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Viittomakielen tulkkauspalveluiden järjestäminen ja toisaalta suomenruotsalaisen viit-
tomakielen kriittinen tilanne ovat herättäneet viime aikoina paljon keskustelua niin 
sosiaalisessa kuin valtakunnallisessakin mediassa. Opinnäytetyössäni selvitän millai-
sina nämä ajankohtaiset ilmiöt näyttäytyvät yksilöiden arjessa. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomenruotsalaisten kuurojen koke-
muksia suomenruotsalaisen viittomakielen tai ruotsia työkielenään käyttävän tulkin 
saatavuudesta sekä heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan tulkkauspalvelun saatavuu-
teen vaikuttavista seikoista. Tavoitteena oli myös selvittää asiakkaiden kokemuksia 
tulkkauspalvelussa tapahtuneista muutoksista (järjestämisvastuu kunnilta Kelalle lo-
kakuussa 2010) ja kokemuksia muutosten mahdollisista vaikutuksista suomenruotsa-
laisen viittomakielen tulkin tai ruotsia työkielenään käyttävän viittomakielentulkin saa-
tavuuteen. 
 
Tutkielma toteutettiin teemahaastatteluin kesän 2013 aikana. Opinnäytetyön tuloksis-
ta selvisi, että haastatellut suomenruotsalaiset kuurot kokevat omakielisen tulkin saa-
tavuuden keskimäärin vaikeaksi, mutta haastateltujen kokemukset tulkin saatavuu-
desta vaihtelivat merkittävästi. Syyt vaikean saatavuustilanteen taustalla olivat moni-
naiset. Useimmiten asiakkaat kokivat vaikean saatavuuden liittyvän suomenruotsalai-
sen viittomakielen tulkkien sekä ruotsinkieltä työkielenä käyttävien tulkkien vähäiseen 
määrään sekä tulkkivälityksessä oleviin järjestelmä-, organisointi- ja tiedonkulkuon-
gelmiin. 
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Abstract 
  
Finland Swedish Sign Language is one of the endangered languages. This danger of 
extinction and recent changes in the interpreting field has caught the attention of both 
social media and written press. The thesis clarifies the effects these current issues 
have had on the everyday life of a Finland Swedish deaf.  
 
The aim of this study was to find out the experiences and thoughts Finland Swedish 
Deaf have about their accessibility to Finland Swedish Sign Language (FinSSL) inter-
preter. Another aim was to clarify the recent changes in the sign language interpreting 
field (the organizing responsibility was moved from communities to the Social Insur-
ance Institutution of Finlad in October 2010) from the client’s perspective and if the 
changes have influenced their experience on the accessibility of a FinSSL interpreter.     
 
The subscriber of the thesis was Finnish Association of the Deaf, FAD. FAD aims to 
improve the living conditions and full enjoyment of human rights of deaf people.   
 
Research method used in this thesis was theme -interviewing. Interviews were con-
ducted during the summer of 2013.  
 
The results showed that Finland Swedish deaf find their accessibility for FinSSL inter-
preter difficult. There seems to be significant variation in the accessibility for FinSSL 
interpreter. Reasons for not getting a FinSSL interpreter, when needed, vary. This 
study proofs that main reasons behind this issue is shortage of FinSSL interpreters, 
structural-, organizing- and information exchange - related problems.     
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1 JOHDANTO 

 

 

 ”Kieleni rajat ovat maailmani rajat” (Ludwig Wittgenstein) 

 

 

Kuurot suomenruotsalaiset ovat kielellisesti ja kulttuurisesti vähemmistö vähemmis-

tössä. Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä on arvioiden mukaan noin 300, 

joista arviolta puolet on kuuroja. (Hedrén, Hoyer, Londen, Wenman, Westerholm & 

Östman 2005, 114.) Kielellisistä oikeuksista säädetään monessa laissa, mutta kielel-

listen oikeuksien valvominen ja niiden toteuttaminen käytännössä on usein varsinkin 

vähemmistöryhmien kohdalla vaikeaa. Myös laki vammaisten henkilöiden tulkkaus-

palveluista (133/2010) määrittelee, että tulkkauspalveluja järjestettäessä tulee huo-

mioida palvelunkäyttäjän äidinkieli ja kulttuuri.  

 

Suomenruotsalaisella viittomakielellä tulkkaavia tulkkeja on kuitenkin hyvin vähän, 

eikä koulutusta tähän ole tällä hetkellä saatavilla (Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten 

kielten tutkimuskeskus 2010, 44). Näiden tietojen valossa on ollut hyvin mielenkiin-

toista tehdä sukellus suomenruotsalaiseen kuurojen kulttuuriin ja tutkielman myötä 

kartoittaa suomenruotsalaisten kuurojen kokemuksia tulkkauspalveluista sekä niiden 

saatavuudesta.  

 

Opinnäytetyöni päätavoitteena on selvittää suomenruotsalaisten kuurojen kokemuk-

sia omakielisen tulkin saatavuudesta. Tutkielmassa kartoitetaan myös asiakkaiden 

näkemyksiä siitä, onko tulkin saatavuudessa tapahtunut muutoksia viittomakielen-

tulkkauspalveluiden järjestämisvastuun siirryttyä kunnilta Kelalle ja minkälaisia nämä 

mahdolliset muutokset ovat olleet. Työni tilaajana toimii Kuurojen Liitto ry ja työelä-

mäohjaajana Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg.  Kuurojen Liitto ry 

on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on turvata kuurojen ih-

misoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen (Kuurojen Liitto ry 

2013c). Tutkielmani on aiheeltaan ajankohtainen. Kuulovammaisalan järjestöt tekivät 

kantelun Kelan toiminnasta joulukuussa 2013 (Kuurojen Liitto 2013 b) ja opinnäyte-

työni linkittyy vahvasti myös tähän kanteluun. Kuurojen Liitto on kuurojen edunval-

vontajärjestönä kiinnostunut tulkkauspalveluiden toimivuudesta ja haluaa tutkielmani 
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avulla selvittää suomenruotsalaisten kuurojen kokemuksia tulkkauspalveluissa tapah-

tuneista muutoksista sekä heidän kokemuksiaan omakielisen tulkkauspalvelun saa-

tavuudesta. 

 
Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Minkälaisia kokemuksia suomenruotsalaisilla kuuroilla on äidinkielisen 

tulkkauspalvelun saatavuudesta? 

2. Miten tulkkauspalvelun saatavuus on muuttunut palveluiden järjestä-

misvastuun siirryttyä Kelalle?  

 

 

Suomenruotsalaisen viittomakielen tilanne on hyvin kriittinen. Vuonna 2011 julkais-

tussa oikeusministeriön mietinnössä todetaan, että ilman nopeita ja tehokkaita toi-

menpiteitä kieli tulee katoamaan kymmenen vuoden sisällä. Kielen jatkuvuuden tur-

vaamiseksi tulisi suunnitella strategia, joka kattaisi niin kielen olemassaolon turvaa-

misen, lasten kielen oppimisen, palveluiden (muun muassa tulkkikoulutuksen) ja tut-

kimuksen varmistamisen sekä lainsäädännöllisen aseman selvittämisen kannalta. 

(Viittomakielisten kielelliset oikeudet -työryhmä 44, 2011.) Tulkkauspalvelut, tulk-

kauspalvelun välitystoiminta sekä suomenruotsalainen viittomakielen tulkkaus ovat 

herättäneet viime aikoina paljon keskustelua niin sosiaalisessa kuin valtakunnallises-

sakin mediassa. Keskustelu on pääosin liittynyt tulkkauspalveluissa tapahtuneisiin 

viimeaikaisiin muutoksiin. 

 

Opinnäytetyöni tarpeellisuuden puolesta puhuu myös se, että suomenruotsalaisten 

kuurojen kokemuksia viittomakielentulkin saatavuudesta ei ole aiemmin tutkittu yksit-

täisiä kyselytutkimuksia lukuun ottamatta. Suurin osa aiemmista suomenruotsalaisiin 

kuuroihin liittyneistä tutkimuksista keskittyy suomenruotsalaisten kuurojen yhteisöön, 

suomenruotsalaiseen viittomakieleen ja sen rakenteeseen tai yksilön kokemukseen 

identiteetistä ja monikielisyydestä. Joitakin aihetta sivuavia tutkimuksia on kuitenkin 

tehty ja yksi tutkielmani merkittävimmistä lähteistä on Finlandssvenska teckenspråki-

ga rf:n projekti Lyktan, joka kartoittaa suomenruotsalaisten kuurojen elämäntilannetta 

ja vertaa suomenruotsalaisten kuurojen kokemuksia palveluiden tavoitettavuudesta 

suomalaisten kuurojen vastaaviin kokemuksiin. Osana tätä vuosina 2003 ‒ 2005 to-
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teutettua projektia toteutettiin myös palveluiden ja tulkkauksen saavutettavuutta sel-

vittävä kysely.  Tärkeää taustatietoa tutkielmaani antaa myös Anna-Maria Slotten pro 

gradu –tutkielma  ” ’Samförstånd när händerna fungerar’- Tillgänglighet och delak-

tighet ur finlandssvenska dövas synvinkel” (2008), joka tarkastelee suomenruotsa-

laisten kuurojen kokemuksia saavutettavuudesta ja osallisuudesta. Slotten tutkielma 

kuitenkin vain sivuaa kuurojen kokemuksia tulkkauspalveluista. Uudelle tutkielmalle 

oli tilausta myös siksi, että Lyktan -projektin ja Slotten pro gradu -tutkielman jälkeen 

on tapahtunut suuria muutoksia viittomakielentulkkauksen alalla, kun tulkkauspalve-

luiden järjestämisvastuu lokakuussa 2010 siirrettiin kunnilta valtiolle.  

 

 

2 SUOMENRUOTSALAISET KUUROT JA SUOMENRUOTSALAINEN VIITTOMA-

KIELINEN YHTEISÖ 

 

 

Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä arvioidaan olevan maassamme noin 

300, joista noin 150:n arvioidaan olevan kuuroja (Hedrén, ym. 2005, 114). Tarkkaa 

tilastotietoa ei kielenkäyttäjäryhmästä kuitenkaan ole saatavilla, koska suomenruot-

salaisen viittomakielen on voinut ilmoittaa äidinkielekseen väestörekisterikeskukseen 

vasta vuodesta 2008 lähtien (Hoyer 2013, 232 - 233). Tieto tästä vielä melko uudesta 

mahdollisuudesta ei ole välttämättä myöskään tavoittanut kaikkia kuuroja suomen-

ruotsalaisia.  

 

Suomessa asuvien suomenruotsalaisten kuurojen määrä on joka tapauksessa pieni 

ja yksi merkittävä syy tähän on kielenkäyttäjien muutto Ruotsiin. Ruotsi onkin jo pit-

kään vetänyt omakielisten palveluiden vähäisyyteen tai niiden puutteeseen turhautu-

neita suomenruotsalaisia kuuroja puoleensa. (Londen 2005, 73.)  

 

Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n määritelmän mukaan suomenruotsalaisella viit-

tomakielisellä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka äidinkieli on viittomakieli ja jolla 

on suomenruotsalaiset kuurot vanhemmat tai vähintään toinen vanhemmista on äi-

dinkieleltään ruotsinkielinen (Hedrén ym. 2005, 114). Henkilön äidinkieli tai ensikieli 

on siis suomenruotsalainen viittomakieli ja ruotsi toinen kieli. Tämän määritelmän 
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mukaan suomenruotsalaisia viittomakielisiä ovat myös kuurojen vanhempien kuule-

vat lapset. Markku Jokisen (2000, 80) määritelmä äidinkieleltään viittomakielisistä 

kattaa myös kuurojen viittomakielisten nuoremmat sisarukset.  

 

Äidinkielen määritteleminen ei olekaan kovin yksioikoista ja se voidaan määritellä 

monin eri tavoin ja monen eri näkökulman kautta. Yhden määritelmän mukaan se on 

kieli, jonka lapsi oppii ensimmäisenä. Toinen tapa määrittelee sen kieleksi, jonka lap-

si osaa parhaiten. Kolmannen määritelmän mukaan äidinkieli on kieli, jota henkilö 

eniten käyttää. Neljäs tapa taas määrittelee äidinkielen samaistumisen kautta: äidin-

kielen kautta omaksutaan ryhmän arvot, normit ja säännöt. Vähemmistökielten osalta 

toinen ja kolmas tapa määritellä äidinkieltä voivat kuitenkin olla ongelmallisia. (Jyväs-

kylän yliopisto 2014.) Tavanomaisimmin äidinkieli määritellään kieleksi, jonka lapsi 

omaksuu lapsuudessa lähipiiriltään, mutta se voi olla myös kieli, jonka käyttäjäksi 

halutaan identifioitua. Valintaan voi vaikuttaa esimerkiksi kielen uhanalaisuus. (Skut-

nabb- Kangas 1988, 38; Ojutkangas, Larjavaara, Miestamo, & Ylikoski 2013, 212.) 

Äidinkieltä on perinteisesti pidetty pysyvänä ja muuttumattomana, mutta viimeaikaiset 

monikielisyystutkimukset ovat kyseenalaistaneet tämän ja nostaneet esille sen, että 

myös myöhemmin opittu kieli voi vaikuttaa yksilön ensikieleen ja että yksilön ensikie-

len hallinta voi taantua (Riionheimo 2013,12).  

