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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kerätä käyttäjäkokemuksia Skype–tulkkauk-
sesta. Tarkastelun kohteena on käytettävyys, toimivuus ja hyödynnettävyys. Li-
säksi selvitetään Skype–tulkkauksen ja puhelintulkkauksen eroja ja vertaillaan 
näitä kahta tulkin näkökulmasta. Tarkoituksena on myös selvittää, millaisia on-
gelmia Skype–tulkkauksessa tulee esille ja kehittää niiden pohjalta ratkaisuja. 
Skype–ohjelman käyttäminen on uusi ilmiö etätulkkauksessa, ja aihetta ei ole tut-
kittu tähän mennessä  

Tutkimus on tehty yhteistyössä Semantix Finland oy:n kanssa. Olen rajannut 
työni tarkastelemaan neljää Semantixin In-house tulkkia, jotka käyttävät Skypeä 
Aineisto koostuu In-house tulkkauspalvelun tulkkien haastatteluista. Haastattelut 
ovat suoritettu Semantixin pääkonttorilla. Haastatteluihin on osallistunut neljä 
tulkkia ja heillä on lähdekielinä ollut yhteensä kaksi eri kieltä: arabia ja dari. Eli 
kaksi neljästä on kääntänyt samaa kieltä. 

Haastattelumenetelmä on puolistrukturoitu eli teemahaastattelu. Teemahaastat-
telussa valitut teemat olivat Skype–tulkkaukseen suhtautuminen, Skype–tulk-
kauksen vahvuudet ja heikkoudet sekä kehitysehdotukset. Tutkimuksen analyy-
simenetelmänä on ollut aineistolähtöinen sisällönanalyysi tulkkien henkilökohtai-
sista kokemuksista. Tulkeilla on työkokemusta 1–2 vuotta. Haastattelut nauhoi-
tettiin ja myöhemmin niistä litteroitiin kokonaisia tekstejä. Litterointien pohjalta 
tehtiin opinnäytetyön analyysi. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että Skype–tulkkaukset ovat käyttäjäkokemuksiltaan 
miellyttävämpiä verrattuna perinteisempään puhelintulkkaukseen. Tulkki kokee 
olevansa paremmin läsnä. Lisäksi asiakkaiden eleiden näkeminen ja katsekon-
takti parantaa tulkkien kokemusten mukaan tulkkauksen laatua. Skype–tulkkaus-
ten suurimpina ongelmina pidetään teknisiä ongelmia ja huonoa yhteyttä. Lisäksi 
merkittävänä erona puhelintulkkaukseen oli tulkin ulkoisen olemuksen ja ympä-
ristön tärkeys Skype-videotulkkauksessa.  
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mus    



ABSTRACT 

 
Homil, Kwestan. Skype interpreting from the point of view of interpreters of Se-
mantix in-house language service. Autumn 2017. 31 p. Diaconia University of 
Applied Science. Degree Program in Community Interpreting. Degree title: Inter-
preter 

 
The aim of this study was to collect user experiences on Skype-mediated inter-
pretation. The main focus is on usability, functionality and applicability. In addi-
tion, the differences between Skype-interpretation and telephone interpretation 
are investigated in general and also from the point of view of the interpreter. The 
purpose was also to figure out the kinds of problems related to Skye-interpreta-
tion and developing solutions based on those user experiences. The utilization of 

the Skype programme is a new phenomenon in remote interpreting. 

The investigation was made in collaboration with Semantix Finland Oy. The data 
is from the interviews of interpreters working for In-House interpreter service. The 
interviews were completed in the main office of Semantix. There were 4 interpret-
ers who took part in this study, of which two had the same source language and 
there were 2 source languages in total, Arabic and Dari. 

The interviewing method was a semi-structured interview. Data-driven content 
analysis was made based on the subjective experiences of the interpreters. The 
interpreters had a work experience of 1-2 years. The interviews were recorded 
and then transcribed into a full text which the study analysis is based on. 

The research results show that Skype interpretations are more pleasurable for 
the interpreters when compared to telephone interpretation. The interpreters ex-
perience themselves more present with their clients. Also seeing the facial ex-
pressions of the clients improves the quality of the interpretation based on their 
experience. The challenges related to Skype interpretations were related to tech-
nical difficulties and bad connection. Also a significant difference to telephone 
interpretation was considered to be the importance of the outward appearance of 
the interpreter and the surrounding environment during the interpretation. 

