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Abstract 
 
This thesis was functional and the product was radio broadcast interpretation in Finnish Sign Lan-
guage. The subscriber of the thesis was Oulu University of Applied Science, School of media and 
performing arts. Mentors were Jussi Haukkamaa and Ari-Pekka Sirkiö. The radio broadcast that we 
interpreted on the 12th of December 2014 was the last broadcast of journalism students’ own radio 
Radio Kaamos. We accomplished the interpretation together with Noora Heikkilä but we wrote sepa-
rate reports. 
 
The aim of the thesis was to introduce a new target audience to the journalism students of Oulu Uni-
versity of Applied Sciences and to provide a new marketing strategy through a special radio broad-
cast. We also wanted to provide an allowable and accessible radio broadcast for the deaf audience in 
one day. In my report I study what additions radio sound will bring to interpretation and how to inter-
pret in sign language when one can’t see the person who is speaking. Answers to my research prob-
lems are acquired with the help of theory and research methods which were functionality, observation 
and thesis journal.  
 
The results showed that in radio broadcast interpretation additions have to be made. When interpret-
ing in Finnish Sign Language you have to make additions to convey the radio sound. Radio sound 
includes for example sound environment, the sound of a phone interview and jingles. The results also 
showed that it is important that the interpreter sees the person who is speaking. If this visual contact 
was missing it effected interpreting with pair, conveying the right tone of voice and passing on who is 
speaking right now. The aim of the product was succeeded. The radio channel made its listen-
er/viewer record on interpreted day. 
 
Radio broadcast interpretation in Finnish Sign Language has not been studied. This thesis brings new 
information about radio broadcast interpreting. It is directed to sign language interpreters and inter-
preter students. In this report there is a DVD attached.   

Keywords Finnish Sign Language, interpretation, radio broadcast 
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1 JOHDANTO 

 

 

Radio on media, joka tavoittaa suomalaiset valtakunnallisella ja paikallisella ta-

solla (Radiomedia 2015a). Viittomakieliset ovat kuitenkin olleet tämän median 

tavoittamattomissa. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön produktin tavoitteena 

oli tarjota viittomakielisille esteetön radiolähetys yhtenä päivänä. Tavoitteena oli 

myös tarjota työn tilaajalle uusi kohderyhmä, jonka kautta he erottuisivat muista 

radioista markkinoinnissa. Kirjallisessa osuudessa selvitän radiolähetyksen 

tulkkaukseen liittyviä erityispiirteitä.  

 

Toteutin opinnäytetyön toiminnallisen osuuden eli produktin yhdessä Noora 

Heikkilän kanssa. Valmistauduimme ja tulkkasimme radiolähetyksen yhdessä, 

mutta kirjoitimme molemmat omat raportit aiheesta. Työn tilaajana on Oulun 

seudun ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö ja työelämänohjaajina toimi-

vat Jussi Haukkamaa ja Ari-Pekka Sirkiö. Radio, jota tulkkasimme, oli journa-

lismin opiskelijoiden toteuttama Radio Kaamos. Radio Kaamoksen lähetyksiä 

pystyi kuuntelemaan heidän verkkosivuiltaan 24.11.-12.12.2014 arkipäiväisin 

kello 16-19.  

 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa maini-

taan, että vammaisten henkilöiden tulee voida osallistua tasa-arvoisesti yhteis-

kunnan toimintaan, sekä palveluiden olisi oltava saavutettavissa ja esteettömiä 

(Suomen YK-liitto 2012. 4, 8). Lisäksi Suomessa tulee toukokuun alussa voi-

maan viittomakielilaki, jolla pyritään edistämään viittomakieltä käyttävien kielel-

listen oikeuksien toteutumista (Valtioneuvosto 2015). Tulkkauksemme kautta 

radiolähetys oli viittomakielisten saavutettavissa yhtenä päivänä. Lisäksi opiske-

lijat, jotka tuottivat radion, olivat kiinnostuneita viittomakielisen kohderyhmän 

saavuttamisesta. Radiolähetyksen tulkkauksesta viittomakielelle ei ole aiempia 

selvityksiä, ja sekä minun että Heikkilän opinnäytetyöt tuovat tietoa aiheesta 

tulkkausalalle. Näillä voimme perustella opinnäytetöidemme tarpeellisuuden.  

 

Tässä opinnäytetyön raportissa lähestyn radiolähetystä viittomakielelle tulk-

kauksen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 
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1) Mitä lisäyksiä radiolähetyksen radiosoundi tuo tulkkeeseen? 

 

2) Kuinka viittomakielelle tulkkaukseen vaikuttaa tulkin näköyhteyden puut-

tuminen tulkattavaan puhujaan?  

 

Näihin tutkimuskysymyksiin vastaan tähän raporttiin kirjoittamani tietoperustan 

avulla ja radiolähetyksen tulkkauksen toteutuksen kautta saamillani tiedoilla ja 

havainnoilla. Raportin tavoitteena on selvittää tutkimuskysymyksiini vastaukset 

ja tätä kautta tuoda uutta tietoa tästä vähän tutkitusta aiheesta tulkkausalalle.   

 

Opinnäytetyöni tietoperusta koostuu kolmesta luvusta, joissa käsittelen viitto-

makieltä ja kulttuuria, radiomediaa sekä tulkkausta. Näiden jälkeen esittelen 

opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ja -menetelmät sekä kerron produktin toteu-

tuksesta. Luvussa kuusi esittelen tutkimuskysymyksieni tulokset ja analyysin. 

Lopuksi vielä pohdinnassa käyn läpi opinnäytetyön tavoitteiden toteutumista. 

Liitteenä on DVD radiolähetyksen tulkkauksesta. DVD sisältää vain radion pu-

heosuuksien tulkkaukset. Laulujen tulkkauksia levyllä ei ole tekijänoikeus syistä. 

 

 

2 VIITTOMAKIELI JA KULTTUURI 

 

 

Viittomakieliset ovat yksi Suomen kieli- ja kulttuurivähemmistöistä. Viittomakie-

liseksi henkilöksi voidaan laskea kuuro, huonokuuloinen tai kuuleva henkilö. 

(Kuurojen Liitto 2015a.) Viittomakielinen on oppinut viittomakielen joko äidinkie-

lenään viittomakieltä käyttäviltä vanhemmiltaan tai ensikielenä kuulevilta van-

hemmiltaan, jotka ovat alkaneet opiskella kieltä vasta todettuaan lapsensa tar-

vitsevan sitä. Viittomakielinen käyttää suomalaista viittomakieltä arjessaan ja 

kokee itsensä kielen käyttäjäksi. (Jokinen 2000, 79-80.) Viittomakielisten mää-

rän arvioita on paljon. Kielenkäyttäjät itse arvioivat, että kuuroja tai huonokuu-

loisia on Suomessa 4000–5000 ja kuulevia viittomakielisiä on 6000–9000. (Kuu-

rojen liitto ry 2015a.) 
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2.1 Viittomakieli lainsäädännössä 

 

Viittomakieli on puhutun kielen tapaan itsenäinen kielijärjestelmä. Kieli on syn-

tynyt spontaanisti kuurojen yhteisössä, eikä sitä ole erikseen keksitty. (Malm & 

Östman 2000, 16; Jantunen 2003, 19; Suomen viittomakielten kielipoliittinen 

ohjelma 2010, 10.) Viittomakielet ovat kansallisia samaan tapaan kuin puhut 

kielet, maassa voi olla useitakin eri viittomakieliä (Malm & Östman 2000, 18). 

Suomessa on kaksi viittomakieltä, suomalainen ja suomenruotsalainen viitto-

makieli (Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010, 10). 

 

Viittomakielessä viesti tuotetaan käsillä ja vartalolla, ja se vastaanotetaan näkö-

aistilla. Kielellä ei ole vakiintunutta kirjallista muotoa, mutta kieli sisältää eri tyyli-

lajeja, esimerkiksi runollinen tyyli ja asiatyyli. Viittomakielessä tuotettavat viitto-

mat koostuvat puhuttujen kielten sanojen tapaan pienemmistä yksiköistä. Viit-

toma rakentuu viidestä rakenneyksiköstä: käsimuodosta, paikasta, orientaatios-

ta, liikkeestä ja non-manuaalisista elementeistä. (Jantunen 2003, 21-28.) 

 

Suomalaisen viittomakielen asema on nykyään merkitty perustuslaissa. Vuonna 

1995 perustuslakiin lisättiin viittomakieltä käyttävien oikeuksia koskeva kohta. 

Nykyisessä perustuslaissa, joka tuli voimaan 1.3.2000, lauselma sisältyy pykä-

lään 17 seuraavasti: ”Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla 

ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelais-

ten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viitto-

makieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua 

tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.” (Finlex 2015a.) Tämän lainsäädöksen 

jälkeen viittomakieliset huomioitiin ensimmäistä kertaa kieli- ja kulttuurivähem-

mistönä (Lappi 2000, 72; Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010, 

23). Toukokuussa 2015 tulee voimaan viittomakielilaki, jolla pyritään takaamaan 

viittomakielisten kielelliset oikeudet. Laki on erillislaki, joka vahvistaa viittoma-

kielisten oikeuksien kehittämistä ja huomioimista hallinnonaloilla. Lain pyrki-

myksenä on lisätä viranomaisten tietoa sekä viittomakielestä että viittomakieli-

sistä kieli- ja kulttuuriryhmänä, ja tätä kautta lisätä viittomakielisten mahdolli-

suutta asioida omalla kielellään. (Valtioneuvosto 2015.) Lisäksi on yhdenvertai-



 

 

8 
 
suuslaki, jolla pyritään edistämään yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjin-

tää ja tehostamaan syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa (Finlex 2015d). 

 

2000-luvun merkittävämpiä ihmisoikeussopimuksia on YK:n yleissopimus vam-

maisten henkilöiden ihmisoikeuksista. Huhtikuussa 2012 sopimuksen oli allekir-

joittanut 153 valtiota ja ratifioinut 112 valtiota, Suomi on yksi sopimuksen allekir-

joittaneista valtioista, mutta ratifiointiprosessi on vielä kesken. Tällä yleissopi-

muksella vahvistetaan muiden YK:n ihmisoikeusien ja perusvapauksien kuulu-

minen myös vammaisille henkilöille. Sopimuksessa keskeisiä asioita ovat vam-

maisuudesta johtuvan syrjinnän kieltäminen ja yhdenvertaisen kohtelun periaa-

te. Sopimus kattaa sekä taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet että 

kansalais- ja poliittiset oikeudet. (Suomen YK-liitto 2012, 3-6.) 3.3.2015 edus-

kunta hyväksyi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksis-

ta. Eduskunta päätti, että yleissopimus ratifioidaan sitten, kun lainsäädäntö on 

kunnossa itsemääräämislain suhteen. Ratifiointi siirtyy seuraavalle hallitukselle. 

(Helsingin sanomat 2015.) 

 

 

2.2 Viittomakieliset ja kulttuuri 

 

Viittomakielistä yhteisöä sitoo yhteen kieli, kulttuuri ja historia, ja he kokevat 

olevansa kieli- ja kulttuurivähemmistö. (Suomen viittomakielten kielipoliittinen 

ohjelma 2010, 13.) Kuurojen yhteisöön kuuluvilla on hyvin monipuolinen tausta. 