 

Viittomakielinen yhteisö koostuu monenlaisista jäsenistä: kuuroista, huonokuuloisista 

ja kuulevista. Kieli on yhteisön koossa pitävä voima (Jokinen 2002, 71). Tärkeää ei 

siis niinkään ole kuulon puuttuminen, vaan esimerkiksi viittomakielen käyttö arjessa 

sekä yhteisöön samaistuminen.  Yhteisöön kuuluvilla on yhteiset tavoitteet ja he 

työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi (Salmi & Laakso 14, 2005). 

Myös suomenruotsalaiseen viittomakielisten yhteisöön kuuluu monenlaisia jäseniä. 

Yhteisön voivat kokea omakseen niin Ruotsista Suomeen muuttaneet kuurot kuin 

suomenruotsalaisen kuuron henkilön perheenjäsenet (kuulevat lapset, sisarukset ja 

vanhemmat) ja myös esimerkiksi suomenruotsalaiset viittomakielen tulkit.  
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2.1 Monikielisyys ja identiteettikäsite suomenruotsalaisten kuurojen yhteisössä 

 

Omakielisten palveluiden puute on ajanut suomenruotsalaiset kuurot monikielisiksi. 

Henkilö voidaan määritellä monikieliseksi, kun hän joko hallitsee kahta tai useampaa 

kieltä yksikielisen äidinkielisen tavoin tai käyttää kahta kieltä sujuvasti tai osaa äidin-

kielensä lisäksi jonkin verran jotain toista kieltä (Jyväskylän yliopisto 2014). Suurin 

osa suomenruotsalaisista kuuroista hallitsee suomenruotsalaisen viittomakielen ja 

kirjoitetun ruotsin lisäksi myös suomalaista ja / tai ruotsalaista viittomakieltä (Kuuro-

jen liitto 2013 d).  

 

Vuonna 1995 suljettiin suomenruotsalaisella viittomakielellä opetusta tarjonnut kuuro-

jen koulu Porvoossa. Tämän jälkeen koulunkäyntinsä aloittaneet suomenruotsalaiset 

kuurot ovat joko muuttaneet Ruotsiin opiskelemaan, opiskelleet tulkin avulla integroi-

tuneena ruotsinkieliseen lähikouluun tai opiskelleet suomalaisella viittomakielellä 

kuurojen koulussa. Koulu, asuntola ja yhdistys ovat aina olleet merkittäviä identiteetin 

rakentajia kuurojen yhteisössä. Östmanin mukaan voidaankin sanoa, että alle 40-

vuotiailla kuuroilla suomenruotsalaisilla ei edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi ole 

selkeää kielellistä identiteettiä. (Östman 2005, 5.)   

 

Kieli, identiteetti ja kulttuuri ovat käsitteinä vahvasti toisiinsa sidoksissa. Kieli on tär-

keä osa ihmisen identiteettiä. Kielen avulla ymmärretään maailmaa, kuvitellaan, jae-

taan ajatuksia ja siirretään tietoa seuraaville sukupolville. Identiteetin avulla sen si-

jaan määritetään toisaalta minän samankaltaisuutta toisiin ja toisaalta sen eroavai-

suutta toisiin. Identiteetit ovat erilaisia, moninaisia ja muuttuvia. Usein ne liitetään 

tiettyyn aikaan, paikkaan ja tilanteeseen, mutta toisaalta myös tiettyyn kieleen ja kult-

tuuriin. On kuitenkin huomioitava se, ettei kaikilla saman kielen käyttäjillä välttämättä 

ole yhteistä identiteettiä. (Pietikäinen, Dufva, Laihiala- Kankainen 2002, 9 - 16.)   

 

Anna-Maria Slotten tutkielmasta (2008, 95) käy ilmi se, että suomenruotsalaiset kuu-

rot identifioituvat vahvasti suomenruotsalaiseen kuurojen yhteisöön. Heidän koke-

mansa kulttuurinen identiteetti on kuitenkin varsin monisäikeinen (Slotte 2008, 95): 

he ovat osa Suomen viittomakielistä yhteisöä, mutta sen lisäksi kulttuurisesti vahvasti 

sidoksissa suomenruotsalaiseen kulttuuriin. Näiden ryhmien lisäksi he muodostavat 
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tiiviin suomenruotsalaisen kuurojen yhteisön. (Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskus 2010, 21).   

 

Viittomakielenpäivänä 12.2.2014 järjestettiin eduskuntatalossa seminaari viittomakie-

listä, jossa yhtenä käsiteltävistä teemoista oli suomenruotsalaisen viittomakielen vai-

kea tilanne. Seminaarissa nostettiin esille muun muassa suomenruotsalaisten kuuro-

jen ajautuminen monikielisiksi. Asiasta puhunut Janne Kankkonen, Finlandssvenska 

teckenspråkiga rf:n varapuheenjohtaja, käytti tästä termiä passiivinen assimilaatiopo-

litiikka. Suomenruotsalaisten kuurojen on yhteiskunnassa toimiakseen ja elääkseen 

siis joko käytettävä suomalaista viittomakieltä tai muutettava Ruotsiin. Vaihtoehtoina 

on siis joko omasta kielestä tai kotimaasta luopuminen. Kankkonen totesi puhees-

saan, ettei yksittäisillä elvytystoimilla pelasteta uhanalaista kieltä, vaan niiden avulla 

voidaan ainoastaan hidastaa kielen kuihtumista. Yhteiskunnallisilla toimenpiteillä kieli 

voidaan joko hitaasti ajaa alas tai sitä voidaan tukea ja elvyttää. (Kuurojen liitto 

2014b.)  

  

 

2.2. Suomenruotsalainen viittomakieli 

 

Suomen molemmat kansalliset viittomakielet: suomalainen ja suomenruotsalainen 

viittomakieli ovat eriytyneet ruotsalaisesta viittomakielestä. Kielten isänä pidetään 

Carl Oscar Malmia, joka perusti Suomen ensimmäisen kuurojen koulun Porvooseen 

vuonna 1846. (Kuurojen Liitto & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 10.) Nämä 

kielet ovat siis sukua toisilleen, mutta suomenruotsalaisen viittomakielen viittomistos-

ta ja viittomaa pidemmistä ilmauksista on löydetty suomalaisesta viittomakielestä 

poikkeavia piirteitä (Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 

21). Nämä erot näkyvät selkeimmin lainaviittomissa. Suomenruotsalainen viittomakie-

li on aina muodostanut lainaviittomia ruotsinkielen pohjalta, kun taas suomalaisessa 

viittomakielessä lainoja on otettu pääsääntöisesti suomen kielestä. (Wallvik 2005, 

19.)  

 

Kuurojen yhteisössä on pitkään keskusteltu siitä, onko suomenruotsalainen viittoma-

kieli kieli vai murre. Vuonna 2002 perustettu suomenruotsalaisten kuurojen oma yh-
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distys Finlandssvenska teckenspråkiga määrittelee sen itsenäiseksi kieleksi (Kuuro-

jen Liitto 2014 d). Usein kuitenkin puhutaan yleisesti viittomakielestä ja viittomakieli-

sistä ikään kuin kyseessä olisi yksi yhtenäinen ryhmä. Poikkeuksen tähän tekee kan-

salaisuuslaki (579/2011), jossa on erilliset maininnat suomalaisesta ja suomenruotsa-

laisesta viittomakielestä.  Tässä opinnäytetyössä en puutu ”kieli vai murre? ”- määrit-

telyn problematiikkaan, vaan tarkastelen tulkkauspalveluun liittyviä kysymyksiä siitä 

näkökulmasta, että suomenruotsalainen viittomakieli on oma itsenäinen kielensä.  

 

Suomenruotsalaiset kuurot ovat niin kielellisesti kuin kulttuurisesti vähemmistö vä-

hemmistössä. Vähemmistökielellä tarkoitetaan enemmistökielen käyttäjiä suppeam-

man käyttäjäryhmän kieltä (Tieteen termipankki 2014). Suomessa Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskus (Kotus) valvoo ja seuraa seuraavien vähemmistökielten tilannetta: 

pohjois-, inarin- ja koltansaame, romanikieli sekä viittomakieli (Kotus 2013). Tässä 

Kotus ei ole eritellyt viittomakieliä, vaikka Kotuksen ja Kuurojen Liiton yhteistyössä 

julkaisema Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010) ottaa kantaa myös 

suomenruotsalaisen viittomakielen tukalaan asemaan. Monet edellä mainituista Ko-

tuksen vähemmistökielistä ovat uhanalaisia: kielenkäyttäjäryhmä on pieni tai kielen 

käyttöala on suppea (Kotus 2013). Vuodesta 2012 lähtien suomenruotsalainen viit-

tomakieli on ollut eksplisiittisesti Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ylläpitämän 

viittomakielilautakunnan kielenhuoltokohteena suomalaisen viittomakielen rinnalla 

(Hoyer 2013, 246).  

 

 

3 TULKKIPALVELUISTA TULKKAUSPALVELUIKSI  

 

 
Viittomakielentulkkaus on alana varsin nuori. Varsinainen tulkkikoulutus käynnistettiin 

Turussa ja Kuopiossa vuonna 1983 yksivuotisena kansanopistolinjana. Tätä ennen 

tulkkeina toimivat usein kuurojen vanhempien kuulevat lapset, muut omaiset, kirkon 

kuurojen työntekijät sekä Kuurojen liiton kuntoutussihteerit (silloiset konsulentit). Kuu-

rojen liitto järjesti ensimmäisiä viikonlopun mittaisia tulkkikursseja 1960- luvun alussa 

ja 1970- luvun lopussa. (Salmi & Laakso 2005, 275- 281.) Joiltain osin palvelut ovat 

näistä ajoista kehittyneet: tulkkikoulutus on nelivuotinen; tulkkauspalvelu on valtiollis-
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tettu, mutta esimerkiksi ruotsinkielinen tulkkikoulutus on ainakin toistaiseksi osa histo-

riaa.  Tässä luvussa tehdään lyhyt katsaus tulkkikoulutuksen historiaan ja toisaalta 

myös tulkkauspalveluissa tapahtuneisiin viimeaikaisiin muutoksiin.  

 

 

3.1 Opistotasolta AMK -koulutukseen - tulkkikoulutus murroksessa 

 

Vuonna 1983 käynnistynyt viittomakielentulkkikoulutus valmisti Turussa opiskelleita 

”samanaikaistulkintaan” eli tulkkaukseen ja Kuopiossa viittomakielen opetukseen. 

Vuonna 1986 opiskelulinjoja pidennettiin kaksivuotisiksi ja Kuopion opettajalinjasta 

tuli toinen tulkkikoulutuslinja. Jo kahden vuoden sisällä opintoja pidennettiin kolme-

vuotiseksi. Vuonna 1998 tulkkikoulutus siirrettiin ammattikorkeakoulujen vastuulle. 

Tulkkikoulutuksesta tuli 3,5 -vuotinen ja sitä järjestettiin Turun Diakonia-

ammattikorkeakoulussa ja Kuopiossa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Vuo-

desta 2001 lähtien tulkiksi on voinut opiskella myös Humakin Helsingin yksikössä. 

(Salmi & Laakso 2005, 281- 286.) Vuonna 2003 opintoja pidennettiin nelivuotiseksi, 

laajuudeltaan 240 opintopisteen mittaisiksi (SVT 2013).  

 

 

Ruotsinkielinen tulkkikoulutus 

 

Ensimmäinen ruotsinkielinen tulkkikurssi järjestettiin Porvoon kuurojen koulussa 

vuonna 1982. Kurssin suoritti kymmenen opiskelijaa. Ensimmäinen yksivuotinen 

ruotsinkielinen tulkkikoulutus järjestettiin vuosina 1986- 1987 Porvoon ammatillisessa 

kurssikeskuksessa. Tämän koulutuksen suoritti 13 opiskelijaa. Viimeisin ruotsinkieli-

nen tulkkikoulutus järjestettiin Suomessa kolmevuotisena vuosina 1990- 1993 Borgå 

folkhögskolanissa. Tällä hetkellä viittomakielentulkiksi opiskelu ruotsinkielellä ei ole 

mahdollista. Ruotsinkielisen tulkkikoulutuksen lakkauttamisen jälkeen ovat muutamat 

ruotsinkieliset opiskelijat hankkineet viittomakielen tulkin pätevyyden suomenkielisis-

tä tulkkeja kouluttavista ammattikorkeakouluista. (Wallvik 2005, 207.) Viittomakielen 

tulkkikoulutukseen sisältyy vain niukasti suomenruotsalaisen viittomakielen opintoja 

ja useimmat suomenruotsalaisen viittomakielen tulkit ovatkin hankkineet tarvittavan 

kielitaidon yhteisön sisältä kielikylpy -tyyppisesti. Tätä asiaa kartoitti huhtikuussa 

2014 julkaistu viittomakielentulkkiopiskelija Carita Ajantin opinnäytetyö (Diak). Ajanti 
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selvittää tutkielmassaan ruotsin kieltä työssään käyttävien viittomakielentulkkien ja 

kirjoitustulkkien määrää, heidän työskentelyalueitaan sekä sitä millä tavoin tulkit ovat 

työssä tarvittavan ruotsin kielen tai mahdollisen suomenruotsalaisen viittomakielen 

taitonsa hankkineet. (Ajanti 2014, henkilökohtainen tiedonanto.)  

 

 

3.2 Tulkkipalvelut lainsäädännön näkökulmasta 

  

Tulkkipalvelut mainittiin ensimmäisen kerran laissa vuonna 1979, kun invaliidihuolto-

lain 6 §:ään lisättiin kohta vaikeasti kuulovammaisille järjestettävistä tulkkipalveluista. 

