadcasting company Yle. The project consisted of six rehearsed 
interpretations of Yle’s children’s programme. The interpretations were 
published on Yle’s website on December 14th, 2012 and they are still available 
there.  

The research section is based on our analysis of the interpreted episodes, 
interviews of experts on various fields and on theory. We have also created a 
process modeling of our interpretation process during the year 2012 and it can 
be found on page 50. Modeling includes schedule, procedure, techniques and 
details of our process. In the future, it will hopefully help other students and 
interpreters going through the same kind of interpreting process. 

As a communication method, Signed Speech is being used more and more in 
the field of Sign Language interpretation. It is used by numerous client groups 
like the hard-of-hearing and deafened clients, people with speech disabilities 
and cochlear implant users.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyömme on kehittämistehtävä, joka jakautuu kahteen osaan. Työmme 

toiminnallinen osa on tulkkausprojekti, jonka tuote on valmisteltu tulkkaus Pikku 

Kakkosen lastenohjelmasta Maltti ja Valtti. Tuote koostuu kuudesta viitotulle 

puheelle tulkatusta lastenohjelmasta, jotka on tehty yhteistyössä Yleisradion 

kanssa ja julkaistu Yle Areenan Internet-sivuilla. Toiminnallisen osan kirjallises-

sa raportissa analysoimme valmista tuotettamme ja työskentelyprosessiamme 

sekä sen aikana syntyneitä AV-tulkkauksen (s.19 alla) prosessin, terminologian 

ja toteuttamisen kehittämisehdotuksia. Koska AV-tulkkaus on alallamme varsin 

uutta, olemme ottaneet mukaan vertailukohtia myös alan kansainvälisistä toteu-

tuksista. 

Opinnäytetyömme keskeiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Miten teh-

dään lastenohjelmasta laadukas käännös ja tulkkaus viitotulle puheelle sekä 

miten toteutetaan toimiva yhteistyö tuotantoprosessissa?  

Tuoteosan kohdeyleisönä ovat viitottua puhetta käyttävät lapset, jotka eivät voi 

tukeutua ohjelman seuraamisessa pelkästään suomenkieliseen puheeseen. 

Alle kouluikäiset lapset eivät myöskään osaa välttämättä lukea tekstitystä. Kos-

ka viitottujen lastenohjelmien määrä Suomessa on vielä vähäistä, halusimme 

lisätä viitottujen lastenohjelmien tarjontaa ja saavutettavuutta. Kirjallinen osa on 

tarkoitettu viittomakielentulkkiopiskelijoille, viittomakielentulkeille, kääntäjille ja 

muille AV-tulkkauksia tekeville tahoille. 

Suomi on allekirjoittanut vuonna 2007 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan yleissopimuksen, joka velvoittaa saavutettavuuteen. Opinnäytetyös-

sämme se rajautuu tulkkaamamme lastenohjelman saatavuuteen. Ylen julkisen 

palvelun tehtävät (LIITE 1: Laki Yleisradio Oy:stä 22.12.1993/1380) ja Ylen las-

ten palvelujen periaatteet velvoittavat tuottamaan viitottua palvelua (Yle i.a. a.). 

Suomen lainsäädännön mukaan oikeus tulkkauspalveluun on muiden muassa 

kuulovammaisilla henkilöillä. Laissa vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 

säädetään siitä, mihin tulkkausta voi käyttää. Lapsille on myönnetty tulkkaus
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palvelua esimerkiksi televisio-ohjelmien tulkkaukseen kotona. Kuitenkin kaikkien 

lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta olisi hyvä, että television kiinnostavat 

lastenohjelmat olisivat jokaisen saavutettavissa. (Laki vammaisten henkilöiden 

tulkkauspalvelusta 2010.) 

Työssämme tulkkauksen lähdekieli oli suomi, mutta kohdekielen muodon valit-

seminen oli haastavampaa. Vaihtoehtoina kohdekieleksi olivat viittomakieli tai 

viitottu puhe. Päätimme kuitenkin varhaisessa vaiheessa, ettemme tulkkaa viit-

tomakielelle, koska olimme tietoisia viittomakielen lautakunnan kannanotosta 

koskien viittomakielelle tulkattuja ohjelmia (Kotimaisten kielten keskus i.a.). 

Kannanotossa painotetaan viittomakielisen palvelun tasoa: tulkattujen ohjelmien 

viittomakielisen tuotoksen pitää olla laadukasta. Kannanotossa korostetaan 

myös, että viittomakielen tulkkiopiskelijat eivät voi olla viittomakielen kielimalleja 

ja tulkata esimerkiksi viittomakielisiä uutisia. Kannanottoa kunnioittaen pää-

timme tulkata jaksot viitotulle puheelle, jossa käytämme äidinkieltämme, suo-

mea, tulkkeen pohjana.  

Toiminnallinen osa on toteutettu studiotulkkauksena. Olemme erotelleet termin 

studiotulkkaus termistä televisiotulkkaus. Molemmat ovat viitotun AV-

tulkkauksen osa-alueita, ja niiden terminologiaa käsittelemme työssämme tar-

kemmin. Toiminnallisen osan tavoitteena on parantaa saavutettavuutta.  

Työmme kirjallisessa osassa tutkimme toiminnallisen osan prosessia, ja olem-

me pohtineet viitotun puheen tulkkauksen näkökulmasta AV-tulkkauksen ter-

minologiaa. Laatimassamme prosessinkuvausmallinnuksessa on hyödynnetty 

Euroopan käännösstandardeja (Suomen standardisoimisliitto SFS 2006) ja Ir-

lannin laatukriteeristöä viittomakielisestä tulkkauksesta televisiossa (LIITE 2: 

Codes & Guidance Notes 11.2.2013). Olemme myös vertailleet Suomessa teh-

tävää AV-tulkkausta esimerkiksi Ruotsin ja Englannin vastaavaan palveluun. 
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2 LASTENOHJELMAN TULKKAUKSEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA 

KÄSITTEET 

 

 

Opinnäytetyömme on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on lisätä saavutetta-

vuutta viitotun puheen käyttäjille. Kehitämme viittomakielen tulkkausalaa tutki-

malla viitottua AV-tulkkausta. Olemme laatineet prosessinkuvausmallinnuksen 

(luku 5), joka kiteyttää työmme tuoteosion vaiheet. Tulkkasimme viitotulle pu-

heelle kuusi jaksoa Yleisradion suomenkielistä Maltti ja Valtti -lastenohjelmaa. 

Tulkkauksia varten tehdyt käännökset lähdemateriaalista on tehty skoposteori-

an keinoin, josta kerromme lisää luvussa 3.2.2. Teimme työmme fenomenologi-

sena tutkimuksena eli tuotimme tietoa työstämme omien havaintojemme ja ko-

kemuksiemme perusteella (Jyväskylän yliopisto i.a.). Olemme opinnäytetyöm-

me toiminnallisessa osiossa keränneet tietoja, havaintoja ja ratkaisuja, jotka 

vaikuttavat valmisteltuun studiotulkkaukseen, koko tulkkaustyöprosessimme 

ajalta. Kirjallisessa tutkimusosassa analysoimme AV-tulkkausta. Tulkkaa-

maamme jaksot julkistettiin Yleisradion Internet-sivuilla kaikille katsottavaksi. 

Suomessa ei ole muuta vakiintunutta perinnettä tuottaa kotimaisia ohjelmia viit-

tomakielisille tai viittomakommunikaatiota käyttäville kuin viittomakieliset uutiset, 

joita on lähetetty vuodesta 1994 lähtien (Yle i.a. b.). Yleisradio on ollut aktiivisin 

mediaväylä tuottamaan ohjelmistoa viittomakielisille suomalaisille. 

Yle on tuottanut teksti-tv:n kautta ohjelmatekstityksiä vuodesta 1983 alkaen. 

Ohjelmatekstityksillä tarkoitetaan kotimaisten ohjelmien tekstittämistä suomeksi 

ja ruotsiksi. Viime vuosina ohjelmatekstityksiä on tehty yhä enemmän ja ne pal-

velevat noin 700 000 kuulorajoitteista katsojaa (Yle i.a. c.). Laissa televisio- ja 

radiotoiminnasta on asetus, joka velvoittaa Yleä tekstittämään 60 prosenttia 

suomen- ja ruotsinkielisistä ohjelmatunneista vuonna 2012 lukuun ottamatta 

musiikkiesityksiä, urheilu- ja lastenohjelmia. Joka vuosi prosenttimäärä tekstitet-

tävistä ohjelmatunneista nousee kymmenen prosenttia, ja vuoteen 2016 men-

nessä kaikkien suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmatuntien tulee olla tekstitettyi-

nä. (Laki televisio- ja radiotoiminnasta 1998; Pöntys 2012.) Ohjelmatekstitysten 

eli AV-käännösten lisäksi Yle on tuottanut muutamia elokuvia käännettyinä viit-
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tomakielelle. Tällä hetkellä viittomakielistä ohjelmatarjontaa televisiossa edus-

taa vain viittomakieliset uutiset. 

Viittomakielen tulkkausalalla AV-kääntäminen ja -tulkkaaminen eivät ole vakiin-

tuneita käytänteitä. Yle on tuottanut muutamia elokuvia viittomakielelle käännet-

tyinä. Näissä kääntäjinä ovat olleet viittomakieliset itse. Esimerkiksi elokuva Su-

den arvoitus on käännetty viittomakielelle. Lähes perinteeksi on muodostunut 

vaalien alla Ylen kanavalta lähetettävä suuri vaalikeskustelu, joka on tulkattu 

viittomakielelle (Marjanen, 2003). 

Eräänä perusteena työllemme pidämme sitä, että viittomakielisille ja viitto-

makommunikaatioita käyttäville suomalaisille on tarjolla liian vähän televisio-

ohjelmia ja heidän kielellään tai kommunikointitavallaan tuotettua materiaalia. 

Kuurojen Liitto ry sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus julkaisivat vuonna 

2010 teoksen Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma. Kielipoliittisessa 

ohjelmassa on keskitytty viittomakieltä käyttäviin henkilöihin, mutta siinä on 

mainittu myös, että puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä käyttävien oi-

keudet on huomioitu perustuslain 17. pykälässä. Tällaisia kommunikaatiomene-

telmiä ovat muun muassa tukiviittomat ja viitottu puhe. Viitotulla puheella on 

alallamme vakiintunut asema, ja sen käyttäjiä on runsaasti. Filosofian tohtori 

Päivi Rainòn mukaan implantoiduista lapsista ja nuorista 34 prosenttia käyttää 

viitottua puhetta tai tukiviittomia (Knuuttila 2012, 30; Rainò 2012).  

Monen muun seikan lisäksi kielipoliittisessa ohjelmassa on otettu kantaa viitto-

makielisille tarjottaviin kulttuuri- ja teatteripalveluihin, joita on erityisen vähän.  

Kulttuuri- ja teatteripalvelujen kannalta viittomakielisillä lapsilla on 
yhtäläinen oikeus taiteellisiin kokemuksiin, mutta tällä hetkellä heille 
suunnattu kulttuuritarjonta on erittäin vähäistä (Suomen viittoma-
kielten kielipoliittinen ohjelma 2010, 54).  

Teoksessa Toward a deaf translation norm kuvaillaan, kuinka tulkkauksen tarve 

alkoi viittomakielisissä yhteisöissä. Alun perin yksikieliset kuurot (monolingual 

deaf) pyysivät kaksikielisiä kuuroja (bilingual deaf) kertomaan ajankohtaisista 

tilaisuuksista ja tapahtumista viittomakielellä, sillä kaksikieliset kuurot olivat ai-

noita, jotka osasivat sekä lukea että viittoa. Toisin sanoen viittomakielinen yh-

teisö haluaa palvelun sellaisilta, joilla on kuurojen identiteetti ja jotka ovat osa 

kuurojen yhteisöä. Ensisijainen tarve oli siis saada tietoa viittomakielellä henki-
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löiltä, jotka kuuluivat samaan yhteisöön ja olivat näin ollen luotettavia. Läpi his-

torian kuurojen yhteisöön kaikkialla maailmassa on kuulunut kuulevia yksilöitä, 

jotka ovat osanneet viittoa. He ovat olleet henkilöitä, joita on pyydetty tulkin tai 

kääntäjän tehtäviin. (Stone 2009, IX–XII.) Viittomakielisten yhteisössä on edel-

leen havaittavissa toive tulkeista, jotka ovat äidinkieleltään viittomakielisiä. (Ter-

hi Rissanen, henkilökohtainen tiedonanto 26.3.2013). 

Tulkkauksen toinen normi edellä mainitussa teoksessa on lainsäädännöllinen. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa Broadcasting Act 1996 velvoittaa tarjoamaan 

viittomakielisille ohjelmia televisiossa Britannian viittomakielellä (BSL). Ohjelmi-

en tulee olla joko viittomakielisiä tai niiden pitää olla in-vision eli tulkkiruudussa 

käännettyjä tai tulkattuja. Tulkkiruutu siis ilmestyy tiettyyn paikkaan televi-

sionäyttöä erillisenä osana eikä ole teknisesti osa varsinaista ohjelmaa. Usein, 

kun neuvotellaan viittomakielisille tarkoitetusta ohjelmistosta ja palveluista esi-

merkiksi televisiossa, on asiasta päättämässä vain kuulevia työntekijöitä. Tämä 

tekee asiasta usein monimutkaisen. Myös työnantajat ovat monissa tapauksissa 

kuulevia. (Stone 2009, X.) 

Tulkkauspalvelut toimivat Suomessa nykyisin Kansaneläkelaitoksen välitysjär-

jestelmän kautta. Jokaisella tulkkauspäätöksen saaneella asiakkaalla on jär-

jestelmässä oma asiakasprofiilinsa, johon merkitään niin sanottu tulkkaustuote 

eli se, mitä kommunikaatiomenetelmää asiakas käyttää. Useimmilla viitottua pu-

hetta käyttävillä asiakkailla on profiilissaan valittuna myös viittomakieli (Mari 

Anttila, henkilökohtainen tiedonanto 12.2.2013). Kuitenkin viittomakielisessä 

yhteisössä viitottu puhe kommunikaatiomenetelmänä herättää keskustelua. 

Pohdimme viitotun puheen määritelmää ja sen tulevaisuutta enemmän työs-

sämme.  

 

 

2.1 Tulkatun lastenohjelman ja opinnäytetyön tavoitteet  

 

Opinnäytetyömme toiminnallisen osan tavoitteena on edistää viittomakommuni-

kaation käyttäjien tasa-arvoa valtaväestöön nähden.  Tavoittelemme myönteistä 
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näkyvyyttä niin viittomakieliselle ja viittomakommunikaatiota käyttävien yhtei-

sölle kuin tulkkausalallekin. Haluamme tarjota mahdollisuuden yhteistyölle Dia-

konia-ammattikorkeakoulun ja Yleisradion välille. Henkilökohtaisista tavoitteis-

tamme tärkein on tuottaa palvelu viitotulla puheella mahdollisimman onnis-

tuneesti ja saada palautetta tekemästämme työstä.  

Yksi keskeisimmistä tavoitteista opinnäytetyössämme on lisätä saavutetta-

vuutta. Edistämme opinnäytetyömme kautta saavutettavuutta tarjoamalla tul-

kattua palvelua lastenohjelman muodossa viittomakommunikaatiota käyttäville 

lapsille ja heidän perheilleen. Opinnäytetyömme tuoteosio ovat tulkkaukset las-

tenohjelmasta viitotulle puheelle, jotka ovat katseltavissa Yle Areenassa ja Pik-

ku Kakkosen Internet-sivuilla. Internetissä olevat jaksot tarjoavat katsojilleen 

mahdollisuuden katsoa jaksot useamman kerran ja tarvittaessa pysäyttää oh-

jelman kesken katsomisen. Mielestämme Internetissä olevat tulkkaukset mah-

dollistavat ohjelman saavutettavuuden suurelle yleisölle. Mikäli jaksot olisi näy-

tetty televisiosta, ne eivät olisi saaneet yhtä paljon katsojia ja jaksot olisi voinut 

katsoa vain kerran. Toistaiseksi jaksoille ei ole asetettu aikarajaa Areenassa 

näkymiseen (Yle Areena i.a. 2013).  

Kirjallisen tutkimusosan tavoitteena on analysoida viitottua AV-tulkkausta ja sen 

osa-alueita. Aiheesta ei ole alallamme juurikaan tutkimusta, joten tavoitteemme 

on lisätä tietoa aiheesta. Tutkimme tarkemmin viitotun AV-tulkkauksen suhdetta 

ja vuorovaikutteisuutta kuvaruudussa näkyvän muun ohjelman kanssa ja niiden 

erityispiirteitä. Työmme toiminnallisen ja kirjallisen osan pohjalta olemme laati-

neet prosessinkuvausmallinnuksen (s. 50 alla) valmistellusta studiotulkkaukses-

ta. Mallinnuksen tiedoilla, havainnoilla ja ehdotuksilla tulevaisuudessa vastaa-

vanlaista yhteistyötä tekevä tulkki tai tulkkiopiskelija saa hyödyllistä informaatio-

ta. 

Viittomakielentulkkien työala vaatii kehitystä. Opinnäytetyössämme pyrimme 

kehittämään viittomakielentulkkauksen alaa merkittävästi, sillä tarjoamme alal-

lemme uuden työalueen, viitotun AV-tulkkauksen.  
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2.2 Keskeiset käsitteet 

 

Tässä alaluvussa käsittelemme opinnäytetyössämme keskeisimmät käsitteet. 

Pääkäsitteitä on yhteensä viisi, ja ne ovat saavutettavuus, viitottu puhe, AV-

tulkkaus, studiotulkkaus ja valmisteltu tulkkaus.  

 

 

2.2.1 Saavutettavuus 

 

Saavutettavuudella tavoitellaan tasavertaisuutta. Saavutettavuus voidaan jakaa 

kahteen osaan: luokse pääsemisen helpottamiseen ja palvelun avautumiseen 

yleisölle. Lisäksi saavutettavuutta voidaan jakaa terminä eri kategorioihin. Näitä 

ovat esimerkiksi taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja asenteellinen saavu-

tettavuus. (Opetusministeriö 2004.) Opinnäytetyömme kannalta yksi tärkeim-

mistä on asenteellinen saavutettavuus, jonka tavoite on nimensä mukaisesti 

tiedottamalla vaikuttaa päättäjien ja palveluntarjoajien asenteisiin (Kuulokynnys 

2009, a). 

Termi saavutettavuus mielletään usein synonyymiksi sanalle esteettömyys. Es-

teettömyys liittyy fyysiseen ympäristöömme, ja sen toteutuminen edellyttää sel-

laisten konkreettisten esteiden poistamista, jotka rajoittavat esimerkiksi kuu-

lemista. (Invalidiliitto 2013; Kuulokynnys 2009, a.) Kuurojen lehden artikkelissa 

Lapset toivovat viittomakielen käytön lisäämistä (2012) toivotaan esteetöntä 

yhteiskuntaa. Lapsen arjessa eli päiväkodeissa, kouluissa ja sairaaloissa työs-

kentelevien tulisi osata olla vuorovaikutustilanteessa huonokuuloisten ja viitto-

makielisten lasten kanssa. Myös Kuurojen Liiton suunnalta ollaan huolissaan 

lapsista ja halutaan keskittyä heidän tarpeisiinsa jatkossa paremmin. Jotta las-

ten ja nuorten hyvinvointi lisääntyisi, heitä pyritään kuuntelemaan ja huo-

miomaan enemmän. Kuurot ja huonokuuloiset lapset toivovat voivansa esimer-

kiksi katsoa enemmän viittomakielisiä ohjelmia televisiosta. (Tupi 2012.) 