Yhteisöön voivat kuulua kuurojen lisäksi myös henkilöt, joiden perheessä ja su-

vussa käytetään viittomakieltä, työnsä puolesta kuurojen kanssa toimivat henki-

löt sekä muita kuulevia, jotka suhtautuvat myönteisesti yhteisöön ja ovat sen 

toiminnassa mukana. Yhtenä tärkeimmistä tekijöistä yhteisöön kuulumisen kan-

nalta on henkilön asenne; hän suhtautuu viittomakieleen, kuurouteen ja yhtei-

sön kulttuuriin positiivisesti. Viittomakielisten lisäksi yhteisöön sisältyy erilaisia 

organisaatiota ja järjestöjä. Nykyään yhteisöön ajatellaan kuuluvan kuurojen 

keskinäiset organisaatiot sekä erilaiset järjestelmät, jotka tukevat kommunikaa-

tiota ei-viittomakielisten kanssa, kuten esimerkiksi tulkkipalvelu ja tekstipuhelin. 

Kuurojen kouluilla on ollut merkittävä rooli yhteisön syntyyn, sillä kouluissa kuu-

rot oppivat viittomakielen. (Jokinen 2000, 81-85.) 
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Kuurojen kulttuurista puhuttaessa tarkoitetaan visuaalisuuteen ja viittomakie-

leen perustuvaa esittävää taidetta, sekä kuurona elämiseen sisältyviä asioita 

(Jokinen 2000, 98; Salmi & Laakso 2005, 382). Jokinen (2000, 97) kirjoittaa: 

”kuurojen kulttuuri on prosessi, joka siirtää kuurojen kulttuurin sisältämät arvot, 

uskomukset, tavat ja käyttäytymismuodot sukupolvelta toiselle, ja se on myös 

erityinen symbolijärjestelmä, joka ohjaa käyttäytymistä ja selittää sekä rajoittaa 

ympäröivän todellisuuden esittämiä asioita”. 

 

Viittomakieliset omaksuvat viittomakielisessä sosiaalisessa ympäristössä kuuro-

jen kulttuurin, eli tavat ymmärtää maailmaa ja todellisuutta visuaalisesti. Erään 

määritelmän mukaan kyseessä on yhteisön elämäntapa, jonka pohjana ovat 

näön varassa eläminen sekä yhteinen kieli. Kuurojen kulttuuri sisältää viittoma-

kielen lisäksi erilaisia ratkaisumalleja ja käyttäytymistapoja. Tällaisia toimintata-

poja ovat esimerkiksi huomion herättäminen kättä heiluttamalla ja vilkkuvalot. 

Kuurojen kulttuuri on kehittynyt spontaanisti vastaamaan viittomakielisten tar-

peisiin. Kulttuuri luo pohjan kuurojen identiteetille. (Jokinen 2000, 97-98.) 

 

 

3 RADIOMEDIA 

 

 

Termi media tulee latinankielisestä sanasta medium. Medialla voidaan tarkoittaa 

joukkoviestimiä tai joukkoviestintää kollektiivisena ilmiönä. Media tuottaa sekä 

painettua tekstiä ja kuvaa että liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Media termillä kuvataan 

tiedon vaihtamista, välittämistä tai lähettämistä, joka voi tapahtua erilaisten ka-

navien kuten television, radion, internetin tai sanomalehtien kautta. (Kuutti 

2012, 113.) Tässä opinnäytetyössä keskityn erityisesti radiomediaan, sillä opin-

näytetyöni tavoitteena oli radiolähetyksen tulkkaus suomalaiselle viittomakielel-

le.  

 

Radio on pikaviestin, joka siirtää sähköisten signaalien muodossa olevaa ääntä, 

puhetta ja musiikkia radioaaltoja pitkin. Näitä radiolähetyksiä vastaanottaa elekt-

roninen laite, radio. Lisäksi radiolla tarkoitetaan tässä työssä joukkoviestintäte-
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ollisuuden osaa, joka tuottaa radion kautta lähetettävää ja kuultavaa ohjelmasi-

sältöä. (Kuutti 2012, 160.) 

 

 

3.1 Yleisradio ja yksityiset radiot 

 

Suomen yleisradiojärjestelmä koostuu nykyään julkisesta ja yksityisestä palve-

lusta. Yleisradio Oy on radion julkinen muoto, joka on toiminut vuoden 1994 

alusta lain 1380/1993 mukaisesti. (Hujanen & Ala-Fossi 2012, 121.) Toimintaa 

rahoitetaan nykyään Yle-verolla (Liikenne- ja viestintäministeriö 2015). Yleisra-

dio on keskittynyt sekä valtakunnalliseen että alueelliseen radiotoimintaan. Toi-

nen osa, yksityiset radiot, saavat rahoituksensa pääasiassa mainostuloista. 

Nämä radiot tarvitsevat toimintaansa valtioneuvostolta toimiluvan. (Hujanen & 

Ala-Fossi 2012, 121.) 

 

Vuonna 1934 Yleisradio sai Suomessa monopoliaseman. Silloin se sai yksinoi-

keuden radiotoiminnan harjoittamiseen valtion ja valtioenemmistön välisellä so-

pimuksella. Yleisradion monopoliasema kesti 50 vuotta, kunnes 1980-luvun 

puolivälissä kaupallisille radioille alettiin myöntämään toimilupia. (Olkinuora 

2006, 17.) Yleisradion rinnalle monopoliaseman jälkeen tulleet yksityiset radiot 

toivat kaupallistumisen myös radioon. Näitä kaupallisia radioasemia eivät sido 

samat julkisen palvelun vaatimukset kuin yleisradiota. Kaupallisten radioka-

navien tärkein tulonlähde on mainonta, jolla toimintaa rahoitetaan. (Olkinuora 

2006, 17; Hujanen & Ala-Fossi 2012, 123.) Radio Kaamos, jonka lähetyksen 

tulkkasimme, oli opiskelijaradio. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa opiskeli-

jaradiolla tarkoitetaan opintojen osana toteutettua radioformaattia. Opiskelijat 

ovat vastuussa radion formaatin kehittelystä, sisällön tuottamisesta ja lähetys-

toiminnasta opettajien ohjauksessa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opis-

kelijaradioita voi kuunnella vain internetissä. (Sillanpää 2015.) 

 

Verkon rooli radion kuuntelussa kasvaa 2010-luvulla. Kuuluvuusalueet eivät 

enää rajoita radion kuuntelua, vaan kaikki radiokanavat ovat löydettävissä inter-

netistä. Radioon tullaan yhdistämään myös entistä enemmän liikkuvaa kuvaa 

sekä muuta verkon kautta löydettävää materiaalia, esimerkiksi podcasteja. (Ra-
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diomedia 2015b.) Podcastit ovat ääni- ja videotiedostoja, joita lähetetään vas-

taanottimeen verkkosyötteenä tilauksien mukaan. Esimerkiksi podcast voi olla 

radio-ohjelmasarja, jonka uusia osia lähetetään tilaajalle sitä mukaan kuin osiot 

valmistuvat. (Kuutti 2012, 149.) Myös tekniikan kehittyminen mahdollistaa radi-

on kuuntelemisen internetin kautta eri välineillä kuten älypuhelimilla, tableteilla 

ja kannettavilla tietokoneilla. Kuuntelijalla on vapaus päättää milloin ja millä lait-

teella hän kuuntelee ja seuraa radiota. (Radiomedia 2015b.) 

 

Radion kuuntelu on parin vuosikymmenen ajan pysynyt samalla tasolla. Päivit-

täin suomalaiset kuuntelevat radiota hieman yli kolme tuntia. Radio toimii tie-

donvälittäjänä sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Lisäksi radio tie-

dottaa vaaratilanteista. Jos hätä- tai poikkeustilanteessa tietoa ei saada muuta 

kautta etenemään, on radio mahdollinen kanava. Myös viranomaisten vaaratie-

dotteet lähetetään radiossa. Radion viihdearvoa ei pidä myöskään unohtaa. 

Radio tarjoaa musiikkia ja viihdeohjelmaa moneen eri tyylisuuntaan. (Radiome-

dia 2015c.)  

 

Yleisradio, joka toimii verovaroilla, on lain mukaan velvoitettu huomioimaan oh-

jelmistossaan Suomen eri kieliryhmät (Moring 2012, 280). Yleisradiolaissa 7§ 

kohdassa 4 sanotaan: ”Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti - -  

kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä vä-

estöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin 

myös maan muiden kieliryhmien kielellä” (Finlex 2015b). Tämä on tärkeää myös 

yhdenvertaisuuslain kannalta, jolla pyritään edistämään yhdenvertaisuutta ja 

ehkäisemään syrjintää (Finlex 2015d). 

 

Viittomakielisen kieliryhmän huomioiminen näkyy yleisradion televisio-

ohjelmissa. Vuodesta 1994 lähtien Yle on lähettänyt viittomakieliset uutiset joka 

päivä. Lisäksi vuodesta 2003 alkaen ohjelmistossa on ollut viikkokatsaus viitto-

makielellä. (Moring 2012, 289.) Nykyään myös eduskunnan kyselytunti näkyy 

viittomakielelle tulkattuna. Yle areenasta voi katsoa uutisia jälkikäteen ja siellä 

on myös muita viittomakielisten uutisten tekemiä ajankohtaisiin asioihin liittyviä 

videoita. (Yle areena 2015a.) Lisäksi Yle areenasta löytyy muutamia lastenoh-

jelmia viittomakielelle tulkattuna sekä viitottuina (Yle areena 2015b). Viittoma-

kieliset on huomioitu Ylen puolella myös ohjelmien tekstityksessä (Suomen viit-
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tomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010, 58). Kantti.net verkkosivuilla on myös 

viittomakielistä tarjontaa, esimerkiksi Itä-Suomen uutisia viitottuna. Sivusto tuot-

taa yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun ja tulkkiopiskelijoiden kanssa 

viittomakielistä materiaalia verkkosivuilleen. (Kantti 2015a.) Kantti on tuotanto-

yksikkö, joka tuottaa radio- ja tv-ohjelmia sekä internet-sisältöä. Se toimii yh-

teystyössä Yleisradion kanssa ja tuottaa sille ohjelmasisältöjä. (Kantti 2015b.) 

 

Ylen radiokanavilla viittomakielisiä ei ole vielä huomioitu. Kaupallisen radion 

puolella viittomakielistä kohderyhmää on lähestytty kaksi kertaa. Valtakunnalli-

nen Radio Nova on järjestänyt vuosina 2012 ja 2013 viittomakielelle tulkatun 

radiolähetyksen viittomakielen päivänä 12.2. (Yle uutiset 2013). 

 

 

3.2 Radiolähetys 

 

Radion ohjelmapolitiikkaan vaikuttaa radion arvot, tavoitteet, yleisö sekä profiloi-

tuminen. Onko radio yleisölähtöinen vai lähettäjäkeskeinen? Yleisölähtöinen 

radio selvittää millaista ohjelmaa heidän kohdeyleisönsä haluaa kuulla ja lähtee 

sitä kautta toteuttamaan ohjelmistoaan. Lähettäjäkeskeinen radio sen sijaan 

määrittelee itse, millaista ohjelmaa haluavat tuottaa. (Kujala & Lahti & Tammi-

nen 1998, 13-18.)  

 

Suomessa journalistien riippumattomuus toteutuu hyvin demokratian avulla. 