Tämä lainmuutos oli pitkälti erilaisten kuurojen parissa työtä tekevien järjestöjen ai-

kaansaannosta. Vuonna 1988 voimaan astunut vammaispalvelulaki korvasi invaliidi-

huoltolain. Uuden lain myötä tulkkipalveluista poistui tulo- ja varallisuusharkinta. 

Vammaispalvelulaki astui tulkkipalveluiden osalta varsinaisesti voimaan vasta kuu-

den vuoden siirtymäajan jälkeen, vuonna 1994. (Salmi & Laakso 2005, 280- 284.) 

Lakimuutos velvoitti kunnat järjestämään tulkkipalvelua henkilölle, joka ”vammansa 

tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisis-

ta elämän toiminnoista” (HE 271/1994). 

 

Vuonna 2010 säädetty laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista (133/2010) 

siirsi tulkkauspalveluiden järjestämisvastuun kunnilta valtiolle. Laki tulkkauspalveluis-

ta on kuitenkin toissijainen muihin lakeihin nähden. Näitä muita lakeja, joissa tulkka-

uksen järjestämisestä säädetään, ovat esimerkiksi: perusopetuslaki, potilaslaki, asia-

kaslaki ja hallintolaki.   

 

  

 

 

3.3 Tulkkipalvelut ja tulkkivälitys kuntien järjestämisvastuun aikana 

  

Kuntien järjestämisvastuun aikana tulkkivälityksestä huolehtivat tulkkikeskukset, joita 

oli vuosituhannen vaihteessa kaksikymmentäkolme. Suurin osa näistä tulkkikeskuk-

sista toimi kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämänä. Riitta Vivolin- Karenin mukaan sil-
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loiset tulkkikeskukset voitiin jakaa niiden tarjoamien palveluiden mukaan 1) pelkäs-

tään välitystoimintaa tarjoaviin, 2) välitystoimintaa ja tulkkausta tarjoaviin sekä 3) väli-

tystoimintaa, tulkkausta ja opetusta tarjoaviin (Heiskanen 2000, 155- 156.) Virkojen 

puutteesta johtuen suuri osa tulkeista työskenteli freelance- pohjalta (Salmi & Laakso 

2005, 286). Tulkkauspalvelu ja tulkkivälitys eivät toimineet täysin aukottomasti tuol-

loinkaan. Stakesin teettämän selvityksen mukaan suurimpia tulkkauspalveluihin liitty-

neitä ongelmia olivat pula päätoimisista tulkeista, tulkkaustuntien määrän riittämättö-

myys sekä alueelliset erot tulkkauspalveluiden saatavuudessa. (Topo, Rautavaara & 

Heiskanen 2000, 216.)  

 

 

3.4 Tulkkauspalveluiden järjestämisvastuu Kelalle 

 

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista siirsi tulkkauspalveluiden järjestä-

misvastuun kunnilta Kansaneläkelaitokselle vuonna 2010 (133/2010). Muutoksen 

tavoitteena on ollut muun muassa alueellisen yhdenvertaisuuden parantaminen (HE 

220/2009). Lakimuutoksen jälkeen tulkkauspalvelupäätösten hakeminen ja myöntä-

minen siirtyivät Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen Turkuun (Vatu- kes-

kus). Kela järjesti tulkkivälityksen vuoteen 2014 saakka ostopalveluna tulkkauspalve-

lun tuottajilta. Välitysjärjestelmä, välityspalvelu ja tulkkauspalvelu kilpailutettiin erik-

seen ja tulkkeja välitettiin viiden alueellisen välityskeskuksen kautta. (Åby 2011, 17- 

18.) Vuoden 2014 alusta alkaen Kela ryhtyi tuottamaan myös tulkkivälitys- ja etätulk-

kauspalvelua omana toimintanaan ja keskitti nämä Turussa sijaitsevaan Vatu- kes-

kukseen. (Kela 2013.) Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen suunnittelijan, Riikka 

Heikkisen mukaan välityspalvelujen keskittämisellä pyrittiin kaikkien tulkkauspalvelu-

asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun turvaaminen: alueellisten välityskeskusten aikana 

välityskeskuksilla oli omia vaihtelevia toimintatapoja ja käytäntöjä. Tavoitteena oli 

myös yhteisen toimipaikan avulla mahdollistaa myös työn joustava kehittäminen ja 

työskentelyn kustannustehokkuus. ( Kuurojen liitto 2013f.)  

 

Välitystoiminnan keskittäminen ei ole kuitenkaan sujunut ongelmitta ja keskittämistä 

seuranneet ongelmat ovat päätyneet tiedotusvälineisiin saakka. Kelan Vammaisten 

tulkkauspalvelukeskus ennätti ennen tätä uutisointia ja asian herättämää kohua esit-
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tää oman vastakkaisen näkemyksensä välityksen siirron tuomista muutoksista. 

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen suunnittelijan Riikka Heikkisen mukaan asi-

akkaan asema ja tulkin saatavuus ovat siirron myötä parantuneet merkittävästi. Heik-

kisen mukaan tulkki on onnistuttu Kelan järjestämisvastuun aikana välittämään arviol-

ta 94 prosenttiin tilauksista. Alkuvaiheen vaikeudet Kelalla kuitenkin tunnustetaan. 

(Heikkinen 2014.) Akavan erityisalat ja Suomen viittomakielen tulkit ry ovat esittäneet 

oman eriävän kannanottonsa asiaan. Liittojen mukaan välitys ei toimi ja sen toimi-

mattomuus heijastuu jo niin tulkkauspalvelua tarvitseviin asiakkaisiin kuin alalla toi-

miviin tulkkeihinkin. Vain osa asiakkaiden tekemistä tilauksista menee perille ja on-

gelmien korjaamiseen kulunut aika on venynyt kohtuuttoman pitkäksi. (SVT 2014.)   

 

 

3.5. Tulkkauspalvelun hakeminen ja tulkin tilaaminen  

 

Viittomakielen tulkkauspalvelua myönnetään tulkkauspalvelulain (133/2010) perus-

teella Suomessa asuvalle henkilölle, joka tarvitsee tulkkausta kuulonäkövamman, 

kuulovamman tai puhevamman perusteella työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Myönnettävä 

tuntimäärä on pysynyt vakiona aina vuodesta 2007 saakka, jolloin tuntimääriä koro-

tettiin 180 tuntiin (kuulovammaiset) sekä 360 tuntiin (kuulo- näkövammaiset) (EV 

140/2006 vp). Tuntimäärät ovat lain mukaisesti myönnettävä vähimmäismäärä ja pe-

rustellusti asiakas voi tarvittaessa hakea lisätunteja (Kela 2014b).  

 

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta 

lomakkeella TU1 Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus. Hakemuksen liit-

teeksi tulee liittää asiakasprofiililomake TU10 (kuulo- tai kuulonäkövammaiset) sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto. Asiakasprofiilista käy ilmi asiak-

kaan käyttämät kommunikointitavat ja – menetelmät sekä asiakkaan yksilölliset tar-

peet. (Kela 2013b.)  Asiakasprofiilista siis selviää asiakkaan hallitsemat tulkkaukses-

sa käytettävät kielet: esimerkiksi se käyttääkö asiakas tulkkauksessa suomenruotsa-

laista viittomakieltä, tarvitseeko hän usein ruotsinkieltä taitavaa tulkkia ja hallitseeko 

suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävä asiakas myös suomalaisen viittomakielen.  

Tulkin voi tilata Kelan välityskeskuksesta joko tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelimel-
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la, etätulkkauslaitteella, tekstipuhelimella, kuvayhteyden avulla, 3 G – puhelimella tai 

kirjeitse (Kela 2013b).   

 

 

3.6 Tulkkaustilauksen välittäminen ja tulkin työskentelyalue 

 

Välityskeskus välittää tulkkitilaukset tulkkauspalveluntuottajille kilpailutusjärjestyksen 

mukaisesti. Tilaukset välitetään suoraan soveltuvimmaksi katsotun tulkin kalenteriin. 

Soveltuvimmaksi katsotaan asiakkaan profiilin mukainen vapaana oleva tulkki, jonka 

työskentelyalueella tulkkaustilaus sijaitsee; jonka palveluntuottaja on sijoittunut kilpai-

lutuksessa parhaiten ja joka olisi kokonaiskustannuksiltaan edullisin (tulkkaustuot-

teen hinta + matkakustannukset ja matka-aika). Mikäli vapaata tulkkaustilaisuuteen 

soveltuvaa tulkkia ei edellisillä hakuehdoilla löydy, hakua laajennetaan kilpailutusjär-

jestys, edullisuus ja soveltuvuus huomioiden. (Kela 2013b.) 

 

Tulkkauspalveluntuottaja ilmoittaa kilpailutustarjousta tehdessään ne kunnat, joiden 

alueella yritys tarjoaa tulkkauspalveluita. Kela kilpailuttaa erikseen Etelä- ja Länsi- 

Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen tulkkauspalveluntuottajat. Yrityksessä työsken-

televä tulkki merkitsee tulkkiprofiiliinsa ne kunnat, joissa hän työskentelee. Näistä 

kunnista muodostuu tulkin työskentelyalue. Tulkki ei voi ilmoittaa työskentelyaluee-

seensa kuuluvaksi sellaisia kuntia, joihin palveluntuottaja ei ole tulkkauspalvelua tar-

jouskilpailussa tarjonnut. (Kela 2013b.) 

 

Tulkkaustilausten välityksessä tulee huomioida poikkeustilanteet, joissa tilauksia ei 

välttämättä voida välittää puhtaasti kilpailutusjärjestyksen mukaisesti. Kelan mukaan 

etusijajärjestyksestä voidaan tarvittaessa poiketa sellaisissa tilanteissa, joissa asiak-

kaalla on tulkkirinki tai tilaisuus edellyttää tulkilta erityisammattitaitoa tai tilaus/ tilaus-

ten sarja edellyttää onnistuakseen samaa tulkkia (esim. psykoterapia) tai tilaisuuden 

luonne edellyttää mies- tai naistulkkia. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa myös 

silloin, kun kyseessä on erityisen läheinen perhetapahtuma (häät, hautajaiset, kaste-

juhla) tai synnytystulkkaus ja synnytystä edeltävät tutkimukset tai tilaus välitetään yli 

välitysjakson (neljä viikkoa). (Kela 2013b.) 
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Kelan tarjouspyynnön mukaan pyrkimyksenä on parantaa ruotsinkielisen tulkkaus-

palvelun saatavuutta ja pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti välittämään ruotsinkieli-

nen tulkkiresurssi optimaalisesti ruotsinkielisten asiakkaiden tilauksiin. Mikäli tulk-

kaustilauksen alueella ei ole tilaisuuteen soveltuvaa, vapaana olevaa tulkkia, voidaan 

hakua laajentaa ja palvelu hankkia esimerkiksi toisen kilpailutuspiirin puolelta. (Kela 

2013b.)      

 

 

4 OIKEUS ÄIDINKIELEEN 

 

 

Kielet ilmiönä ovat samankokoisia, vaikka niillä olisikin vain vähän käyttä-
jiä. Pienelläkin ryhmällä on kiistaton oikeus kieleensä, vaikka kielellisten 
oikeuksien toteuttaminen olisi vaikeaa, kallista, epärealistista tai jopa 
mahdotonta.  (Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 12, 
2010.)  

 

 

Oikeutta käyttää omaa kieltä, äidinkieltä, pidetään usein itsestäänselvyytenä. Vä-

hemmistöryhmälle se ei sitä useinkaan ole ja oman kielen vaalimisesta voi tulla jopa 

poliittinen kysymys. Kielten moninaisuus on monilla tavoin tärkeä ja säilyttämisen 

arvoinen asia. Kielten moninaisuus ja yksilön oikeus omaan kieleen ovat myös ih-

misoikeuskysymyksiä. Kaikilla yksilöillä tulee olla tasaveroinen oikeus käyttää omaa 

kieltään ja toisaalta äidinkielellä on suuri merkitys myös yksilön ajattelussa. (Ojutkan-

gas, Larjavaara, Miestamo & Ylikoski 2013, 67.) Tässä luvussa käsittelen viittomakie-

lilakia, joka on parhaillaan valmisteltavana sekä suomenruotsalaisten kuurojen ko-

kemuksia tulkkauspalveluiden saatavuudesta aiempien tutkimusten valossa.  

 

 

4.1 Viittomakielilaki viittomakielisten aseman ja oikeuksien selkeyttäjäksi 

 

Viittomakielisten oikeudet turvattiin perustuslaissa vuonna 1995. Laissa ei kuitenkaan 

tehty eroa suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen välillä, vaan puhuttiin 

yleisesti viittomakielestä. Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (Kuurojen 

liitto & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010) ja tämän jälkeen valmistunut Viitto-
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makielisten kielelliset oikeudet - mietintö toivat julki sen, että viittomakielisten kielellis-

ten oikeuksien toteutumisessa olisi edelleen parantamisen varaa ja erityisesti viitto-

makielten kielipoliittinen ohjelma päätyi suosittelemaan erillisen viittomakielilain sää-

tämistä epäkohtien korjaamiseksi. (Kuurojen Liitto 2013b.) 

 

Oikeusministeriö käynnisti selvityksen viittomakielilain tarpeen selvittämiseksi vuonna 

2012. Lakia puoltaneiden lausuntojen myötä oikeusministeriö asetti työryhmän viit-

tomakielilain säätämiseksi. Tavoitteena on, että viittomakielilaki säädetään tämän 

vaalikauden aikana eli vuoteen 2015 mennessä. (Oikeusministeriö 2014.) Toteutues-

saan uusi viittomakielilaki huomioisi kaikki suomalaista ja suomenruotsalaista viitto-

makieltä käyttävät: kuurot, huonokuuloiset ja kuulevat (kuurojen vanhempien kuule-

vat lapset) (Kuurojen Liitto 2013b).   