 

 

Key words: telephone interpreting, Skype interpreting, community interpreting, 
qualitative research 

 

 

 

 

 



 کورتە

 زارەکی وەرگێری خزمەتگوزاری یەکەی  وەرگێری چوار ڕوانگەی لە سکایپ بە وەرگێری کوێستان. هۆمل،

house-In. زارەکی وەرگێڕانی بواری دیاکۆنیا، پیشەییەکانی زانستە زانکۆی .الپەڕە ١٣ .٢٠١٧ پاییزی، 

 زارەکی وەرگێڕی

 

 ئەو ن.هێند بەکار سکایپ وەرگێری بۆ کە کاربەرانەیە ئەو ئەزمونەکانی کۆکردنەوەی کۆتانامەیە ئەم ئامانجی

 ێریوەرگ نێوان جیاوازی هەروەها بوون. کەڵک بە شیاوی، کارایی، لە: بریتین ەسەنگێندرێندهەڵ بابەتانەی

 ێروانینیت سۆنگەی لە دەکرێن بەراورد یەکەوە بە جۆرە دوو ئەم و ەکرێتەوەد روون تەلەفۆن و سکایپ بە زارەکی

 بە زارەکی وەرگێری کە کێشانەیە ئەو کردنی ئاشکرا کۆتانامەیە لەم مەبەست هەروەها زارەکیەوە. وەرگێری

 بۆ سکایپ لە وەرگرتن سوود کێشەکان. بنەمای سەر لە بۆیان چارەسەری دیتنەوەی و بێتدە روبەرویان سکایپ

  نەکراوە. بۆ  دا لەبارەی لێکۆلینەوەی ئێستاکە وهەتا نوێیە دیاردەیەکی زارەکی وەرگێری

 وئە گەڵ لە دیمانە لە لێکۆڵینەوەکە مادەی اوە.در ئەنجام Semantix شەریکەی هاوکاری بە لێکۆلینەوە ئەم

 نوسینگەی لە دیمانەکە کۆکراوەتەوە. ەکەند ئیش ouseh-In خزمەتگوزاری کەرتی لە زارەکیانەی وەرگێرە

 ودو وەرگێریان زمانی کە کردوە بەشداریان وەرگێر چوار دیمانەکەدا لە چووە. بەڕێوە Semantix سەرەکی

  بوون. زمان عەرەبی تریان دوی و زمان دەری  چواروەرگێرەکە لە دوو واتا بووە. جیاواز زمانی

 هەڵوێست وەک بابەتەکانی ئەم دیمانەکەدا لە واتا بووە. بابەتی دیمانەی دیمانەکەدا، لە بەکارهێنراو پرۆسەی

 ێ.ەکرد لێ باسی سکایپ کردنی گەشە بۆ پێشنیارەکان و الوازەکان و بەهێزەکان خاڵە سکایپ، بە بەرانبەر

 تەوە.ەکرێد شی هاتووە وەرگێرەکان ئەزمونی پێی بە مادانەی ەوئ کۆی لە لێکۆڵینەوەکە کردنەوەی شی شێوازی

 وسیمەوە.ن دوایی و کردوە تۆمار دیمانەکەم دەنگی  هەیە. وەرگێریان کاری ئەزمونی ساڵ دوو تا یەک وەرگێرەکان

 کردوە. پێ دەست کۆتانامەکە شیکردنەوەی دیمانەکە نوسراوەی پێی بە

 لە ردبەراو بە خۆشترە سکایپ بە وەرگێری بەکارهینەران، ئەزمونی پێی بە کە دەرکەوت، دا لێکۆلینەوەکە لە

 پێی ەب ئەوەش سەرەرای وەرگێران. کاتی لە ەکاتد باشتر بەشداری بە هەست وەرگێر تەلەفۆن. بە وەرگێری گەڵ

 شتربا وەرگێرانەکە چۆنیەتی دەکات، بۆ وەرگێری کەسەی ئەو کردنی سەیر و جوڵە دیتنی بە وەرگێر ئەزمونی

 هەروەها پەیوەندییە. خەراپی و تەکنیکی کێشەی سکایپ بە زارەکی وەرگێری کێشەی گەورەترین ەبێ.د

 کجل شێوەی بە دان سەرنج تەلەفۆن بە وەرگێری گەڵ لە هەیەتی سکایپ بە وەرگێری کە سەرەکی جیاوازیەکی

  .دا پسکای بە وەرگێری لە دەوروبەرە و بەرگ و

 

 

 