Ylen toimintaa linjaa yleisradiolaki ja yksityiset radiot tarvitsevat toimintaansa 

toimiluvan. Radion ohjelmasisältöön valtiovalta ei puutu, ellei se ole lainvastais-

ta. Kuitenkin esimerkiksi rahoitus voi säädellä radion arvoja ja asenteita. Esi-

merkiksi jos radio toimii mainoksista saatavilla tuloilla ja päärahoittaja on mai-

dontuottaja, voiko radio käsitellä kriittisesti maidontuotantoa? Radion toiminnan 

tavoitteet vaikuttavat myös sen arvoihin. Esimerkiksi jos tavoitteena on toimia 

kannattavana liikeyrityksenä tulevat radion arvot liike-elämästä. Arvot ja tavoit-

teet ohjaavat radion toimintaa käytännön tasolla ja kuuluvat journalismissa. (Ku-

jala & Lahti & Tamminen 1998, 15.) 
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Radioiden profiloituminen on nykyään yleistä. Tavoitteena ei ole tarjota sopivaa 

ohjelmaa kaikille vaan valitaan jokin tietty kohderyhmä, jolle radion sisältö koh-

distetaan. (Kujala & Lahti & Tamminen 1998, 17; Kuutti 2013, 153.) Radio 

Kaamoksen kohderyhmänä olivat nuoret, kulttuurista kiinnostuneet aikuiset ja 

sisältö painottui ajankohtaisiin aiheisiin ja kulttuuriasioihin (Räihä 2014). 

 

Radiosoundi on ääni-ilme, joka muodostuu radion koko äänimaailmasta sisältä-

en puhetta, musiikkia, efektejä, jinglejä, mainoksia ja äänimattoja. Radioääni on 

hyvin tärkeä, koska radiolähetys perustuu perinteisesti pelkästään ääneen. Jo-

kainen radiokanava profiloituu radiosoundinsa kautta ja pyrkii erottumaan muis-

ta kanavista. (Kujala & Lahti & Tamminen 1998, 37-38.) Jingle on radion- tai 

televisioaseman lyhyt asema- tai kanavatunnus, joka toistuu lähetyksessä. Jin-

gellä pyritään erottumaan kilpailijoista sekä vahvistamaan kanavan identiteettiä. 

Se voi olla esimerkiksi kanavan nimestä luotu tunnus tai melodiapätkä. (Kuutti 

2012, 62.) Radio Kaamoksella oli myös jinglejä, ja ne liittyivät radion ja siinä 

esiintyvien ohjelmien nimiin. Radio Kaamoksen lähetyksien ohjelmiin sisältyi 

myös etukäteen tehtyjä juttuja. Jutulla tarkoitetaan journalismissa tuotosta tai 

esitystä (Kuutti 2012, 77). Näiden juttujen taustalla kuuluu paikkaan liittyviä 

taustaääniä ja muita äänimaisemaa luovia ääniä. Äänimaisemassa kuuluu yksit-

täiselle paikalle tyypilliset äänet. Äänimaiseman kautta tuodaan äänikerrontaan 

tarkennuksia paikasta. (Kuutti 2012, 240.) Ensimmäinen tutkimuskysymykseni 

liittyy radiosoundiin ja sen tulkkaamiseen viittomakielelle. Luvussa kuusi käyn 

läpi tämän tutkimuskysymykseni tuloksia.  

 

Lähetyksellä tarkoitetaan joko suorana tai tallenteelta välitettävää tv- tai radio-

ohjelman kokonaisuutta (Kuutti 2012, 108). Suora lähetys on tv- tai radio-

ohjelma, jota ei ole nauhoitettu etukäteen. Suorassa lähetyksessä tapahtumat 

sekä niiden äänittäminen ja kuvaus tapahtuu samanaikaisesti. (Kuutti 2012, 

184.) Suora lähetys on tarkasti suunniteltu kokonaisuus, joka vaatii ennakko-

valmistautumista. Studiossa lähetyksen alkaessa on jo myöhäistä alkaa suun-

nittelemaan lähetyksen toteutusta tai rakennetta. Kuitenkin lähetyksen reaaliai-

kaisuus tuo siihen joustavuutta. Jos tietoon tulee juuri tapahtunut tärkeä asia, 

voidaan siihen reagoida heti lähetyksessä. Vaikka lähetyksen rakenne toistuisi 

samanlaisena säännöllisesti, tuo juontaja siihen omaa persoonallisuuttaan. 

Juontajan on jatkuvasti voitettava kuulijat puolelleen ja saatava heidät pysy-
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mään kanavalla. Juontaja on lähetyksen päähenkilö, joka sitoo puheosuuksilla 

yhteen radiossa esiintyvät musiikit, mainokset, jutut ja jinglet. (Kujala & Lahti & 

Tamminen 1998, 67-69, 87.) Radioiden suorat lähetykset lähetetään yleensä 

lähetysvirtaperiaatteella (Kujala & Lahti & Tamminen 1998, 21). Lähetysvirta on 

tv- tai radio-ohjelmien jatkuva lähetys, jonka toimintaperiaatteena on suorana 

tapahtuva, juontajakeskeinen toiminta. Lähetysvirta voi sisältää myös ohjelma-

osuuksia. (Kuutti 2012, 108.)  

 

Toinen mahdollinen radiolähetyksen tuottamistapa on blokkiradio. Blokkiradios-

sa lähetys koostuu kokonaan itsenäisistä ohjelmista. (Kuutti 2012, 18.) Radio 

Kaamos toimi blokkiradion idealla. Blokkiradion ohjelmien lähetysajat on ilmoi-

tettu ohjelmatiedoissa. Kuulija voi ohjelmatietojen mukaan valita juuri itseään 

kiinnostavat ohjelmaosuudet ja kuunnella vain ne radiosta. Blokkiradion ohjel-

mat voivat olla joko suoria lähetyksiä tai aiemmin tehtyjä tallenteita ja ohjelmien 

pituus voi vaihdella paljonkin. (Kujala & Lahti & Tamminen 1998, 33.) Radio 

Kaamoksessa ohjelmia oli yhteensä viisi: Vitutuskäyrä, Hästäkki, Pumpulisyli, 

Pisteitä avaruudessa ja Kulttuurikehräämö, joista joka päivä ohjelmistossa oli 

kolme. Ohjelmatiedot olivat nähtävissä radion verkkosivuilla. Radio Kaamoksen 

ohjelmat olivat pääasiassa suoria lähetyksiä. Ohjelmaosiossa saattoi olla muu-

tama etukäteen tallennettu juttu, mutta kaikki juonnot olivat suoria.  

 

Radion ohjelmakartasta näkee millaista ohjelmaa lähetetään ja milloin. Ohjel-

makarttaan on merkitty joka päivän ohjelmaosuudet, esimerkiksi viikon aikana. 

(Kujala & Lahti & Tamminen 1998, 20; Kuutti 2012, 138.) Jokaisesta ohjelma-

osuudesta on olemassa vielä erikseen ajolistat. Ajolista on suoraa lähetystä 

varten laadittu käsikirjoitus, jossa näkyy esimerkiksi aihe-, juttu- ja levyjärjestys 

(Kuutti 2012, 9). Esimerkkinä liitteessä 1 on Radio Kaamoksen Hästäkki-

ohjelman ajolista. Listaan on kirjattu tarkasti lähetysjärjestyksessä ohjelmassa 

esitettävät osiot. Vasemmassa reunassa näkyy kellonaika, jolloin kyseinen juon-

to, juttu, kappale tai jingle lähetetään. Oikealla oleva aika kuvaa kyseisen osion 

kestoa.  

 

Ohjelma on itsenäinen kokonaisuus, joka on usein toistuva äänenä tai kuvana 

ilmaistava osio. Radiossa ja televisiossa ohjelmia ovat esimerkiksi uutiset, sää-

tiedotukset, ajankohtaislähetykset, dokumenttiohjelmat, kulttuuriohjelmat sekä 
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musiikki- ja paikallisohjelmat. (Kuutti 2012, 138.) Viittomakielelle tulkatun päivän 

ohjelmat Radio Kaamoksessa olivat Hästäkki, Pumpulisyli ja Kulttuurikehräämö. 

Hästäkki-ohjelma toistui joka päivä aina kello 16-17. Ohjelma keskittyi ajankoh-

taisiin, sosiaalisesta mediasta nousseisiin aiheisiin kantaaottavalla asenteella. 

Ohjelmaan sisältyi Elävät ja kuolleet -osio, jossa käytiin läpi kyseisenä päivänä 

syntyneitä ja kuolleita kuuluisuuksia. Hästäkki oli puheohjelma, jossa huumoria 

ja sarkasmia ei säästelty. Pumpulisyli oli aina päivän toinen ohjelma ja se kes-

kittyi positiivisiin aiheisiin arjessa ja vapaa-ajalla. Juttujen aiheet käsittelevät 

matkustamista, hyvinvointia ja ruokaa. Ohjelmassa haluttiin kannustaa tavoitte-

lemaan unelmia ja näkemään asioita uusista näkökulmista. Päivän viimeisen 

tunnin ohjelmaosio oli vaihtuva, ja tulkattuna päivänä ohjelmistossa oli Kulttuuri-

kehräämö. Siinä aiheina olivat perinteiset kulttuurielämänasiat uudesta näkö-

kulmasta. Ohjelmassa oli myös esimerkiksi elokuva-arvosteluja, vieraita ja 

haastatteluja. Ohjelma kävi läpi kulttuurin eriskummallisiakin muotoja rohkeasti 

ja yllättävästi. Tavoitteena oli tarjota elämyksiä ja inspiraatiota kuluttajan ar-

keen. (Räihä 2014.) 

 

 

4 TULKKAUS 

 

 

Viittomakielen tulkkaus mahdollistaa viittomakielisten yhdenvertaisen osallistu-

misen sekä tiedonsaannin äidinkielellään. Suomen yhteiskunnan tarjoama tulk-

kauspalvelu alkoi vuonna 1979. Vuodesta 2010 palvelun järjestäminen on ollut 

Kelan vastuulla ja palvelun toimintaa kehitetään jatkuvasti. (Suomen viittoma-

kielten kielipoliittinen ohjelma 2010, 41.) Laissa 133/2010 kohdassa 5 § sääde-

tään: ”Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulo-

vamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä 

käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harras-

tamiseen tai virkistykseen. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmai-

semaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toi-

miva kommunikointikeino”. (Finlex 2015c.) 
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Tulkkeja kouluttaa Suomessa Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Diako-

nia-ammattikorkeakoulu. Koulutusta on kolmella paikkakunnalla; Helsingissä, 

Turussa ja Kuopiossa. Alempi korkeakoulututkinto kestää neljä vuotta ja tarjolla 

on myös ylempi korkeakoulututkinto. (Humak 2015;  Diak 2015.) 

 

 

4.1 Tulkkauksesta 

 

Tulkkaus on yksi kääntämisen muoto, jossa tuotetaan lähtökielen pohjalta ilmai-

su toiselle, kohdekielelle. Tulkkaustilanne on kertaluontoinen ja tulkattu ilmaus 

on ensimmäinen ja viimeinen tuotos alkuperäisestä viestistä. (Pöchhacker 

2004, 10.) 

 

Tulkkauksessa käsitellään eri kieliä yhtä aikaa, ja se on informaation käsittely-

prosessi. Tulkkauksessa pyritään välittämään lähdeviestin sisällön merkitys kie-

leltä toiselle. Tulkki ei voi vain kääntää viestiä sanasta sanaan toiselle kielelle, 

vaan hänen on löydettävä asian ydin ja välitettävä sen merkitys kohdekieleen 

sopivalla tavalla. (Tommola 2006, 129-139.) Tulkatessa suomen kieltä suoma-

laiselle viittomakielelle, tulkin on ensin ymmärrettävä syvätasolla lähtökielen 

viestin merkitys. Ensin tulkki ymmärtää asian merkityksen täysin, ja pystyy 

muokkaamaan viestin merkityksen kohdekielelle sopivaksi. Tämän ymmärryk-

sen pohjalta tulkki voi muodostaa asiasta mielikuvan. Mielikuvan pohjalta tulkki 

tuottaa viestin merkityksen viittomakielisen vastineen loogisesti ja visuaalisesti 

ymmärrettävästi. (Nisula 2012, 9-10.) 