 
 

4.2 Tulkkauspalvelun saatavuus aiempien tutkimusten valossa 

 
Toimivat tulkkauspalvelut tukevat tulkkauspalveluita tarvitsevien mahdollisuuksia olla 

vuorovaikutuksessa ja osallistua. On selvää, että toimivilla tulkkauspalveluilla on val-

tava merkitys tulkkauspalveluja tarvitsevan yksilön hyvinvointiin ja että tulkkauspalve-

lun vaikealla saavutettavuudella voi olla monimuotoisia ja kauaskantoisia seurauksia. 

Nämä seuraukset voivat liittyä esimerkiksi harrastus-, opiskelu- tai asuinpaikan valin-

taan. Kokemukset ymmärtämisestä ja ymmärretyksi tulemisesta luovat omalta osal-

taan yksilön osallisuuden tunnetta.  

 

Anna-Maria Slotten pro gradu -tutkielman mukaan suomenruotsalaiset kuurot koke-

vat tulevansa syvätasolla ymmärretyksi ainoastaan silloin, kun tulkki on suomenruot-

salainen ja/ tai hallitsee suomenruotsalaista viittomakieltä. Tällöin asiakkaat saavat 

myös paremman kokonaiskäsityksen käsiteltävästä aiheesta. (Slotte 2008, 84.)  

 

Kelan vammaisetuustilastoinnista saamieni tietojen mukaan kolmekymmentäkahdek-

san (38) viittomakielentulkkia on ilmoittanut tulkkiprofiilissa hallitsevansa suomen-

ruotsalaista viittomakieltä ja neljäkymmentäkaksi (42) ymmärtävänsä sitä (Pösö 

2013). Tilastotietoa siitä tekevätkö he kaikki edelleen aktiivisesti tulkkauksia ei kui-

tenkaan ole saatavilla. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR) pyrkii kehittämään 
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tulkkauspalvelua ja on viime aikoina pyrkinyt vaikuttamaan muun muassa Kelan toi-

mintaan. TTYR on pohtinut suosituksia myös suomenruotsalaisten asiakkaiden tulk-

kitilausten välitykseen. TTYR suosittelee, että ruotsinkieliset tilaukset laitettaisiin au-

tomaattisesti valtakunnalliseen hakuun ja että palveluiden organisoinnissa huomioi-

taisiin selkeämmin asiakkaan kielelliset oikeudet, jolloin ruotsinkielisiä tulkkauksia 

tekevät tulkit tekisivät aina ensisijaisesti ruotsinkielisiä tilauksia. Näin ei tällä hetkellä 

ole ja ruotsinkielisiä tulkkauksia tekevä tulkki saattaa olla varattuna suomenkielisessä 

tilaisuudessa, kun suomenruotsalainen kuuro tarvitsisi tulkkia.( Rönnberg 2013.) Jär-

jestämissään asiakastilaisuuksissa Kela on tiedottanut pyrkimyksestään puuttua tä-

hän ongelmaan (Kela 2013a).  

 

Nykyiseen tulkkikoulutukseen sisältyy vain niukasti suomenruotsalaisen viittomakie-

len opetusta ja tämä luonnollisesti vaikeuttaa osaltaan suomenruotsalaisten kuurojen 

tilannetta, kun kielen opiskelu jää käytännössä tulkin omalle vastuulle. Anna- Maria 

Slotten (2008, 85) tutkimuksesta käy ilmi, että ne suomenruotsalaiset tulkit, jotka ovat 

käyneet suomenkielisen tulkkikoulutuksen, osaavat kyllä ruotsia, mutta eivät välttä-

mättä suomenruotsalaista viittomakieltä. Viittomakielten seminaarissa puhuneen 

Janne Kankkosen mukaan suomenruotsalaisella kuurolla lapsella saattaakin olla 

koulussa tulkki, joka tulkkaa ruotsinkielestä suomalaiselle viittomakielelle. Tällöin lap-

si ei välttämättä opi hahmottamaan suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakie-

len eroavaisuuksia ja tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia myös lapsen kielen- ja 

identiteetin kehitykseen. (Kuurojen Liitto 2014b.)   

 

Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n projekti Lyktan (2006, 4) kartoitti suomenruotsa-

laisten kuurojen tilannetta ja kokemuksia palveluiden saatavuudesta. Tämän kartoi-

tuksen aikana tehdyn kyselyn mukaan suomalaista ja suomenruotsalaista viittoma-

kieltä käyttävillä kuuroilla oli samansuuntaisia kokemuksia viittomakielentulkin saata-

vuudesta. 43,5 prosenttia suomalaista viittomakieltä käyttävistä kuuroista ja 31,5 pro-

senttia suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävistä kuuroista koki tulkin saatavuu-

den huonoksi (Projekt Lyktan 2006, 22).  

 

Kuurojen liitto toteutti syksyn 2013 aikana tulkkauspalvelukyselyn, jossa kartoitettiin 

niin tulkkauspalvelun laatuun kuin sen saatavuuteenkin liittyviä kysymyksiä. Kysely 

oli suunnattu kaikille Suomen kuuroille. Viisitoista kyselyyn vastannutta korosti vasta-
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uksessaan sitä, kuinka ruotsinkielinen tulkki ja ruotsinkieltä taitava kirjoitustulkki tulisi 

aina tarvittaessa saada ja haku laajentaa heti koko maanlaajuiseksi. Kyselystä kävi 

ilmi, että vaikka asiakkaat tilaavat suomenruotsalaisen viittomakielen tulkin hyvissä 

ajoin ja tilauksessa olisi erikseen maininta siitä, että tulkin tulisi olla nimenomaan 

suomenruotsalaisen viittomakielen tulkki tai ruotsinkielinen tulkki, ei asiakas kuiten-

kaan onnistu tulkkia saamaan. Myöskään tulkkauksen laatua ei pidetty aina riittävän 

hyvänä. (Kuurojen liitto 2013e.)    

 

 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen haastattelututkimus. Koin 

kvalitatiivisen tutkimusotteen ja teemahaastattelun soveltuvan parhaiten tutkielmani 

lähtökohdiksi, koska tavoitteenani on tutkielman kautta saada käsitys haastateltavien 

henkilökohtaisista kokemuksista ja käsityksistä suomenruotsalaisen viittomakielen 

tulkin saatavuudesta. Kvalitatiivinen tutkimusote näkee todellisuuden yksilön subjek-

tiivisena kokemuksena (Hirsjärvi & Hurme 2001, 22). Kvalitatiivisen tutkimuksen ta-

voitteena on kuvata todellista elämää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Sano-

taankin, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään löytämään tai paljastamaan to-

siasioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 157.)  

 

Haastattelun edut korostuvat sellaisissa tilanteissa, kun tutkielman aihe on vähän 

kartoitettu ja tuntematon (mt, 200). Yksi painava peruste tutkimusmenetelmän valin-

nalle oli myös se, että halusin tutkielman tekoon osallistumisen olevan vastaajille 

mahdollisimman helppoa ja tämän vuoksi en halunnut käyttää tutkimusmenetelmänä 

kyselyä, joka olisi pakottanut asiakkaat vastaamaan heille itselleen vieraalla, kirjoite-

tulla kielellä.  

 

 

5.1 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä 
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Valitsin teemahaastattelun tutkielmani aineistonkeruumenetelmäksi, koska halusin 

tutkielmassani korostaa vastaajan näkemystä asioista ja teemahaastattelu on tähän 

hyvä väline. Teemahaastattelu on toisaalta myös menetelmänä joustava ja teemajär-

jestystä voi muuttaa aina tilanteesta riippuen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47- 48). Tee-

mahaastattelu etenee aina ennalta valittujen ja samojen teemojen mukaan, mutta 

tarkemmat haastattelukysymykset tarkentuvat haastattelutilanteessa (em 2001, 66). 

Teemahaastattelu mahdollistaa keskustelunomaisen lähestymistavan. Kuten Eskola 

ja Vastamäki (2010, 38) toteavat, samat teemat eivät kosketa kaikkia haastateltavia.  

Tämän ilmiön huomasin itsekin haastatteluja tehdessäni ja joistain teemoista täytyi 

joidenkin haastateltavien kohdalla luopua. Pidin tärkeänä myös sitä, että haastattelu-

tilanne olisi tilanteena mahdollisimman luonteva. Kun olimme käyneet läpi tutkielmani 

kannalta keskeiset teemat ja keskustelu alkoi hiipua, kysyin olisiko haastateltavalla 

vielä jotain lisättävää. Mikäli ei ollut, päätimme haastattelun siihen.  

 

 

5.2 Haastattelujen toteutus  

 

Haastattelin suomenruotsalaisia kuuroja kahtena viikonloppuna heinä- elokuussa 

2013. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluita. Haastateltavia oli kaiken kaikkiaan yh-

deksän ja kukin haastattelu kesti keskimäärin 30 ‒ 60 minuuttia. Videoin haastattelut 

niiden myöhempää analysointia varten. Valitettavasti kaksi haastattelua katosi aineis-

ton siirto- ja tallennusvaiheessa ja olen näin ollen tehnyt analysoinnin seitsemää 

haastatteluaineistoa käyttäen. Seitsemän teemahaastattelua on kuitenkin varsin kat-

tava otos pienestä arviolta 150 suomenruotsalaisen kuuron vähemmistöryhmästä. 

Tein kaksi haastattelua ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja seitsemän pääkaupunkiseu-

dulla. Haastateltavien hankkimiseksi laitoin ruotsinkielisen haastattelukutsun Fin-

landssvenska teckenspråkiga rf:n kotisivuille ja yhdistyksen Facebook -sivuille. Tätä 

kautta löytyi vain kuitenkin yksi haastateltava. Koen, että haastatteluun motivointi on 

helpompaa kasvokkain kohdatessa, kun haastattelija ei enää ole anonyymi tutkija. 

Näin oli ainakin oman tutkielmani kohdalla, kun vastaajia kertyi lopulta kaiken kaikki-

aan yhdeksän. Haastateltavat löytyivät henkilökohtaisten kontaktien kautta. Osa 

haastatelluista oli minulle entuudestaan tuttuja.  

 



 

 
    

22 
 

www.humak.fi 

Osallistuin heinäkuussa 2013 Pietarsaaressa Pietarsaaren seudun 90 vuotta täyttä-

neen kuurojen yhdistyksen sekä 150 vuotta täyttäneen kuurojen koulun kunniaksi 

järjestettyihin juhlallisuuksiin, joiden aikana tein ja sovin osan haastatteluista. Elo-

kuussa kävin vielä Helsingissä Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n järjestämässä 

Allmänn träff- yhdistysillassa, jossa tein loput haastattelut. Tämä yhdistysilta järjestet-

tiin Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n tiloissa. Haastattelut suoritettiin niin Poh-

janmaalla kuin pääkaupunkiseudullakin erillisessä, rauhallisessa tilassa.    

 

 

5.3 Tutkimusetiikka osana opinnäytetyön työstöä ja aineistonkeruuta 

 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Hyvä tie-

teellinen käytäntö ja etiikka liittyvät kaikkiin tutkielman teon vaiheisiin aina suunnitte-

lusta työn toteutukseen. Tiedonhankinnassa eettisyyden tulee näkyä siinä, että työ 

perustuu alan tietoperustan hyvään tuntemukseen sekä oman tutkimuksen ana-

lysointiin. Tutkimusaineiston käsittely ja sen säilyttäminen ovat myös tutkittavien 

anonymiteetin kannalta eettisesti merkittäviä asioita ja niiden turvaamisesta on huo-

lehdittava. (Vilkka 2005, 29 ‒ 35.) Erityisen tärkeäksi anonymiteetin turvaaminen 

nousee silloin, kun tutkielman kohdejoukkona on pieni vähemmistöryhmä.   

 

Aineistonkeruun kielivalinta nivoutuu voimakkaasti myös tutkielman luotettavuuteen 

ja tutkimusetiikkaan. Turvatakseni työn luotettavuutta tein haastattelut suomalaisella 

viittomakielellä, joskin lisäsin tähän ruotsinkielen mukaisen huulion.  Oman, vielä vali-

tettavan vähäisen, suomenruotsalaisen viittomakielen taitoni vuoksi en voinut haasta-

tella sellaisia suomenruotsalaisia kuuroja, jotka eivät ymmärtäisi, eivätkä hallitsisi 

lainkaan suomalaista viittomakieltä.  Uskon ruotsinkielen mukaisen huulion edistä-

neen merkittävästi molemminpuolista, keskinäistä ymmärrystä ja haastattelun suju-

vuutta. Ymmärrettävyyden ja luotettavuuden turvaamiseksi pyrin vastaajien valikoin-

nissa huomioimaan heidän kielellisen taustansa ja suomalaisen viittomakielen taiton-

sa. Muutama vastaaja käytti osin suomenruotsalaista viittomakieltä vastatessaan, 

mutta koen, että se ei kuitenkaan vaikeuttanut keskinäistä ymmärrystä, eikä vaaran-

tanut tutkielman luotettavuutta.  
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Tutkimusetiikan kannalta on tärkeää, että tutkielmaa työstetään kantaa ottamattomal-

la asenteella (Vilkka 2005, 33). Tutkielman tekijä voi olla osa tutkielman kohdejouk-

koa tai tällä voi olla ennakkotietoa aiheesta, mutta näistä seikoista huolimatta tut-

kielman teon kaikissa vaiheissa tutkijan tulee pyrkiä objektiiviseen esitystapaan. Olen 

osa viittomakielistä yhteisöä ja kuuron viittomakielisen nuorempana sisaruksena ko-

en itseni voimakkaasti kaksikieliseksi. Taustastani johtuen koin luontevaksi tehdä 

haastattelut itse. Suomenruotsalaisen kuuron lankoni kautta tutkielmassani esiin 

nousevat haasteet ovat tulleet minulle tutuiksi myös henkilökohtaisen elämän tasolla, 

mutta koen, ettei aihe kuitenkaan ole minulle niin läheinen, että objektiivisuus ja tutki-

jan roolini olisivat vaarantuneet. Tiedostin kuitenkin tutkielmaa tehdessäni oman roo-

lini ja siihen liittyvän riskin, enkä haastatellut tutkielmassani lähipiiriini kuuluvia henki-

löitä.        