Saavutettavuus on otettu vammaisten henkilöiden osalta huomioon laajemmin 

esimerkiksi YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista, jonka 

Suomi allekirjoitti ensimmäisten valtioiden joukossa 30.3.2007. Suomi ei ole 
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vielä ratifioinut sopimusta. Sopimuksen mukaan saavutettavuus ja esteettömyys 

tulisi huomioida muun muassa tiedottamisessa ja viestinnässä. Sopimus koros-

taa sanan- ja mielipiteenvapauden lisäksi myös tiedonsaannin saavutettavuutta: 

vammaisten henkilöiden vuorovaikutuksessa on hyväksyttävä puhetta korvaava 

ja tukeva viestintä. Tähän kuuluu myös eri viestimien, kuten Internetin palvelui-

den tekeminen vammaisille saavutettaviksi. (YK:n yleissopimus vammaisten 

henkilöiden oikeuksista 2010.) 

Josélia Neves on todennut, että on kolme vaihtoehtoa tuottaa huonokuuloisille 

palvelua televisiossa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että ohjelma tuotetaan viito-

tulla kielellä. Tässä tapauksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon saavutettavuus 

niiden katsojien osalta, jotka eivät osaa viitottuja kieliä. Toinen mahdollisuus on, 

että ohjelma on puhutulla kielellä, johon on järjestetty viittomakielen tulkkaus. 

Ongelmallista kuitenkin on, että kaikki huonokuuloiset eivät osaa viittomakieltä. 

Kolmas tapa tuottaa ohjelmia huonokuuloisille on tekstittää ohjelma. Tekstittä-

minen on todettu neutraaliksi ”kultaisen keskitien” vaihtoehdoksi. (Neves 2007, 

252.)  

Euroopan tasolla on laajasti keskusteltu saavutettavuudesta kuurojen ja huono-

kuuloisten televisionkatsojien näkökulmasta (Neves 2007, 251).  Suomessa 

saavutettavuus on huomioitu televisio- ja radiolaissa pykälässä 19 a. Sen mu-

kaan Suomessa on tarjottava ääni- ja tekstityspalvelua näkö- ja kuulorajoitteisil-

le. 

Tällä hetkellä Ruotsissa tulkataan viittomakielisille televisio-ohjelmia Internetiin 

jatkuvasti, kun taas Suomessa viittomakielisiä tai viittomakommunikaatiomene-

telmillä tulkattuja ohjelmia on vähän. Esimerkiksi ruotsalaisen yleisradion eli 

SVT:n sekä TV4 Tolken nettisivuilla on tulkattuna viittomakielelle kaikkien oh-

jelmakategorioiden kotimaisia ohjelmia. Ruotsissa vuonna 2009 voimaan tul-

leessa kielilaissa pykälässä 9 mainitaan erikseen ruotsin viittomakieli. Sen mu-

kaan Ruotsin julkisella sektorilla on erityinen vastuu suojella ja edistää ruotsin 

viittomakieltä. Ruotsissa kaikilla vähemmistökielillä on laillinen asema: vähem-

mistökielen edustajilla on oikeus palveluihin ja esimerkiksi opiskeluun omalla 

äidinkielellään. (Språklag 2009.)  
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Suomessa viitotulle puheelle ei ole tehty Internetiin tai televisioon ohjelmia lä-

hes lainkaan lukuun ottamatta esimerkiksi 1980-luvulla tehtyjä Puoli kuusi -

lastenohjelman juontoja (Yle i.a. d.). Kaiken kaikkiaan Internetiin olisi hyvä saa-

da enemmän viitottua materiaalia. Näin Yle toteuttaisi Julkisen palvelun lain 

(LIITE 1: Laki Yleisradio Oy:stä 22.12.1993/1380) pykälää, jossa velvoitetaan 

Yleisradiota tuottamaan ohjelmia vähemmistökielillä kuten viittomakielellä. Sa-

malla myös viittomakommunikaatio ja viittomakieli tulisivat tutummaksi yhteis-

kunnassamme, ja tasa-arvo viittomakommunikaatiota ja viittomakieltä käyttäviä 

kohtaan paranisi. 

 

 

2.2.2 Viitottu puhe 

 

Viitottu puhe ei ole itsenäinen kieli, vaan se on puhutun kielen ja viittomakielen 

yhdistelmä (Suomen viittomakielen tulkit ry i.a.; Fast & Kalela 2006, 6). Viitottu 

puhe on huuliolukua tukeva kommunikaatiomenetelmä, jossa tärkeintä on sel-

keä huulio. Huuliolla tarkoitetaan ”koko näkyvää artikulaatioelimistöä eli huulia, 

kieltä, hampaita ja leukaa” (Kuulokynnys 2009, b.). Kuulokynnys.fi -sivulla huu-

lioluku on kuvailtu toimintana, joka tukee puheen ymmärtämistä huulion seu-

raamisen avulla. Huuliolukuun kuuluvat kokonaisuudessaan niin ilmeet, eleet 

kuin auditiivinen ja visuaalinenkin informaatio. Nämä osatekijät edellyttävät hy-

vää valaistusta ja sopivaa etäisyyttä. (Kuulokynnys 2009, b.)   

Viitottu puhe pohjautuu suomen kieleen, joten viittoessa huulion tulee olla täysin 

suomen kielen mukainen. Viitottu puhe ja viittomakieli ovat kumpikin visuaalisia 

kommunikointitapoja, mutta viitottu puhe muistuttaa enemmän sekakieltä. Se on 

yhdistelmä viittomakielen viittomia ja suomenkielen syntaksia eli lauseoppia. 

Ymmärtämisen kannalta tärkeimmät viittomat viitotaan puheen kanssa saman-

aikaisesti eli kaikkia sanoja ei viitota. Sanojen selkeä artikulointi loppupäättei-

neen on myös tärkeää. (Laurén 2006, 220.) Viitotulle puheelle tulkkauksessa on 

myös tärkeää paikantaa viittoessa asiat ja esineet viittomistilaan (LIITE 3: Viit-

tomistilan kartta, Rissanen 1985). Viitotussa puheessa tilan käyttöä tulee rajoit-

taa siinä määrin, että viittomat eivät poistu asiakkaan näkökentästä (LIITE 4: 
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Viitotun puheen suositukset 2003). Viittomiseen liittyy myös oikeanlainen kat-

seen käyttö: katseen tulee suuntautua oikein suhteessa viittomiin. Päätä ei tule 

kuitenkaan kääntää liiaksi, sillä viitotulle puheelle tulkatessa asiakkaan tulee 

pystyä näkemään tulkin huulio ja kasvot koko tulkkauksen ajan vaivattomasti. 

Joidenkin viittomien tuottamispaikkaa pitää mahdollisesti muuttaa esimerkiksi 

suun edestä leuan alle. Näin vastaanottaja näkee tulkin huulion tauotta. (Kuulo-

kynnys 2009, c.)  

Viitotun puheen käyttäjiä on jatkuvasti enemmän. Henkilöt, jotka tarvitsevat 

kommunikaatiotavakseen jonkin viitotun menetelmän, valitsevat yhä enenevissä 

määrin viitotun puheen viittomakielen opettelemisen sijaan. Viitotun puheen 

käyttäjäryhmään kuuluvat huonokuuloiset, kuuroutuneet, kuulonäkövammaiset 

ja sisäkorvaistutteen saaneet. (Fast & Kalela 2006, 3.) Olemme havainneet työ-

harjoitteluissamme, että viitottua puhetta käyttävät myös viittomakieliset kuurot 

esimerkiksi lukioissa, jotta he pystyisivät esimerkiksi oppimaan vieraita kieliä 

sekä ylläpitämään ja parantamaan suomen kielen taitoaan. Viittomakielentulkin 

tulee osata ammattitaitoisesti ottaa huomioon jokaisen asiakkaan tarpeet ja pys-

tyä muokkaamaan käyttämäänsä tulkkauskieltä asiakkaalle ymmärrettäväksi ja 

sopivaksi.  

Kuuloliitto ry, entinen Kuulonhuoltoliitto ry, on tehnyt viitotun puheen tutkimus-

hankkeen, josta on kirjallinen selvitys vuodelta 2006. Selvityksessä kartoitettiin 

kirjallisuusteosten ja Internet-lähteiden avulla, kuinka viitottua puhetta on mää-

ritelty, mihin nämä määritelmät perustuvat ja mitä termejä viitotusta puheesta on 

käytetty. Lähteissä on käytetty neljää erilaista termiä: viitottu puhe, viitottu suo-

mi, simultaaniviittominen ja totaalikommunikaatio.  (Fast & Kalela 2006.) Opin-

näytetyössämme käsittelemme vain termejä viitottu puhe ja viitottu suomi. 

Viitottua puhetta käytetään tulkkaustilauksissa melko paljon. Termiä viitottu pu-

he voidaan pitää melko nuorena, sillä käsitettä on käytetty kirjallisuudessa vasta 

1990-luvulla. Ennen viitottua puhetta oli 1980-luvulta lähtien käytössä termi vii-

tottu suomi, joka on kirjallisuudessa ensimmäinen aiheesta käytetty termi. 2000-

luvulta lähtien termejä viitottu puhe ja viitottu suomi on käytetty myös synonyy-

meina. (Fast & Kalela 2006, 9.)  Viitotulle puheelle terminä ei ole yksiselitteistä 

määritelmää. Kuitenkin kaikki viitotun puheen määritelmät ovat hyvin lähellä 
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toisiaan riippumatta esimerkiksi lähteen iästä (Fast & Kalela 2006, 5).  Kaikista 

viitotun puheen määritelmistä ei käy ilmi, tuleeko viitottaessa puhua ääneen vai 

ei. ”Termi viitottu puhe viittaa nimensä mukaan viittomien käyttöön puheen rin-

nalla, puhutun kielen mukaisesti” (Fast & Kalela 2006, 9). Lisäksi Kuuloliitto ry 

on Esteettömyys-sivustollaan Kuulokynnyksessä määritellyt viitotun puheen 

niin, että viitotussa puheessa lausutaan puhutun kielen sanat joko ääneen tai 

sanat artikuloidaan äänettömästi (Kuulokynnys 2009, a.). Kuitenkin mielestäm-

me termi viitottu puhe antaa mielikuvan, että viittoessa tulee puhua ääneen. 

Tulevaisuutta varten voisi olla hyvä, jos termit viitottu puhe ja viitottu suomi va-

kiinnuttaisivat määritelminä eriävät sisältönsä. Esimerkiksi viitottu suomi tar-

koittaisi sitä, että viittoessa sanoja ei lausuttaisi ääneen, kuten työssämme las-

tenohjelmaa tulkatessa, jossa itse puhe tulee ohjelmanauhalta. Viitottu puhe 

tarkoittaisi ääneen lausumista viittomien tukena. Viitottu puhe on ollut terminä 

vahvasti käytössä, minkä vuoksi se on todennäköisesti vakiintunut kattamaan 

sekä ääneen viittomisen että äänettömästi viittomisen suomenkielen mukaan. 

Viitotun puheen tutkimushankkeen kirjallisuusselvityksessä on tehty huomio, 

että termiä viitottu puhe on merkittävässä määrin alettu käyttää 2000-luvulla 

viittomakielen tulkkiopiskelijoiden opinnäytetöissä ja www-sivuilla (Fast & Kalela 

2006).  

Viitotusta puheesta on tehty kirjallinen suositus (LIITE 4: Viitotun puheen suosi-

tukset), jossa on otettu kieliopillisesta näkökulmasta kantaa viitotun puheen 

käyttöön. Työryhmä aloitti suosituksen työstämisen vuonna 1999, ja viimeisim-

mät suositukset on esitelty viitotun puheen seminaarissa vuonna 2003. Suosi-

tuksilla halutaan helpottaa ja madaltaa kynnystä käyttää viitottua puhetta. Tarve 

suosituksille heräsi, kun huomattiin, että jos jokaisen sanan viittoo, suomen kie-

len artikuloiminen muuttuu hitaaksi ja vaivalloiseksi. Kaikki kuuroutuneet asiak-

kaat eivät hyväksy suosituksia sellaisenaan. (Viitotun puheen suositukset 

2003.) 

Viitotulle puheelle kääntäminen on translitterointia, joka tarkoittaa sanasanaista 

kääntämistä. Siinä lähdekieli ja kohdekieli ovat samat eli suomi, mutta kielen 

ilmaisumuoto eri. (Keltanen 1998, 11.) Tulkkauksessa puhutaan käsitteistä läh-

dekieli ja kohdekieli. Teoksessa Käden käänteessä on määritelty edellä mainitut 
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käsitteet seuraavasti: lähdekieli on ”kieli, josta käännetään tai tulkataan” ja koh-

dekieli vastaavasti on ”kieli, jolle käännetään tai tulkataan”. (Hytönen & Rissa-

nen 2006, 18–19). Viitotulle puheelle tulkatessa tulkki ei tee tulkkausta kahden 

kielen ja kahden kulttuurin välillä, sillä kohderyhmään kuuluvat kuuroutuneet, 

huonokuuloiset tai aikuisiällä sisäkorvaistutteen saaneet, jotka ovat äidinkielel-

tään ja kulttuuriltaan suomalaisia. Tätä tulkkausta kutsutaan kielen sisäiseksi 

tulkkaukseksi tai translitteroimiseksi. (Laurén 2006, 199.)  

 

 

2.2.3 AV-tulkkaus 

 

AV-kääntäminen on lyhenne termistä audiovisuaalinen kääntäminen. Siihen 

kuuluvat niin tekstittäminen, dubbaus kuin selostuskin. Tekstittäminen on tärkeä 

osa suomalaisten elämää (Oittinen & Tuominen 2007, 11). Veijo Hietala toteaa 

artikkelissaan Televisio ja tunteiden semiotiikka, että televisio on nykypäivänä 

tärkein AV-kulttuurin paikka, oli kyse sitten elokuvista tai televisio-ohjelmista. 

(Lehtonen 2007, 20.) AV-tulkkaus ja -kääntäminen toteuttavat saavutettavuutta 

- katsoja pääsee osalliseksi alkuperäisen ohjelman kieleen ja kulttuuriin AV-

käännöksen, esimerkiksi tekstityksen, välityksellä. (Neves 2007, 252–253.) 

Yleisesti AV-kääntäminen on kysyttyä, ja alalla kilpailu on kovaa. Ruudussa nä-

kyvä viitottu tulkkaus voidaan mieltää myös AV-kääntämiseksi, sillä viittovan 

tulkin tulee ottaa huomioon samat rajoitukset kuin AV-kääntäjänkin. (Tiina Holo-

painen, henkilökohtainen tiedonanto 12.2.2013.) Viittomakielen tulkkaus televi-

siossa on ollut tähän mennessä vähäistä (26.4.2013) mahdollisesti kustannuk-

sellisista syistä. Ohjelmantunnin kustannus viittomakielen tulkkauksessa mak-

saa 330 euroa tunnilta. Verrattuna viittomakielen tulkkausta muihin maksullisiin 

tapoihin tuottaa palvelua kuulorajoitteisille on esimerkiksi tekstitys, joka maksaa 

435 euroa per lähetettävä ohjelmatunti. Ero hintoihin johtuu esimerkiksi laitekus-

tannuksista ja siirtokapasiteetin maksuista, joita viittomakielen tulkkauksessa ei 

kerry. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012.) 

Samalla tavoin kuin tekstityksiä tehdessä, myös viittomakielelle tulkattaessa 

tulee huomioida seuraavat rajoitukset: ääni, kuva, tila ja aika (Suomen kääntä-
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jien ja tulkkien liitto 2013). Rajoitukset asettavat vaatimuksia sekä käännökselle 

että tulkkaukselle. Molemmissa tulee huomioida tulkkauksen kesto suhteessa 

tulkattavaan ohjelmaan. Esimerkiksi kun tekstitetään ohjelmaa, saatetaan jou-

tua tiivistämään teksti-informaatiota lähdetekstistä ruudun tilan tai repliikkien 

pituuksien vuoksi. Lisäksi pitää huomioida tekstityksen taustalle jäävä mahdolli-

sesti tärkeä kuvallinen informaatio. (Tiina Holopainen, henkilökohtainen tiedon-

anto, 12.2.2013.) Samalla tavoin esimerkiksi viittojan tulee tiivistää ruudussa 

tulkattavaa viestiä niin, että se on toimiva ja semanttinen eli merkitysvastaava 

suhteessa lähdetekstiin. AV-kääntämisessä myös lähdetekstin muoto vaikuttaa 

tulkkauksen vaativuuteen. Viitotusta AV-tulkkauksesta haasteellisen tekee se, 

että viittoma on hitaampi tuottaa kuin puhuttu sana (Klima & Bellugi 1979, 193). 

Lisäksi etenkin viitotun puheen tulkkauksessa korostuu lähdetekstin puhuttu 

muoto suhteessa tulkkaukseen. Tässä lähdetekstin muodolla tarkoitetaan, onko 

ohjelma suora vai nauhoitettu. 

Irlannissa on tehty ohjeet viittomakielelle tulkkauksesta televisiossa (LIITE 2: 

Codes & Guidance notes 11.2.2013). Ohjeet jakautuvat kahteen pääosioon: 

yleiset vaatimukset koskien viittomakielen tulkkausta televisiossa sekä vaati-

mukset koskien viittomakielen tulkkausta yleisesti. Ohjeissa käydään yksityis-

kohtaisesti läpi, millaisia asioita tulee ottaa huomioon tulkkiruudussa (display 

screen). Huomioitavia asioita on useita. Näistä esimerkkeinä ovat vastaanotta-

jan televisioruudun resoluutio, viittojan ilmeiden ja viittomien riittävä näkyminen 

ja roolinvaihdon selkeys tulkkauksen aikana. (Codes & Guidance notes 2013.) 

Viittomakieleen ja sen tulkkaukseen roolinvaihto kuuluu oleellisesti. Siinä viittoja 

siirtää kehoaan osoittaakseen ottaneensa toisen henkilön tai olennon roolin, ja 

näkökulma muuttuu. Tätä viittoja voi tehostaa myös ilmeiden avulla. (Rissanen 

2006, 54.) Edellä mainituissa ohjeissa puhutaan myös vastaanottajan eli katso-

jan mahdollisuudesta valita tulkkiruutu vastaanottimeensa manuaalisesti, ikään 

kuin ”tekstitykseksi” (Codes & Guidance notes 2013). 

Haastattelimme Turun yliopistolla opettajana ja Yleisradion freelance-kääntä-

jänä työskennellyttä AV-kääntäjä Tiina Holopaista. Hän piti mahdollisena uuden 

termin käyttöönottoa, jota olimme jo pohtineet. Työssämme termiksi sopisi 

mahdollisesti paremmin AV-tulkkaus AV-kääntämisen sijaan. Holopaisen mu-

kaan tällaista termiä ei vielä käytetä, mutta AV-tulkkaus olisi erittäin kuvaava 
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termi työssämme. Tulevaisuudessa AV-tulkkausta lanseeratessa on tärkeää, 

että tuleva systeemi on johdonmukainen (Tiina Holopainen, henkilökohtainen 

tiedonanto 12.2.2013). Käsittelemme Holopaisen haastattelua tarkemmin lu-

vussa 3.2.2.  