 

Tulkkaustavat voidaan jakaa kahteen luokkaan, konsekutiivitulkkaukseen ja si-

multaanitulkkaukseen. Konsekutiivitulkkauksessa tulkki odottaa, että puhuja on 

puhunut hetken ja tulkkaa sen jälkeen tämän osuuden toiselle kielelle. Tällöin 

viesti tulkataan puhujan taukojen kohdalla. Simultaanitulkkauksessa sen sijaan 

tulkataan samanaikaisesti eli molemmat kielet ovat käytössä yhtä aikaa. Tulk-

kaus viitotun kielen ja puhutun kielen välillä eroaa kahden puhutun kielen väli-

sestä tulkkauksesta siinä, että viittomakielelle tulkatessa informaatiota saadaan 

kahden väylän kautta, visuaalisesti ja auditiivisesti. Tällöin simultaanitulkkaus 

sopii tulkkaustavaksi hyvin. (Tommola 2006, 128, 134.) 
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Viittomakielen simultaanitulkkauksessa on yleisesti kaksi toteutumistapaa, suo-

ra ja valmisteltu tulkkaus. Suorassa tulkkauksessa tulkki ei ole saanut etukäteen 

paljoa tietoa tai materiaalia tulevasta tulkkauksesta. Tulkki tietää kenties aiheen, 

jonka perusteella hän voi itsenäisesti etsiä siitä lisätietoja. Valmistautuminen 

pohjautuu tulkin omaan tiedonhakuun eikä valmiisiin materiaaleihin. Valmistellut 

tulkkaukset ovat lähes käännöksiä. Tulkki saa ennakkomateriaalia, jonka pohjal-

ta valmistella tulevaa tulkkausta. (Roslöf & Veitonen 2006, 165.)  

 

Tämän opinnäytetyön produktin tulkkauksessa oli sekä suoraa että valmisteltua 

tulkkausta. Juontojen tulkkaaminen oli suoraa tulkkausta, tiesimme etukäteen 

juontojen aiheet ja keskustelimme hieman aiheista juontajien kanssa. Valmis-

tauduimme suoriin tulkkauksiin pääasiassa keskustelujen kautta, mietimme tul-

kattavia aiheita ja niissä mahdollisesti esiintyviä viittomia. Laulujen sekä juttujen 

tulkkaaminen oli valmisteltua tulkkausta. Molempiin tulkkauksiin valmistautumi-

sessa oli samanlaisia piirteitä. Valmistauduimme kuuntelemalla juttuja ja lauluja, 

keskustelimme viittomavalinnoista sekä kokeilimme niiden tulkkaamista. Radio-

lähetykseen tulevat jutut saimme noin viikko ennen lähetystä ja tulkattavat laulut 

saimme tietää reilu viikko ennen laulujen tulkkaamista. Musiikki ja laulut ovat 

osa kuulevien kulttuuria eivätkä ne esiinny samalla tavalla viittomakielisten kult-

tuurissa. Musiikkia tulkatessa tulkki pyrkii välittämään kappaleen tunnelmaa 

tulkkausta seuraavalle. Kuitenkin musiikin kokeminen on aina subjektiivista ja 

laulujen tulkkauksessa näkyy tulkin oma tulkinta laulun sanomasta. (Roslöf & 

Veitonen 2006, 170-172.)  

 

Radiolähetys, jonka tulkkasimme Heikkilän kanssa, oli kestoltaan kolme tuntia. 

Näin pitkän ajan tulkkaaminen, erityisesti vielä opiskeluvaiheessa, on raskasta 

ja näin ollen tulkkauksen toteutus paritulkkauksena on perusteltua. Paritulk-

kauksessa tulkit tulkkaavat vuorotellen. Tällöin tulkkaava tulkki on aktiivitulkkina 

ja toinen toimii tukitulkkina. Tukitulkki seuraa aktiivisesti tulkkausta ja tukee tois-

ta tarvittaessa. Paritulkkaus parantaa tulkkauksen laatua. Tulkkausvuoron vaih-

tuessa säännöllisesti, tulkit ehtivät levätä hetken ennen seuraavaa tulkkausvuo-

roaan. (Hynynen & Pyörre & Roslöf 2003, 60-61; Laine 2006, 161.) 
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Dennis Cokely on luonut prosessimallin tulkkauksesta sekä tulkkauksen virhe-

luokituksen. Prosessimallissa huomioidaan myös tilanteen kulttuuriset ja sosiaa-

liset elementit. Cokelyn mallista tulkki voi tunnistaa vahvuuksiaan ja heikkouksi-

aan. Prosessimalli rakentuu samanaikaisista osaprosesseista; sanoman vas-

taanottaminen, sanoman esikäsittely, sanoma lyhytaikaiseen muistiin, merkityk-

sen ymmärtäminen, vastaavuuden määritteleminen, sanoman muotoilu syntak-

sin tasolla ja sanoman tuottaminen. Prosessimallista voidaan myös katsoa, 

missä tulkkausprosessin kohdassa mahdolliset virheet tapahtuvat.(Cokely 1992, 

124-125, 177.) 

 

Cokelyn virheluokituksen sisältää kohdat poisjättö, lisääminen, korvautuminen, 

lähtökielen vaikutteet ja jokin muu epänormaali (Cokely 1992, 74). Tässä opin-

näytetyössä keskityn virheluokituksessa esiteltyihin lisäyksiin.  Lisäys tarkoittaa, 

että tulkkaukseen tulee non-manuualista, sanatasolla olevaa tai lauseen ym-

märrettävyyteen vaikuttavaa lisäystä. Non-manuaaliset lisäykset ovat ilmeitä tai 

eleitä, joita alkuperäisessä tekstissä ei ole. Leksikaaliset eli sanatasolla ilmene-

vät lisäykset ovat tulkin itse tulkkeeseen lisäämiä sanoja. Lauseen ymmärrettä-

vyyteen vaikuttavia lisäyksiä ei välttämättä lasketa virheeksi. Tulkki voi lisätä 

tulkkaukseen syy-seuraussuhdetta ilmaisevan sanan, jota lähdetekstissä ei ole, 

mutta tämän lisäyksen kautta asia on selkeämpi kohdekielellä. (Cokely 1992, 

80-82.) Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni selvitän, mitä lisäyksiä radio-

lähetyksen radiosoundi tuo tulkkaukseen, ja vastaukset pohjautuvat tähän teori-

aan.  

 

 

4.2 Etätulkkauksen piirteitä 

 

Tulkkauspalvelua voidaan tarjota myös etätulkkauksena. Etätulkkaustilanteessa 

tulkatun keskustelun osapuolet eivät ole samassa tilassa. Asiakas ottaa tietoko-

neen kautta yhteyden tulkkiin, joka on etätulkkausstudiossa. Studion kautta soi-

tetaan kolmannelle henkilölle tulkattu puhelu. Etätulkkausta voidaan käyttää 

myös tilanteessa, jossa kolmas osapuoli on asiakkaan luona ja he ottavat vi-

deoyhteyden tulkkiin. (Kela 2015.) Puhelintulkkauksessa tulkki tulkkaa viittoma-

kielisen ja kuulevan henkilön keskustelun puhelimen välityksellä. Tilanteessa 
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tulkin asiakkaat eivät näe toisiaan ja kaikki informaatio välittyy tulkin kautta. 

(Veitonen 2006, 254.) Teknologian kehitys on monipuolistanut etätulkkauksen 

mahdollisuuksia. Nykyään etätulkkaus voi toteutua myös mobiililaitteiden kautta 

mobiilitulkkauksena. Tällöin tulkki tulkkaa kuuron ja kolmannen henkilön kes-

kustelua reaaliajassa kannettavan tietokoneen, kämmentietokoneen (PDA), vi-

deopuhelimen tai muun liikuteltavan langattoman päätelaitteen kautta. (Veito-

nen 2006, 250; Niittyinperä 2009, 12-13.)  

 

Radio Kaamoksen lähetyksen tulkkauksessa oli yhteneviä piirteitä etätulkkauk-

seen. Kuten esimerkiksi puhelintulkkauksessa, radiolähetystä tulkatessa emme 

nähneet puhujia. Puhelintulkkauksessa tulkin täytyy tulkita puhujan äänensävyt 

vain auditiivisen tiedon varassa, mikä voi aiheuttaa epävarmuuden tunnetta tul-

kille. Pelkästään äänen perusteella tunteiden voimakkuuden arviointi voi olla 

haastavaa. (Marjanen & Tainio 2004, 29.) 

 

Kommunikaatio koostuu yleisesti sanoista (7%), äänestä (38%) ja kehonkielestä 

(55%). Tilanteessa jossa puhujaa ei nähdä, kuten puhelinkeskustelussa, kom-

munikointi tapahtuu äänen varassa ja koostuu sanoista (20%) ja äänestä (80%). 

(Marckwort 2007, 11-12.) Puhutussa viestissä täytyy keskittyä sanojen lisäksi 

myös siihen, kuinka asia sanotaan. Viestin tulkinnassa auttavat puhenopeus, 

tauotus, intonaatio, äänenkorkeus ja -voimakkuus. Nämä vaikuttavat siihen, 

mitä ajattelemme puhujasta ja kuinka tulkitsemme hänen puheensa. (Salo-Lee 

1998, 30.) Tulkkaamisessa, kuten myös kääntämisessä, ei voida keskittyä vain 

sanoihin, vaan on huomioitava kokonaisuus. Tulkattavien henkilöiden ilmeet, 

eleet ja kehonkieli antavat tulkille vihjeitä kokonaisuuden tulkkaamiseen. (Oitti-

nen 2007, 44.) Toinen tutkimuskysymykseni liittyy pelkästään auditiivisen tiedon 

varassa tulkkaamiseen, kun tulkki ei näe tulkattavaa puhujaa. Käsittelen näitä 

asioita luvussa kuusi, jossa esittelen ja analysoin tulokset. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Tutkimuskysymykset ja -menetelmät 

 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä pyritään luomaan uutta tietoa toiminnan kautta 

ja siitä kirjoitettavalla raportilla. Toiminnallinen työ luo aina jonkin konkreettisen 

tuotteen, esimerkiksi tapahtuman tai ohjeistuksen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 

51.) Tämän opinnäytetyön tuotteena oli Radio Kaamoksen lähetyksen tulkkaus 

suomalaiselle viittomakielelle. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa kerron 

työn etenemisestä sekä tutkimuskysymyksiin löytämistäni vastauksista. 

 

Molemmat tutkimuskysymykseni liittyvät tulkkaukseen, ja erityisesti radiolähe-

tyksen tulkkauksessa ilmenneisiin huomioihin.  

 

1) Mitä lisäyksiä radiolähetyksen radiosoundi tuo tulkkeeseen? 

 

2) Kuinka viittomakielelle tulkkaukseen vaikuttaa tulkin näköyhteyden puut-

tuminen tulkattavaan puhujaan?  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys alkoi muotoutua ollessani tulkkausharjoittelussa 

Turussa syksyllä 2014. Keskustelin erään tulkin kanssa radiolähetyksen tulk-

kaamisesta ja hän mainitsi, että kannattaa kiinnittää huomiota radioon kuuluvien 

elementtien tulkkaukseen, kuten mainoksiin. Radio on yleensä kuuroille tunte-

maton media eivätkä he ole tietoisia radion sisältämistä eri osioista, radiosoun-

dista. Tämä huomio kiinnosti minua ja halusin tutkia työssäni, kuinka tämä vai-

kuttaa tulkkauksessa. Radiosoundi on ääni-ilme, joka muodostuu radion koko 

äänimaailmasta. Radioääni on hyvin tärkeä, koska radiolähetys perustuu perin-

teisesti pelkästään ääneen. (Kujala & Lahti & Tamminen 1998, 37-38.)  