 

Ennen haastattelun alkua keskustelin kunkin haastateltavan kanssa tutkielmani ta-

voitteista ja haastattelun analysoinnissa huomioitavista tutkimuseettisistä kysymyk-

sistä. Tämä onkin yksi tutkimuseettisistä velvoitteista (Vilkka 2005, 34). Ennen haas-

tattelun alkua haastateltavat saivat lukea ruotsinkielisen teemahaastattelun rungon 

(LIITE 1). Tavoitteenani oli saada haastattelusta luontevasti etenevä keskuste-

lunomainen tilaisuus. Videoin haastattelutilanteet myöhempää litterointia ja ana-

lysointia varten.  Haastateltavat allekirjoittivat ruotsinkielisen kirjallisen luvan (LIITE 

2), jossa he antoivat suostumuksensa niin haastatteluun kuin sen videointiinkin. Litte-

roin videoituja haastatteluja marraskuusta 2013 helmikuulle 2014.  

 

 

5.4. Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Aloitin aineiston tarkastelun katsomalla haastattelunauhat useaan otteeseen läpi. 

Tämän jälkeen aloitin litteroinnin. Litterointi, joka käytännössä oli kielen kääntämistä, 

vaati aikaa. Aineistona oli seitsemän videoitua viittomakielistä haastattelua, jotka litte-

roin eli toisin sanoen käänsin viittomakielestä suomen kielelle. Analysointimenetelmä 

vaikuttaa siihen millä tavalla aineisto kannattaa litteroida (Eskola & Vastamäki 2010, 

42). Valitsemani analysointimenetelmä ei vaadi aineiston pikkutarkkaa käsittelyä ja 

tästä johtuen tein käännökset suoraan ilman glossauksia, joka on siis yksi yleisimmin 
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käytetyistä menetelmistä viittomakielisen aineiston käsittelyssä. Kirjoitin käännösten 

lomaan kuitenkin tarvittaessa sulkeisiin esimerkiksi haastateltavan tekemiä painotuk-

sia ja sävyjä.     

 

Tutkimustulosten analysoinnin olen tehnyt aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta. 

Aloitin sisällönanalyysin teemoittelulla. Käytin teemoittamisessa apuna haastattelu-

kysymyksiä. Lähestymistapani aineistoon on näin ollen teoriaohjaava. Tarkastelun 

keskiössä on se, mitä informantit kunkin teeman kohdalla nostavat esille eli heidän 

antamansa merkitykset. Teemoittamisen tavoitteena on poimia aineistosta tutkimus-

kysymysten kannalta oleellisin aines. ( Moilanen & Räihä 2001, 53.) Käytin teemoitte-

lun apuna värikoodeja. Merkitsin eri värikoodeilla vastaukset, jotka liittyivät tulkin saa-

tavuuteen, viimeaikaisiin muutoksiin tulkkauspalveluissa ja tulkin tilaamiseen. Näiden 

lisäksi keräsin myös erikseen muita tärkeitä huomioita, jotka toistuivat useammassa 

haastattelussa. Kun olin teemoitellut värikoodeja hyödyntäen, pystyin ryhmittelemään 

haastateltavien vastaukset ja tarkastelemaan vastauksista löytyviä yhteneväisyyksiä 

ja mahdollisia näkemyseroja.   

 

Tuon työssäni esille haastateltavien kokemuksia ja ajatuksia suorien haastattelu-

käännösten muodossa. Nämä käännökset olen erottanut muusta tekstimassasta si-

sentämällä ja kursivoimalla ne. Sisennetyt ja kursivoidut kappaleet ovat siis suomen-

noksiani haastateltujen viittomakielisistä vastauksista. Haastattelukäännöksiä ei voi-

da pitää suorina lainauksina, mutta käytän niitä tutkielmassani, jotta lukijalla olisi 

mahdollisuus päästä lähemmäksi haastateltujen kokemusmaailmaa. Tavanomaisesti 

suositelluin tapa esitellä vieraskielistä haastatteluaineistoa on sen referointi. Tarvitta-

essa voidaan kuitenkin turvautua käännökseen ja siinäkin tapauksessa on huolehdit-

tava siitä, että kääntäjällä on riittävä kielen- ja asiantuntemus. (Turja 2014, henkilö-

kohtainen tiedonanto). Taustani, vankka kielitaitoni sekä kääntämisen opinnot anta-

vat minulle hyvää pohjaa haastatteluaineiston kääntämiseen ja tulkintaan, joskin olen 

vielä kääntämisen saralla noviisi.      
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5.5 Tutkimusjoukon kuvaus 

 

Tutkielmaa aloittaessani asetin yhdeksi tavoitteeksi hahmottaa mahdollisia alueellisia 

eroja omakielisen tulkin saatavuudessa. Koska tutkimusjoukkona on pieni vähemmis-

töryhmä, olen haastateltavien tunnistamattomuuden turvaamiseksi kuitenkin luopunut 

tästä tavoitteesta, enkä näin ollen tuo tulosten analysoinnissa julki sitä edustaako 

kyseinen vastaaja Pohjanmaata vai Etelä-Suomea. Olen nimennyt haastateltavat 

kirjaimin: A, B, C, D, E, F ja G. 

 

Haastateltavien joukko on varsin heterogeeninen: ikähaitari on suuri ja myös vastaa-

jien koulutaustassa on eroja: seitsemän yhdeksästä haastatellusta on käynyt koulun-

sa Porvoon kuurojen koulussa. Kuten totesin aiemmin, tarkasteltava aineisto supistui 

seitsemään teknisistä ongelmista johtuen. Näistä seitsemästä haastatellusta viisi (B, 

C, D, F ja G) on suorittanut opintonsa Porvoon kuurojen koulussa.  Haastateltavien 

aktiivisuus tulkinkäyttäjänä vaihteli sekin suuresti. Kaksi heistä (C ja G) arvioi käyttä-

vänsä tulkkia vain noin 20- 30 tuntia vuodessa, kolme (A, B ja E) kerran kuukaudes-

sa tai harvemmin ja kaksi vastannutta (D ja F) kahdesta kolmeen kertaan viikossa.  

6 TULOSTEN ESITTELY JA ANALYYSI  

 

 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiin 1 ja 2. Luvussa käsitellään haastateltu-

jen kokemuksia suomenruotsalaisen viittomakielen tulkin tai ruotsia työkielenään 

käyttävän tulkin saatavuudesta sekä heidän kokemuksiaan tulkin saatavuudessa ta-

pahtuneista muutoksista. Tämän lisäksi käsittelen alaluvun 6.1 alla myös haastateltu-

jen kokemuksia toimimisesta suomalaisen viittomakielen tulkin kanssa sekä haasta-

teltavien kokemuksia monikielisestä arjesta. Nämä eivät olleet tutkimuskysymyksiä 

työssäni, mutta koska ne saivat melko suuren painoarvon haastateltavien vastauk-

sissa, haluan käsitellä näitä aihealueet ja haastateltavien näkemykset lyhyesti tässä 

tulkin saatavuutta käsittelevässä alaluvussa. Toimiminen suomalaisen viittomakielen 

tulkin kanssa ja monikielinen arki linkittyvät voimakkaasti omakielisen tulkin saata-

vuuteen ja tähän liittyviin haasteisiin. Luvussa seitsemän käsittelen lyhyesti haasta-

teltavien kokemuksia etätulkkauksesta, joka voisi tuoda helpotusta vaikeaan tulkkiti-

lanteeseen.     
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Käytän tuloksien esittelyssä termiä ajoittain lyhennettä SRVK -tulkki, jolla tarkoitan 

suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkia. Vastaajat ovat voineet tällä tarkoittaa ky-

symyksestä ja tilanteesta riippuen joko suomenruotsalaista tulkkia, suomenruotsa-

laista viittomakieltä hallitsevaa tulkkia tai ruotsinkieltä työkielenä käyttävää tulkkia. 

SVK- tulkilla tarkoitan tutkielmassani suomenkielistä suomalaisen viittomakielen tulk-

kia, joka ei ota vastaan ruotsinkielisiä toimeksiantoja tai käytä suomenruotsalaista 

viittomakieltä. Miltei kaikki Suomen SRVK- tulkit ovat kaksikielisiä ja käyttävät työs-

sään Suomen molempia viitottuja ja puhuttuja kieliä.  

 

 

6.1 Suomenruotsalaisten kuurojen kokemuksia äidinkielisen tulkkauspalvelun saata-

vuudesta   

 

Kaikki haastattelemani kuurot suomenruotsalaiset kertoivat siitä, kuinka suomenruot-

salaisen viittomakielen tulkki täytyy tilata aikaisin, eikä sekään takaa tulkkauksen jär-

jestymistä. Tämä sama ilmiö nousi esille myös Kuurojen Liiton teettämässä kartoituk-

sessa (2013e). Haastateltujen D, E ja F mukaan tulkin saaminen on usein myös tuu-

rista kiinni: toisinaan tulkin saa heti seuraavalle päivälle ja toisinaan käy niin, että 

kuukautta aiemmin jätettyyn tilaukseen ei löydy tulkkia. Haastateltujen kokemukset ja 

käsitykset tulkin tilaamisesta vaihtelivat hieman, mutta olivat pääosin melko saman-

suuntaisia: tulkki on tilattava aikaisin. Haastateltujen B, C,F ja G mukaan suomen-

ruotsalaisen viittomakielen tulkki tulisi tilata viimeistään kolme viikkoa ennen tulk-

kaustarvetta, kun taas haastatellut A, D ja E arvelivat, että kaksi viikkoa olisi sopiva.  

 

Haastateltava E arveli, että tulkkivälitys välittää tilauksia tärkeysjärjestyksen mukaan. 

Hän kokee saavansa tulkin helpommin kouluttautumiseen liittyviin tilanteisiin kuin 

vaikkapa harrastuksiin. Kaikki haastatellut kertoivat pyrkivänsä tilaamaan omakieli-

sen tulkin aina, vaikka saatavuus onkin huono. Haastateltava E koki tilaamisen tär-

keäksi myös tilastoinnin kannalta:  

 

Aluksi jätin sen vuoksi tilaamatta, mutta en enää (kun tilaustarve äkilli-

nen). Nyt kuitenkin ajattelen, että pitää tilata ja sillä tavalla muistuttaa 
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heitä olemassaolostani. Että he huomaisivat, että minäkin tarvitsen tulk-

keja ja kuinka niistä on pula. Kun aina vain jätin tilaamatta niin ehkä luul-

tiin, ettei minulla ollutkaan tarvetta. Nyt kun tilaan aina niin he näkevät ja 

saavat kokonaiskuvan siitä, kuinka usein tilaan ja kuinka usein minulle 

löytyy tulkki. Jos esimerkiksi tilaan kymmenen kertaa ja saan tulkin kah-

delle kerralle. Jatkossa aion kyllä aina tilata, vaikka se jäisi viime tippaan. 

 

 

Kaikki haastateltavat kokivat SRVK- tulkin saatavuuden vaikeaksi. Kaksi vastannutta 

(haastateltavat B ja D) toi esille sen, että aamulle ja aamupäivälle on helpompaa löy-

tää tulkki. Tällaiseen tulkkitarpeeseen pystyi tekemään tulkkitilauksen myös viime 

tingassa ja haastateltava D:n mukaan jopa edeltävänä iltana. Sen sijaan kuusi vas-

taajaa seitsemästä koki (A, B, C,D, E ja F), että illan aikana tapahtuviin tilanteisiin on 

erityisen vaikea saada tulkkaus. Vaikeaksi koettiin myös tulkin saatavuus pyhäpäivi-

en aikana. Haastateltava F epäili tähän vaikuttavan myös Kelan säästäväisyyspolitii-

kan.   

 

Haastateltavien kokemukset siitä kuinka suureen osaan tilauksista he onnistuvat 

saamaan suomenruotsalaisen viittomakielentulkin vaihteli suuresti. Haastateltava F 

arvioi, että vuositasolla hänen SRVK- tulkkitilauksista toteutuisi noin viisi prosenttia, 

haastateltavat A E arvioivat saavansa SRVK -tulkin noin puoleen tekemistään tilauk-

sista ja kaksi vastannutta (haastateltavat B ja D) noin 60 -70 prosenttiin tekemistään 

tilauksista sekä haastateltava C jopa 90 prosenttiin kaikista tekemistään tilauksista. 