Olemme havainnollistaneet käsitystämme AV-tulkkauksesta ja sen alalajeista 

seuraavalla kuvalla. AV-tulkkaus käsittää sekä studiotulkkauksen että televisio-

tulkkauksen. Studiotulkkaus ja televisiotulkkaus ovat rajallisempia käsitteitä kuin 

AV-tulkkaus. Studiotulkkauksen ja televisiotulkkauksen erottavia tekijöitä käsit-

telemme seuraavassa luvussa. Jatkossa käytämme termistä televisiotulkkaus 

termiä tv-tulkkaus. 

                             

KUVA 1. AV-tulkkaus 

 

AV-tulkkauksen alalajeja ovat studiotulkkaus ja tv-tulkkaus. Seuraavassa luvus-

sa kerromme tarkemmin studiotulkkauksesta.  

 

 

2.2.4 Studiotulkkaus 

 

Alallamme yleisesti on käytetty käsitettä tv-tulkkaus, mutta se ei mielestämme 

täysin kuvaa tulkkauksiemme toteutustapaa. Pohdimme termiä tv-tulkkaus, joka 

on mielestämme hieman harhaanjohtava opinnäytetyössämme, sillä tulkkauksi-

amme ei lähetetty televisiosta. Tv-tulkkaus on määritelty käsittämään tulkkauk-

sia, jotka tulkataan tv-lähetysten aikana suoraan tai etukäteen nauhoitettuina 

(Veitonen 2006, 256). Mietimme termille vaihtoehtoa, joka kuvaisi kattavammin 

tulkkaustemme toteutustapaa ja pohdinnan tuloksena syntyi termi studiotulkka-
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us. Siinä tulkkaukset kuvataan erityisesti tulkkaukseen soveltuvassa studiossa. 

Studiotulkkaus ei vaadi televisio-ohjelman toimijoiden fyysistä läsnäoloa toisin 

kuin tv-tulkkauksessa. Studiossa tulkki tulkkaa ohjelmaa katsoen ja kuunnellen 

sitä esimerkiksi kameran läheisyydessä näkyvältä videoruudulta. Pyrimme ke-

hittämään uuden termin, jonka avulla voitaisiin erottaa studiotulkkaus tv-

tulkkauksesta. 

Termien tulee kehittyä tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Meidän tapaukses-

samme studiotulkkaus kattaisi terminä tulkkauksen niin televisiossa, Internetis-

sä kuin elokuvateatterissakin. Terminologian kehittymistä on pohdittu myös AV-

kääntämisen saralla. Teoksesta Translation today (Anderman & Rogers) on 

poimittavissa hyvä esimerkki liittyen opinnäytetyössämme käsiteltävään termien 

pohdintaan: termin tulee kehittyä ajan ja tarpeiden myötä. Aiemmin on käytetty 

termiä film translation, jonka alkuperä on todennäköisesti mykkäelokuvien kään-

tämisessä eli niiden tekstittämisessä. Termi kehittyi tästä television tulon ja 

yleistymisen myötä audivisual translation -muotoon, joka puolestaan kattoi ylei-

sesti auditiivisen ja visuaalisen informaation kääntämisen tekstitettyyn muotoon. 

Viimeisimpänä terminä on alalle tullut screen translation. Oletettavasti tämän 

termin taustalla on ajatus siitä, missä käännös on, eli television ruudussa, elo-

kuvan ruudussa tai Internetiä käytettäessä tietokoneen ruudussa. Tämänkaltai-

sen termin kehittyminen on suotavaa ja myös väistämätöntä viittomakielen tulk-

kauksen alalla. (Anderman & Rogers 2003, 194.) 

Työmme alkuvaiheessa käytimme tulkkauksistamme ainoastaan termiä tv-

tulkkaus, mutta työn edetessä ja pohdintojen tuloksena termi studiotulkkaus oli 

toimivampi kuvaamaan työtämme. Ajatuksemme jalostui tiedon määrän lisään-

tyessä, ja sitä kautta loimme alalle uuden termin: AV-tulkkaus. Samalla havait-

simme termin kattavan sekä tv- että studiotulkkauksen, kuten kuvassa 1 olem-

me kuvanneet.  

Studiotulkkauksen termiä avataksemme hahmottelimme kuvan (KUVA 2), johon 

linkitimme studiotulkkaukseen kuuluvat osa-alueet. Studiotulkkaus on osa AV-

tulkkausta. 
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KUVA 2. Kuvassa on studiotulkkaukseen kuuluvia tekijöitä 

 

Tulkkaus tapahtuu studiossa, ja tulkkaukset taltioidaan eli ympäristön ja kuvaus-

välineiden tulee palvella tulkkauksen tarkoitusta. Studiotulkkaamiseen kuuluu 

myös tulkkeen kieli, joka tulee päättää ennen tulkkauksen valmistelua. (Codes 

& Guidance notes 2013.) Lisäksi studiotulkkauksen haaste on nauhoittavalle 

kameralle tulkkaaminen: jännitys voi heikentää tulkkausprosessia ja tulke voi 

epäonnistua. 

 

 

2.2.5 Valmisteltu tulkkaus 

 

Valmisteltua tulkkausta käytetään terminä silloin, kun tulkki saa ennen tulkatta-

vaa tilaisuutta materiaalia, jonka pohjalta hän valmistautuu työhön. Valmistellun 

tulkkauksen vastakohta on suora tulkkaus: suorassa tulkkauksessa tulkki ei saa 

valmistautumiseensa erillistä materiaalia, vaan hänen on valmistauduttava omi-

en kokemustensa pohjalta (Roslöf & Veitonen 2006, 165). 

Pohdimme projektimme alkuvaiheessa, onko työmme valmisteltu tulkkaus vai 

käännös. Työmme käännösvaiheessa keskityimme nimenomaan kääntämään 

jaksojen lähdetekstiä. Varsinainen tulkkausprosessimme täyttää kuitenkin 

enemmän valmistellun tulkkauksen kriteerit. Teoksessa Käden käänteessä ku-

vaillaan valmisteltua tulkkausta seuraavasti:  
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Valmisteltu tulkkaus on lähempänä käännöstä kuin suora tulkkaus, 

sillä silloin tulkilla on ollut kyseisestä tulkkaustilanteesta materiaalia, 

johon hän on voinut perehtyä syvällisesti (Roslöf & Veitonen 2006, 

165).  

Vaikka työmme on valmisteltu tulkkaus, niin varsinaisena kuvauspäivänä tulk-

kaukset toteutettiin simultaanitulkkauksena. Simultaanitulkkaus on tavallisin 

tulkkauksen muoto viittomakielentulkin työssä. Siinä tulkkaus tapahtuu saman-

aikaisesti lähdetekstin, esimerkiksi puhutun tekstin kanssa, sillä viittominen ei 

oleellisesti häiritse puhujaa tai toisinpäin. Simultaanitulkkauksessa tulkkauksen 

viive on lyhyt, ja siinä on keskeistä nopeus, mikä asettaa tulkille vaatimuksen 

sanaston ja viestin muotoilun hallintaan. (Rissanen 2006, 26.) 

Simultaanitulkkaus ei kuormita muistia samalla tavoin kuin esimerkiksi konse-

kutiivitulkkaus, joka on simultaanitulkkauksen vastakohta. Siinä tulkkaus ta-

pahtuu vasta sen jälkeen, kun esimerkiksi puhuttua lähdetekstiä on kuultu het-

ken aikaa ja puhuja pitää tauon tulkkausta varten. (Tommola 2006, 134.) 

Työssämme käytämme termejä aktiivitulkki ja tukitulkki. Aktiivitulkilla tarkoi-

tamme tulkkaustilanteessa tulkkausvuorossa olevaa tulkkia. Tukitulkki sen si-

jaan tukee aktiivitulkkia seuraamalla lähdetekstiä ja tulketta. 
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3 AV-TULKKAUKSEN TUOTEOSA JA TYÖVAIHEET 

 

 

Tässä luvussa kerromme yhteistyökumppanistamme Yleisradio Oy:stä, Ylen 

laista ja julkisen palvelun tehtävistä (LIITE 1: Laki Yleisradio Oy:stä 

22.12.1993/1380), Yle-verosta, yleisesti Pikku Kakkosesta ja lastenohjelmasta 

Maltti ja Valtti. Luvussa käsittelemme yksityiskohtaisesti opinnäytetyömme tuo-

teosion etenemisen. Alaluvuissa on tarkemmin eritelty Maltti ja Valtti -jaksojen 

DVD-levyjen vastaanottaminen, jaksojen käännöstyö, tuotteen julkaisu ja tuot-

teesta saatu palaute. 

 

 

3.1 Yhteistyökumppani ja työn kohderyhmä 

 

Halusimme tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, joka olisi tarpeellinen ja vaikut-

tava. Meille tarjoutui mahdollisuus tehdä yhteistyötä Yleisradion Pikku Kakko-

sen kanssa. Yleisradio eroaa muiden medioiden joukosta siten, että siellä on jo 

kokemusta viittomakielisestä ohjelmasisällöstä. Ylellä on myös julkisen palvelun 

laki (LIITE 1: Laki Yleisradio Oy:stä 22.12.1993/1380), jonka sisältö tukee ta-

voitteitamme. Esittelemme yhteistyötahomme yksityiskohtaisemmin alaluvussa. 

 

 

3.1.1 Yleisradio Oy 

 

Yleisradio Oy (Yle) on vuonna 1926 perustettu suomalainen julkisen palvelun 

viestintäyhtiö, joka toimii Suomen eduskunnan alaisuudessa ja on lähes yksin-

omaan valtion omistuksessa. Ylen arvoja ovat muun muassa riippumattomuus, 

luotettavuus ja monipuolisuus. Ylen Internet-sivuilla yhtiö kertoo itsestään julki-

sen palvelun yhtiönä, joka tekee ohjelmia kaikille suomalaisille. Yle on kaupalli-

sesti ja poliittisesti riippumaton. Yhtiö kuvailee itseään kaikkien suomalaisten 



24 
 

omistamaksi foorumiksi, joka tarjoaa paikan yhteiskunnalliselle keskustelulle, 

kulttuurille ja journalismille. Yle lupaa palvella katsojiaan sekä suomeksi että 

ruotsiksi, mutta myös saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. (Yle i.a. e.) 

Yleisradio Oy:n tehtävät ja velvoitteet määritellään Laissa Yleisradio Oy:stä. 

Laki määrittelee muun muassa hallituksen ja hallintoneuvoksen tehtävät sekä 

Ylen julkisen palvelun tehtävät (LIITE 1: Laki Yleisradio Oy:stä 

22.12.1993/1380). Julkisen palvelun tehtävät ovat opinnäytetyömme kannalta 

tärkeät. Niissä Yle määrittelee tehtäväkseen esimerkiksi ”painottaa lapsille ja 

nuorille suunnattuja ohjelmistoja, tukea monikulttuurisuutta ja huolehtia ohjelma-

tarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille sekä tuottaa palveluja myös 

viittomakielellä”. (Laki Yleisradio Oy:stä 1993.) Erityisesti nämä kohdat koskevat 

työtämme.  

Yle on määritellyt itselleen lasten palvelujen periaatteet, jotka pohjautuvat lasten 

tarpeisiin sekä pyrkivät kasvattamaan lasta monikulttuurisuuden ja toisaalta pe-

rinteiden Suomessa. Yle on lastenkulttuurin keskeinen toimija Suomessa ja ha-

luaa tuottaa eri ikäryhmille sopivia ohjelmia. Ohjelmien kautta pyritään opet-

tamaan lapselle muun muassa sosiaalisia taitoja sekä eettisiä arvoja ottamalla 

huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja käytetty kieli. (Yle i.a. a.) 

Aikaisemmin Yle keräsi varoja tv-maksulla. Vuoden 2013 alusta astui voimaan 

Yle-vero, jota jokainen kansalainen maksaa seuraavien ehtojen mukaisesti:  

Yle-vero on 0,68 % henkilön ansio- ja pääomatulojen määrästä, 
kuitenkin enintään 140 euroa vuodessa. Henkilöasiakkaat eivät 
maksa Yle-veroa, jos veron määrä on vähemmän kuin 50 euroa. 
Vero on henkilökohtainen. Vero sisältyy vuoden 2013 alusta alkaen 
verokortin ennakonpidätysprosenttiin tai ennakonkantoon. (Vero-
hallinto 2012.)  

Koska jokainen suomalainen maksaa Yle-veroa, on jokaisella myös oikeus saa-

da palvelua omalla äidinkielellään. Myös suomalaisella viittomakielellä on pe-

rustuslaillinen asema Suomen perustuslaissa luvussa 1, pykälässä 17. (Kielilaki 

2003.) 

Vielä tv-maksun aikana oli puhetta tasa-arvosta liittyen viittomakielisten pak-

koon maksaa tv-maksua siitä huolimatta, että he eivät saa täyttä televisiopal-
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velua omalla äidinkielellään. Ohjelmia ei ole tekstitettynä jälkikäteenkään. 

Myöskään Suomen katsotuinta ohjelmaa (Finnpanel i.a.) Linnan juhlien suoraa 

lähetystä, ei saa tekstitettynä. (Lähteenmäki 2012, 6.) 

Kuurojen lehden artikkelissa Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen arvioi, että tule-

vaisuudessa viittomakielistä ohjelmistoa tulee enemmän ja julkaisukanava sille 

on Internet. Helpoin tapa kasvattaa palvelua on julkaista ohjelmistoa Yle Aree-

nassa, sillä televisiopaikkoja on hankala saada, ja ne ovat lisäksi kalliita. Yle 

Areenassa on myös se hyvä puoli, että ohjelmia voi katsoa rajattoman määrän. 

Kivinen lisää, että Kuurojen liiton DVD-tiedotteetkin, joita lähetetään kuusi ker-

taa vuodessa, olisi parempi esittää Yle Areenassa.  (Lähteenmäki 2012, 6–7.) 

Yle alkoi lähettää viittomakielelle tulkattuja eduskunnan kyselytunteja 6. syys-

kuuta 2012 lähtien. Kyseessä oli eduskunnan ja Ylen yhteinen kokeilu, joka jat-

kui vuoden 2012 loppuun asti. Viittomakieliseltä asiakaskunnalta tulleen hyvän 

palautteen ansiosta suorien kyselytuntilähetysten tulkkausta jatkettiin vuonna 

2013 helmikuusta alkaen. (Yle i.a. f.) 

 

 

3.1.2 Pikku Kakkonen  

 

Pikku Kakkonen on pyörinyt Ylen ohjelmistossa vuodesta 1977. Se on eri-

ikäisille lapsille suunnattu makasiiniohjelma, jonka juontoja kuvataan TV2:n stu-

diossa Tampereen Tohlopissa (Yle Uutiset i.a.). Alusta alkaen mukana on ollut 

Nukkumatti, joka vielä tänä päivänäkin heittää lapsille unihiekkaa televisiossa. 

Alussa ohjelmistoon kuuluivat myös näyttelijä Lasse Pöystin lukemat iltasadut. 

Muita ikimuistoisia Pikku Kakkosen ohjelmiin vuosikymmeniä kuuluneita hah-

moja ovat Ransu, Pelle Hermanni sekä Timo-taikuri. Tuhannes Pikku Kakkonen 

lähetettiin vuonna 1983. (Jarmo Oksa, henkilökohtainen tiedonanto 8.2.2013.) 

Pikku Kakkonen on säilyttänyt vuosikymmenien saatossa suosionsa lastenoh-

jelmien kärjessä. Se on valloittanut pienten katsojien sydämet jo ensimmäisistä 

lähetyksistään alkaen ja tekee sitä edelleen (Alenius 2007, 98). Ohjelma palkit-

tiin Kultaisella Venlalla vuonna 2012 parhaana lasten- ja nuortenohjelmana 



26 
 

(Kultainen Venla 2012.) Sitä ennen ohjelma on palkittu Kultainen tv -palkinnolla 

parhaana lastenohjelmana vuosina 2009 ja 2011 (Jarmo Oksa, henkilökohtai-

nen tiedonanto 8.2.2013). 

 

 

3.1.3 Maltti ja Valtti -lastenohjelma 

 

Maltti ja Valtti -ohjelma on noin 5–7-vuotiaille lapsille suunnattu Ylen tuottama 

suomalainen draamasarja, jota on alettu lähettää Pikku Kakkonen -lastenohjel-

massa vuonna 2007. Jarmo Lampelan ohjaaman ohjelman päähahmoina seik-

kailevat lasten liikennepuiston poliisisedät Maltti (Jerry Mikkelinen) ja Valtti 

(Jussi Ollila), joille sattuu erinäisiä kommelluksia. Sarjassa käydään läpi lapsille 

tuttuja asioita komedian keinoin. Ohjelma on visuaalisesti mukaansatempaava. 

Sarjassa käytetään opettavaista kieltä, ja sen tarinoissa onkin aina jokin opetus 

lapsille. Yksi jakso kestää noin kymmenen minuuttia. Maltti ja Valtti -ohjelmaa 

on tehty kolmekymmentä osaa. Ennen Pikku Kakkosen ohjelmaa Maltti ja Valtti 

esiintyivät Jarmo Lampelan ohjaamassa Ahaa-teatterin näytelmässä Tähti on 

suuttunut. (Jarmo Oksa, henkilökohtainen tiedonanto 8.2.2013.)  

 

 

3.1.4 Kohdeyleisönä lapset 

 

Lapsille tulkkauksessa tulee ottaa huomioon monia asioita. On erilaista tulkata 

lapselle kuin aikuiselle muun muassa kehitysasteen ja etenkin kielitaidon erojen 

takia. Kun ajatellaan kuuron tai huonokuuloisen lapsen tulkinkäyttöä, on huomi-

oitava, että tulkkaustilanteesta selviytyminen edellyttää aina tiettyä kielen tasoa 

ja tietyn kielellisen kehitysvaiheen saavuttamista (Mikkonen 2000, 16). Lapsi ei 

välttämättä myöskään jaksa keskittyä aiheeseen kovin pitkään ja saattaa alkaa 

spontaanisti puuhaamaan muita asioita. Lapsi ei toimi niin rationaalisesti kuin 

aikuinen (Mikkonen 2000, 31). Tulkin tulee osata kiinnittää lapsen huomio tulk-

kaukseen ja säilyttää lapsen mielenkiinto esimerkiksi ilmeiden ja eleiden vaihte-
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levuudella sekä kielen tason oikeanlaisuudella. Tulkin on myös tunnettava lap-

sen maailma ja tapa ajatella, jotta tulkkaustilanne toimii (Mikkonen 2000, 52).  

Käyttäjäkeskeinen näkökulma kääntämisen alalla on uusi (Suojanen; Koskinen 

& Tuominen 2012, 37). Käyttäjäkeskeisyys on kuitenkin aina olemassa, kun 

puhutaan esimerkiksi kohdeyleisöstä tai -ryhmästä. Tulkkauksemme kohderyh-

mänä olevat huonokuuloiset lapset eivät kaikki ole samalla kielellisellä tasolla. 