 

Toinen tutkimuskysymys löytyi radiolähetyksen tulkkauksen jälkeen, kun kävin 

tulkkausta läpi. Emme olleet ennalta pohtineet vaikuttaako tulkkaukseen se, että 

emme näe puhujia joita tulkkaamme. Myöhemmin huomasimme, että näköyh-
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teyden puuttuminen puhujaan vaikutti myös tulkkaukseen. Halusin lähteä selvit-

tämään kyseistä havaintoa enemmän työssäni. 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiin saan vastaukset toiminnallisuuden, ha-

vainnoinnin ja opinnäytetyöpäiväkirjan avulla sekä hyödyntämällä tähän raport-

tiin kirjoittamaani tietoperustaa. 

 

Toiminnallisuudesta tuli luonnollisesti työni tutkimusmenetelmä. Toiminnan ja 

kokemuksen kautta luotava tieto on hyvin tärkeää. Toiminnalisen työn kautta 

saadaan välineitä käytännön ja teorian yhdistämiseen. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 5, 7). Opinnäytetyöprosessin alusta asti halusin hankkia tietoa toiminnan 

kautta. Kun selvisi, että Oulun seudun ammattikorkeakoulu olisi kiinnostunut 

viittomakielelle tulkatusta radiolähetyksestä, lähdin mukaan projektiin.  

 

Havainnointi on yksi tieteellisen tutkimuksen perusmenetelmä. Sillä kerätään 

havaintoja tutkimuksessa joko luonnollisessa ympäristössä tai valvotuissa olo-

suhteissa. Luonnollisessa ympäristössä havainnoidessa etuna on se, että ha-

vainnot saadaan siinä kontekstissa, jossa ne ilmenevät. (Vilkka 2006, 37.) Käy-

tin tässä työssäni havainnointitapana osallistuvaa havainnointia. Siinä tutkija on 

itse mukana tutkimassaan yhteisössä tai toiminnassa (Vilkka 2006, 44). Ha-

vainnoin tulkkauksessa tapahtuneita tulkkausratkaisuja ja vuorovaikutuksen 

välittämistä sekä tulkkaustilanteessa että myöhemmin katsoessani tallennetta 

videolta.  

 

Pidin opinnäytetyön produktin suunnittelu- ja toteuttamisajalta opinnäytetyöpäi-

väkirjaa, joka toimii myös yhtenä tutkimusmenetelmänä. Opinnäytetyöpäiväkirja 

on kirjallinen dokumentti opinnäytetyöprosessin etenemisestä. Päiväkirjaan on 

hyvä merkitä ideoita, pohdintoja, työhön liittyvät keskustelut ja mahdollista läh-

dekirjallisuutta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19-22.) Opinnäytetyöprojekti alkoi jo 

tammikuussa 2014 ja produkti valmistui joulukuussa 2014. Kaiken lähes vuoden 

aikana tapahtuneet työn työstämisvaiheet olivat hyvä olla muistissa myöhem-

pää raportin kirjoittamista varten. 

 

 



 

 

22 
 

5.2 Produktin toteutus 

Opinnäytetyömme produktin idea ja toteutuksen suunnittelu alkoi tammikuussa 

2014. Idea sai alkunsa Radio Novan viittomakielelle tulkatuista lähetyksistä se-

kä opiskelijoiden ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Keskustelimme tammi-

kuussa Oulun seudun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijoiden kanssa, 

olisiko tällainen yhteistyö mahdollinen. Päätimme jo alussa toteuttaa produktin 

tulkkausosuuden yhdessä Noora Heikkilän kanssa ja kirjoittaa erilliset raportit 

aiheesta.  

Radio, jota tulkkasimme, oli journalismin opiskelijoiden toteuttama ja tuottama 

Radio Kaamos. Radio Kaamoksen lähetyksiä pystyi seuraamaan heidän inter-

net-sivuiltaan kolmen viikon ajan. Lähetyksiä oli joka arkipäivä 24.11.-

12.12.2014 kello 16-19. Lähetykset koostuivat aina kolmesta ohjelmaosuudes-

ta, jotka vaihtelivat hieman päivittäin. Esimerkiksi päivänä, jona tulkkasimme 

lähetyksen, ohjelmistossa olivat ohjelmat Hästäkki, Pumpulisyli ja Kulttuurikeh-

räämö. 

Keväällä pidimme muutamia palavereja opinnäytetyöhön liittyen. Keskustelim-

me Helmi Koukan sekä Tytti Koslosen kanssa, onko radiolähetyksen tulkkaami-

nen realistinen ja opinnäytetyöksi sopiva idea. Lisäksi meillä oli muutamia pala-

vereja journalismin opiskelijoiden kanssa. Helmi Koukka ehdotti meille, että ot-

taisimme yhteyttä radio Novan viittomakielisiä lähetyksiä tulkanneisiin tulkkeihin 

ja kyselisimme heiltä aiheesta. Löysimme verkosta tulkkien nimet ja laitoimme 

heille helmikuun alussa sähköpostiviestejä, voisivatko he vastata muutamiin 

kysymyksiimme. Lopulta saimme kolmelta tulkilta vastaukset kysymyksiimme. 

Kysyimme tulkeilta laulujen tulkkaamisesta, valmistautumisesta sekä miten he 

kokivat radiolähetyksen tulkkaamisen. Saamiemme vastausten avulla osasim-

me lähteä suunnittelemaan produktin toteutusta sekä orientoitua tulevaan radio-

lähetyksen tulkkaukseen.  

Helmikuussa pidimme myös etäpalaverin Ouluun Skypellä. Keskustelimme ra-

dion päätoimittajan kanssa, mitä odotuksia ja toiveita sekä meillä että Oulun 

opiskelijoilla oli lähetyksen tulkkauksen suhteen. Lisäksi olimme 22.5.2014 mu-

kana radion palaverissa Oulussa. Minä osallistuin tapaamiseen Skypen välityk-
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sellä ja Heikkilä oli paikalla Oulussa. Keskustelimme radion mahdollisesta tee-

masta ja sisällöstä sekä kohderyhmästä. Puhuimme myös alustavasti viittoma-

kielelle tulkatun päivän markkinoinnista. Ennen kesän alkua olimmekin saaneet 

sovittua tulkkauksen toteutumisesta sekä siitä, että tulkkaamme vain yhden päi-

vän lähetyksen. Päätimme tulkata vain yhden päivän radiolähetyksen, koska 

yksi lähetys kestää kolme tuntia. Tulkkaisimme radiolähetyksen kahdestaan ja 

koimme yhden päivän olevan meille sopivan pituinen projekti. 

Syksyllä 2014 aloitimme opinnäytetyön produktin suunnittelemisen ja tulkkauk-

seen valmistautumisen aktiivisesti. Heikkilä asui jo Oulussa ja hän olikin enem-

män yhteydessä journalismin opiskelijoihin. Hän oli mukana muutamissa pala-

vereissa sekä toimi yhteyshenkilönä radion kanssa työskentelevien opiskelijoi-

den kanssa.  

Alkusyksy kului pitkälti käytännön asioiden järjestelyssä. Sovimme, minkä päi-

vän lähetyksen tulkkaamme sekä mitä tiloja ja laitteita tulkkaus vaatii. Päätimme 

tulkata Radio Kaamoksen viimeisen lähetyksen 12.12.2014. Valitsimme viimei-

sen lähetyksen, koska siihen mennessä journalismin opiskelijat olisivat jo hyvin 

perillä radion pyörittämisestä. Tulkatun lähetyksen tuottaminen toisi kuitenkin 

lisäjännitystä ja uutta tekniikka kyseiseen lähetykseen. Viimeiseen lähetykseen 

mennessä kaikki perusasiat olisivat jo hallussa, joten niiden sujumista ei tarvitse 

jännittää. Lisäksi viittomakielelle tulkatun lähetyksen markkinoimiseen jäisi näin 

enemmän aikaa. Myös me saimme enemmän aikaa tulkkaukseen valmistautu-

miseen.  

Lokakuussa pidimme palaverin lehtori Hanna-Kaisa Turjan kanssa. Keskuste-

limme pääasiassa produktin raportoinnista, tietoperustasta, viittomakielelle tul-

katun päivän markkinoinnista ja mahdollisista tutkimuskysymyksistä. Sovimme 

myös ajankohdan tilaajapalaverille, jossa Turja toimisi Humanistisen ammatti-

korkeakoulun edustajana.   

Opinnäytetöidemme tilaajana toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja työ-

elämänohjaajina Jussi Haukkamaa ja Ari-Pekka Sirkiö. Pidimme tilaajapalaverin 

vasta 7.11.2014, koska opiskelijaradion oli saatava tuotantolupa ennen kuin 

palaveri voitiin järjestää. Palaveri pidettiin Skypen välityksellä. Paikalla Kuopi-
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ossa olivat minä, Heikkilä ja lehtorimme Hanna-Kaisa Turja ja Oulussa olivat 

tilaajamme sekä radion päätoimittaja Julia Sieppi ja tuottaja Anna-Maija Räihä. 

Tulkkauksemme kuvattaisiin Oulussa ammattikorkeakoulun studiossa, josta se 

streamattaisiin suorana lähetyksenä Radio Kaamoksen verkkosivuille. 

Streamauksella tarkoitetaan reaaliaikaisesti verkossa lähetettävää video- tai 

audiomateriaalia (Kuutti 2012, 182). Käytännön syistä tulkkasimme eri studios-

sa, kuin missä juontajat juonsivat radiota. Studio, jossa juontajat olivat, oli hyvin 

pieni, joten tulkkasimme viereisessä monimediastudiossa. Kuulimme radion 

suorana kaiuttimien kautta ja videokamera kuvasi meitä suoraan verkkosivuille. 

Istuimme studiossa vierekkäin sinisen verhon edessä ja meihin oli kohdistettu 

valaisimet, muuten huone oli pimeänä.  

Päätimme tulkata laulut ennen tulkattua lähetystä. Päädyimme tähän ratkai-

suun, koska kolmen tunnin yhtäjaksoinen tulkkaus olisi meille opiskelijoina hyvin 

raskasta. Tätä kautta saisimme lähetystä tulkatessa pieniä taukoja. Koska laulut 

tulkattiin ja tallennettiin etukäteen, ne täytyi liittää erikseen reaaliajassa lähetet-

tävään tulkkauksen streamiin. Tästä laulujen liittämisestä streamiin seuraisi pie-

ni viive videokuvan ja radiosta kuuluvan lähetyksen kanssa. Tuottaja ratkaisi 

tämän viiveen siten, että ennen kappaletta streamissa näkyi kirjoitettuna kappa-

leen esittäjä ja nimi. Kappaleen jälkeen videokuvassa näytettiin Radio Kaamok-

sen logo. Radiossa kappaletta ennen ja sen jälkeen lähetettiin jokin radion jing-

le. Näin saatiin tulkkauksen videokuva ja suora lähetys toimimaan yhteen.  