Haastateltava G ei arvioinut tulkkausten toteutumista prosenttimääräisesti. Haastatel-

tavien kokemusten tarkastelussa on kuitenkin syytä huomioida jo aiemmin mainitut 

tulkkaustuntien vaihtelevat määrät sekä se, että luvut ovat asiakkaiden omia arvioita, 

eivät virallista tilastoitua tietoa. Vain harvoin asiakkaat jäivät täysin ilman tulkkia eli 

usein tilalle tarjottiin suomalaisen viittomakielen tulkki. Haastateltava D arveli organi-

sointi- ja tiedonkulun ongelmien vaikuttavan osaltaan tulkkauspalveluiden saatavuu-

teen. Hänen mukaansa kaikki SRVK- tulkit pitivät heinäkuulla samaan aikaan lomaa. 

Tämä luonnollisesti vaikeutti SRVK- tulkin saatavuutta.  

 

Haastateltavat A ja D toivat esille alueelliset erot suomenruotsalaisen viittomakielen 

tulkin saatavuudessa. Vastaajat kokivat, että Helsinkiin on helpompaa saada SRVK – 
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tulkki verrattuna esimerkiksi Porvooseen. Erityisen vaikea on SRVK- tulkin saatavuus 

niin kutsutun Svenskfinlandin ulkopuolella, eli sisämaassa, jossa myös joitakin suo-

menruotsalaisia kuuroja asuu.   

 

Omakielisellä tulkkauspalvelulla on suuri merkitys yksilön arkeen ja kokemukseen 

elämänlaadusta. Haastateltava E kertoi vaihtaneensa tulkkipulan vuoksi harrastuk-

sensa yksilölajeihin. Kaksi haastateltavaa (haastatellut A ja F) kertoi siitä kuinka he 

joutuvat usein jäämään pois koulun vanhempainilloista ja joulu- ja kevätjuhlista tulk-

kipulan vuoksi. Useampi haastateltava pohti kuinka suomenruotsalainen kuuro to-

dennäköisesti saisi suomalaisen viittomakielentulkin äkillisiin, kiireellisiin tilauksiin. 

Myös tulkkaus hätätilanteessa herätti vastanneissa huolta. Heillä ei ollut omakohtai-

sia kokemuksia asiasta, mutta kaikilla oli samansuuntaisia ajatuksia siitä, kuinka hä-

tätilanteessa olisi erityisen tärkeää saada kommunikoida omalla äidinkielellään.   

 

Vuoden 2014 alusta alkaen on ollut mahdollista tilata tulkki hätätilanteessa tapahtu-

vaan tulkkaukseen myös välityskeskuksen ollessa suljettuna. Äkillisen tulkkaustar-

peen ilmaannuttua voi tulkkitilauksen tehdä ottamalla suoraan yhteyttä joko tulkkaus-

palvelun tuottajaan tai tulkkiin. Kiireelliseksi tulkkaustarpeeksi luetaan tilanteet, jossa 

asiakkaan tai hänen lähiomaisensa henki tai turvallisuus tai omaisuus on uhattuna. 

(Kela 2013a). Kuurojen liitto on tehnyt listan tulkeista, joihin voi hätätilanteessa ottaa 

yhteyttä. Listalta löytyy myös suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja. (Kuurojen 

liitto 2014a). 

 

Vaikea suomenruotsalaisen viittomakielen tulkin saatavuus on johtanut erilaisten 

”kiertoreittien” käyttöön. Haastateltava G kertoi kysyvänsä aina ensin tutulta suomen-

ruotsalaisen viittomakielen tulkilta, onko tällä aikaa x- päivänä ja vasta tämän jälkeen 

laittavansa tilauksen välityskeskukseen, jolloin tällä on jo tulkki valmiiksi mietittynä. 

Hänen mukaansa tällainen järjestely ei kuitenkaan aina onnistu ja usein joutuukin 

turvautumaan lähipiirin apuun. Kolme haastateltua (C, E ja G) kertoi käyttävänsä lä-

hipiirin ihmisiä ”tulkkina” tulkkipulan vuoksi. Omaiset ja läheiset toimivat tulkkeina niin 

erilaisissa koulutuksissa kuin lääkärikäynneilläkin. 

 

Koska SRVK – tulkkeja on vähän, asiakas voi törmätä useinkin samaan tulkkiin ja 

tämä voi tuntua kiusalliselta. Haastattelussa kuitenkin vain haastateltava E koki tä-
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män hieman häiritseväksi. Tulkkeja pidettiin yleisesti luotettavina ja tulkin rooli sekä 

vaitiolovelvollisuus tiedostettiin hyvin. Haastateltava E kommentoi asiaa näin:  

 

Kyllä se vähän häiritsee. Kun tavataan usein ja hän (tulkki) pääsee ikään 

kuin seuraamaan elämäni kulkua. Niin.. Minä tiedän, että heillä on vai-

tiolovelvollisuus. Ja tulkin rooli ja vapaa-ajan rooli ovat erikseen, mutta 

on se vähän häiritsevää joo. Olisi parempi, että kiertäisi eri tulkkeja. Mei-

tä suomenruotsalaisia kuuroja on niin vähän verrattuna suomalaista viit-

tomakieltä käyttäviin. Olemme pieni ryhmä ja siksi helppo muistaa.  

 

 

Haastateltava G kertoi kuinka tulkkivälityksessäkään ei ole aina ollut ruotsinkielistä 

palvelua saatavilla.  Hän oli saanut suomenkielisen vastauksen ruotsinkieliseen tulk-

kitilausviestiinsä. Kyseinen haastateltu sanoi ymmärtävänsä jonkin verran kirjoitettua 

suomea, mutta koki, että hänellä on oikeus käyttää kirjoitettua ruotsia kirjallisessa 

asioinnissa ja viestinnässä. Haastateltava totesikin laittavansa edelleen kaikki tilauk-

sensa ja vastauksensa ruotsiksi. Kelan välityskeskuksessa on vuoden 2014 alusta 

lähtien eroteltu suomenkielinen ja ruotsinkielinen palvelu ja tämä erillinen palvelu on 

toivottavasti tuonut ratkaisun tähän ongelmaan. (Kela 2013a).  

 

 

Tulkkaus suomalaisella viittomakielellä 
 

Viisi haastateltua (A, C, D, E ja F) sanoi kelpuuttavansa tulkiksi myös suomalaisen 

viittomakielentulkin, mikäli SRVK -tulkkia ei ole saatavilla. Usein tähän kuitenkin liittyi 

tilannesidonnaisuus. Mikäli kyseessä on lyhyt arkikielinen asiointi tai muu vastaava, 

sujuu myös tulkkaus suomalaisella viittomakielellä. Koulutuksiin, erilaisille kursseille 

tai luennoille sekä muihin syvällisiin keskusteluihin haastatellut sanoivat kuitenkin 

aina vaativansa suomenruotsalaisen viittomakielentulkin. Haastateltava F kuvasi aja-

tuksiaan näin:  

                        

En sano mitään toiveita, kun tiedän, että on kuitenkin vaikea saada 

(SRVK -tulkki). Se on vain iskostunut päähäni tuo tieto. Jos kuitenkin 

olen koulussa tai kurssilla, jossa kaikki materiaali on ruotsiksi niin sinne 
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kyllä vaadin SRVK -tulkin. Vain ja ainoastaan. Se on minun oikeuteni. 

Lyhyillä asiointikäynneillä ei sitten ole niin väliä. Sellaisiin tilanteisiin käy 

kumpi tahansa.  

 

 

Kielenvaihdolla on aina vaikutuksensa kommunikointitilanteeseen ja asian ymmärtä-

miseen. Miltei kaikki vastanneet nostivat esille sen, etteivät täysin hallitse suomalais-

ta viittomakieltä. Haastateltava C kuvasi kokemuksiaan näin:   

 

On niin vaikea saada suomenruotsalaisen viittomakielen tulkki, että ei 

minua haittaa, vaikka tulisi suomalainen. --- Jos suomenruotsalaisen viit-

tomakielentulkki tulkkaa niin ymmärrän 100%:sesti sen mitä viitotaan. 

Jos suomalaisella viittomakielellä tulkataan niin ehkä joku viittoma tai 15 

% jää ymmärtämättä, ei se haittaa. Kuitenkin jos 80 % tietää ja ymmär-

tää hyvin niin.. 

 

 

Haastateltavat B ja G eivät missään tapauksessa hyväksyisi tulkiksi suomalaisen viit-

tomakielen tulkkia, vaan siirtäisivät sen sijaan tulkkaustapahtuman mahdollisuuksien 

mukaan toiseen kertaan. Myös muut vastaajat kokivat ongelmalliseksi suomenkieliset 

sormitukset tulkkauksessa sekä viittomakielten erilaisuuden ylipäänsä. Jos tulkki ei 

hallitse suomenruotsalaista viittomakieltä, on asiakkaan tilanteen sujumiseksi vaih-

dettava kieltä. Suomalaisella viittomakielellä kommunikoinnin ei koettu olevan yhtä 

luontevaa kuin suomenruotsalaisella viittomakielellä. Haastateltava D kertoi viittovan-

sa paljon hitaammin, eikä tyyli ole silloin hänelle ominaista. Haastatteluissa nousi 

esiin myös Anna-Maria Slotten (2008,85) pro gradu -tutkielmassa esiin noussut ruot-

sinkielisten tulkkien heikko tai puutteellinen suomenruotsalaisen viittomakielen taito.  

 

Haastateltava G kertoi kuinka hänen on suomalaisen viittomakielen tulkin kanssa 

edettävä ikään kuin viittoma viittomalta (koska SVK ei ole vastaajan äidinkieli), eikä 

kommunikointi tällöin ole yhtä sujuvaa kuin suomenruotsalaista viittomakieltä käyttä-

vän tulkin kanssa. Kaksi haastateltua (D ja G) nostivat esille myös SRVK- tulkin 

kanssa asioidessa syntyvän ”asioiden syvätason ymmärryksen”, jota käsitellään 

myös Anna Maria Slotten pro gradu -tutkielmassa (2008,84). Vastaajat kokivat ym-
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märtävänsä asian täysin vain silloin, kun tulkkina on suomenruotsalaisen/ suomen-

ruotsalaista viittomakieltä hallitseva tulkki. Haastateltava G kertoi joutuvansa teke-

mään suomen kielen tai suomalaisen viittomakielen mukaisia lisäyksiä, kun tulkkina 

on suomalaisen viittomakielen tulkki. Hän kuvasi tulkkauksessa käytettävän kielen 

olevan tällöin hyvin kirjava sekoitus eri kieliä:  

 

Se on totta, että on vaikea saada (suomenruotsalaisen viittomakielen 

tulkkia) (miettii hetken.) Eikä ole sellaista samaa aaltopituutta suomen-

kielisten tulkkien kanssa. Minä yritän selvittää ja selittää. Täytyy miettiä 

ja tehdä suomenkielen tai suomalaisen viittomakielen mukaisia lisäyksiä 

ja sitten he ymmärtävät. Se on vähän sellaista  blandning-kieltä, kielten 

sekoitusta, eikä se ole mukavaa. 

 

 

Toisella kielellä toimiminen herättää myös epävarmuutta. Vastaajat kertoivat esi-

merkkejä lukuisista tilanteista, jolloin he eivät voineet olla varmoja siitä, ymmärsikö 

suomalaisen viittomakielen tulkki heitä ja yrittivät huulilta lukemalla nähdä tulkkaako 

tulkki asian oikein.  Kolme haastateltua (A, E ja F) kertoi tilaavansa sekä SVK- että 

SRVK -tulkkeja aina tilanteesta riippuen. Projekt Lyktan (2006, 22) kartoitti tulkkaus-

palvelukyselyssään samaa asiaa ja kyselyn mukaan 33 prosenttia suomenruotsalai-

sista kuuroista käyttää tulkkia molemmilla viitotuilla kielillä ja molemmilla puhutuilla 

kielillä tapahtuvissa tilanteissa.     

 

                                                                                                                                     

6.2 Suomenruotsalaisten kuurojen kokemuksia tulkkauspalvelualan muutoksista 

 

Tulkkauspalveluissa on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana ja kaikki 

haastatellut tulkkauspalvelun käyttäjät olivat hyvin tietoisia näistä. Kokemukset ja aja-

tukset tapahtuneista muutoksista poikkesivat hieman toisistaan, joskin paljon yh-

teneväistäkin tuloksista löytyi. Haastattelut toteutettiin kesän 2013 aikana, jolloin tulk-

kausvälitys hoidettiin edelleen ostopalveluna yksityisten palveluntuottajien kautta, 

kun se vuosien 2013- 2014 vaihteessa siirrettiin Kelan omaksi toiminnaksi Turkuun. 

Haastatteluissa ei näin ollen vielä tuossa vaiheessa tullut esille tulkkauspalveluissa 
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tapahtuneita viimeisimpiä muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia asiakaskun-

taan.                    

 

Yksi merkittävä tekijä tulkkauspalveluiden siirrossa kunnilta Kelalle oli tavoite turvata 

yhdenmukaiset palvelut kotikunnasta riippumatta. Haastateltava E nostikin tämän 

esille positiivisena seikkana.  Haastateltavien A ja C mukaan tulkkauspalvelun saata-

vuudessa ei ole heidän kohdallaan tapahtunut suurempia muutoksia palvelun siirryt-

tyä kunnilta Kelalle. Haastateltava A kuitenkin kertoi kuulleensa toisilta palvelun käyt-

täjiltä nykytilanteeseen liittyvistä ongelmista. Haastateltavat B, D, F ja G kokivat tulk-

kauspalveluiden saatavuuden ja toimivuuden olleen parempi kunnallisena aikana kun 

taas haastateltava E koki nykyjärjestelmän toimivan paremmin. Haastateltavat B ja D 

korostivat, että asiat aina alussa vaikeita ja hankalia ja että myös Kela on kehittynyt 

tulkkauspalveluiden järjestäjänä. Haastateltava D sanoi havainneensa, että välityk-

sessä asetetaan nykyisin suomenruotsalaisen viittomakielen tulkki ensisijaiseksi 

suomenruotsalaiselle kuurolle ja tarvittaessa irrotetaan suomalaista viittomakieltä 

käyttävän kuuron tilauksesta. Tämä oli muutos positiiviseen suuntaan.  