Voi olla, että joku on ollut syntymästään asti huonokuuloinen ja käyttänyt viitto-

mia pienestä pitäen. Toinen taas on saattanut alkaa äskettäin tutustua viitto-

miin. Jollakin lapsella voi olla yhtäaikaisesti käytössä jokin kuulemista tukeva 

apuväline. Kun lapsi on syntynyt kuulovammaisena ja saanut myöhemmin sisä-

korvaistutteen, puhutaan käsitteestä kuuloikä. Kuuloikä on aika, joka on kulunut 

implanttilaitteen aktivoinnista, eli aika, jonka lapsi on pystynyt kuulemaan ja 

mahdollisesti opetellut ja oppinut puhumaan. (LapCi ry i.a.) Näin ollen kohde-

ryhmämme kuuloiät vaihtelevat suuresti, samoin kuin suomen kielen taitotasot. 

Jotkut käyttävät puhetta ja kuuloa, toiset mahdollisesti pelkkää selkeää huuliota 

ja viittomia. Molemmista tavoista voidaan käyttää termiä viitottu puhe. 

Kuulovammaisten lasten vanhempien liiton uusi Kuuloavain.fi-portaali tarjoaa 

tietoa kuulovammaisten lasten perheille. Sivuston mukaan ”tällä hetkellä sisä-

korvaistutetta tarjotaan vaikea-asteisesti kuulovammaisina syntyville lapsille 

kuntoutusmuotona kun kuulokojeen antama vahvistus todetaan riittämättömäk-

si” (Kuuloavain 2012). Sisäkorvaistutetta asennetaan yhä enenevissä määrin 

kuulovammaisille lapsille, sillä se mahdollistaa yksilöstä riippuvan kuuloaistin ja 

puheen oppimisen kehityksen (Suomalainen lääkäriseura Duodecim 2012). Si-

säkorvaistutteen saaneita oli Suomessa kesällä 2012 noin 830 henkilöä, joista 

lapsia oli 43 prosenttia. (Teivainen 2013.) Monilla sisäkorvaistutteen saaneilla 

lapsilla ja nuorilla on käytössään tukiviittomat tai viitottu puhe (34 prosenttia), 

viittomakieli (14 prosenttia), tai he ovat aloittaneet niiden opettelun (Cochlear 

Klubi -koulutustilaisuus 2013; Knuuttila 2012, 30).  

Sisäkorvaistutetta käyttäville lapsille suunnattuja lastenohjelmia ei ole. Maltti ja 

Valtti -sarja on uskoaksemme kaikille lapsille mukavaa seurattavaa sen värik-

kyyden ja ilmeikkyyden takia. Siinä tapahtuu paljon, ja ympäristö on tehty mie-
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lenkiintoiseksi. Tämän vuoksi pidimme sarjan tulkkaustakin mielekkäänä: lapsil-

la on varmasti paljon katsottavaa jaksoissa.  

 

 

3.2 Tulkkauksen toteutusvaiheet 

 

Kuvailemme seuraavissa alaluvuissa, miten olemme edenneet työmme pro-

sessissa. Kuvaamme, mitä teimme, kun saimme materiaalimme ja minkälaisella 

aikataululla toimimme. Kerromme, mitä asioita tulee ottaa huomioon kääntämi-

sessä ja miten työmme otettiin vastaan, kun se julkaistiin. Materiaalit, joiden 

pohjalta valmistelimme tulkkauksia, olivat DVD-tallenteet Maltti ja Valtti -

jaksoista. Lisäksi tärkeänä osana toimivat myös jaksoista itse litteroimamme 

tekstit, joiden pohjalta valmistauduimme tulkkaukseen ja mietimme sopivia tulk-

kausratkaisuja yhdessä. Litterointi tarkoittaa puhutun kielen muuttamista kirjoi-

tettuun muotoon (KvaliMOTV i.a.). 

 

 

3.2.1 Tulkkausmateriaaliin tutustuminen 

 

Maltti ja Valtti -projektimme alkoi, kun saimme Yleltä tulkattavat jaksot DVD-le-

vyinä loppukeväästä 2012. Aluksi jaoimme jaksot niin, että kukin meistä val-

misteli ja tulkkasi kaksi jaksoa. Tutustuimme Maltti ja Valtti -lastenohjelmaan, ja 

katsoimme jaksoja läpi yhdessä analysoiden hahmoja ja miettien jo alustavasti 

viittomavalintoja hahmoille sekä useammin toistuville ilmaisuille. Lisäksi so-

vimme kesäkuukausille tapaamisajankohtia, jolloin kokoonnuimme yhteen miet-

timään tulkkausratkaisuja hankalilta tuntuviin kohtiin.  

Ensimmäinen varsinainen työvaiheemme oli litterointi eli sanallistimme kirjalli-

seen muotoon tulkkaamamme jaksot. Litteroimme jaksojamme yhteensä neljä 

tuntia. Toteutimme työvaiheen käyttämällä eksaktia litterointia (Tutkimustie 

2001–2012).  Kirjasimme ylös sanatarkasti puheilmaisut täytesanoineen sekä 

toistoineen mukaan lukien esimerkiksi naurahdukset. Työvaiheen tarkoitus oli 
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helpottaa tulkkaukseen valmistautumista ja tekstin analysointia. Jaksot oli hel-

pompi sisäistää lukemalla litteroituja tekstejä useita kertoja läpi. Niiden avulla 

pystyimme myös paremmin pohtimaan tulkkausratkaisuja sekä miettimään so-

pivia viittomavalintoja.  

 

 

3.2.2 Materiaalin kääntäminen 

 

Ryhmämme tapaamisissa mietimme ensin sopivat viittomat päähenkilöille Mal-

tille ja Valtille sekä puheilmauksille, joita hahmot käyttävät toistuvasti sarjan ai-

kana. Konsultoimme näissä enimmäkseen opinnäytetyömme tuoteosan ohjaa-

jaa Tiina Saarijärvi-Kivelää ja päädyimme päähenkilöiden osalta käyttämään 

viittomina heidän etunimiensä alkukirjaimia M ja V sen sijaan, että olisimme ai-

na viittoneet nimet sormiaakkosin MALTTI ja VALTTI. Päivi Rainò on tutkinut 

henkilönimien syntyä ja kehitystä suomalaisessa viittomakieliyhteisössä. Väi-

töskirjassaan hän käsittelee myös alkukirjainviittomia. Suomalaisessa viittoma-

kielessä alkukirjainviittomat ovat vakiintuneita sormiaakkosten myötä. Lisäksi 

sormiaakkosin viitotut lainasanat tavallisesti supistuvat maksimissaan kaksi-

osaiseen sormiaakkoseen. (Rainò 2004.) Alkukirjainviittomien vakiintuneen 

aseman myötä viittomavalintamme sarjan päähenkilöille tuntui luontevalta. En-

simmäisessä jaksossa Mielenmatalaa ja korkeapainetta vuorossa oleva tulkki 

viittoo sormiaakkosin henkilöiden nimet kokonaan, jotta katsoja voi saada tiedon 

nimen kirjoitusasusta. Sen jälkeen päähenkilöiden nimet viitotaan käyttämällä 

alkukirjainviittomia.  

Kääntäjä Mari Pakkala-Weckström (2008) on artikkelissaan Kuunari Helenan 

kanssa uusille vesille – erään projektityön toteutus kuvannut nimen kääntämi-

sen olevan monivaiheinen prosessi. Nimen kääntäminen alkaa arvioimalla, voi-

daanko nimi jättää kokonaan pois, jättää sellaisenaan käännökseen tai kääntää. 

Mikäli nimi käännetään, on ensin selvitettävä, onko nimelle olemassa virallista 

käännöstä. Virallista käännöstä on aina noudatettava, mutta mikäli sellaista ei 

ole, nimi käännetään itse. (Pakkala-Wekström 2008, 95.) Vastaavaa käännös-
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prosessia voidaan mielestämme soveltaa täysin, kun käännetään esimerkiksi 

suomen kieltä viittomakielelle tai meidän työssämme viitotulle puheelle. 

Maltti ja Valtti -jaksoissa toistuvat tietyt ilmaukset, joille halusimme miettiä yh-

dessä sopivat tulkkausratkaisut. Ilmaisuja ovat esimerkiksi ”palvelus kutsuu 

kuomaseni”, ”jepulis”, ”kuitti”, ”liikennepuiston sivupoliisiasema aukeaa…” sekä 

”ei läheskään niin melkein poliisikonstaapeli”.  Käytimme samoja ilmaisutapoja 

näiden toistuvien repliikkien kohdalla, koska pyrimme saamaan tulkkauk-

sistamme mahdollisimman yhteneväiset ja selkeät. 

Tulkkauksemme kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, jotka käyttävät viittomia 

kommunikaation tukena. Lisäksi viitotulle puheelle tulkatuista lastenohjelmista 

voivat hyötyä myös muut huonokuuloiset henkilöt ja heidän perheensä. Perhe, 

joka vasta harjoittelee viittomien käyttöä, voi myös oppia ja vahvistaa osaamis-

taan viittomien suhteen katsomalla viitotulle puheelle tulkattua materiaalia. Koh-

deryhmämme, huonokuuloiset lapset ja heidän perheensä, asettivat vaati-

muksia työmme tulkkausratkaisuihin. Maltti ja Valtti -lastenohjelmassa leikitel-

lään kielellä ja käytetään paljon erikoisia suomenkielisiä ilmaisuja. Nämä il-

maisut voivat olla haasteellisia ymmärtää, jos katselijan suomen kielen taito ei 

ole vahva. Kohderyhmäämme kuuluvien huonokuuloisten lasten osalta vaikei-

den suomenkielisten ilmaisujen ymmärtäminen voi olla vieläkin haastavampaa, 

jos hahmojen huulio ei näy kunnolla. Analysoimme tulkkausratkaisujamme tar-

kemmin luvussa 3.2.3. 

Maltti ja Valtti -projektimme on valmisteltu tulkkaus, johon valmistelimme tulk-

kausratkaisuja skoposteorian keinoin. Sana skopos tarkoittaa päämäärää tai 

tavoitetta, ja skoposteorian mukaan kääntämisessä tärkeintä on käännöksen 

tavoite (Vehmas-Lehto 2002, 92). Skoposteoria oikeuttaa kääntäjää muokkaa-

maan lähdetekstin ”sisältöä ja muotoa” kohdeyleisölle eli käyttäjille sopivaksi. 

(Suojanen ym. 2012, 106) Toisin sanoen skoposteoria tukee käytettävyysajatte-

lun näkökulmaa, kun käännös työstetään kohdeyleisön kulttuuriin sopivaksi. 

Käännöstyössämme olemme keskittyneet siihen, että kohdeteksti toimii kään-

nösten käyttäjien eli lasten maailmassa ja kulttuurissa.  

Käännösratkaisuissamme olemme huomioineet haastavat suomenkieliset ilmai-

sut ja muokanneet niitä selkeämpään muotoon, jotta katsojan olisi helpompi 
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ymmärtää ne. Toisena perusteena näille muutoksille on ajankäyttö, sillä lähde-

teksti on paikoittain niin nopeaa, että viitotussa versiossa on pakko miettiä tulk-

kausratkaisu, jonka ehtii tuottaa lyhyessä ajassa. Siten tulke ja jakso etenevät 

mahdollisimman samanaikaisesti. Samankaltaista tiivistämistä tapahtuu AV-

kääntämisen saralla myös tekstittämisessä. ”Aika ei siis salli kaiken puheen 

tekstittämistä, vaan kääntäjä joutuu tekemään valintoja”, toteaa kääntäjä Irmeli 

Helin (Helin & Jokipii 2008, 138).  

Työmme tuoteosioon liittyy vahvasti AV-kääntäminen, jota viittomakielen tulk-

kausalalla ei ole tutkittu. AV-kääntämisestä ei yleisestikään ole runsaasti kirjalli-

suutta. Olimme kiinnostuneita aiheesta, ja meille tarjoutui tilaisuus haastatella 

Ylelle AV-käännöksiä tekevää Tiina Holopaista (12.2.2013). Holopainen on poh-

tinut Pro gradu -tutkielmassaan kuvan ja tekstin yhteensopivuutta AV-

kääntämisessä. Haastattelimme häntä yleisesti AV-kääntämisestä ja sen osa-

alueista, jotka ovat keskeisiä myös viittomakielentulkkauksen näkökulmasta. 

Holopainen ei ollut aiemmin nähnyt tulkkiruutua käytettävän eikä hänellä ole 

erityistietoa nimenomaan viitottuun AV-kääntämiseen, mutta hän oli kiin-

nostunut aiheesta. Seuraavassa esittelemme Holopaisen ajatuksia AV-kääntä-

misestä ja tulkatuista jaksoistamme. 

AV-kääntämiseen liittyy monia termejä, jotka eivät ole kansainvälisesti yh-

teneväisiä. Suomessa kuulorajoitteisille tehdyistä tekstityksistä puhutaan ter-

millä ohjelmatekstittäminen. Kansainvälisessä tutkimuksessa tämä tekstittämi-

sen muoto sisällytetään AV-kääntämiseen, vaikka ne eivät aivan samaa asiaa 

tarkoitakaan. Kuitenkin tekstityksen perustana pidetään sitä, että koska kaiken 

tekstittäminen sanasanaisesti on mahdotonta, pitää lähdetekstiä eli jonkin ver-

ran aina muokata. Kun joudutaan muokkaamaan alkuperäistä, on samalla teh-

tävä siitä tulkintoja. Tällöin on aina otettava huomioon koko AV-ympäristö: kuva, 

äänet ja teksti yhdessä. (Tiina Holopainen, henkilökohtainen tiedonanto 

12.2.2013.) 

Kirjoitettu kieli mielletään aina harkitummaksi, kuin puhuttu kieli. Jos tekstitettäi-

siin siten kuin ihmiset puhuvat, heistä luotaisiin typerä ja mahdollisesti jopa si-

vistymätön kuva. Tämä ei ole tekstityksessä tarkoitus. (Tiina Holopainen, henki-

lökohtainen tiedonanto 12.2.2013.) 
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AV-kääntämiseen ei ole ehdottomia sääntöjä. Tärkeintä on kuitenkin tehdä koh-

teeseen sopiva kokonainen AV-viesti. Alkukieltä ei tulkita irrallisena, sillä ver-

baalinen viesti ei esiinny missä tahansa, vaan juuri kyseisessä kontekstissa ko-

konaisuutena muun materiaalin kanssa. Tämän huomioiminen ja käännöksen 

tekeminen edellyttävät monikerroksista käännösviestinnällistä ammattitaitoa. 

(Tiina Holopainen, henkilökohtainen tiedonanto 12.2.2013.) 

Viitottu käännös ruudun alakulmassa vastaa tietyiltä osin kirjallista tekstitystä. 

Sekä viittominen että teksti ovat näöllä aistittavia. Kumpikin eroaa ohjelman ku-

vasta merkittävästi. Molemmissa käännöksissä on tärkeää, että yksittäiset osiot 

tukevat kokonaisuutta. Tällöin ei jäädä pohtimaan yksittäisiä sanoja ja viittomia 

ja niiden vastaavuuksia, vaan keskitytään AV-viestiin kokonaisuutena. Puhu-

taan termistä splitted attention, jolla tarkoitetaan katsojan ”jaettua huomiota” 

ruudussa näkyvään tekstitykseen ja alkuperäiseen ohjelmaan. Ihmisen näkö ei 

kuitenkaan keskity vain yhteen kohtaan kerrallaan, joten termi saattaa olla hie-

man liian teoreettinen. Ihmisen näkö- ja huomiointikyky pystyvät vastaanotta-

maan informaatiota yhtäaikaisesti monesta ruudun kohdasta. Tämä on kuitenkin 

yksi asia, joka pitää ottaa huomioon tekstityksessä ja AV-tulkkauksessa. Jos 

tekstitys tai tulkkaus on liian pitkä, ei vastaanottaja ehdi samalla keskittyä saa-

maan informaatiota kuvasta. On muistettava, että kuvaympäristö suuntaa vas-

taanottajan tulkinnan tekstistä, ja kuva ja tekstitys yhdessä luovat kokonaisuu-

den. (Tiina Holopainen, henkilökohtainen tiedonanto 12.2.2013.) 

Meidän tapauksessamme ohjelmaa ei ole alun perin tehty viitottavaksi. Tällöin 

on ajateltava alkuperäistä lähdettä eli lastenohjelmaa vain raaka-aineena: se, 

mitä ei pysty tulkkauksessa hyödyntämään, on jätettävä pois. Ylimääräinen ai-

nes raskauttaa katsojaa, mikä ei ole tarkoitus. Kaikella, mitä käännöksessä on, 

on oltava jokin viesti. Katsojan tarkkaavaisuutta pitää myös säästää. (Tiina Ho-

lopainen, henkilökohtainen tiedonanto 12.2.2013.) 

Tuotettaessa käännöksiä Ylelle tulisi aina pyrkiä optimaaliseen laatuun, varsin-

kin kielen suhteen, koska sen tarkoitus on palvella laajaa yleisöä. Kaikki AV-

käännökset ovat julkaistuja tekstejä, ja merkittävää on kielen vaalimisen näkö-

kulma. Tämä on otettava myös viittomakielessä huomioon. Kielen vaalimisen 
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aspekti on kaikessa kääntämisessä. (Tiina Holopainen, henkilökohtainen tie-

donanto 12.2.2013.) 

Kuvaa tai ääntä ei tule tekstittämisessä korostaa liikaa, vaan niihin kuuluu tu-

keutua. Samalla kuva ja ääni eivät saa olla tyylillisesti tai sisällöllisesti ristirii-

dassa muun AV-viestin kanssa. Tekstityksen kieli on napakkaa, ja sitä tulee 

vain harvoin lyhentää tilanpuutteen vuoksi. Toisinaan kuvassa on kuitenkin tär-

keää informaatiota, jota ei saa peittää ja siitä johtuen tekstiä pitää tiivistää. Tär-

keää on huomioida se, että tekstitys ei ole ristiriidassa senhetkisen puhujan 

rytmin kanssa. Tekstittämisessä käytetään erilaisia merkintätapoja ilmentämään 

puhujan olevan kaukana kuvasta, puhujan vaihtumista tai puhujan olemista ko-

konaan eri tilassa. (Tiina Holopainen, henkilökohtainen tiedonanto 12.2.2013.) 

 

 

3.2.3 Tulkkauksen harjoittelu ja kuvausvaihe  

 

Harjoittelimme jokainen itseksemme jaksojen tulkkausta. Luimme litteroitua 

tekstiä läpi, jotta opimme muistamaan ja tietämään, miten juoni ja dialogi etene-

vät. Vähitellen aloimme harjoitella jaksojen tulkkaamista simultaanisti. Harjoitte-

lun tavoitteena oli saada tulkkaus sujuvaksi ja riittävän nopeaksi, jotta tulke olisi 

samanaikainen jakson kanssa. Harjoittelu oli erityisen tärkeää myös sen takia, 

että olimme joissakin kohdissa muokanneet tekstiä selkiyttääksemme erilaista 

ilmaisutapaa säilyttäen kuitenkin lähteen merkityksen. Esimerkiksi kun Maltti 

sanoo Valtille: ”Sinulla taitaa olla näppisi tässä sopassa”, olemme käyttäneet 

viitotussa versiossa ”Minusta tuntuu, että sinä olet mukana tässä asiassa”. Täl-

laisten kielikuvien kääntäminen ja tulkkaaminen voi olla monesti haastavaa tul-

kille. Viitotun puheen tulkkauksessa on myös aina muistettava huulion tärkeys. 