Lähetyksen tulkkaukseen viime hetken valmistelut teimme Oulussa, ammatti-

korkeakoulun tiloissa. Päivä ennen lähetystä 11.12.2014, olimme koko päivän 

koululla valmistautumassa. Kävimme läpi ennakkomateriaaleja ja mietimme 

tulkkausratkaisuja. Saimme tuolloin myös tulkatun päivän lähetyksen ajolistat 

(liite 1). Saimme jokaisen kolmen ohjelmaosion ajolistat, joiden pohjalta jaoim-

me tulkkausvuorot. Esimerkiksi Hästäkki ja Kulttuurikehräämö –

ohjelmaosuuksissa oli kaksi juontajaa. Sovimme etukäteen, että toinen meistä 

tulkkaa toista juontajaa ja toinen toista. Tällä pyrimme tuomaan tulkkaukseen 

selkeyttä ja jatkuvuutta. Tulkkauksen seuraajan olisi helpompi hahmottaa, kum-

pi juontajista on kulloinkin äänessä. Ajolistan avulla pystyimme jakamaan tulk-

kausvuorot suunnilleen puoliksi. Pyrimme siihen, että toinen tulkkaa aina koko-

naisuuden loppuun asti ennen seuraavaa tulkkausvuoron vaihtoa. Jos juontajia 
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oli kaksi, vuoronvaihto tapahtui luonnollisesti puhujan vaihtumisen mukaan. Ai-

na kun studiossa oli yksi juontaja, sovimme ennen tulkkauksen alkua, kumpi 

meistä tulkkaa minkäkin juonnon kokonaisuutena. Tulkkausta edeltävänä päi-

vänä 11.12. meitä myös haastateltiin Radio Kaamoksen Hästäkki-ohjelmassa 

tulevaan tulkkaukseen liittyen.  

Tulkkauspäivänä 12.12.2014 menimme ammattikorkeakoululle jo aamupäivästä 

jatkamaan valmistautumista. Kuuntelimme ennalta äänitettyjä juttuja ja harjoitte-

limme niiden tulkkausta. Pääsimme myös keskustelemaan juontajien kanssa 

päivän lähetyksen aiheista ja sisällöstä. Keskustelujen avulla pystyimme valmis-

tautumaan paremmin myös suoriin juontoihin. Kysyimme ennalta myös, mitä 

mahdollisia erisnimiä juonnoissa esiintyy. Erisnimet tulkataan usein sormiaak-

kosilla ja näiden ennakoiminen tuo sujuvuutta tulkkaukseen.  

Tulkkaustilanteessa meillä oli studiossa mukana ohjelmien ajolistat sekä ennak-

koon saamiamme tietoja juonnoista ja jutuista. Koska olimme tulkanneet laulut 

etukäteen, pystyimme aina kappaleiden aikana valmistautumaan seuraavaan 

tulkkausosuuteen. Näiden pienien taukojen aikana keskustelimme myös kes-

kenämme jo tulkatuista osuuksista, kuinka tulkkaus sujui omasta mielestä ja 

mitä jäi kenties vielä parannettavaksi.  

Tulkkauksen streamaaminen verkkoon oli radion vastuulla ja he valmistelivat 

sen toimimista ennen lähetystä. Valitettavasti streamauksessa oli ajoittain tekni-

siä ongelmia ja erityisesti alkulähetyksen videokuva pätki paljon.  

 

 

6 TULOSTEN ESITTELY JA ANALYYSI 

 

 

Tässä luvussa esittelen ja analysoin tutkimuskysymyksiäni ja niihin saamiani 

tuloksia. Hyödynnän tässä tietoperustaa ja produktin toteutuksen kautta saa-

maani tietoa. 
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6.1 Ensimmäinen tutkimuskysymys 

 

1) Mitä lisäyksiä radiolähetyksen radiosoundi tuo tulkkeeseen? 

 

Radiosoundi koostuu radion tarjonnasta, esimerkiksi puheesta, jingleistä, musii-

kista ja mainoksista. Radiosoundi luo radion äänimaailman, joka muodostaa 

radiolle ominaisen ääni-ilmeen, jonka kautta radio voi profiloitua. (Kujala & Lahti 

& Tamminen 1998, 37.) Näiden radiossa ilmenevien erilaisten ääni-ilmeiden 

välittäminen viittomakielelle tulkkauksessa nousi yhdeksi tutkimuskysymykseksi. 

Radio Kaamos oli blokkiradio ja lähetykset rakentuivat kolmesta ohjelmaosuu-

desta, jotka olivat viittomakielelle tulkattuna päivänä Hästäkki, Pumpulisyli ja 

Kulttuurikehräämö. Blokkiradion lähetys rakentuu itsenäisistä ohjelmaosuuksis-

ta (Kuutti 2012, 18). Liitteessä 1 on Hästäkki-ohjelman ajolista, josta näkyy 

kuinka kyseinen ohjelma etenee. Hästäkki-ohjelma alkoi ohjelman jinglellä, jon-

ka jälkeen oli alkujuonto. Juonnon jälkeen tuli jingle ja kappale. Ohjelma rytmit-

tyi siten, että ensin oli juonto tai etukäteen tallennettu juttu, jonka jälkeen tuli 

yksi radion jingleistä ennen kappaletta.  

 

Ensimmäinen huomio, jonka tein tähän tutkimuskysymykseen liittyen, liittyi radi-

ossa esiintyneisiin juttuihin. Etukäteen nauhoitettujen juttujen taustalle oli lisätty 

äänimaisema luomaan paikan tunnelmaa. Äänimaisemassa kuuluu kyseiselle 

paikalle tyypillisiä ääniä ja se voi toimia äänikerronnallisena elementtinä, joka 

auttaa kyseisen paikan tunnistamisessa (Kuutti 2012, 240). Valmistautuessa 

tulkkaukseen pohdimme, kuinka tuoda nämä taustaäänet esille tulkkauksessa, 

koska nämä äänet olivat mielestämme oleellista tietoa. Äänimaiseman avulla 

kuuntelijalle luotiin juttuun sopivaa tunnelmaa, ja halusimme välittää tämän 

myös tulkkausta seuraaville. Päädyimme tulkkausratkaisuun, jossa tukitulkki 

viittoo lyhyesti kuvaillen äänimaiseman. Pidimme kuvailun hyvin lyhyenä, jotta 

se ei häiritsisi tai veisi aikaa varsinaiselta tulkkaukselta.  

 

Esimerkiksi Pumpulisyli-ohjelmassa oli etukäteen tehty juttu, jossa käsiteltiin 

hirvenmetsästystä. Jutun taustalla kuului muutamassa kohdassa hirviporukkaan 

kuuluvien miesten keskustelua. Heidän keskustelunsa tarkkaa sisältö ei pysty 

saamaan lyhyestä pätkästä, mutta se loi selkeästi tunnelmaa tulevaan juttuun. 
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Jutun alussa oli pieni pätkä miesten keskustelua, jolla luotiin äänimaisemaa. Se 

kuului näin: ”[Mäntyvaaran Matin kanssa eksy tuohon Kiiminkijokivarteen. Pyö-

rähti maisemat kato siinä ihan nurinpäin nii Paavo sano et he käveli Matin kans-

sa siinne tuota jokivarteen et uskaltaiskohan hän sanoa et siinä virtas Kiiminki-

joki ihan väärään suuntaan]”. Kohdan sanoista saa selvää ja sitä olisi pystynyt 

tulkkaamaan viittomakielelle muutaman lauseen verran, lauseista olisi kuitenkin 

tullut hyvin irrallisia. Kuitenkaan tämän äänimaisemaan kuuluneen keskustelun 

sisältö ei ollut pääasia. Tällä keskustelupätkällä pyrittiin luomaan tunnelmaa, 

kuinka hirviporukan miehet keskustelevat hirvenmetsästyksestä. Ratkaisimme 

kyseisen kohdan niin, että toinen viittoi taustalta kuuluvan miesten keskustelua 

hirvenmetsästyksen sujumisesta (”TAUSTA-ÄÄNI MIEHET HIRVI METSÄSTÄÄ 

KESKUSTELLA KUINKA SUJUA KESKUSTELLA”). Myös muissa jutuissa, elo-

kuva-arvostelu ja mikro-possu, ilmenneissä äänimaisemissa teimme samanlai-

sen tulkkausratkaisun. Tukitulkki lisäsi tulkkaukseen lyhyen kuvailun taustalla 

olevista äänistä. Tekemämme lisäykset olivat hyvin lyhyitä ja tiiviitä, kuten hir-

venmetsästys esimerkistä huomaa. Näin lyhyistä kuvauksista äänimaiseman 

tunnelman välittyminen jää vähäiseksi. Äänimaisemaan eläytymällä ja vielä laa-

jemmalla kuvailulla tunnelman välittyminen olisi vielä selkeämpää.  

 

Toinen huomio, jonka tein liittyen radiossa esiintyvien äänien tulkkaukseen liittyi 

puhelinhaastattelujen tulkkaukseen. Kahdessa ennalta tehdyssä jutussa haas-

teltiin henkilöitä puhelimessa. Ensimmäinen puhelinhaastattelu käsitteli vuoden 

turhake –äänestystä ja toisessa haastateltiin Hollannin kirjeenvaihtajaa hyön-

teisravinnosta. Kun henkilön puhe kuuluu puhelimen kautta radiossa, tämä vai-

kuttaa ääneen selkeästi. Kuuntelija tietää jo pelkän äänen perusteella, että ky-

seessä on puhelinkeskustelu, eikä tätä tietoa ole välttämätöntä sanoa ääneen. 

Tämä äänestä kuuluva tieto, että henkilöä haastatellaan puhelimessa, pitää 

myös välittää viittomakielen tulkkausta seuraaville.  

 

Vuoden turhake –jutun alussa ei sanottu, että kyseessä on puhelinhaastattelu. 

Päätimme viittoa puhelimessa puhuvan henkilön puheenvuoron alkuun ”puheli-

messa” (”PUHELIN VASTAA”), jolla ilmaistiin että toinen henkilö ei ole studios-

sa vaan muualla. Hyönteisravintoa käsittelevän puhelinhaastattelun alussa mai-

nittiin, että nyt linjan päässä on Hollannin kirjeenvaihtaja. Tulkkasimme tämän-

kin kohdan, että nyt puhelimessa on Hollannin kirjeenvaihtaja (”ME NYT PUHE-
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LIN OS-1 HOLLANTI VAIHTAA-HENKILÖ”). Näillä tulkkausratkaisuilla juttujen 

alussa ilmaisimme tulkkausta seuraaville, että haastateltava henkilö on eri pai-

kassa, ja häneen ollaan yhteydessä puhelimella. Puhelinhaastattelujen tulk-

kaukseen liittyvät lisäykset olivat pieniä, mutta mielestäni riittäviä. Alkuun lisätyl-

lä ”puhelimassa” tarkennuksella tuotiin selkeästi ilmi haastattelujen luonne.  

 

Kolmas asia radiolähetyksessä, jonka tulkkaukseen teimme tulkkausratkaisuna 

lisäyksiä, olivat jinglet. Jingle on lyhyt asema- tai kanavatunnus, jolla pyritään 

erottumaan kilpailijoista (Kuutti 2012, 63). Radio Kaamoksella oli sekä ohjelmia 

että itse radiota mainostavia jinglejä. Tulkkauksen videokuvan streamauksen ja 

laulujen siihen liittämisen vuoksi syntyneen viiveen takia, jinglejä ei näkynyt 

tulkkauksessa kuin muutaman kerran. Tulkatussa lähetyksessä jinglejä oli 

yleensä vain ennen ja jälkeen kappaleen ja niiden aikana tulkkauksen vi-

deostreamissa näkyi alussa kappaleen nimi ja lopussa radion logo. Tästä syys-

tä emme juurikaan pohtineet tulkkausratkaisuja näille ohjelmientunnuksille. Kui-

tenkin aina uuden ohjelman alkaessa meidän täytyi tulkata myös jingle viittoma-

kielelle.  

 

Näiden ohjelmatunnusten tulkkauksessa päädyimme ratkaisuun, että viitoimme 

aina ohjelman nimen ja lisäsimme siihen tarkentavan viittoman OHJELMA. 

Esimerkiksi Pumpulisyli-ohjelman jinglen viitoimme OHJELMA PUMPULI-SYLI. 

Päädyimme tähän ratkaisuun, koska jos olisimme viittoneet vain ohjelman ni-

men, olisi se saattanut jäädä tulkkausta seuraaville hieman irralliseksi tiedoksi. 