 

Kun keskustelimme tapahtuneista muutoksista ja siitä minkälaiset asiat ovat asiak-

kaiden kokemina olleet erityisen haasteellisia, nousivat useimmiten esille tiedonkul-

kuun, välitysjärjestelmään ja organisointiin liittyvät haasteet. Näillä haasteilla on sel-

keä yhteys omakielisen tulkin saatavuuteen liittyviin ongelmiin. Tiedottamisella ja tie-

donkululla haastateltavat eivät niinkään viitanneet julkiseen, yleiseen tiedottamiseen, 

vaan yksityisiin tiedoksiantoihin. Kuitenkin myös suomenruotsalaisella viittomakielellä 

tapahtuvaa tulkkauspalveluihin liittyvää julkista tiedottamista pidettiin riittämättömänä. 

Useimmat yksityiseen tiedonkulkuun liittyvät ongelmat, joita haastateltavat kuvasivat, 

liittyivät tulkin tilaus- ja välitysvaiheeseen. Haastateltava D kuvasi kokemustaan näin: 

 

Voin kertoa yhden esimerkin. Niinkin on käynyt, että olen tilannut tulkin ja 

saanut viestin, että valitettavasti tilaukseeni ei onnistuttu löytämään tulk-

kia. Minulla oli tulkkitilaus seuraavalle päivälle ja kerroin tulkille tapauk-

sesta. Hän ei ollut kuullutkaan tilauksestani, häneltä ei ollut kysytty. Mi-

nulla ei ollut näyttää todisteeksi viestiä, mutta se on sellaista. Tuntuu, et-

tä tämä Kelan järjestelmä on huonompi tässä asiassa (välityksessä).  
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Haastateltava B arveli tilauksensa hävinneen kokonaan. Hän ei ollut saanut tulkkia, 

eikä ilmoitusta asiasta. Useampi haastateltava kertoi tulkkitilauksen tai muun tiedon 

katoamisesta tai huomiotta jättämisestä. Haastateltava F kertoi ilmoittaneensa tulkki-

välitykseen jo taannoin siitä, että ei hyväksy tulkikseen yhtä henkilöä ja hän kokee, 

että kuntien vastuun aikana tätä tietoa noudatettiin, mutta ei enää. Tieto häviää ja 

asiasta pitää ilmoittaa aina uudestaan.  Edellä mainitut tulkkivälitykseen liittyneet on-

gelmat ovat viimeaikaisen uutisoinnin perusteella kasvaneet tulkkivälityksen siirryttyä 

Turkuun ja Kelan hoidettavaksi. Tulkkivälityksen toimimattomuus ja sen seuraukset 

nousevat esille myös Akavan erityisalojen AE ry:n ja Suomen viittomakielen tulkit ry:n 

kannanotossa. Kannanoton mukaan ”vain osa tulkkitilauksista menee läpi oikein ja 

riittävän nopeasti, vaikka Kela väittää palvelun jo toimivan.” (Suomen viittomakielen 

tulkit ry 2014).  

 

Kaikki haastateltavat kertoivat ilmoittavansa aina tilauksessa sen, millä kielellä tulk-

kaus tulisi heidän toiveensa mukaisesti järjestää. Osa heistä kommentoi vielä sul-

keissa, että tulkkaus suomalaisella viittomakielellä käy tarvittaessa. Pääsääntöisesti 

välitys ilmoittaa tulkin löytymisestä ja kysyy kävisikö tulkiksi suomenkielinen suoma-

laisen viittomakielen tulkki. Osaa vastaajista tällainen kyseleminen häiritsi, mutta vie-

lä häiritsevämpänä pidettiin luonnollisesti sitä, kun asiasta ei ollut etukäteen kysytty. 

Haastateltavat D ja G kertoivat tilanteista, joihin he olivat tilanneet SRVK- tulkin ja 

paikalle olikin tullut SVK- tulkki, mutta tästä ei ollut asiakkaalta kysytty, eikä asiasta 

ollut ilmoitettu etukäteen. Haastateltava D oli myös saanut selville, että suomenruot-

salaisen viittomakielen tulkki olisi ollut samaan aikaan vapaana ja käytettävissä, mut-

ta ei ollut tietoinen tulkkaustarpeesta. Haastateltavien A ja D mukaan tulkin löytymi-

sestä ei aina ilmoiteta, vaan asian perään täytyy itse kysellä. Haastateltavien mukaan 

tulkkitilauksen vastaanottamisesta tulee aina kyllä viesti välityksestä, mutta tulkin löy-

tyminen voi jäädä ilmoittamatta. Haastateltavat sanoivat edellä kuvattujen tiedotta-

misongelmien olevan varsin tyypillisiä ja usein toistuvia.            

 

Haastateltava E koki, että tulkiksi tuli kuntien järjestämisvastuun aikana lähestulkoon 

aina se tulkki, joka asui lähimpänä häntä. Viime aikoina näin ei aina ole ollut, vaan 

tulkki on saattanut tulla kauempaakin ja näin on tullut kaivattuakin vaihtelua. Haasta-

teltava D sanoi kuulleensa erityisesti suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkien 
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usein matkustavan ristiin eli toinen tulkki tulee Porvoosta Helsinkiin, kun samaan ai-

kaan toinen menee Helsingistä Porvooseen ja taas takaisin. Asiakas koki tämän or-

ganisoinnin ongelmana. Kahdesta haastattelusta (haastateltavat F ja G) kävi ilmi asi-

akkaiden samansuuntaiset kokemukset siitä, että tulkkivälitys kyselee nykyisin aiem-

paa enemmän. Tämä koettiin turhauttavana, koska tarvittavat tiedot olisivat haasta-

teltujen mukaan löytyneet asiakasprofiilista tai asiakkaan tekemästä tilauksesta.                       

 

Haastateltavat A oli tietoinen Kelan välitysjaksosta ja koki tämän Kelan noudattaman 

neljän viikon välitysjakson ongelmalliseksi. Välityskeskus sijoittaa tulkkaustilauksia 

tulkkien kalentereihin neljän viikon jaksoissa. Poikkeuksena ovat viikoittain toistuvat 

säännölliset tulkkaustapahtumat sekä ulkomaanmatkat, jotka voidaan sijoittaa jo ai-

kaisemmin. (Kela 2014.) Haastateltava koki välitysjakson lisäävän epävarmuutta eri-

tyisesti nykyisen vaikean tulkkitilanteen aikana. 

 

 

6.3 Monikielisyys, kielen vaihto ja diglossia haastateltavien arjessa 

 

 
Kielenkäytön mukauttaminen ja kielen vaihtaminen on osa miltei kaikkien vastannei-

den arkipäivää. Erityisesti haastateltavien E ja F kertomukset elämästään monikieli-

senä antavat viitteitä ensikielen attritiosta (Riionheimo 2013, 17) ja tilanteisesta koo-

dinvaihdosta eli diglossiasta yksilötasolla (Kalliokoski 2009, 12). Ensikielen attritiolla 

tarkoitetaan yksilön äidinkielen muuttumista tai taantumista sellaisessa elämäntilan-

teessa, kun jostakin toisesta kielestä tulee yksilön arjessa dominoiva, eikä tämä enää 

hallitse äidinkieltään yhtä sujuvasti kuin aiemmin (Riionheimo 2013, 17). Suomen-

ruotsalaisten kuurojen kohdalla hallitsevaksi kieleksi voi nousta joko ruotsalainen tai 

suomalainen viittomakieli. Haastateltava E kuvasi suomenruotsalaisen viittomakielen 

taitonsa jääneen arkielämän ja arkisen keskustelun tasolle, koska koulunkäynti suo-

menruotsalaisella viittomakielellä ei ollut hänelle mahdollista. Hän kuvaa tilannettaan 

näin: 

 

Täällä Suomessa käytän suomenruotsalaista viittomakieltä. Kielellinen 

tasoni on kuitenkin ruotsalaisen viittomakielen osalta kehittynyt koulun, 

ym. myötä ja suomenruotsalaisen viittomakielen osalta se on jäänyt arki-
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elämän tasolle. Syvällisiä asioita opin pikku hiljaa (ilmaisemaan suomen-

ruotsalaisella viittomakielellä). 

 

 

Riionheimon mukaan ensikielen attrition pysäyttäminen onkin mahdollista ja mikäli 

kielenkäyttäjä pyrkii aktiivisesti käyttämään äidinkieltään ja sen käyttäminen on mah-

dollista, voi kielen hallinta palautua miltei ennalleen (2013, 17).   Tilanteisella koodin-

vaihdolla, joka voidaan ymmärtää yksilötason diglossiaksi, tarkoitetaan sitä, että yksi-

lö varioi käyttämäänsä kieltä aina tilanteen ja keskusteluun osallistuvien mukaan 

(Kalliokoski 2009, 12). Tällainen koodin- tai kielenvaihto nousi esille useammassa 

haastattelussa. Haastateltavat kertoivat kuinka he ikään kuin automaationa mukaut-

tavat käyttämäänsä kieltä vastaanottajan mukaan. Siihen on totuttu. On kuitenkin 

tärkeää muistaa se, että kielen merkittäväkin yksilöllinen ja yhteisöllinen vaihtelu on 

itsessään viittomakielille ominainen piirre, eikä se siis pelkästään viittaa kielen kulu-

miseen tai sen muuttumiseen (Hoyer 2013, 248).     

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni kartoitti asiakkaiden kokemuksia suomenruotsa-

laisen viittomakielen/ ruotsia työkielenään käyttävän tulkin saatavuudesta. Vastauk-

sena tähän voidaan todeta, että asiakkaiden kokemukset SRVK- tulkin saatavuudes-

ta vaihtelivat. Tulkin saatavuus koettiin pääsääntöisesti vaikeaksi, mutta asiakkaiden 

yksilölliset kokemukset tulkin saatavuudesta vaihtelivat kuitenkin aina viidestä pro-

sentista 90 prosenttiin. Arvioiden suhteen tulee olla kriittinen, koska haastatteluryhmä 

oli varsin heterogeeninen ja esimerkiksi haastateltavien aktiivisuus tulkinkäyttäjinä 

vaihteli suuresti. Tämän tuloksen kautta voidaan kuitenkin pohtia, ovatko tulkkaus-

palvelun käyttäjät edelleenkään tasaveroisessa asemassa.  

 

Toinen tutkimuskysymykseni kartoitti asiakkaiden kokemuksia tulkkauspalvelualalla 

tapahtuneiden muutosten mahdollisista vaikutuksista SRVK- tulkin saatavuuteen. 

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen voidaan todeta, että neljän vastanneen 
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mukaan saatavuus on heikentynyt tiedonkulun ongelmien seurauksena. Syyt siihen, 

miksi osa vastanneista vain harvoin onnistuivat saamaan omakielisen tulkin, ovat 

moninaiset. Joitakin yhteisiä nimittäjiä kuitenkin löytyi ja useimmiten ne liittyivät asi-

akkaiden kokemuksen ja käsityksen mukaan suomenruotsalaisen viittomakielen tulk-

kien sekä ruotsia työkielenä käyttävien tulkkien vähäiseen määrään sekä tulkkiväli-

tyksessä oleviin järjestelmä-, organisointi- ja tiedonkulkuongelmiin. 

 

Haastateltava F toi haastattelussa julki sen kuinka asioita joutuu nykyisin usein tois-

tamaan ja ilmoittamaan uudestaan. Tämä voi liittyä siihen, että erityisesti kunnallise-

na aikana välittäjät tunsivat asiakasjoukon. Kun välityskeskusten määrä Kelalle siir-

tymisen jälkeen supistui aluksi viiteen, tämä heikkeni. Nyt keskitetyn välityksen aika-

na asiakasjoukko jää välittäjille entistä etäisemmäksi. Suomenruotsalaisen viittoma-

kielen tulkkeja on vähän, uusia tulkkeja tulee alalle todella harvoin, eikä suomenruot-

salaista viittomakieltä voi tällä hetkellä opiskella missään. Näiden syiden lisäksi vai-

kuttaisi siltä, ettei nykyistä SRVK–tulkkikapasiteettia ole pystytty täysin hyödyntä-

mään. Opinnäytetyöni tulosten perusteella voidaan todeta, että Kelan olisi syytä tar-

kastella toimintaansa tulkkauspalveluiden osalta. 

 

Suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja ja toisaalta myös ruotsia työkielenään 

käyttäviä tulkkeja on hyvin vähän ja vaihtuvuus on alalla pientä. Tutkielman teon ul-

kopuolella olen kuullut suomenruotsalaisten kuurojen kertovan siitä, kuinka tavallista 

on se, että tilataan suomalaisen viittomakielen tulkki esimerkiksi pankkiin, koska 

suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja on niin vähän ja kaikki ovat tuttuja. 

Enemmistö tähän tutkielmaan vastanneista kuitenkin oli varsin tyytyväisiä alalla ole-

viin SRVK- tulkkeihin ja päinvastoin toivoivat, että useammin kiertäisivät samat tulkit.   