Jos kuvassa puhuja näkyy selvästi ja tulkin huulio on ristiriidassa puhujan huuli-

on kanssa, saattaa vastaanottaja hämmentyä. Etenkin jos vastaanottaja kuulee, 

saattaa puheen ja viitotun tulkkeen eroavaisuus häiritä katselukokemusta.  

Pohdimme, voimmeko tehdä edellä mainittuja yksinkertaistettuja ratkaisuja hel-

pottaaksemme viitotun viestin vastaanottamista, vai olisiko meidän pitänyt joh-
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donmukaisesti kääntää kaikki kielikuvat sana sanalta viittomiksi. Kääntämällä 

kielikuvia sanasanaisesti vastaanottajalle annettaisiin mahdollisuus kehittää 

suomen kielen taitoaan. Kuulevatkin lapset kuulevat ohjelmassa kielikuvia ja 

muita ilmaisuja, joita he eivät välttämättä ymmärrä. Osa viitotun puheen käyttä-

jistä haluaa nähdä tulkkauksessa suomenkieliset kielikuvat viittoma viittomalta. 

Kun kyseessä on lastenohjelma, vaikuttaa myös vastaanottavan lapsen ikä sii-

hen, ymmärtääkö hän kielikuvan suomeksi. Pohdimme asiaa yhdessä, ja pää-

dyimme jokainen tekemään omat ratkaisumme ottaen huomioon aikarajoitukset, 

viittomavastineiden olemassaolon tai puuttumisen ja viittomisen selkeyden kus-

sakin kohdassa. Seuraavassa muutamia kielikuvia, jotka tulivat vastaan jak-

soissa. Käytämme tekstissämme suuraakkosia ilmaisemaan viittomia. 

”Minun kärsivällisyyteni malja on täynnä. Minä olen seissyt odotuslaiturilla liian 

kauan, minä olen kameli, jonka selkään on lastattu se viimeinen neulansilmä, 

joka katkaisee selän.” Tämä viitottiin sanasanaisesti, sillä repliikki oli pitkä, ja 

olisi ollut haastavaa keksiä tilalle jokin yksinkertaisempi muoto ilmaista asia. 

”Minun on nyt nostettava kanssasi kissa pöydälle” -kohta tulkattiin viittoma viit-

tomalta: MINÄ NYT NOSTAA KANSSASI KISSA PÖYDÄLLE. Kuitenkin kohta 

”liikenne sujuu kuin sivakointi keväthangilla” tulkattiin: LIIKENNE SUJUU HY-

VIN. ”Joskus oppi meneekin perille kantapään kautta” tulkattiin ”JOSKUS OP-

PIA VAIKEAA”. ”Työ tekijäänsä opettaa” tulkattiin suomen kielen mukaan ja sel-

vennyksenä on käytetty viittomien paikannusta: tekijä on oikealla ja työ opettaa 

tekijää viittojan suunnasta. ”Maltti on valmis kuin nenä päähän” on tulkattu 

MALTTI VALMIS RATSASTAMAAN. Samassa Ratsuja ja keppihevosia -

jaksossa oli kohta: ”Ylpeyteni kävi lankeemuksen edelle”. Tämä tulkattiin viitto-

malla MINÄ OLIN LIIAN YLPEÄ. 

Edellä mainituissa tulkkausratkaisuissa on käytetty pragmaattisia adaptaatioita, 

joita tulee tehdä, jotta saavutetaan kohdekielessä ja -kulttuurissa toimiva kään-

nös (Hytönen 2006, 78). Lisäksi jaksojen dialogit ovat paikoittain niin nopeatah-

tisia, että meidän oli pakko miettiä toimivia tiiviitä ilmaisuja kyseisiin kohtiin. Tar-

koituksemme tulkkauksessa ei ollut opettaa suomen kieltä viit-

tomakommunikaatiota käyttävälle katsojalle, vaan tuottaa selkeää tulkkausta ja 

välittää katsojalle elämys Maltti ja Valtti -sarjasta viitotulla puheella.     
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Itsenäisen harjoittelun lomassa kokoonnuimme hiomaan ja kuvaamaan tulkka-

uksia kolme kertaa, yhteensä yhdeksän tuntia. Koekuvatut tulkkaukset nauhoi-

timme omilla välineillämme, ja videotallenteiden pohjalta annoimme toisillemme 

palautetta tulkkauksista suullisesti. Antamassamme palautteessa korostui huu-

lion tärkeys: huulion tulee olla riittävän selkeä ja loppuun asti artikuloitu. Palaut-

teessamme nousi pinnalle myös, että ilmeitä pitäisi olla enemmän, ja kehon liik-

keitä tulisi hillitä. Näytimme kuvaamamme tulkkaukset jo harjoitteluvaiheessa 

toiselle ohjaajallemme Tiina Saarijärvi-Kivelälle, joka ohjasi meitä erityisesti 

tulkkausten valmisteluvaiheessa.  

Ennen varsinaista kuvauspäivää harjoittelimme kaksi päivää koulumme Diako-

nia-ammattikorkeakoulun tulkkausstudiolla yhteensä kuusi tuntia. Nauhoitimme 

jokaisen harjoituksen, jotta saisimme todellisen vaikutelman tv-tulkkaustilan-

teesta. Lisäksi pyysimme palautetta molemmilta opinnäytetyöohjaajiltamme. 

Otimme selvää, olisiko parempi tulkata seisten vai istuen. Mielestämme istuen 

tulkkaus oli selkeämpää, sillä tulkin keho ei liikkunut niin paljon, vaan pysyi halli-

tusti kuvausalueen keskellä. Viitotussa puheessa kehon liikkuminen ei saa olla 

häiritsevää, sillä sen tärkein elementti, eli huulio, tulee olla luettavissa vaivatto-

masti koko ajan. Kädet ja viittomat ainoastaan tukevat selkeää huuliota toisin 

kuin viittomakielessä, jossa viittomat ja kehonkäyttö ovat keskeisessä asemas-

sa huulion ja ilmeiden lisäksi. Esimerkiksi Ylen viittomakielisissä uutisissa viitto-

jat seisovat, mutta asiatyylin mukaisesti he ovat melko liikkumatta. Maltti ja Valt-

ti -tulkkauksissa taas kohderyhmänä ovat lapset, minkä täytyy näkyä tyylilajissa. 

Ilmeet ja eleet tukevat tulkkauksissamme kokonaisviestiä, jonka funktio on olla 

mahdollisimman helposti ymmärrettävä. 

Ennen kuin opinnäytetyöohjaajamme huomautti jaksojen roolinvaihdoista, em-

me olleet ajatelleet asiaa. Meidän tuli saada roolinvaihto tulkkauksessa toimi-

maan niin, että se olisi täysin yhteneväinen siihen, millä puolin henkilöt olivat 

jaksossa kussakin otoksessa. Tulkkausvuorossa oleva tulkki ei voinut itse seu-

rata tulkattavaa ohjelmaa, ja lisäksi roolinvaihtoja oli mahdotonta muistaa ulkoa. 

Roolinvaihdon ilmaiseminen oikein on ratkaisevaa katselijalle viestin ja kokonai-

suuden ymmärtämiseksi. Maltti ja Valtti -ohjelmassa katsoja näkee suurimman 

osan ajasta puheenvuorossa olevan hahmon suun liikkeet ja huulion. Joissain 
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kohdissa taas puhuvaa roolihahmoa ei kuvata tai puhuvan roolihahmon sijasta 

kuvataan toista hahmoa tai tilannetta.  

Mietimme myös, miten aktiivitulkki pystyisi ilmaisemaan roolinvaihdot oikein. 

Ratkaisuksi keksimme sen, että tukitulkin tehtävänä oli aina näyttää tulkkaavalle 

tulkille, millä puolella puhuva hahmo oli. Harjoittelimme tätä tekniikkaa tulkkaus-

studiossa kaksi päivää samalla kun hioimme tulkkauksia kuntoon. Käytännössä 

tukitulkki seurasi jakson etenemistä litteroidusta materiaalista, jonka avulla hän 

osoitti aktiivitulkille roolinvaihdot. Tukitulkki seisoi kameran takana ja suoristi 

käsivartensa siihen suuntaan, jossa puhuva hahmo oli. Tukitulkilta sai myös 

reaaliaikaista rohkaisua ja tukea tulkkaukseen. Tavassamme toteuttaa tulkkaus 

vaaditaan kahta tulkkia. Kaikissa tapauksissa ei voida olettaa, että kiinnitetään 

kaksi tulkkia yhteen ohjelmantulkkaukseen samanaikaisesti.  

Esimerkiksi Ruotsissa viitotaan Internetiin (TV4 Tolken) tulevat tulkkaukset 

Örebron tulkkikeskuksen tulkkausstudiossa. Siellä tulkkaus toteutetaan niin, että 

tulkilla on kameran alapuolella välittömässä läheisyydessä televisioruutu, josta 

hän näkee, kuka milloinkin puhuu ja miten puhuja sijoittuu suhteessa muihin 

puhujiin. Tässä tulkin täytyy huomioida se, että hänen tulee tulkata näkemänsä 

ja kuulemansa peilikuvaksi, jotta tulkkaus synkkaisi tulkkiruudussa suhteessa 

ohjelmaan. 

Käytimme kuvauspäivänä Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön tulk-

kausstudiota. Kolmentoista neliömetrin tilan akustiikkaa on tehostettu akustole-

vyillä, ja taustakankangasvaihtoehtoina ovat sininen, violetti, harmaa ja vihreä. 

Lisäksi taustavärinä voidaan käyttää myös chroma-key-maalilla käsiteltyä taus-

taa, josta tulkki voidaan halutessa irrottaa ja liittää editointivaiheessa toiseen 

taustaan (Koskinen 2008, 18–19). Ensimmäisen yhteistyöpalaverimme 

(25.4.2012) aikana Yleisradion nuoriso- ja genretuottaja tarkasti Diakin tulk-

kausstudion tilat ja välineet. Hän oli tyytyväinen studion valaistukseen ja tausta-

kankaiden vaihtoehtoihin, ja päätimme, että on helpointa käyttää kyseistä stu-

diota kuvauspäivänämme. Meille opiskelijoille oli myös hyötyä siitä, että käy-

timme koulumme tulkkausstudiota, koska tila oli meille entuudestaan tuttu. Pys-

tyimme harjoittelemaan siellä kuvauspäivää varten.  
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Maltin ja Valtin tulkkausten kuvauspäivä oli 16.8.2012 koulumme Diakonia-am-

mattikorkeakoulun tulkkausstudiossa. Paikalla olivat meidän opiskelijoiden li-

säksi molemmat opinnäytetyöohjaajamme sekä Yleisradiolta lasten ja nuorten 

genretuottaja Jarmo Oksa. Kuvaajana toimi Yleisradion toimittaja Mirka Kainu-

lainen. Taustakankaaksi valitsimme kolmesta vaihtoehdosta vihreän kankaan ja 

tulkkien vaatteiden väriksi mustan. Olimme aluksi miettineet pirteämpää ja lap-

sille mielekkäämpää värivaihtoehtoa, mutta päädyimme lopulta mustaan, jotta 

kädet varmasti näkyisivät selkeästi tulkkauksissa. Toteutimme kuvaukset niin, 

että kuvasimme suoraan tulkkaukset jakso kerrallaan alusta loppuun kunkin 

jakson pyöriessä samanaikaisesti taustalla. Vuorossa oleva tulkki sanoi aina 

itse, jos tapahtui merkittävä virhe tulkkauksessa, jonka jälkeen kuvaaminen aloi-

tettiin uudelleen pilalle menneen kohtauksen alusta. Pilalle mennyt kohtaus tar-

koitti kohdallamme sitä, että tulkkauksessa käytettiin väärää viittomaa, roolin-

vaihto tapahtui virheellisesti tai sitten tulkki jähmettyi kesken tulkkauksen jonkin 

repliikin kohdalle eikä saanut jatkettua tulkkausta. Yhteensä aikaa tulkkausten 

kuvauksiin meni neljä tuntia, mutta aikaan sisältyi paljon valmisteluja, kuten ku-

vakulman ja valaistuksen säätäminen, tulkin paikan valinta ja tulkkausjärjestyk-

sestä sopiminen. Jokainen jakso oli pituudeltaan hieman yli 10 minuuttia. 

Kuvaaja Mirka Kainulainen (henkilökohtainen tiedonanto 11.2.2013) toi muka-

naan omat kuvauskalustonsa Diakin tulkkausstudiollemme. Kamerana Kainulai-

nen käytti Panasonicin P2 hd-kameraa. Sähköpostihaastattelussa hän kertoi, 

ettei ollut kuvaajana ehtinyt tutustua Diakin kuvaustilaan ennen nauhoituksia. 

Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa ole poikkeuksellista, ja usein ajanpuute 

onkin kuvaustilanteiden valmistelussa merkittävä tekijä. Diakin kuvaustilat saa-

vat palautetta Kainulaiselta: ”Studiotila on pieni, eikä takavaloa pysty juurikaan 

käyttämään. Korkeampi tila olisi helpompi valaista”. Kuvaukset kuitenkin sujui-

vat Kainulaisen mukaan hyvin ja yhteistyö kanssamme toimi, sillä olimme val-

mistautuneet hyvin. Kainulainen ehdottaa, että jatkon kannalta pitää ajatella 

erityisesti viittojan tuolin sijaintia ja sen pysyvyyttä: nyt kuva oli toisinaan yliva-

lottunutta, sillä viittojan tuoli oli pyörien takia liikkunut liian lähelle etulamppua. 

(Mirka Kainulainen, henkilökohtainen tiedonanto 11.2.2013.) 

Kainulainen kertoi kuvauksen olleen kuvaajalle hyvin poikkeuksellinen, sillä ku-

vatessa käytettiin vain yhtä kuvakokoa. Myös editoidessa piti miettiä erityisiä 
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asioita, kuten kuinka suuren osan tulkki voi kuvaruudusta peittää, jottei mene-

tettäisi alkuperäisohjelman osia, mutta jotta viittomat kuitenkin näkyisivät tar-

peeksi selkeästi. Kainulainen lisäsi myös, että materiaalin editoiminen ja muu 

työstäminen on haastavaa ilman sitä viittonutta tulkkia: ei ole mahdollista kysyä 

ja tarkentaa, mikäli tulkki ei osallistu editointityöhön. (Mirka Kainulainen, henki-

lökohtainen tiedonanto 11.2.2013.) 

Jaksojen editoinnin jälkeen saimme jaksot tulkkauksineen katsottavaksemme ja 

kommentoitavaksemme. Myös opinnäytetyöohjaajamme Terhi Rissanen kävi 

jaksot läpi. Merkitsimme ylös esimerkiksi kohdat, joissa tulkin kädet menivät 

pyöreän tulkkiruudun ulkopuolelle eivätkä näin ollen näkyneet ja kohdat, joissa 

tulkkaus ja puhe tulivat häiritsevän eriaikaisesti. Katsoimme myös, olimmeko 

sopivassa suhteessa koko ruutuun. Aluksi tulkkiruutu vei liikaa tilaa näkyvästä 

ohjelmasta. Välitimme kommenttimme Ylen Mirka Kainulaiselle, joka teki jakso-

jen tulkkiruutuihin korjauksia. 

 

 

3.2.4 Työn julkaisu ja työstä saatu palaute 

 

Opinnäytetyömme tuote eli kuusi jaksoa lastenohjelmaa tulkattuna viitotulle pu-

heelle ilmestyivät Yle Areenaan 14.12.2012. Ohjelma on katseltavissa myös 

ulkomailla. Ensimmäisen kuukauden aikana jaksoja oli katsottu enemmän kuin 

olimme osanneet odottaa. Areenan sivulla ensimmäisenä näkyvää Maltti ja Valt-

ti -jaksoa oli katsottu yli 10 000 kertaa. Keskimäärin muita viittä jaksoa oli kat-

sottu noin 3000 kertaa. Kaikki jaksot olivat saaneet myös suosituksia sosiaali-

sessa mediassa, kuten Facebookissa. Opinnäytetyömme luovutusaikana katso-

jamäärät olivat nousseet paljon: parhaimmillaan yhtä jaksoa oli katsottu yli 

47 000 kertaa ja muita jaksoja keskimääräisesti kymmenen tuhatta kertaa (Yle 

Areena i.a. 2013).  

Mainostusta emme olleet tehneet kovin paljon ennen jaksojen ilmestymistä 

Areenaan. Sen sijaan Diakonia-ammattikorkeakoulun, Turun yksikön tiedotus-

päällikkö Niina Mäenpää oli laatinut työstämme tiedotteen (LIITE 5: Tiedote 
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17.12.2012), joka lähetettiin useisiin suomalaisiin medioihin. Aiheesta julkaistiin 

artikkeleita Internetissä alamme sivuilla, esimerkiksi Kuulovammaisten Lasten 

Vanhempien Liitto ry:n sekä Kuuloavain.fi -sivuilla. Lisäksi Ylen viittomakielisten 

uutisten Viikko viitottuna -ohjelma mainitsi opinnäytetyöstämme 13.1.2013. Kun 

tuotteemme oli ollut kuukauden päivät Internetissä, otimme yhteyttä kotiseu-

tumme paikallislehtiin; Kunnallislehteen Paimiosta, Uuteen Lahteen ja Etelä-

Suomen Sanomiin Lahdesta sekä Vakka-Suomen Sanomiin. Meidät pyydettiin 

haastatteluihin Kunnallislehteen ja Uuteen Lahteen ja jutut julkaistiin Kunnallis-

lehdessä 5.2.2013 ja Uudessa Lahdessa 6.2.2013 (LIITE 6: Lehtiartikkelit). 

Tulkkauksemme herättivät keskustelua viittomakielialan kentällä. Viittomakielen 

lehtorit, kuurot ja viittomakielen tulkit keskustelivat kiivaasti opinnäytetyömme 

tuoteosiosta. Keskustelun keskiössä oli viitotun puheen ja viittomakielen suhde 

toisiinsa. Asiasta keskusteltiin myös tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä, joka on 

tulkkauspalveluun keskittynyt alan järjestöjen ja koulutustahojen (Kuurojen Liitto 

ry, Kuuloliitto ry, Suomen Kuurosokeat ry, Suomen Viittomakielentulkit ry, Dia-

konia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu) ylläpitämä 

yhteistyöelin. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä muun muassa tekee vaikuttamis-

työtä Kelaan sekä tuo esille asiakaskunnan kokemuksia tulkkauspalvelusta. 

(Kuurojen Liitto i.a.) Asia otettiin myös viittomakielentulkkiopiskelijoiden etiikan 

tunnilla puheenaiheeksi.  