SISÄLTÖ 

 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 6 

2 OPINNÄYTETYÖN KESKEISET KÄSITTEET ................................................. 8 

2.1 Tulkkaus ................................................................................................ 8 

2.2 Simultaanitulkkaus ................................................................................. 8 

2.3 Konsekutiivitulkkaus............................................................................... 9 

2.4 Kuiskaustulkkaus ................................................................................... 9 

2.5 Asioimistulkkaus .................................................................................. 10 

2.6 Konferenssitulkkaus ............................................................................. 11 

2.7 Etätulkkaus .......................................................................................... 11 

2.8 Skype –tulkkaus ................................................................................... 12 

2.9 In-house tulkkauspalvelu ..................................................................... 13 

2.10 Puhelintulkkaus .................................................................................. 14 

3 ASIOIMISTULKKAUS SUOMESSA ............................................................... 15 

3.1 Asioimistulkkaus koulutus Suomessa .................................................. 15 

3.2 Asioimistulkkauspalvelujärjestelmä suomessa .................................... 16 

3.3 Tulkkausta koskevat lainsäädäntö ....................................................... 17 

4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET .................................................................... 19 

5 OPPINÄYTETYÖSSÄ KÄYTETTY TUTKIMUSMENETELMÄ ....................... 20 

6 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET SEKÄ HAASTATTELUTUTKIMUS .......... 22 

7 HAASTATTELUT JA AINEISTON ANALYYSI ............................................... 23 

8 TUTKIMUSTULOKSET .................................................................................. 24 

9 YHTEENVETO JA POHDINTA ...................................................................... 25 

LÄHTEET .......................................................................................................... 28 

 



6 

 

1 JOHDANTO 

 

Maahanmuuttajien lukumäärä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Samalla kulttuurien 

moninaisuus vahvistuu ja Suomessa puhuttujen kielten määrä lisääntyy (Vas-

taanottava Pohjois-Savo 2010). Vuoden 2016 lopussa Suomen maahanmuutta-

jista 244 000 oli ulkomaan kansalaisia. Suomessa asui lähes 180:n eri ulkomaan 

kansalaisia.  Äidinkielenään vierasta kieltä puhuvien henkilöiden määrä kasvoi 

14 000 henkilöllä edellisvuodesta. Ulkomaan kansalaisten osuus vuoden lopussa 

oli 4,4 prosenttia koko väestöstä. (Tilastokeskus 2017.)   

 

Lain mukaan maahanmuuttajilla on oikeus asioida julkisissa laitoksissa omalla 

äidinkielellään ja on viranomaisen velvollisuus huolehtia tulkkauksesta ja kääntä-

misestä (Hallintolaki 2003). Viime vuosikymmenten aikana asioimistulkkien am-

mattikunta on syntynyt vastamaan jatkuvasti lisääntyneeseen tarpeeseen tuottaa 

maahanmuuttajille ja viranomaisille kielipalveluita (Tuhkanen 2004, 4). Nykyään 

tulkkauspalveluiden kysyntä on lisääntynyt, minkä takia tulkkipalvelut ovat koh-

danneet uuden haasteen: miten maahanmuuttajille voi taata lain mukaista tulk-

kauspalvelua, kun tulkkeja ei ole saatavilla kaikkialla. 

Globalisoituminen, EU:n laajeneminen ja Pohjoismaiden kehittyminen yhä moni-

kulttuurisemmiksi lisäävät kielipalvelujen tarvetta edelleen. Selkeän viestinnän 

tärkeys on lisääntymässä entistä enemmän, käytettiinpä sitten omaa tai vierasta 

kieltä. (Tuhkanen 2004, 3,16, 27.) 

 

Etätulkkauspalvelut ovat lisääntyneet viime aikoina, sillä maahanmuuttajien 

määrä on kasvussa Suomessa. Puhelintulkkausta tarjoaa Suomessa yhteensä 

kahdeksan kunnallista tulkkipalvelua ja 4–6 yksityistä yritystä. (Tuhkanen 2004, 

3,16, 27.) Nykyään yksityisten yritysten määrä on lisääntynyt ja samalla firmojen 

keskinäinen kilpailu. Ne yrittävät tarjota parempia ja helppoja palveluja sekä vi-

ranomaisille että asiakkaalle.  

 

Kaikilla paikkakunnilla ei ole paikallistulkkipalveluja, minkä takia käyttöön on 

otettu yhä enemmän etätulkkauspalveluja parantamaan tulkkaamispalveluiden 

saatavuutta. Tulkkaamisen kustannukset tulisi pitää kohtuullisina, ja tämän 
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vuoksi etätulkkaaminen on yksi hyvä tulkkaamisen menetelmä matkojen ollessa 

pitkiä asiakkaan luokse.  