 

Toimiessaan hyvin etätulkkaus voisi olla yksi keino parantaa suomenruotsalaisten 

kuurojen omakielisen tulkkauspalvelun saatavuutta. Oikeus etätulkkaukseen tulee 

hakea erillisellä lomakkeella. Etätulkkaus tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas 

ottaa koneeltaan videoyhteyden tulkkiin, joka on etätulkkauslaitteiden äärellä studi-

ossa. Studiosta käsin otetaan puhelinyhteys ja soitetaan esimerkiksi kodinkonehuol-

toon. (Kela 2014a.) Etätulkkauksen avulla voitaisiin puuttua pitkien välimatkojen ai-

heuttamiin ongelmiin ja tuoda suomenruotsalaisten kuurojen osalta helpotusta siihen 

ongelmaan, jossa vapaana oleva SRVK- tulkki ja suomenruotsalainen tulkkia tarvit-
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seva asiakas ovat eri puolilla Suomea.  Valitettavasti etätulkkaus ei kuitenkaan haas-

tateltujen kokemuksen mukaan vielä aivan aukottomasti toimi.   

                                                                                                                                              

Haastateltavilla D ja E oli kokemuksia etätulkkauksesta. Muut viisi eivät olleet etä-

tulkkauspäätöstä vielä hakeneet, eivätkä olleet siitä kiinnostuneita. Etätulkkausta 

käyttäneet pitivät etätulkkausideaa sinänsä hyvänä, mutta kokivat nykyisen etätulk-

kausohjelmiston vaikeakäyttöiseksi. Välineet ovat heidän mukaansa heikkolaatuiset. 

Myös se, että ohjelma on suomenkielinen vaikeuttaa ohjelman käyttöä suomenruot-

salaisten kuurojen osalta. Haastatellut kokivat, että suomenruotsalaisten kuurojen 

etätulkkauspalvelu löytyy niin sanotusti mutkan takaa, kun taas suomalaista viittoma-

kieltä käyttäville palvelu avautuu heti etusivulta klikkaamalla. Hankalaksi koettiin 

myös se, että palvelu toimii ajanvarauksella, sitä on vain rajoitetusti tarjolla ja asioita 

täytyy suunnitella etukäteen.   

 

Tutkielmasta käy ilmi se, että vaikean saatavuuden vuoksi SRVK- tulkki on tilattava jo 

hyvin aikaisin. Neljän haastatellun mukaan tulkki tulisi tilata viimeistään kolme viikkoa 

ennen tilaisuutta ja kolmen mukaan viimeistään kaksi viikkoa aiemmin. Tämä vaatii 

tulkkauspalvelunkäyttäjiltä jatkuvaa suunnitelmallisuutta, mutta se ei aina ole mahdol-

lista. Kuten jokainen meistä tietää, elämää ei aina voi kaikilta osin täysin suunnitella. 

Tutkielmani tutkimuskysymykset liittyivät kokemuksiin tulkkauspalveluiden saatavuu-

desta ja Kelan tuomista muutoksista, mutta keskustelua herätti paljon myös tulkki-

koulutukseen ja palautteen antoon liittyvät asiat. Useat vastaajat toivoivat kiintiötä 

ruotsinkielisille opiskelijoille tulkkikoulutukseen. Tämä kiintiö nousee esille myös Lyk-

tan -projektin loppuraportissa (6, 2005) ja Suomen viittomakielten kielipoliittisessa 

ohjelmassa (2010, 45), mutta sitä ei ainakaan vielä oppilaitoksissa toteuteta.  

 

Haastateltava A toivoi, ettei erillistä ruotsinkielistä linjaa ruotsinkielisille tulkkiopiskeli-

joille perustettaisi, vaan että myös ruotsinkieliset opiskelijat opiskelisivat suomenkieli-

sissä oppilaitoksissa ja kykenisivät siten toimimaan vankalla kielitaitopohjalla niin 

SVK- kuin SRVK- tulkkeina. Keskusteluissani suomenruotsalaisten kuurojen parissa 

nousi esille tarve markkinoida ja tehdä viittomakielentulkkikoulutusta tutuksi myös 

ruotsinkielisissä lukioissa. En halua itse ottaa kantaa koulutuksen järjestämiseen liit-

tyviin kysymyksiin, mutta myös opinnäytetyöni tulokset viittaavat siihen, että tulkki-

koulutuksessa tulisi paremmin huomioida suomenruotsalaiset kuurot asiakasryhmä-
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nä ja toisaalta kiinnittää erityistä huomiota ruotsinkielisten opiskelijoiden tavoittami-

seen.  

 

Haastateltavien vastauksissa painottuivat myös monikielisyyteen ja omaan kielen-

käyttöön liittyvät asiat. Monikielisyys on osana kaikkien haastateltavien arkipäivää ja 

erityisesti tilanteinen koodinvaihto, jossa sama yksilö valitsee tilanteesta riippuen eri 

kielimuodon. Kalliokosken mukaan tällaista tilanteista koodin- tai kielenvaihtoa voi-

daan kutsua diglossiaksi yksilötasolla. ( Kalliokoski 12, 2009).   Diglossialla tarkoite-

taan sellaista kaksi- tai monikielisyyttä, jossa eri kieliä käytetään selkeästi erilaisissa 

käyttötilanteissa ja kielillä on eriarvoinen asema (Ojutkangas, ym. 2013, 212). Myös 

ensikielen attritio eli tässä tapauksessa ulkoisista olosuhteista johtuva äidinkielen 

taantuminen nousi keskusteluissa esiin. Ensikielen rappeutuessa jokin toinen yksilön 

myöhemmin omaksuma kieli alkaa dominoida ja samalla toisaalta ensikielen käyttö 

vähenee, jolloin yksilö ei enää hallitse ensikieltä niin hyvin kuin ennen. (Riionheimo 

2013, 17.) Monikielisyys suomenruotsalaisten kuurojen arjessa, kokemukset diglos-

siasta ja kielen attritiosta olisivatkin hyviä aiheita jatkotutkimukselle. 

 

Lausahdus, jonka huomasin usein toistuneen haastateltavien kommenteissa, on:" 

Minulla on oikeus; se on minun oikeuteni". Tämä lause kuvaa hyvin suomenruotsa-

laisten kuurojen asennetta omaa kieltä kohtaan. Tämä sama ilmiö nousi esille myös 

Jenny Derghokasianin tulkeille teettämässä kyselyssä (19, 1999). Suomenruotsalai-

set kuurot vaativat omakielisen tulkin esimerkiksi suurempiin kaikille kuuroille suun-

nattuihin tilaisuuksiin, joissa jo on tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle tai he saat-

tavat vaatia, että tilaisuus järjestetään joka toinen vuosi suomeksi ja joka toinen ruot-

siksi ja tulkkaus olisi käytetyn kielen mukainen (Derghokasian 19,1999). Haastatte-

luiden aikana saattoi hyvin havaita myös joukon tiiviyden. Ryhmässä ollaan huolis-

saan myös toisista joukon jäsenistä ja heidän tilanteestaan. Ryhmän ja yksilöiden 

kulttuurinen identiteetti on selvästi vahva. Kielen vaikeasta tilanteesta huolimatta 

suomenruotsalaisten kuurojen yhteisö on täynnä positiivisia ihmisiä, positiivista mieli-

alaa ja taistelutahtoa.            

                                                                                                                                                                             

Opinnäytetyöni osoittaa, kuinka suuri tarve edelleen on suomenruotsalaisen viittoma-

kielen tulkeista ja ruotsinkieltä työkielenä käyttävistä tulkeista. Usein korostetaan sitä, 

kuinka suomenruotsalaiset kuurot ovat monikielisiä ja vaihtavat sujuvasti kielestä toi-



 

 
    

39 
 

www.humak.fi 

seen ja näin varmasti onkin, mutta kuten opinnäytetyöni haastatteluista käy ilmi, ei 

toimiminen ja tulkin käyttäminen toisella kielellä ole aina kovinkaan helppoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Kuten jo aiemmin totesin, olen osa viittomakielistä yhteisöä ja haastatteluja tehdes-

säni huomasin, että minut määriteltiin usein lähisuhteeni kautta. Vaikka esittäydyin 

tulkkiopiskelijana, oli haastateltavilla jo pian tiedossa se, että lankoni on suomenruot-

salainen kuuro ja aktiivinen yhteisön jäsen. Tämä tiedonkulku ja tapa määritellä yksi-

löitä lähipiirin kautta ovatkin yleisiä ilmiöitä kuurojen kulttuurissa. En koe, että sidok-

seni yhteisöön olisi kuitenkaan vaikuttanut rooliini haastattelijana tai vaarantanut te-

kemieni haastattelujen luotettavuutta. Vaikka olin jo ennen tutkielman aloittamista 

jossain määrin tietoinen tulkkauspalveluun liittyneistä haasteista, kykenin tekemään 

haastattelut avoimella ja objektiivisella otteella.  

 

Opinnäytetyöni on mielestäni onnistunut tavoitteissaan. Olen tutkielmani kautta löy-

tänyt vastauksia tutkimuskysymyksiini ja olen itsekin sitä tehdessäni saanut syvem-

män käsityksen suomenruotsalaisten kuurojen yhteisöstä sekä äidinkielen merkityk-

sestä yksilölle. Suomenruotsalaisten kuurojen kokemuksia tulkkauspalveluista ja 

tulkkauspalveluiden saatavuudesta ei ole aikaisemmin juurikaan kartoitettu joten 

opinnäytetyöni tuottaa myös uutta tietoa alalle. Opinnäytetyöni tilaaja Kuurojen Liitto 

ry tekee vahvaa vaikuttamistyötä niin Kelan kuin tulkkausalan koulutuksenkin suun-

taan ja tutkielmani on hyvä tietopaketti tämän vaikuttamistyön tueksi.    

 

Toivon, että suomenruotsalaisen viittomakielen elvyttäminen on mahdollista. Kuten 

Kankkonen (2014) sanoi, siihen tarvitaan vain tiedon levittämistä, halua, resursseja ja 

oikeita ihmisiä. Loppuun vielä suomen kielelle käännetty sitaatti, jossa haastateltava 

F kuvaa tunnesidettään suomenruotsalaiseen viittomakieleen:  

 

Olen pohjimmiltani aina kulttuurisesti suomenruotsalainen kuuro. Se on 

ja pysyy. Olen juurtunut suomenruotsalaiseen kuurojen yhteisöön. Ja 

suomenruotsalainen viittomakieli on elämäni kieli. 
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LIITTEET 
 

 
 

LIITE 1  

 
 
 
 
Humanistiska yrkeshögskolan, Kuopio 

Utbildningsprogrammet för teckenspråkstolk 

 

 

FORSKNINGSLOV 

 

Jag har fått information och är medveten om att Sirpa Pynnönens examensarbete är 

en intervjuundersökning, som handlar om finlandssvenska dövas erfarenheter om 

tolktjänstens tillgänglighet.  

Jag är medveten om att deltagandet i intervjun är frivilligt och att råmaterialet kommer 

att förstöras efter att undersökningen avslutas. Jag är medveten om att intervjun vi-

deobandats för analyserings skull och att Sirpa Pynnönen är den enda som har till-

gång till intervjun. Därtill är jag medveten om att min intergritet kommer att skyddas 

och att den examesarbete som publiceras innehåller inga personliga uppgifter.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i Sirpa Pynnönens examensarbete genom 

att bli intervjuad  och att intervjun får användas I examensarbetet. 

 

Plats och datum   Underskrift 
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LIITE 2 

 

 

TEMAINTERVJU – FINLANDSSVENSKA DÖVAS ERFARENHETER OM TOLK-

TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET  

Sirpa Pynnönen, Humak  

Utbildningsprogram för teckenspråkstolkning  

 

OM TOLKANVÄNDNING  
 
* Hur ofta?  
 
* När/ I vilka situationer?  
 
* Vilket språk använder du i tolkning? Finlandssvenskt teckenspråk? Finskt tecken-

språk? Båda språk beroende av tillfälle, tolkens kunskap osv? Nämn några faktorer 

som påverkar saken? Har du någon gång önskat finsk språkig tolk/ tolkning på finskt 

teckenspråk? Varför? Spelar det någon roll att det inte finns så manga svenska ta-

lande tolkar som kan finlandssvenska teckenspråk?  

 

BESTÄLLNING AV TOLK  

 

* Erfarenheter om tolkbeställning: Hur tidigt måste man beställa tolk för att få en? Har 

du alltid fått dig en tolk när behövt? Har tidpunkt någon betydelse: är det svårare att 

få tolk under kvällstid till exempel? Nämn några saker som påverkar tillgänglighet?  

 

* Får kunden alltid veta och hur tidigt får man veta att tolken inte hittats?  

 

* Får kunden alltid veta före tolkning vad är tolkningsspråket?  

 

* Vad gör du om tolken inte kan finlandssvenska teckenspråk? Ska du beklaga i så 

fall och vart åt? Åt FPA? Åt tolken? Åt tolkföretaget?  

 

* Har tolktjänstens tillgänglighet ändrats efter den stora förändring den 1. September 

2010 när ansvaret för att ordna teckenspråkstolkning överförs från kommunerna till 

FPA? På vilket sett? Hurdana förändringar har skett?  
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* Har du någonsin tänkt att det inte ens lönar sig att beställa tolk på grund av den 

nuvarande tolksituationen? Vad har du gjort sen? Tog du papper och penna eller har 

du änvänt anhöriga som tolkar?  

 

 