Kielipoliittinen keskustelu oli osittain eettisesti arveluttavaa. Asioita, joita sosiaa-

lisessa mediassa sanottiin viitotusta puheesta ja sen käyttäjäryhmistä olivat pai-

koin syrjintään viittaavia. Yleisradio tuotti viitotulle puheelle palvelua jo kahdek-

sankymmentäluvulla (lastenohjelma Puoli kuu), mutta sai silloin kielteistä pa-

lautetta siitä, että tuotteen olisi pitänyt olla viittomakielistä, ei viitotulla puheella 

tuotettua. Sen jälkeen ohjelmatarjontaa viitotulla puheella lapsille on ollut todella 

vähän. (Terhi Rissanen, henkilökohtainen tiedonanto 7.2.2013.) Samanlainen 

reaktio on näkyvissä nytkin yksittäisten henkilöiden suunnalta.   

Keskustelua lähemmin tarkasteltaessa huomaa, kuinka viittomakielisillä on huoli 

viittomakielen asemasta ja sen palveluista. Josélia Neveksen artikkelissa, joka 

käsittelee viittomakielen tulkkausta televisiossa, todetaan, että viittomakieliset 

kuurot ja huonokuuloiset yleensä ”valittavat” heille tarjotusta palvelusta televisi-
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ossa (Neves 2007, 251). Ohjelman saaman näkyvyyden takia mahdollisesti pe-

lätään, että suuri yleisö luulisi viitotun puheen olevan yhtä kuin viittomakieli. Kui-

tenkin Yle Areenassa ohjelman otsikossa sekä ingressissä, eli otsikon jälkei-

sessä johdattelukappaleessa on selvästi sanottu, että tulkkaus on viitotulla pu-

heella (Kielikompassi i.a.). Syntynyt kiivas ja kärkäs keskustelu kertoo viittoma-

kielisten tarpeesta laajemmalle palvelulle, mikä onkin heidän oikeutensa. On 

siis tärkeää, että äidinkieleltään viittomakieliset saisivat omalla kielellään las-

tenohjelmia verkkoon. Kuten jo aiemmin mainitsimme, Kuurojen liiton videotie-

dotteiden siirtäminen Yle Areenaan olisi jo itsessään palvelun lisäämistä ja yli-

määräisten kustannusten karsimista. Katseet tulisi kohdistaa uudistavalla taval-

la keksimään uusia ratkaisuja viittomakieliselle AV-kääntämiselle ja -tulk-

kaamiselle. Viittomakieliset voisivat esimerkiksi itse tuottaa käännöksiä medioil-

le, kuten on tehtykin (s. 11 yllä). Esimerkiksi Ruotsissa tuotetaan tietyn ohjel-

mapaikan televisio-ohjelmiin päivittäin viittomakielen tulkkaus, joka on katsotta-

vissa Internetissä.   
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4 VIITOTUN AV-TULKKAUKSEN ANALYSOINTI 

 

 

Työmme tutkimuksellisessa osiossa käsittelemme sitä, kuinka olemme analy-

soineet tulkattuja jaksoja. Olemme valinneet analysoinnin näkökulmaksi sen, 

kuinka katsoja eli käyttäjä näkee ja kokee kuvan ja tulkkauksen yhteisvaikutuk-

sen. Työmme aikana varsinaiset tutkimuskysymykset tarkentuivat: mistä viito-

tussa AV-tulkkauksessa on kysymys? Millainen on laadukas tuotantoprosessi 

studiotulkkauksessa? Mitä ongelmia ja toisaalta mahdollisuuksia tulkkiruudulla 

voi olla ja kuinka sitä tulisi tulevaisuudessa kehittää? Haluamme pohdintojen ja 

analyysien kautta saada aikaan innovatiivista keskustelua siitä, kuinka tulkattua 

materiaalia televisiossa ja Internetissä voitaisiin kehittää. Emme ole keskittyneet 

arvioimaan onnistumistamme tulkkausten semanttisessa vastaavuudessa lau-

se- ja viittomatasolla, sillä viitotun puheen tulkkauksessa on kyse translitteraati-

osta.  

Katsottuamme julkaistut jaksot huomasimme ensimmäisenä, että tulkkiruutu on 

hyvin pieni suhteessa koko kuvaan, ja se voi asettaa haasteita huulion seuraa-

misessa. Jokainen meistä olisi voinut käyttää reilusti enemmän huuliota, jotta se 

olisi ollut entistäkin selvempi. Mahdollisimman selkeä huulio tekee tulkkauksen 

seuraamisesta vaivattomampaa. Vauhdikkaassa tempossa tulkkaaminen voi 

kuitenkin ajoittain pienentää huuliota ja typistää artikulaatiota sanojen lopuista. 

Huulion ongelmista tulee olla tietoinen ja tehdä perusteltuja tulkkausratkaisuja, 

joiden kautta huulio pysyy laadukkaana. 

 

 

4.1 Viitotun AV-tulkkauksen visuaalinen ulkoasu 

 

Opinnäytetyössämme tulkkaus on toteutettu AV-tulkkauksena tulkkiruutua käyt-

tämällä. Tuotteessamme tulkkiruutu sijaitsee ohjelmassa ruudun oikeassa ala-

kulmassa, ja se on muodoltaan pyöreä. Yle päätti tulkkiruudun mallin ja muodon 
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antamiemme ohjeiden ja palautteiden perusteella. Tulkkiruudun muodon Yle 

halusi vakiinnuttaa lastenohjelman ilmeeseen sopivaksi, ja samalla se haluttiin 

erottaa asiaohjelmien tulkkauksesta. Ensimmäisessä versiossa, jonka saimme 

tarkasteltavaksi, oli tulkkiruutu malliltaan ovaalinmuotoinen. Sen ongelmana oli 

kuitenkin, että tulkin kädet katosivat välillä näkyvistä ruudun rajojen ulkopuolel-

le. Keskustelimme opinnäytetyöohjaajiemme kanssa ruudun teknisestä toimi-

vuudesta, ja tulimme siihen lopputulokseen, että ovaalinmuotoinen tulkkiruutu ei 

ole katsojan etujen mukainen. Kuten Irlannin laatukriteeristön toisessa osiossa 

(LIITE 2: Codes & Guidance notes 11.2.2013, 2.2) on kirjattuna, peittokuvan eli 

tulkkiruudun (=overlay) koon tulee taata viittojan kehon ja kasvojen ilmeiden 

näkyminen (Codes & Guidance notes 2013). 

Tulkkiruudun näkyminen ohjelman alakulmassa vie kuitenkin aina tilansa, ja se 

saattaa hävittää taakseen jakson tapahtumia. Tulkatuissa Maltti ja Valtti -jak-

soissa tulkkiruutu ilmestyy oikeaan alakulmaan aina hahmojen puhuessa ja hä-

viää näkyvistä silloin, kun hahmot eivät puhu. Joissakin kohtauksissa hahmot 

on kuvattu niin, että toinen hahmoista on etäämmällä, pienempikokoisena, sat-

tumalta tulkkiruudun puoleisella laidalla. Näin ollen katsoja ei näe ohjelmassa 

olevan hahmon ilmeitä ja kehollista olemusta, jotka tukisivat asian kokonais-

ymmärrystä. Esimerkiksi Englannissa CBeebies-ohjelmassa tulkki on kuvan 

oikeassa laidassa ja ikään kuin itsekin katsoo ohjelmaa eikä ole informaation 

edessä. Tulkkiruututulkkauksessa olisi tärkeää huomioida jo etukäteen tällaiset 

visuaaliset rajoitukset. Tulkki voisi hyvin ilmaista peitossa olevan hahmon ole-

musta omalla ruumiillaan ja ilmeillään. Tällaiset asiat tulivat mieleemme vasta 

jälkeenpäin. Emme tulleet ajatelleeksi, kuinka suurikokoinen tulkkiruudusta to-

dellisuudessa tulisi. Tulevaisuutta ajatellen olisi hyvä keskustella vastaavanlais-

ta työtä tehdessä, millainen tulkkiruutu tulee olemaan, ja kuinka suuri sen tulisi 

olla tulkkauksen vaivattoman seuraamisen kannalta. 

Muun muassa Ruotsissa ja Englannissa viittomakielelle tulkattuja ohjelmia on 

tarjolla televisiossa ja Internetissä enemmän kuin Suomessa. Ruotsalainen 

TV4-kanava ja englantilainen BBC tarjoavat esimerkiksi ajankohtaisohjelmia, 

lastenohjelmia sekä draamasarjoja viittomakielellä tai viittomakielelle tulkattuna 

moninkertaisesti verrattuna Suomeen. Viittomakielelle tulkattuja ohjelmia Ruot-
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sissa ei kuitenkaan julkaista televisiossa vaan pääosin televisiokanavien Inter-

net-sivuilla.  

TV4-kanavan ja BBC:n tulkatuissa ohjelmissa tulkkiruutua ei käytetä samalla 

tavoin kuin yleisesti Suomessa. Sen sijaan, että tulkki olisi ruudussa alakul-

massa, onkin varsinainen ohjelma isolla ruudulla taustalla rajattuna, ja tulkki sei-

soo koko ruudun vieressä oikealla edustalla. Tässä mallissa tulkki näkyy selke-

ämmin eikä ohjelmasta häviä näkyvistä mitään tulkkiruudun taakse. Olisi mie-

lenkiintoista vertailla näitä malleja ja selvittää, kumpi malli olisi tulkkauksen kat-

sojalle käytettävämpi.  

 

KUVA 3. Tulkkiruudun viemä tila 

 

Kuvassa näkyy tulkkiruudun viemä tila ohjelman kuvasta. Opinnäytetyössämme 

tulkkiruutu oli yllä esitetyn kuvan 3 mukainen. 

 

KUVA 4. Ruututulkkausmalli 

 

Kuvassa näkyy ruututulkkauksen malli, jota käytetään esimerkiksi Ruotsissa 

(TV4) ja Englannissa (BBC). 
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Keskustelussamme AV-kääntäjä Tiina Holopaisen kanssa heräsi ajatus siitä, 

että tulkkiruutu voisi olla puhujan kasvojen vieressä. On tutkittu, että katsoja 

katsoo aina ensimmäisenä puhujan kasvoja (side tracking). (Tiina Holopainen, 

henkilökohtainen tiedonanto 2013.) Tulkkiruudun problematiikkaa ja mahdolli-

suuksia on käsitelty Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä (Lehtimäki, 

Taavitsainen, Voutilainen 2001), jossa on esitetty, että katsojalla voisi olla mah-

dollisuus vaikuttaa tulkkiruudun sijaintiin ja kokoon. Jatkossa tulkkiruudun sopi-

vaa sijaintia voitaisiin pohtia lisää. Nykyinen sijainti oikeassa alakulmassa pe-

rustunee siihen, että valtaosa tulkeista ovat oikeakätisiä, jolloin viittominen pai-

nottuu dominoivan käden puolelle ja fokusoituu vahvemmin ruudun keskiosaan 

(Kati Huhtinen, henkilökohtainen tiedonanto 28.1.2013). Sen sijaan tulkin olles-

sa vasenkätinen voisi tulkkauksen seuraamista helpottaa se, että tulkkiruutu 

sijaitsisi vasemmassa alakulmassa. Katsojapalautteen pohjalta olisi jatkossa 

mahdollisuus miettiä, olisiko tulkkiruudun sijainti parempi olla vakio vai tulisiko 

sitä muuttaa aina viittojan ja ohjelmatyypin mukaan. 

Kameralle viittomisessa tulee ottaa huomioon viittomien kolmiulotteisuuden 

muuttuminen kaksiulotteiseksi (Salonen 2005). Viitotun ilmaisun ymmärtäminen 

on luonnollisessa tilassa eli kolmiulotteisena helppoa. Kaksiulotteisena viittomi-

sen ymmärtäminen voi olla hankalampaa ja etenkin syvyystasolla liikkuvia viit-

tomia voi olla vaikea hahmottaa. Viittojan asennon muuttaminen esimerkiksi 

niin, että häntä kuvataan viistosti, selventää viestiä. Tv-tulkkauksessa ja meidän 

tapauksessamme nimenomaan studiotulkkauksessa on otettava huomioon mo-

nia osa-alueita. Kyse ei ole pelkästään tulkkauksesta, vaan katsojan kokonais-

valtaisesta visuaalisesta kokemuksesta. Keskeisiä osa-alueita ovat silloin kuvan 

tapahtumat suhteessa tulkkaukseen. Taustavärin ja valotuksen on oltava sellai-

sia, että tulkki erottuu selvästi (Koskinen 2008, 18–19; Codes & Guidance notes 

2013). Kontrastia voidaan vahvistaa tulkin vaatetuksella ja meikillä.  

Keskustelimme sopivasta taustaväristä toisen opinnäytetyöohjaajamme Tiina 

Saarijärvi-Kivelän kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että vihreä taustaväri on 

visuaalisesti katsojalle miellyttävin. Lisäksi vaatetusvärissä päädyimme mus-

taan, joka erottuisi taustasta parhaiten. Jatkossa voisi ajatella lastenohjelmien 

tulkkauksessa käytettävän jotakin värikkäämpääkin vaatetusta, mutta kuitenkin 

niin, ettei se häiritse tulkkauksen seuraamista (Codes & Guidance notes 2013). 



45 
 

Suomalaisessa Rölli ja metsänkeiju -elokuvassa, joka on tulkattu viittomakielelle 

vuonna 2002, tulkki on puettu metsänkeijuksi, ja vaatetus sopi näin hyvin eloku-

van lavastukseen ja tunnelmaan. Lisäksi Hollannissa on tulkattu eräs lasten 

elokuva siten, että kaksi tulkkia oli pukeutunut tyylillisesti roolihahmoja vastaa-

viin asuihin lippalakkeineen ja huiveineen. (Marjanen 2003). 

Kameran eteen mentäessä esiintyjä pitää meikata, koska viittojaan kohdistetun 

suuren valomäärän takia iho näyttää helposti kalpealta (Jarmo Oksa, henkilö-

kohtainen tiedonanto 16.8.2012). Keskustelimme jonkin verran sopivista kam-

pauksista ja päädyimme melko hillittyihin ratkaisuihin. Tulkkauksessa tärkeintä 

hiusten osalta oli ottaa huomioon se, etteivät hiukset pääse kasvoille tai silmien 

eteen sekä se, ettei niihin tarvitse koskea kesken tulkkauksen. Viittojalla ei saa 

olla sormuksia tai muita säihkyviä koruja, koska ne voivat häiritä ja haitata tulk-

kauksen katsomista (Stewart, Schein, Cartwright 1998). Lisäksi silmälasien 

linssit saattavat aiheuttaa heijastuksia, jotka häiritsevät katsojaa. 

 

 

4.2 AV-viestin ja viitotun AV-tulkkauksen vuorovaikutteisuus  

 

Kun tuotteemme julkaistiin Yle Areenassa, aloimme analysoida tuotoksiamme 

AV-tulkkauksen näkökulmasta. Analysoitavia elementtejä olivat tulkkiruudun 

sijainti ja sen toimivuus sekä varsinainen tulkkaus suhteessa ohjelmaan. Lisäksi 

pohdimme AV-tulkkausta AV-tekstityksen asemassa. 

Käännöksen ja AV-viestin lähtökohtana on toimeksiantajan toiveiden ja vaati-

musten lisäksi aina kohdeyleisö ja sen asettamat vaatimukset puhumattakaan 

kohdeviestinnän ehdoista. AV-kääntämisen perusteena on, että yleisö ei ym-

märrä lähdeviestiä sellaisenaan. Näin ollen AV-kääntäjän tehtävänä on luoda 

AV-tekstitys tai -tulkkaus, jonka avulla katsoja saa tarkoituksenmukaisen elä-

myksen ohjelmasta. Samalla AV-käännöksen tai -tulkkauksen on toimittava 

kohdeyleisön kulttuurissa ja viestinnässä. Toisin sanoen kohdeviesti toimii eri 

ehdoilla kuin lähdeviesti. (Holopainen 2010.) 
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Opinnäytetyömme kautta ja AV-kääntäjä Tiina Holopaisen haastattelun pohjalta 

voimme todeta AV-tulkkauksen toimivan samoilla ehdoilla kuin AV-tekstitys. 

Työssämme olemme jo maininneet osatekijöistä, jotka vaikuttavat käännösten 

tekemiseen kielellisellä ja sosiaalisella tasolla. Merkittävänä erona AV-tekstityk-

seen on kuitenkin se, että työmme on tulkkaus viitotulle puheelle, ja se asettaa 

AV-tulkkaukseen erilaisen näkökulman. Ohjelmassa on silloin roolihahmojen 

lisäksi aina myös tulkki ruudussa tai muulla tavoin esillä tulkkaamassa viittoen 

lähdetekstiä. Mielenkiintoista olisi pohtia, kuinka tulkki voisi omalla olemuksel-

laan ilmentää vielä enemmän eri roolihahmoja tulkkauksessaan ja toisaalta, 

kuinka pitkälle eleiden ja ilmeiden avulla hän voi jäljitellä hahmoja.  

Tulkkaamamme lastenohjelman päähenkilöt Maltti ja Valtti ovat hahmoina kovin 

samanlaisia, mikä asettaa haasteen tulkkaukseen roolinvaihdon suhteen. AV-

tulkkaus voisi olla vielä ymmärrettävämpää, mikäli hahmot olisivat kovin erilai-

sia, ja sitä kautta myös tulkki ilmentäisi erilaista tyyliä tulkkauksessaan ottaes-

saan eri hahmon roolin (Codes & Guidance notes 2013). Keskityimme sävyjen 

ja tyylin välittämiseen ja erottelimme puhujat toisistaan selkeällä roolinvaihdolla 

kehon liikkeiden avulla. Jatkossa voisi pohtia sitä, olisiko tulkille merkittävää 

hyötyä siitä, että hän tietäisi tulkkaamansa hahmon tarkan roolianalyysin ja 

näyttelijän itse laatiman luonnekartan. Se voisi mahdollisesti helpottaa tulkin 

eläytymistä hahmon tulkkauksessa. Toisaalta tulkilla on valmistautumiseen ra-

joitettu aika ja resurssit, jolloin näin perinpohjainen roolin sisäistäminen voi olla 

mahdotonta.  

Teoksessa Olennaisen äärellä artikkelissa Ruumis, kieli ja toiminta – ajatuksia 

audiovisuaalisten tekstien multimodaalisuudesta Mikko Lehtonen pohtii kuvan 

aistimista katsojan näkökulmasta. Kun puhutaan esimerkiksi audiovisuaalisesta 

kokemuksesta, niin pääsääntöisesti kuva on nopeammin hahmotettavissa kuin 

ääni, sillä ääni on sidosteinen aikaan ja on olemukseltaan liukuvaa. Lisäksi nä-

kemisen kokemusta korostetaan vahvemmin kuin kuulemisen kokemusta juuri 

näkemisen autenttisuuden vuoksi. (Lehtonen 2007.) Kääntäjän on mietittävä 

tarkkaan tekstityksen ulkoasu, sillä katsoja mieltää tekstityksen aina luotettava-

na ja loppuun asti viimeisteltynä. Samalla tavoin työssämme hioimme viittomia 

selkeiksi ja pyrimme siihen, että jokainen viittoma tehdään selkeästi alusta lop-

puun. Se edusti työssämme kieliasun hiomista. Viittomisen on oltava selkeää ja 
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hiottua aivan kuten ohjelmatekstitystenkin. Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka 

paljon ohjelma visuaalisesti kuormittaa katsojaa, kun liikkuvan ohjelman lisäksi 

ruudulla tulee seurata myös liikkuvaa viitottua tulkkausta. 