Tämän pienen lisäyksen avulla toimme täsmennystä asiaan. Ohjelmien tunnus-

ten taustalla kuului myös erilaisia ääniä. Esimerkiksi Pumpulisyli-ohjelman jing-

len taustalla kuului tiukujen helinää ja ohjelman nimi sanottiin kuiskaten. Tätä 

taustalta kuuluvaa ääntä olisimme voineet pyrkiä kuvailemaan myös visuaali-

sesti. Olisi ollut hyvä, jos ohjelman nimen olisi viittonut tavallisesta viittomisesta 

eroavalla tyylillä, koska nimi sanottiin kuiskaten. Näiden eri äänien ja ohjelman 

nimen ilmaisun esiin tuominen tulkkauksessa olisi välittänyt paremmin äänimaa-

ilman tyyliä tulkkausta seuraaville.  

 

Näissä esimerkeissä tehdyt lisäyksen pohjautuvat Cokelyn virheluokitukseen 

kuuluvan lisäys kohtaan. Lisäys voi olla lauseen ymmärrettävyyteen vaikuttava, 

ja tällaista lisäystä ei aina lasketa virheeksi. (Cokely 1992, 80-81.) Sekä puhe-
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linhaastatteluun että taustaäänien ja äänimaisemaan liittyvillä lisäyksillä pyrittiin 

tuomaan viittomakielistä tulkkausta seuraaville tietoa puheen lisäksi kuuluvista, 

radioon liittyvistä, äänistä. Jingleihin liittyvät lisäykset toimivat erityisesti tarken-

nuksina. Lisäykset toimivat selittävinä ja niiden tavoitteena oli parantaa tulk-

kauksen ymmärrettävyyttä.  

 

 

6.2 Toinen tutkimuskysymys 

 

2) Kuinka viittomakielelle tulkkaukseen vaikuttaa tulkin näköyhteyden puut-

tuminen tulkattavaan puhujaan?  

 

Radiolähetyksen tulkkaustilanteessa olimme eri huoneessa kuin radion juonta-

jat. Kuulimme heidän puheensa kaiuttimien kautta, mutta emme nähneet juonta-

jia. Tämän näköyhteyden puuttumisen tuomat haasteet havaitsin sekä tulkkauk-

sen aikana että myöhemmin käydessäni tulkkausta läpi videolta.   

 

Ensimmäinen huomioni siitä, kuinka tulkkaukseen vaikuttaa se, että tulkki ei näe 

tulkattavaa puhujaa, oli tämän vaikutus kuvailuun. Radiolähetyksen tulkkaus oli 

samantyylinen tilanne, kuin jotkin etätulkkaustilanteet. Esimerkiksi puhelintulk-

kaustilanteessa tulkki ei näe puhelimessa puhuvaa henkilöä, ja joutuu teke-

mään tulkkausratkaisut kuulemansa mukaan (Marjanen & Tainio 2004, 29). Ra-

diolähetystä tulkatessamme emme nähneet tulkattavien puhujien ilmeitä ja ole-

musta, vaan saimme kaiken informaation auditiivisesti. Pelkkää ääntä kuunte-

lemalla saa paljon informaatiota, mutta tämän informaation välittäminen visuaa-

lisesti vaikeutuu näköyhteyden puuttuessa. Tällaisessa tilanteessa olisi ollut 

apua mielikuvamallin käytöstä. Tulkin on ensin ymmärrettävä suomenkielisen 

viestin merkitys syvätasolla, jonka jälkeen hän voi luoda asiasta visuaalisen 

mielikuvan. Mielikuvan avulla tulkki luo mieleensä kuvan saamansa viestin mer-

kityksestä ja asioiden välisistä suhteista. (Nisula 2012, 9). Tämän tulkkausstra-

tegian merkitys korostui radiolähetyksen kaltaisessa tulkkaustilanteessa, jossa 

tulkattavaa puhujaa ei näe.  
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Esimerkiksi Hästäkki-ohjelmassa juontajat maistoivat jättijauhomatoja. Tämän 

kohdan äänimaiseman kuvailun koin varsin vaativana. Juontajien matojen syö-

miskokemuksesta sai hyvän kuvan pelkästään kuuntelemalla. Tämän kuuntelu-

kokemuksen muuttaminen visuaaliseksi kuvailuksi pelkän äänen perusteella oli 

kuitenkin vaativaa. Auditiivisesta lähtötekstistä täytyisi muodostaa ensin mieli-

kuva, jonka pohjalta lähtee rakentamaan visuaalista vastinetta. Viittomakieliset 

ymmärtävät maailmaa ja todellisuutta visuaalisesti (Jokinen 2000). Koska tulk-

kauksen kohderyhmänä ovat viittomakieliset ja käytettävä kieli on visuaalinen, 

tulisi tulkkauksessa pyrkiä luomaan äänimaailmaa kuvaava ja vastaava visuaa-

linen ilmaisu.  

 

Toinen huomio, jonka tein tähän tutkimuskysymykseen liittyen, oli näköyhteyden 

puuttumisen vaikutus paritulkkaukseen. Studiossa olevien henkilöiden määrä 

vaihteli jonkin verran. Aina kun studiossa oli kaksi juontajaa, olimme päättäneet 

ennalta, kumpi tulkkaa kumpaa. Kommunikaatio koostuu äänestä, sanoista ja 

kehonkielestä, joista kehonkielellä on suuri vaikutus kommunikaatioon (Marck-

wort 2007, 11). Lisäksi tulkki hyödyntää tulkattavien ilmeitä, eleitä ja kehonkieltä 

tehdessään tulkkausratkaisuja (Oittinen 2007, 44). Jos olisimme nähneet juon-

tajat, olisimme voineet ennakoida tulevan puheenvuoronvaihdon myös heidän 

olemuksestaan ja kehonkielestään. Äänestä ja lauseista saa vihjeitä, milloin 

vuoro vaihtuu, mutta vihjeen saa mahdollisesti melko myöhään. Puhujien nä-

keminen tässä tilanteessa olisi voinut tuoda lisää sujuvuutta paritulkkaukseen ja 

tulkkausvuorojen vaihtoon.  

 

Juontajat puhuivat pääasiassa vuorotellen, mikä helpotti tulkkausta huomatta-

vasti. Kuitenkin aina välillä niin sanottu kuunteleva juontaja saattoi naurahtaa, 

hymähtää tai muunlaisella äännähdyksellä kommentoida äänessä olevan juon-

tajan juttua. Koin tämän pienen välikommentin lisäämisen tulkkaukseen haasta-

vana. Toisen tulkatessa asiakokonaisuutta tuntui vaikealta lisätä väliin tulke 

näistä pienistä äännähdyksistä. Tällainen lisäys ei olisi keskeyttänyt aktiivitulkin 

tulketta tai välttämättä häirinnyt tulkkausta seuraavaa henkilöä. Lisäys olisi voi-

nut tuoda tulkkeeseen käsityksen juontajien välisestä vuorovaikutuksesta.  

 

Radiolähetyksen loppupuolella studiossa kävi puhumassa lähes kaikki radion 

juontajat. Puhujat vaihtuivat nopealla tahdilla ja tämä lisäsi tulkkaukseen haas-
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tetta. Emme nähneet milloin juontajaksi vaihtui uusi henkilö, josta seurasi muu-

tama sekaannus, kumpi tulkkaa nyt ja ketä. Lisäksi studiossa oli välillä puhu-

massa jopa neljä ihmistä samaan aikaan. Ajoittain oli vaikeaa välittää tulkkees-

sa, kuka juontaja on äänessä. Emme tunteneet kaikkia radion juontajia entuu-

destaan, joten emme tunnistaneet aina pelkän äänen perusteella kuka puhui. 

Emme myöskään ehtineet lisätä tulkkeeseen äänen pohjalta esimerkiksi henki-

lön nimeä tai muuta selventävää lisäystä. Jos olisimme tienneet ennalta tar-

kemmin, kuka puhuu kulloinkin tai nähneet vuoronvaihdon, olisimme voineet 

lisätä tulkkeeseen tietoja puhujasta.  

 

Kolmannen huomion tutkimuskysymykseen liittyen tein äänensävyjen tulkkauk-

sesta. Tulkkausta seuraavat eivät myöskään nähneet juontajia, joten he eivät 

voineet saada heidän olemuksestaan vihjeitä sanoman tyylistä. Tulkkaamisessa 

täytyy keskittyä sanojen lisäksi kokonaisuuteen, tulkattavan ilmeet ja kehonkieli 

vaikuttavat myös viestiin (Oittinen 2007, 44). Pelkän viestin välittäminen ei riitä 

vaan tulkkeeseen on saatava myös kaikki äänensävyt ja puhetyylit. Puheno-

peus, intonaatio, äänenkorkeus ja –voimakkuus sekä tauotus antavat kuunteli-

jalle vihjeitä, kuinka puhujan sanoma pitäisi tulkita (Salo-Lee 1998, 30). Koska 

emme nähneet puhujien ilmeitä ja eleitä, meidän täytyi tulkita viestin merkitys ja 

tyyli äänen perusteella. Tässä oli vaarana esimerkiksi se, että tulkki ei huomaisi 

viestin ironisuutta. Jos tulkkeesta puuttuu ironia, myös viestin sisältö vääristyy. 

Tulkin onkin siedettävä epävarmuutta sen suhteen, onko hän tulkinnut kuule-

mansa viestin sävyt oikein (Marjanen & Tainio 2004, 29). Näiden auditiivisesti 

saatavien viestien muuttaminen visuaaliseksi viittomakieleksi helpottuisi, jos 

tulkki näkisi puhujat. Lisäksi se, että tulkkausta seuraavat eivät näe juontajia 

ollenkaan voi vaikuttaa heikentävästi heidän ajatuksiinsa tulkkauksen laadusta. 

Puhujat saattavat puhua päällekkäin, sanoa sanoja tai lauseita väärin tai muu-

ten tehdä virheitä puheessaan. Tulkin täytyisi osata välittää nämä tiedot tulk-

keessa siten, että vastaanottaja tietää puhujan esimerkiksi tehneen virheen eikä 

tulkin. Tämä tuo paljon haastetta tulkkaukseen.  

 

Näköyhteyden puuttuminen juontajiin vaikutti tulkkiopiskelijan näkökulmasta 

eniten runsasta visuaalista kuvailua vaativiin tulkkaustilanteisiin, äänensävyjen 

tulkkaukseen sekä parityöskentelyyn. Koin haastavaksi mielikuvamallin luomi-

sen pelkän auditiivisen lähtötekstin varassa. Juontajan ilmeiden ja reaktioiden 
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näkeminen olisi helpottanut visuaalisen kuvailun tuottamista. Pelkän äänenva-

rassa tulkkaaminen toi minulle tulkkina epävarmuuden tunteen siitä, että tulk-

kaanko oikein kuulemani äänensävyt? Puhujan ilmeistä ja olemuksesta olisi 

tässäkin saanut tarvittavaa vahvistusta äänensävyille ja tätä kautta varmuutta 

tulkkeen oikeellisuudelle. Näköyhteys puhujaan olisi myös sujuvoittanut pari-

työskentelyä. Puhujan näkeminen toisi sujuvuutta tulkkaukseen sekä varmuutta 

tulkkeen tuottamiseen aiemmin mainittujen esimerkkien kaltaisissa tilanteissa.  