 

Etätulkkausten eli puhelintulkkausten määrä on kasvanut Suomessa jatkuvasti ja 

määrä tulee melko varmasti lisääntymään lähitulevaisuudessa erityisesti tämän-

hetkisen turvapaikanhakijatilanteen vuoksi. On erittäin tärkeä kiinnittää huomiota 

etätulkkauksen toimivuuteen sekä laatuun.  Etätulkkausta voidaan pitää edulli-

sempana ja ympäristöystävällisempänä verrattuna paikan päällä tulkkauksiin, ja 

sen avulla voidaan säästää merkittävästi resursseja. Tähän asti etätulkkauksia 

on tehty enimmäkseen puhelimen välityksellä, mutta nykyään myös Skype–tulk-

kauksia on otettu käyttöön joissakin tulkkauspalveluita tarjoavissa yrityksissä. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut kerätä käyttäjäkokemuksia Skype–tulk-

kauksesta. Tarkastelun kohteena on käytettävyys, toimivuus ja hyödynnettävyys. 

Lisäksi selvitetään Skype–tulkkauksen ja puhelintulkkausten eroja ja vertaillaan 

näitä kahta tulkin näkökulmasta. Pyrkimyksenä on myös löytää mahdollisiin on-

gelmakohtiin ratkaisuja. 

 

Päädyin tähän aiheeseen, koska aikaisemmin tutkimukset on tehty pääosin pu-

helintulkkauksesta. Skypen kautta tulkkaus on uusi ilmiö etätulkkauksessa ja  sitä 

ei ole tutkittu tähän mennessä. Skype–tulkkaukset tulevat jatkossa pitkälti kor-

vaamaan läsnäolotulkkauksia, sillä tietoverkkoyhteyksien paraneminen ja ku-

vayhteysratkaisujen kehitys tarjoavat jo tällä hetkellä tämän mahdollisuuden. 

Skype–tulkkaukset tulevat siten parantamaan palvelujen saatavuutta ja saavutet-

tavuutta. 

 

Opinnäytetyön aineisto on kerätty teemahaastattelulla. Opinnäytetyön yhteistyö-

kumppani on Semantix Oy. Opinnäytetyössä haastateltiin neljää In-House palve-

lussa työskennellyttä tulkkia, iältään 25–36 -vuotiaita. Kokemusta tulkin työstä 

heillä oli 1–2 vuoden verran. Haastattelut toteutettiin Semantixin tiloissa. Haas-

tattelut ääninauhoitettiin ja nauhoitteet litteroitiin. Litterointien pohjalta tehtiin ana-

lyysi. Tutkimuskysymyksiin saatiin subjektiivisten kokemusten perusteella vas-

tauksia ja niitä käytetään tässä työssä. 
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2 OPINNÄYTETYÖN KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

2.1 Tulkkaus 

 

Tulkkaaminen on puheviestintää, jossa puhetta välitetään kielestä viittomakieltä 

tai muuta ihmisten välistä viestintäjärjestelmää käyttäen toiselle kielelle, puheeksi 

tai muulle viestintäjärjestelmälle (Kansaneläkelaitos [KELA] 2014, 169). 

Tulkki on viestinnän ammattilainen, joka välittää puhujan ajatukset mahdollisim-

man tarkasti kielirajojen lisäksi myös kulttuurirajojen yli (Hietanen 2004, 280). 

 

Tulkki toimii henkilöiden välillä, joilla ei ole yhteistä kieltä. Tulkki mahdollistaa ym-

märtämisen edellytykset kieli- ja kulttuurimuurista huolimatta. Tulkattavat saavat 

mahdollisuuden ilmaista itseään esteettä käyttäen omaa äidinkieltään ja näin ol-

len tulkki luo tasa-arvoa tulkattaviensa välillä.(SKLT i.a.) 

 

Tulkkauksen avulla henkilö pystyy täysivaltaisesti tiedostamaan omat velvollisuu-

tensa ja oikeutensa sekä oikeuksistaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 

Tulkki luo tilaisuuden myös viranomaisille päätyä oikeudenmukaisiin ratkaisuihin 

silloinkin, kun he eivät puhu asiakkaan kieltä eivätkä tunne riittävästi hänen kult-

tuuritaustaansa. Tulkkaus mahdollistaa oikeudenmukaisten ja yksilön kannalta 

elintärkeiden käytännöllisten ja oikeudellisten päätöksien tekemisen (SKLT i.a.). 