Maltti ja Valtti -tulkkauksissa korostuvat viittomisen selkeys ja viittomien tarkka 

tuottaminen, mutta jaksoissa on nähtävissä ajoittain myös haparointia sekä viit-

tomista, jossa huulio on jäänyt pois tai se on lähes olematon. Tällainen hapa-

rointi johtui jännityksestä ja siitä, että tulkkasimme jaksot pääsääntöisesti ker-

ralla alusta loppuun. Jatkossa voisi harkita vastaavien tulkkausten kuvaamista 

kohtaus kerrallaan ja katsoa olisiko lopputulos laadukkaampi. Olisi hyvä myös 

tutkia, mitkä tekijät auttaisivat ylläpitämään tulkin täysivaltaista keskittymistä 

kuvaushetken ajan, ja mikä olisi optimaalinen aika yhtäjaksoiselle tulkkaukselle 

kameran kuvatessa. Toisaalta on otettava huomioon myös se, onko kuvausti-

lanne suora lähetys ja tilanteena haastava vai etukäteen nauhoitettu ohjelma.   

Audiovisuaalisesta tulkkauksesta viitottuun kieleen ei ole olemassa Suomessa 

mitään standardia tai yleisiä ohjeita siitä, miten tulkkaus tulisi toteuttaa esimer-

kiksi tulkkiruudun avulla televisiolähetyksissä. Mahdollisesti mallia voisi ottaa 

ulkomailta: Irlannissa on tehty laatukriteeristö viittomakielentulkkaukseen televi-

siossa. Kriteeristö kattaa kokonaisuudessaan viittomisen suhteessa kuvaustek-

niikkaan ja viittomakielentulkkauksessa huomioon otettavat aspektit (LIITE 2: 

Codes & Guidance notes 11.2.2013).  

Lisäksi olisi tärkeää pohtia jatkossa, kuinka tulkki osoittaisi kuvan ulkopuolelta 

tulevan äänen. Tekniikka, jossa tulkkaus näytetään tulkkiruutua käyttämällä, 

asettaa haasteen silloin, kun puhuva hahmo jää tulkkiruudun peittämäksi. Mei-

dän työssämme näin tapahtuu kerran jaksossa Ratsuja ja keppihevosia. 
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5 PROSESSINKUVAUSMALLINNUS LAADUKKAASTA STUDIOTULKKAUK-

SESTA 

 

 

Mallinnuksessa on hyödynnetty eurooppalaista standardia laadukkaasta kään-

nöspalvelusta (Suomen standardisoimisliitto SFS 2006) ja irlantilaista laatukri-

teeristöä viittomakielisestä tulkkauksesta televisiossa (LIITE 2). Mallinnus kuvaa 

prosessimme työvaiheet, aikataulun ja huomioon otettavat asiat. 

 

KUVA 5: Prosessinkuvausmallinnus  

Kuvassa on laatimamme prosessinkuvausmallinnus, joka kuvaa yksityiskohtai-

sesti työmme tuoteosion etenemistä ja toimivan yhteistyön toteutusta. 
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6 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme on viittomakielentulkkausalalla uutuusarvoinen, koska Suo-

messa ei ole vielä tehty vastaavanlaista työtä. Työmme kautta kehitämme AV-

tulkkausta viittomakielentulkkauksen alalla, ja mahdollisesti helpotamme tule-

vaisuudessa vastaavanlaisen työn tekemistä laatimamme prosessinkuvausmal-

linnuksen avulla. Pyrimme työmme kautta tarjoamaan tulkeille tai viittomakie-

lentulkkiopiskelijoille ekonomisen työprosessin mallin: tuottaa tulkattua palvelua 

mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Toivomme, että työmme toimii 

rohkaisuna ja tukena vastaavanlaiseen yhteistyöhön suurien televisiossa vai-

kuttavien medioiden kanssa.  

Opinnäytetyöprosessimme on ollut opettava ja haastava. Olemme onnistuneet 

tavoitteessamme edistää saavutettavuutta tarjoamalla Yleisradion kautta viitot-

tua ohjelmaa lapsille ja toivomme, että sitä tuotettaisiin lisää niin viittomakielellä 

kuin viitotulla puheellakin. Olemme työllämme ottaneet rohkean askeleen tulk-

kausalalla tiedostaen mahdolliset riskit myös negatiivisen palautteen suhteen. 

Tavoitteenamme oli myös tarjota uutta tietoa AV-tulkkauksesta alallamme ja 

laatia prosessinkuvausmallinnus laadukkaasta studiotulkkauksesta. Nämä ta-

voitteet saavutimme onnistuneesti. 

Työmme tuoteosan ja sen tuotannon vaiheet etenivät sovitusti laatimamme ai-

kataulun mukaan, joten se edisti tehokasta työskentelyä. Käännösten hiominen 

ja tekemämme pohjatyö, kuten litterointi, helpottivat tulkkausten harjoittelua. 

Lisäksi opinnäytetyöohjaajiemme Terhi Rissasen ja Tiina Saarijärvi-Kivelän an-

tamat ohjeet ja välitarkastusten perusteella heiltä saatu palaute auttoivat meitä 

saavuttamaan viimeistellyn lopputuloksen jaksojen tulkkauksiin. Tehokasta 

työskentelyämme edesauttoivat myös tulkkausryhmämme hyvä dynamiikka ja 

saumaton yhteistyö.  

Tulkkauksessamme olisi ollut myös parannettavaa. Jaksojemme tulkkausrat-

kaisut eivät olleet täysin yhteneväisiä ja samoin perustein tehtyjä. Osassa jak-

soista on keskitytty semanttiseen vastaavuuteen huomioiden kohdeyleisön kat-
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sojan tarpeet. Tarpeiden huomioimisella tarkoitamme lähdekielen muokkausta 

mahdollisimman ymmärrettäväksi katsojalle. Osassa jaksoista on taas tulkattu 

lähdeviesti muodollisesti vastaavana, jolloin katsoja saa lähdekielen sellaise-

naan. Edellä mainittu ratkaisu toimii kielellisenä tukena, jos katsojalla on kuuloa 

sen verran, että hän kuulee ohjelmaa. Työssämme emme ole analysoineet tulk-

kauksiamme lausetasolla tai selvittäneet, onko tärkeämpää tulkata täysin suo-

men kielen mukaisesti vai muokata kohdetekstiä ymmärrettävämmäksi. Jat-

kossa tulkkauksia valmistellessa ja käännöksiä tehdessä olisi kuitenkin tärkeää, 

että samassa projektissa mukana olevat tulkit päättävät toteuttaa yhtä ratkai-

sua.  

Tuoteosan analyysin kautta olemme päässeet syventämään oppimaamme. Et-

simämme teoriatiedon pohjalta ja fenomenologisella tutkimustavalla olemme 

voineet luoda prosessinkuvausmallinnuksen. Toivomme, että tekemämme mal-

linnus edesauttaa jatkossa laadukkaan AV-tulkkauksen ja siihen kuuluvan stu-

diotulkkauksen tekemistä. Analyysiosamme tärkeänä perustana oli myös AV-

kääntäjä Tiina Holopaisen haastattelu. Jatkossakin on hyvä pohtia, kuinka AV-

tulkkausta voisi kehittää edelleen ja saavuttaa jäsennellyt toimintatavat ja nor-

mit, joita tulisi noudattaa vastaavanlaisia tulkkaustöitä tehdessä. Sen vuoksi 

olemme luvun viisi mallinnuksessa hyödyntäneet eurooppalaista standardia 

käännöspalveluista (Suomen standardisoimisliitto SFS 2006) ja irlantilaista laa-

tukriteeristöä viittomakielelle tulkkauksessa televisiossa (LIITE 2). Mielestämme 

on tärkeää, että Suomessa lanseerattaisiin oma AV-tulkkauksen laatukriteeristö 

ja selvät normit, jotka helpottaisivat tuotantoa ja toisaalta takaisivat laadukkaan 

palvelun. 

Opinnäytetyötämme voidaan pitää luotettavana, sillä sen tarjoama tieto perus-

tuu omiin kokemuksiimme ja asiantuntijoiden haastatteluihin sekä teoriaan. Li-

säksi olemme vertailleet televisiossa tarjottavaa tulkkauspalvelua kansainväli-

sesti. Kaiken kaikkiaan käyttämämme lähdemateriaali on ollut suomenkielistä, 

englanninkielistä tai ruotsinkielistä. Luotettavuuden näkökulmasta tulee ottaa 

huomioon englannin- tai ruotsinkielisen materiaalin käytöstä aiheutuneet mah-

dolliset tulkintavirheet. 
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Työmme herätti viittomakielisessä yhteisössä keskustelua aiheesta: opiskelijat 

tulkkaavat viitotulla puheella lastenohjelmaa valtamedialle. Yhteisöstä noussei-

den muutamien vahvojen kommenttien mukaan viitotulla puheella tarjottu pal-

velu olisi loukkaus viittomakieltä kohtaan, sillä viitottu puhe ei ole luonnollinen 

kieli vaan kommunikaatiomenetelmä. Kun perheeseen syntyy kuulovammainen 

lapsi, vanhemmat päättävät lapsen kommunikaatiomenetelmän. Vaihtoehtoina 

tavallisesti ovat suomen kieli, puhetta tukeva kommunikaatiomenetelmä tai viit-

tomakieli. Kielivalintaan liittyen kiivaassa keskustelussa opinnäytetyömme sai 

kritiikkiä siitä, että olimme tarjonneet kuulovammaisille lapsille väärän kielimallin 

tulkkaamalla lastenohjelmaa viitotulle puheelle.  

Kuitenkin viitotussa puheessa, joka on sekakieli – yhdistelmä suomen kielestä 

ja viittomakielestä – olemme päteviä, koska suomen kieli on äidinkielemme. 

Silloin ei voida puhua väärästä kielimallista kuulovammaiselle lapselle. Toi-

saalta on totta, että oma äidinkieli on arvokas, ja sen varjeleminen herättää 

voimakkaita tunteita. Tuottamalla tulkattua palvelua viitotulle puheelle emme ole 

halunneet väheksyä minkään muun kieliryhmän edustajia, vaan tarjota viitotulle 

puheelle tulkattu lastenohjelma sen kohdeyleisölle eli viittomakommunikaatiota 

käyttäville lapsille ja heidän läheisilleen. Kielellinen monimuotoisuus ei ole suo-

malaisen yhteiskunnan vahva puoli, vaikka olemme virallisestikin kaksikielinen 

valtio. Tärkeää ja positiivista on, että työmme on herättänyt keskustelua viitto-

makielisten yhteisössä. Keskustelun kautta voidaan tulevaisuudessa mahdolli-

sesti saavuttaa myönteinen näkökulma monikielisestä yhteiskunnasta. 

Kiivaan ja paikoittain kriittisenkin keskustelun lisäksi saimme kuulla myös posi-

tiivista palautetta viittomakielentulkkausalalta: osa tulkeista, jotka tekevät per-

heissä viittomien opetuksia, olivat mainostaneet tulkkaamiamme jaksoja. Viitto-

mia käyttävä perhe tai viittomakommunikaatiota vasta harjoitteleva perhe voi 

tulkatuista jaksoista saada tukea viittomien harjoitteluun ja oppia myös mahdol-

lisesti uusia viittomia.  

Myös taloudellinen näkökulma on haastava. Teimme opinnäytetyön yhteistyös-

sä Ylen kanssa, ja opimme siitä paljon. Toivomme, että yhteistyö Ylen ja Diako-

nia-ammattikorkeakoulun välillä voisi edelleen jatkua opiskelijatöinä. Tällä het-

kellä viittomakielen tulkkausalalla toimivilla yrityksillä ja Ylellä ei tietääksemme 
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ole laajempaa yhteistyötä lastenohjelmien tulkkauksissa, joka mahdollistaisi 

vastaavanlaisen tulkkaustyön tekemisen. Olisi tarkoituksenmukaista ja hienoa, 

että työelämässä olevat tulkit voisivat tulevaisuudessa tehdä ohjelmatulkkauk-

sia. Yle-veron myötä viitotun materiaalin määrä verkossa todennäköisesti kas-

vaa, kuten Yleisradion toimitusjohtaja Kivinen on artikkelissaan Kuurojen lehdel-

le todennut (Lähteenmäki 2012, 6–7). Kun Yle on nyt saanut vakaan taloudelli-

sen kestävyyden, on merkittävää, että esimerkiksi viitotut tai viittomakielelle tul-

katut ohjelmat ovat laadukkaita. Opinnäytetyömme sai meidät pohtimaan, onko 

vastaavanlaisista käännöstöistä tai -projekteista oltu yhteydessä Yleen viittoma-

kielisten suunnalta. Olisi erittäin arvokasta luoda laajemmin yhteistyötä vähem-

mistökieliryhmien ja Ylen välille. Viittomakielentulkkauksen alalla olisi myös ide-

aalia, että viittomakieliset opiskelisivat tulkeiksi ja näin tarjoaisivat opinnäyte-

töidensä kautta arvokasta tietoa meille alan opiskelijoille ja ammattilaisille.  

Opinnäytetyömme pohjalta olemme pohtineet mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

Olisi tarpeellista kartoittaa viitotun materiaalin määrä ja laatu verkossa: onko 

määrä kasvanut ja millaista tarjontaa tulisi lisätä? Sen lisäksi, että viitto-

makielistä ohjelmaa tulisi tarjota lisää, olisiko katsojia riittävästi myös viitotun 

puheen kohderyhmässä? Jatkossa verkossa tarjottavan viitotun tai tulkatun oh-

jelman yhteydessä voisi olla mahdollisuus myös antaa suoraan katsojapa-

lautetta heti katsomiskokemuksen jälkeen. Näin kohdeyleisö voisi aktiivisemmin 

antaa palautetta palvelusta, sen laadusta ja tulkkiruudun sijainnista. Mielenkiin-

toista olisi myös selvittää katsojapalautetta jo olemassa olevista viitotuista oh-

jelmista sekä tavoista, joilla ne on toteutettu. Katsojapalautteen pohjalta voisi li-

säksi selvittää katsojien toiveita tulkkauksen toteutustavasta ja siitä, olisiko esi-

merkiksi ruotsalainen malli TV4 Tolken -Internet-sivujen ohjelmantulkkauksesta 

parempi. Lisäksi erityisesti viitotussa puheessa tulkin huulion selkeys korostuu. 

Tämän vuoksi pidämme eräänä jatkotutkimusaiheena myös huulion merkityk-

sen tutkimista viitotun puheen ja viittomakielen tulkkauksen alalla. 
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1: Laki Yleisradio Oy:stä 22.12.1993/1380 

 

3 luku 

Yhtiön tehtävät 

7 § (19.8.2005/635) 

Julkinen palvelu 

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti: 

1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla mo-

nipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuk-

sia; 

2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeel-

listä viihdettä; (10.8.2012/474) 

L:lla 474/2012 muutettu 2 kohta tulee voimaan 1.1.2013. Aiempi sanamuoto 

kuuluu: 

2) tuottaa, luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdet-

tä; 

3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mah-

dollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille 

suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia; (10.8.2012/474) 

L:lla 474/2012 muutettu 3 kohta tulee voimaan 1.1.2013. Aiempi sanamuoto 

kuuluu: 

3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mah-

dollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille suunnattuja 

ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia; 

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380#a19.8.2005-635
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380#a10.8.2012-474
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120474
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380#a10.8.2012-474
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120474
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väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin 

osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä; 

5) tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjon-

nasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille; 

6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjel-

matarjontaa; 

7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua 

televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa. 
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LIITE 2: Codes & Guidance Notes 11.2.2013  

 

 

ITC Guidelines on Standards for Sign Language on Digital Terrestrial Tel-

evision 

1 GENERAL REQUIREMENTS 

1.1 The form of sign language provision 

Sign language may be broadcast in an ’open’ format (i.e. visible to all viewers) 

or in a ’closed’ format (i.e. available to be added as an option in the receiver).  

1.2 Choice of sign language 

The main body of the intended audience uses British Sign Language (BSL) as 

its most accessible format. The choice of sign language should reflect this al-

lowing for regional sign language variations within regional programmes. It 

should be noted that sign language is a visual language with a unique syntax 

having its own independent grammar and vocabulary. 

1.3. Intended Audience 

Where practicable the style of interpreter or presenter should be appropriate for 

the intended audience. 

1.4 Off-screen indications 

The sign language interpreter or presenter should indicate the presence of off-

screen sounds (eg. a ringing telephone, the knocking of a door or a gun shot) 

where these are important to the understanding of the programme. 

1.5 Signing competence 

Sign language interpreters should sign with a level of competence and fluency 

at least equivalent to the minimum standard of Registered Qualified Interpreters 

as set out by the Council for the Advancement of Communication with Deaf 

People (CACDP) or The Scottish Sign Language Interpreters. It is appreciated 
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however that in the early years of the service until sufficient people attain such 

proficiency this may not always be practicable. For presenters, narrators and 

reporters the sign language should be of native competency standard. They 

should also be able to communicate effectively through the medium of televi-

sion. 

1.6 Synchronising 

Apart from interpretation of live programmes, where it might be impractical, sign 

language interpretation should start at the same time as speech. The use of 

autocues has been found to be a useful aid to deaf interpreters and can help 

towards synchronism. The timing of signed sentences should be as close to 

speech as possible. Equally with sign language presentation a ’voice over’ sen-

tence should also be as close to the sign language as possible. It should be 

noted however that sign language and English have a different grammar struc-

ture so that the two cannot match each other directly. Every effort, where practi-

cable, should be made to provide equivalent information to all viewers. 

1.7 Monitoring 

Broadcasters should monitor the effectiveness of the service through contact 

with deaf people and their representatives. 

1.8 Apology for loss of service 

Where practical a visual caption should be displayed when there is a break-

down in the service. 

 

2 REQUIREMENTS RELATING TO SIGN LANGUAGE INTERPRETATION 

2.1 Quality of display 

The presentation of the signer on the intended display screen should be of suf-

ficient size and resolution to show all movements of the full upper trunk together 

with arms, hands and fingers, shoulder, neck and all relevant facial movements 

and expressions. All important gestures that convey meaning through sign lan-

guage must be easily and accurately recognised. 
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2.2 Size and shape of overlaid inserts 

The size of the overlay must ensure that the body and facial expressions re-

ferred to above are easily discernible from normal viewing distances. Where 

practicable a signer's image, when at rest, that is notionally framed to occupy at 

least one sixth of the picture area would normally be sufficient to ensure this 

condition is met. 

For programmes primarily aimed at deaf people and in the ’open’ format a use-

ful technique, which deaf people prefer, can be to reduce the visual image by, 

for example, 25 per cent and use the subsequent blank area to place the inter-

preter.  

2.4. Choice of dress and background colours 

It is important that the person signing can be clearly distinguished, for example 

by means of contrasting plain colours and suitable lighting. The visual appear-

ance of the interpreter (e.g. choice of clothing and dress accessories) should 

not cause undue distraction to the viewer.  