 

 

7 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön produktin tavoitteena oli tarjota tilaajalle tietoa viittoma-

kielisistä sekä uusi kohderyhmä heidän opiskelijaradiolleen. Lisäksi tavoitteena 

oli tarjota viittomakielisille esteetön pääsy radiomediaan yhtenä päivänä tulk-

kauksen kautta. Mielestäni tavoitteet olivat realistiset ja saavutettavissa. Tämän 

työn produktin kautta ne toteutuivatkin mielestäni hyvin. Tilaaja sai avullamme 

uutta tietoa viittomakielisistä sekä lisänäkyvyyttä radiolleen. Radiotkin kilpailevat 

kuuntelijoista ja on tärkeää erottua muista radioista (Kujala & Lahti & Tamminen 

1998, 17). Toimittajien mukaan päivänä, jolloin tulkkasimme radiolähetyksen, 

radio saavutti kuuntelija- ja katselijaennätyksensä. Tavoite tarjota tilaajalle 

markkinointietu ja lisänäkyvyyttä tulkatulla lähetyksellä onnistui. Lisäksi yksi ra-

dion juontajista sai viittomakielelle tulkatusta lähetyksestä aiheen opinnäytetyöl-

leen.  

 

Radiolähetyksen tulkkaus lähetettiin verkossa suorana, jolloin se oli katseltavis-

sa kaikkialla, missä on internetyhteys. Tämä lisäsi tulkkauksen saavutettavuutta 

ja esteettömyyttä, koska tulkkauksen seuraaminen ei ollut tulkkauspaikkaan 

sidottua. Valitettavasti lähetyksen internettiin streamauksessa oli varsinkin aluk-

si ongelmia ja videokuva pätki. Emme osaa sanoa, kuinka monta viittomakielis-

tä henkilöä seurasi tulkkausta. Asiaa olisi voinut selvittää kyselyllä, mutta ai-

kamme ei riittänyt asian kartoittamiseen tämän opinnäytetyön rajoissa. Tehok-

kaamman markkinoinnin kautta olisimme voineet tavoittaa mahdollisesti vielä 

suuremman viittomakielisen yleisön, ja tarjota näin laajemmalle joukolle saavu-

tettavan ja esteettömän, viittomakielelle tulkatun radiolähetyksen. Tietotekniikan 
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toiminnan varmistamisella etukäteen voitaisiin myös ennakoida mahdolliset tek-

niset ongelmat ennen lähetyksen streamausta. Kaikkea ei kuitenkaan voida en-

nakoida ja inhimillisiä erehdyksiä tapahtuu.   

 

Kirjallisessa osuudessa selvitän vastauksia tutkimuskysymyksiin, jotka ovat: 

mitä lisäyksiä radiolähetyksen radiosoundi tuo tulkkeeseen ja kuinka viittoma-

kielelle tulkkaukseen vaikuttaa tulkin näköyhteyden puuttuminen tulkattavaan 

puhujaan? Tutkimusmenetelminä käytin toiminnallisuutta, havainnointia ja opin-

näytetyöpäiväkirjaa. Tietoperustan ja opinnäytetyön toiminnallisen osuuden 

avulla sain käsityksen, millaista on tulkata radiolähetystä viittomakielelle. Radio-

lähetyksen tulkkaus viittomakielelle on vielä harvinaista, eikä suoraan siihen 

liittyvää faktatietoa ole juurikaan tarjolla. Tulkkausta suunnitellessa ja siihen 

valmistautuessa sovelsimme jo olemassa olevaa tulkkausalan tietoa sekä kes-

kustelimme mahdollisista tilanteista ja niiden ratkaisuista. Olimme myös aktiivi-

sesti yhteydessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoihin läpi tulk-

kaukseen valmistautumisen.  

 

Eri radioilla on omanlaisensa radiosoundi. Radiosoundi on radion ääni-ilme, 

joka koostuu radion äänimaailmasta (Kujala & Lahti & Tamminen 1998, 37).  

Radiomedia ei ole välttämättä kuuroille entuudestaan tuttu, ja siihen sisältyvät 

asiat, kuten mainokset ja jinglet, ovat heille uusia asioita. Halusin lähteä selvit-

tämään tätä asiaa työssäni, ja radiolähetyksen tulkkauksen kautta sain asiasta 

tietoa. Erityisesti lisäysten avulla pystyimme välittämään radiosoundin osioita 

viittomakielelle tulkkauksessa. Cokelyn virheluokituksen yhtenä osana ovat li-

säykset, joilla tarkoitetaan non-manuaalista, sanatasolla olevaa tai lauseen 

ymmärrettävyyteen vaikuttavaa lisäystä (Cokely 1992, 80-82). Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni saamieni tulosten mukaan lisäykset ovat tarvittavia ra-

diosoundin välittämisessä viittomakielelle. Lisäysten avulla huomioitiin myös se, 

että radiomedia ja siihen kuuluvat asiat voivat olla viittomakielisille uusia. Li-

säykset toimivat tarkentavina ja ymmärrettävyyttä parantavina tekijöinä.  

 

Viittomakielet ovat visuaalisesti vastaanotettavia kieliä, joissa viesti tuotetaan 

käsillä ja vartalolla (Jantunen 2003, 21). Viittomakielen visuaalisuuden kannalta 

on tärkeää muuttaa auditiivisesti vastaanotettu tieto visuaaliseksi viestiksi. Toi-

seen tutkimuskysymykseeni vastatessani huomasin kuinka tärkeää on, että 
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tulkki näkee tulkattavan puhujan. Näköyhteyden avulla tulkki saa äänensävyjen 

tueksi puhujan ilmeet ja eleet, mikä helpottaa viestin tulkkaamista viittomakielel-

le. Näköyhteys helpottaa myös paritulkkauksen sujuvuutta. Aiemmin en ollut 

ajatellut kuinka tärkeää on nähdä puhuva henkilö, jota tulkataan viittomakielelle. 

Tämän työn produktin kautta asian tärkeys nousi esiin ja on sovellettavissa 

myös muihin tilanteisiin, joissa tulkki ei näe puhujaa.  

 

Tulkkaustilanne on aina kertaluontoinen ja siinä tuotettu tulkkaus on ensimmäi-

nen ja viimeinen tuotos alkuperäisestä viestistä. (Pöchhacker 2004, 10.) Tulk-

kaustilanteessa tapahtui myös virheitä, jotka olisin halunnut korjata. Tulkkaus 

tapahtuu kuitenkin aina hetkessä ja siinä tapahtuvat virheet on hyväksyttävä. 

Tulkkaukseen voisi aina valmistautua enemmän, mutta on myös osattava vetää 

raja siihen, milloin valmistautuminen on riittävää. Jos tulkkaisin uudestaan ra-

diolähetyksen viittomakielelle, sijoittuisin niin, että näkisin tulkattavat puhujat. 

Perehtyisin myös etukäteen radiossa kuuluviin jingleihin ja miettisin niille visu-

aalisia tulkkausratkaisuja.  

 

Tämän opinnäytetyön produkti sekä kirjallinen raportti ovat merkityksellisiä tulk-

kausalalle. Radiolähetyksen tulkkausta viittomakielelle ei ole vielä tutkittu. Tule-

vaisuudessa radiolähetysten tulkkaukset voivat yleistyä ja aihetta on hyvä alkaa 

vähitellen tutkimaan. Verkon merkitys radion kuuntelussa kasvaa jatkuvasti, 

radiokanavat ovat internetin kautta helposti saavutettavissa ja verkosta löytyy 

radion kuuntelemisen lisäksi myös muuta materiaalia (Radiomedia 2015b). Ra-

diomedian monipuolistumisen ja verkkoon siirtymisen kautta myös viittomakieli-

sen kohderyhmän tavoittaminen tulee ajankohtaiseksi. Oppilaitosten yhteistyön 

kautta myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon yksikkö 

hyötyi erityisesti työn produktista. Journalismin opiskelijat pääsivät tuottamaan 

tavallisesta poikkeavaa radiolähetystä sekä saivat kokemusta yhteistyöstä tulk-

kien kanssa. Tulevaisuudessa he voivat hyötyä siitä, että ovat olleet mukana 

tekemässä hieman erikoisempaa radiolähetystä. 

 

Työ on suunnattu pääasiassa viittomakielentulkeille ja tulkkiopiskelijoille sekä 

kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lähestyn radiolähetystä viittomakielen tulk-

kauksen näkökulmasta, ja tutkielmani kautta saatuja tuloksia voidaan mahdolli-

sesti soveltaa myös muunlaisiin tulkkaustilanteisiin. Esimerkiksi tilanteisiin, jois-
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sa tulkki ei näe tulkattavaa puhujaa tai tulkattava aihe vaatii lisäyksiä tarkenta-

maan tai selventämään viestiä. Tulevaisuudessa, jos tulkki saa toimeksiannoksi 

radiolähetyksen tulkkauksen, voi hän tilaukseen valmistautuessa tutustua tähän 

opinnäytetyöhön ja saada vinkkejä tulevaan tulkkaustilanteeseen. Opinnäyte-

työni kirjallisen osion tutkimustuloksien luotettavuuteen ja yleistettävyyteen on 

suhtauduttava kriittisesti. Tulokset pohjautuvat tietoperustan lisäksi omiin koke-

muksiini ja havaintoihini, joten kriittisyyttä ei voi unohtaa. Lisäksi tämän toimin-

nallisen opinnäytetyön tavoitteena ei ollut laaja yleistettävyys vaan produktin, eli 

radiolähetyksen tulkkauksen, tuottaminen. Kuitenkin kuten aiemmin kirjoitan, voi 

raportistani hyötyä esimerkiksi radiolähetyksen tai johonkin muuhun tulkkauk-

seen valmistauduttaessa.  

  

Idea radiolähetyksen tulkkauksesta opinnäytetyönä syntyi tammikuussa 2014.  

Halusimme molemmat Noora Heikkilän kanssa tehdä toiminnallisen opinnäyte-

työn, ja kun mahdollisuus radiolähetyksen tulkkaamiseen ilmeni, päätimme läh-

teä toteuttamaan tulkkausta. Päätimme jo alussa Heikkilän kanssa, että toteu-

tamme tulkkauksen ja siihen liittyvät ennakkovalmistautumiset yhdessä ja kirjoi-

tamme raportit erikseen. Tulkkaus olisi sen verran pitkä ja vaatisi paljon ennak-

kovalmistautumista, että se vaati kahden henkilön työpanoksen. Tiedostimme jo 

opinnäytetyöprojektin alussa, että olemme kirjoittajina erilaisia ja tiesimme, että 

erilisten raporttien kirjoittaminen olisi meille paras ratkaisu. Tämä oli hyvä rat-

kaisu ja voin suositella muillekin produktin toteutusta yhdessä, ja erillisten ra-

porttien kirjoittamista. Tällä tavalla alalle saadaan myös enemmän tutkimustu-

loksia, kun aihetta lähestytään kahdessa raportissa. Työnjako oli läpi produktin 

suunnittelun ja tuottamisen hyvin tasainen ja luonnollinen. Keskustelimme pal-

jon keskenämme suunnitelmista ja tehtävistä asioista. Yhteistyömme opinnäyte-

työn produktin osalta sujui kaiken kaikkiaan hyvin.  

 

Radiolähetyksen tulkkausta suomalaiselle viittomakielelle ei ole vielä tutkittu 

laajasti, joten aiheesta löytyy paljon jatkotutkimusmahdollisuuksia. Radiolähe-

tykseen kuuluvien erityispiirteiden, kuten studiossa tapahtuvan tulkkaustilanteen 

ja siinä käytettävän tekniikan vaikutukset tulkkaukseen voisi tarjota tulevia tut-

kimusaiheita. Olisi myös mielenkiintoista kartoittaa viittomakielisten mielipiteitä 

tulkatusta radiolähetyksestä ja sen tarpeellisuudesta.  
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Liite 2 Radiolähetyksen tulkkaus, puheosuudet: DVD 

 