2.5. Speaker identification 

This can be achieved by the signer using such techniques as referencing to a 

person by shifts in the eye gaze and body positioning or giving the speaker’s 

name and reflecting his or her manner. (This technique is known as characte-

risation). 
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LIITE 3: Viittomistilan kartta (Rissanen 1985) 
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LIITE 4: Viitotun puheen suositukset 

 

 

Viitotun puheen työryhmä on laatinut suositukset viitottuun puheeseen.  

Viimeisimmät suositukset esiteltiin viitotun puheen seminaarissa 22.3.2003.  

Viitotun puheen työryhmä aloitti työnsä vuonna 1999. Ryhmän koostumus on 

vaihdellut vuosien aikana. Tällä hetkellä mukana ovat Raija Lihr-Viikinniemi, 

Jouko Halonen, Tuija Viskari, Tarja Kaikkonen, Sirpa Laurén ja Elina Kou-

ri. Työryhmä on mm. käynyt läpi Suomalaisen viittomakielen perussanakirjaa ja 

testannut millä tavalla ja mitkä viittomat sopivat viitottuun puheeseen. 

Viitottuun puheeseen on laadittu ohjeistus helpottamaan viittomista. Ohjeistuk-

selle nousi tarve kun huomattiin että jos viitotaan jokainen viittoma joka sano-

taan, kuluu turhaa energiaa pelkkien viittomien muotoiluun. Tämä vaikuttaa sii-

hen että puhujan suomen kieli ei kuulosta oikealta kieleltä vaan on erittäin hi-

dasta ja vaivalloista. Työryhmä toivoo että suositukset madaltavat kynnystä vii-

totun puheen käyttöönottoon kun huomataan että viittomat ovat todella puheen 

tukena eikä päinvastoin. Lisäksi pikkusanat, esimerkiksi monet partikkelit kuten 

JA, MUTTA, ETTÄ, suositellaan poisjätettäviksi.  

Työryhmä ei ole erikseen testannut suositusten toimivuutta erikseen tulkkausti-

lanteissa, mutta uskoo että suositukset helpottavat ja nopeuttavat myös viitotun 

puheen tulkkausta.  

Kaikki kuuroutuneet asiakkaat eivät hyväksy uusien suositusten mukaista viit-

tomista, joten on tärkeä sopia asiakkaan kanssa millaista menetelmää käyte-

tään. Selkeä huulio on kuitenkin viitotun puheen tulkin tärkein ominaisuus. Huu-

lion tulee olla täysin suomen kielen mukainen ja ymmärtämisen kannalta tär-

keimmät viittomat viitotaan yhtäaikaisesti puheen kanssa. Kaikkia sanoja ei siis 

viitota. Työryhmä suosittelee, että ilmeitä ja tilankäyttöä hyödynnetään viestin 

ymmärtämisen tukemisessa. Aina täytyy kuitenkin ottaa huomioon että huulion 

on oltava selkeä ja näkyvissä. Jos viittoman paikka on, suun edessä, paikkaa 

voi muuttaa. Esimerkiksi viittomassa MUSTIKKA viittoman paikan voi laskea 

leuan tasalle.  
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Suositusten merkintäjärjestelmässä ISOLLA kirjoitetut sanat tarkoittavat viitto-

mia.  

Numerot, esim. OMA-1(minun), OMA-2(sinun), OMA-3(hänen) tarkoittavat viit-

toman paikkaa viittomatilassa tai vartalolla Juha Paunun Viito elävästi - kirjan 

merkintäjärjestelmää mukaillen. 

Viitotussa puheessa käytetään viittomia, jotka vastaavat sanan merkitystä. 

Esim. Minä en kärsi kuunnella sinua. MINÄ+EI+JAKSA (huulio: kärsi) 

+KUUNNELLA+SINÄ 

Sormitus 

Sanat sormitetaan perusmuodossa, jos se sopii lauseen rakenteeseen, tarvitta-

essa käytetään osoitusta tai sormitetaan sana taivutusmuodossa: 

 

Minä asun Oulaisissa. MINÄ+ASUA+sorm.O-U-L-A-I-S-I-S-S-A 

Minä asun Maskussa. MINÄ+ASUA+sorm.M-A-S-K-U 

 

Sormituksessa on pidettävä käsi lähellä suuta, jotta huulio ja käsi näkyvät yhtä 

aikaa. Käsi ei saa liikkua liian kauas huuliosta. 

Yhdyssanat  

Yhdyssanoissa käytetään viittomakielen mukaisia viittomia, eikä niitä käännetä 

sanasta sanaan: 

 

Isäni on talonmies. OMA-1+ISÄ+TALONMIES 

TALONMIES viittotaan viittomakielen mukaisesti eikä suomenkielen mukaisesti 

TALO+MIES. 

 

Kuulonhuoltoliitto viitotaan HUONOKUULOINEN+LIITTO 

 

Verbien kieltomuodot 

Verbien kieltomuodoissa kieltomuotoa toistetaan , jolloin lauseeseen voi joskus 

tulla moninkertainen kielto: 
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Minä en todellakaan halua unohtaa sinua koskaan.  

MINÄ+EI+TODELLA+EI-HALUTA+UNOHTAA+SINUA+EI-KOSKAAN 

Olla (toteava) 

Toteavaa OLLA viittomaa ei viitota, mutta sanan olla tulisi näkyä huuliossa. 

 

Minä olen iloinen. MINÄ+ILOINEN 

Minä olin iloinen. MINÄ+JO+ILOINEN 

Mikäli mennyt aikamuoto ilmenee lauseessa muutoin, imperfektin tunnusta JO 

ei tarvita. 

Olla (omistava) 

Omistamista ilmaisevaa OLLA viittomaa käytetään vain tarvittaessa. 

 

Onko sinulla lapsia? OMISTAA+SINÄ+LAPSIxx 

 

Oma-viittoman monikkoon  

OMA viittoman monikkoon liitetään persoonapronomini tarvittaessa.  

 

Minun  OMA-1  

Sinun  OMA-2  

Hänen  OMA-3  

Meidän OMA-1  

Teidän  OMA-2  

Heidän  OMA-3 

 

Kun lauseessa on possessiivisuffiksi (=omistusliite sanan perässä, esim. autoni, 

autosi, autonsa, automme, autonne, autonsa), OMA viitotaan ennen pääsanaa. 

 

Autoni on todella vanha. OMA-1+AUTO+TOSI+VANHA 

-isi – viittoma 

-isi – viittomaa käytetään tarvittaessa toteavan olla- ja muiden verbien yhtey-

dessä merkityksessä olisi. 
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Olisin iloinen, jos voittaisin Lotossa. MINÄ+ -

ISI+ILOINEN+JOS+VOITTAA+LOTTO 

Jos voittaisin Lotossa, olisin iloinen. JOS+MINÄ+VOITTAA+LOTTO+ MI-

NÄ+ILOINEN 

Haluaisin lähteä kotiin. MINÄ+HALUTA+LÄHTEÄ+KOTIIN 

Ei olisi mukava olla tällaisella ilmalla ulkona. - Ei olisi. 

EI+MUKAVA+ULKONA+TÄLLAINEN+SÄÄ. - EI 

Kohteliaassa kysymyksessä "Avaisitko ikkunan?", riittää kohtelias ilme. -isi-

viittomaa ei tarvitse viittoa.  

 

Avaisitko ikkunan? AVATA+SINÄ+IKKUNA 

Vaikka monia ”turhia” viittomia voidaan jättää pois, on tärkeää ymmärtää viitto-

misesta esimerkiksi kuka tekee, mitä tekee ja milloin. Persoonapronominit minä, 

sinä, hän, me, te, he onkin viitottava ennen verbiä vaikka persoona sisältyisikin 

suomen kielen verbimuotoon. 

 

Persoonapronominit 

Persoonapronomini viitotaan ennen verbiä ja lisätään tarvittaessa, kun suomen 

kielen verbimuoto sisältää persoonan: 

 

Tulimme kotiin ihan äsken. ME+TULLA+KOTI+ÄSKEN 

Juoksen kotiin. MINÄ+JUOSTA+KOTI 

Kysymys 

Kysymyslauseeseen kuuluu ilme, kehon liike sekä osoitus tai persoonaprono-

mini. 

Tällöin viittomajärjestys on seuraava: 

 

Juoksetko vai käveletkö? JUOSTA+KÄVELLÄ+SINÄ 

Kysymysviittomia käytetään viittomakielen mukaisesti. Esim. kellonaikaa tai 

määrää kysyttäessä: 

 

Mihin aikaan tapaamme? KELLO+ME+TAVATA 

Paljonko sinulla on rahaa? MONTA+SINÄ+OMISTAA+RAHA 
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Vahvistavat ilmaukset 

Vahvistavat ilmaukset viitotaan viittomakielen mukaisesti tai käytetään pelkkää 

huuliota. 

 

Olet todella kaunis. SINÄ+TODELLA+KAUNIS 

Minulla on aika paljon rahaa. MINÄ+PALJON+RAHA 

Demonstratiivipronominit (tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne) - viitotaan osoitellen tai 

käytetään pelkkää huuliota. 

Relatiivipronominit 

Relatiivipronomineista (joka ja mikä) käytetään tilanteeseen sopivaa viittomaa 

tai osoittelua - Ei j-kirjainta. 

 

Se tyttö, jonka tapasit, oli sisareni. TYTTÖ, +KUKA+SINÄ+TAVATA+JO / 

JO+OMA-1+SISAR 

Talossa, jossa asuin lapsena, oli vihreä ovi. TALO+OS+MINÄ+ASUA+LAPSI / 

OMISTAA+JO+VIHREÄ+OVI 

Auto, jonka ajattelin ostaa, on liian kallis. AUTO+MINÄ+AJATELLA+OSTAA / 

LIIAN+KALLIS 

KUN 

Kun-sana viitotaan viittomakielen mukaisesti. Kuvasanakirjan viittomaa 133.8 ei 

enää käytetä. 

 

Kun olin pieni, asuin maalla. AIKAISEMMIN+MINÄ+PIENI / MI-

NÄ+ASUA+MAASEUTU 

Kun alkaa sataa, lähden kotiin. MYÖHEMMIN+ALKAA+SATAA / MI-

NÄ+LÄHTEÄ+KOTI 

Vertailu 

Komparatiivin ja superlatiivin tunnuksia käytetään tarvittaessa. 

 

Tämä on vaikein lause. OS.+VAIKEA+ENSIMMÄINEN+LAUSE 

Entinen autoni kulki nopeammin kuin vanha.  
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OMA-1+AIKAISEMMIN+AUTO+AJAA+NOPEA-(komparatiivi)+VANHA 

 

Samanlaisia asioita vertailtaessa:  

Sama = KUIN 

 

Poikkeus:  

Sinä olet yhtä vanha kuin minä. SINÄ+SAMA+VANHA+MINÄ 

Komparatiivissa kuin-sanaa ei viitota, mutta sen tulee näkyä selkeästi huulios-

sa. 

Viittomakielen tavoin viitotun puheen komparatiivin tunnuksen suunta vaihtuu, 

kun jotakin on vähemmän: 

 

Halvempi. HALPA + (komparatiivin tunnus alaspäin) 

Ilmeet 

Ilmeitä käytetään myös viitotussa puheessa. Huulion tulee kuitenkin olla selkeä 

ja hyvin nähtävissä. Ilmeet elävöittävät viitottua puhetta ja tukevat ymmärtämis-

tä. Viitotussa puheessa pelkkä ilme ei kuitenkaan riitä vaan tarvitaan myös sel-

keä huulio ja mahdollisesti viittoma. 

Tilan käyttö  

Viitotussa puheessakin hyödynnetään tilan käyttöä. Huuliossa tulee on nähtä-

vissä suomenkielinen puhe. Tilaa tulee käyttää riittävän pienellä alueella, jotta 

viittomat eivät poistu näkökentästä. 

Polysynteettiset viittomat (klassifikaattorit) 

Polysynteettisiä viittomia käytetään myös viitotussa puheessa. 

 

Kynät ovat pöydällä rivissä. KYNÄ+PÖYTÄ+(kuvaile etusormella kuinka kynät 

on aseteltu riviin) 

Perfekti (on ollut) 

Olen juossut. MINÄ+JO+JUOSTA 

Pluskvamperfekti (oli ollut) 

Olin juossut. MINÄ+JO+JUOSTA+(JO, tarvittaessa) 
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Viitotun puheen suositus on siis ohjeistus, eikä ehdottomasti noudatettava 

säännöstö. Viitotun puheen työryhmä toivoo kuitenkin, että suositukset leviäisi-

vät mahdollisimman laajalle ja että niiden mukaista viittomista alettaisiin noudat-

taa kaikkialla Suomessa.  

Viitotun puheen työryhmä ottaa mielellään vastaan palautetta ja kommentteja 

suosituksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. 

 

Lisätietoja viitotusta puheesta ja suosituksista: 

Elina Kouri 

Kuulonhuoltoliitto ry 

Ilkantie 4 

00400 Helsinki 

Puh. 09-5803 324 

Gsm. 0400 864 460 

Fax. 09-5803 316 

elina.kouri(ät)kuulonhuoltoliitto.fi 
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LIITE 5: TIEDOTE 17.12.2012                                            

 

 

Ylen Pikku Kakkosen ohjelmia myös viitottuna 

Diakin viittomakielen tulkkiopiskelijat käänsivät Maltti ja Valtti ‐ sarjaa viitotulle puheelle 
Yle TV2:n Pikku Kakkonen tarjoaa lastenohjelmia nyt myös viitottuina. Diakonia‐
ammattikorkeakoulun 
(Diak) viittomakielen tulkkiopiskelijat Tytti Honkanen, Salla Isomaa ja Emmi Ranki ovat kääntäneet 
Maltti 
ja Valtti ‐sarjaa viitotulle puheelle. Kuusi jaksoa viitottuine käännöksineen ovat katseltavissa Yle 
Areenassa 
maanantaista lähtien. Myöhemmin jaksot julkaistaan myös suoraan Pikku Kakkosen sivuilla. 
Laaja kohderyhmä 
Opiskelijat toteuttivat käännökset opinnäytetyönään. He käänsivät sarjan viitotulle puheelle, koska 
se 
tavoittaa laajemman katselijakunnan kuin esimerkiksi viittomakielinen käännös. 
‐ Viitotun puheen käyttäjäryhmät kasvavat koko ajan. Sitä käyttävät muun muassa kuuroutuneet, 
huonokuuloiset sekä sisäkorvaistutteen saaneet lapset. Myös hyvin suomen kieltä ymmärtävät 
viittomakieliset voivat hyötyä käännöksestä, Tytti Honkanen kertoo. 
Viitottu puhe eroaa viittomakielestä siten, että se ei ole oma itsenäinen kielensä, vaan mukailee 
suomen 
kielen rakennetta. 
‐ Opinnäytetyössämme käytämme termiä viitottu suomi, sillä toisin kuin viitotussa puheessa, Maltti 
ja Valtti ‐sarjassa ääni tulee normaalisti ohjelman mukana, emmekä puhu itse tulkkauksen aikana, 
Honkanen selventää. 
Parempaa palvelua yleisölle 
Ylen tehtävänä on tarjota palvelua myös viittoen kommunikoiville, ja tulkatut lastenohjelmat vah-
vistavat 
tämän julkisen palvelun toteutumista. 
‐ Pystymme näin palvelemaan osaa yleisöstä jälleen hieman paremmin. Yle Areena mahdollistaa 
lisäksi sen, että ohjelmisto on esillä ja käytettävissä pitkään, toteaa Yle Lasten ja nuorten 
genretuottaja Jarmo Oksa. 
Ylellä nähdään päivittäiset viittomakieliset uutiset, ja viittomakielelle tai viitotulle puheelle tulkattu-
ja 
ohjelmia kuvan yhteyteen sijoitettuine tulkkiruutuineen on nähty esimerkiksi vaalikeskustelujen 
yhteydessä. 
‐ Tämä on hyvä avaus myös lastenohjelmissa, ja tavoitteenamme on pikkuhiljaa rakentaa laajaa 
viitottua ohjelmistoa faktasta fiktioon, Oksa kertoo. 
Myös tulkkiopiskelijat ovat hyvillään Diakin ja Ylen yhteistyöstä. 
‐ Saamme olla mukana edistämässä uudenlaista ohjelmatarjontaa, joka hyödyttää viittoen 
kommunikoivia, opiskelijat summaavat. 
Linkit ohjelmiin: 
Linkki viitottuihin Maltti ja Valtti ‐jaksoihin Yle Areenassa: http://areena.yle.fi/tv/1769688 
Ohjelmat löytyvät myös hakusanalla VIITOTTU. 
Ohjelmat julkaistaan lisäksi suoraan Pikkukakkosen sivuilla Viitotut ohjelmat ‐osiossa vuodenvaih-
teen 
jälkeen osoitteessa http://yle.fi/pikkukakkonen 
Diakonia‐ammattikorkeakouluun tehdyn opinnäytteen kirjallinen osa kuvan ja tulkkauksen 
yhteensovittamisesta ilmestyy keväällä 2013 Theseus‐palvelussa https://publications.theseus.fi/. 
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Lisätietoja: 
Niina Mäenpää / palvelupäällikkö, Diak: niina.maenpaa@diak.fi, puh. 040 866 7336 
Jarmo Oksa / Tuottaja, lapset ja nuoret, Yle: jarmo.oksa@yle.fi, puh. 03 345 6431 
FAKTA 
Viitottua puhetta käyttävät kommunikaation tukena tai pääasiallisena kommunikaation muotona 
mm. 
puheen oppimisen jälkeen kuuroutuneet, huonokuuloiset ja sisäkorvaistutetta käyttävät. Myös 
viittomakieliset, joilla on vahva suomen kielen taito, voivat hyötyä viitotusta puheesta. 
Viitottu puhe eroaa viittomakielestä, joka on oma itsenäinen kielensä. Viitottu puhe lainaa viitto-
mat 
viittomakielestä, mutta rakenne ja sanajärjestys vastaavat suomen kieltä. Yleensä viittomisen rin-
nalla myös 
puhutaan sanoma selkeästi suomeksi. Viittomat tuotetaan puhutun kielen mukaisessa järjestykses-
sä 
samanaikaisesti, kun sanat lausutaan. 
Viitotulla suomella tarkoitetaan tässä viitottua puhetta, jossa ei kuitenkaan käytetä ääntä mukana, 
vaan 
pelkästään selkeää huuliota, eli sanojen tuottamista selkeillä suun ja huulien liikkeillä, mikä mah-
dollistaa 
sanojen lukemisen huulilta. Ääni tulee esimerkiksi kuvanauhalta, mitä tulkataan. 
Diakonia‐ammattikorkeakoulu kouluttaa viittomakielen tulkkeja Turussa. Opintoihin kuuluu viitto-
makielen 
tulkkauksen lisäksi myös viitotun puheen, tukiviittomien sekä esimerkiksi kuurosokeille tulkkauksen 
opintoja. Koulutus on nelivuotinen ammattikorkeakoulututkinto, johon haetaan kevään yhteishaus-
sa. Lue 
lisää www.diak.fi.  
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LIITE 6: Lehtiartikkelit 

 

 

Artikkeli Kunnallislehdessä 5.2.2013  
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Artikkeli Uusi Lahti -lehdessä 6.2.2013 

 

 

 