 

 

2.2 Simultaanitulkkaus 

 

Simultaani- eli samanaikaistulkkaus tarkoittaa sitä, että tulkki tulkkaa samaan ai-

kaan kun puhuja puhuu. Tulkki aloittaa tulkkaamisen melko heti puhujan puheen 

alkaessa ja kuuntelee samanaikaisesti puheen etenemistä, kun tulkkaa vasta sa-

nottua. Simultaanitulkkauksen aikana hyödynnetään äänieristettyjä tulkkauskop-

peja ja erityisiä simultaanitulkkauslaitteita, jotka välittävät tulkattavan puheen 

tulkkikopissa istuvan tulkin kuulokkeisiin ja tulkin puhe taas mikrofonin välityksellä 

kuuntelijoiden kuulokkeisiin ja tämä tapahtuu lähes samanaikaisesti. (Euroopan 
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komissio 2014). Tulkkikopissa on ainakin kaksi tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotel-

leen ja tarvittaessa he avustavat toisiansa. Kokouksen osanottajalla on mahdol-

lisuus valita itse kanava, jossa tulkataan hänen kielellään, siten voidaan tilaisuu-

dessa käyttää samanaikaisesti useita tulkkauskieliä (SKTL 2017.). 

Simultaanitulkkaus säästää aikaa ja siten voidaan keskittyä tehokkaasti varsinai-

sen asian käsittelyyn. Simultaanitulkkausta kuuntelevat vain ne, jotka tarvitsevat 

sitä, eivätkä muut kuuntelijat häiriinny (STKL 2017.). 

 

 

2.3 Konsekutiivitulkkaus 

 

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus tapahtuu silloin kun puhuja ja tulkki puhuvat 

vuorotellen. Puhujan puhe yleensä kestää 1–5 minuuttia, tulkki tekee muistiinpa-

noja tulkattavan puheesta ja puheen päätyttyä tulkkaa alkuperäisen viestin koh-

dekielellä. Konsekutiivitulkkausta käytettäessä aikaa kuluu kaksinkertaisesti ver-

rattuna yksikielisen kommunikoinnin kestoon. Konsekutiivitulkkaus sopii silloin 

kun käytössä on kaksi kieltä ja aikaa on käytössä riittävästi. Konsekutiivitulkkauk-

sessa pätevät tulkit pystyvät tulkkaamaan jopa reilu kymmenen minuutin puheita. 

(Euroopan komissio, 2012) 

Konsekutiivitulkkauksessa ei käytetä erillisiä tulkkauslaitteita, mutta joskus mik-

rofonit ja äänentoistolaitteet voivat varmistaa puheenvuorojen hyvän kuuluvuu-

den niin tulkille kuin kuuntelijalle. Tilaisuuden kesto määrittää, kuinka monta tulk-

kia tarvitaan. Yksi tulkki voi tulkata yhtäjaksoisesti yleensä enintään tunnin ajan 

(STKL 2017). 

 

 

2.4 Kuiskaustulkkaus 

 

Kuiskaustulkkaus tapahtuu ilman apulaitteita siten, että tulkki istuu kuulijoiden 

vieressä ja tulkaa puhetta hiljaisella äänellä kuiskaten. Kuiskaustulkkausta käy-

tetään yleensä silloin, kun vieraskielisiä kuulijoita on enintään kaksi ja halutaan 

tulkata se, mitä muuten yksikielisessä kokouksessa tai neuvottelussa tapahtuu. 
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Kuiskaaminen rasittaa tulkin ääntä ja kuuluvuus voi olla heikko, siksi se on ras-

kasta. Muut, jotka eivät kuuntele tulkkausta voivat häiriintyä kuiskaustulkkauk-

sesta. Tulkille kuiskaustulkkaus on simultaanitulkkausta haastavampi, siksi yli 

tunnin kestävissä tulkkaus tilanteissa tulkkeja pitäisi olla ainakin kaksi. Kuiskaus-

tulkkaus ei tuottaa yhtä laadukasta tulkkaus tulosta kuin simultaanitulkkaus 

(STKL 2017.). 

Kuulijoiden olleessa enimmillään 20, voidaan käyttää kuiskaustulkkauslaiteita, 

joihin sisältyy mikrofoni ja kuulokkeita, silloin tulkki puhuu mikrofoonin hiljaisella 

äänellä ja kuulijat kuuntelevat kuulokkeilla. Kuiskaustulkkauslaiteet eivät korva 

simultaanitulkkauslaiteita ja tulkkauskoppeja (STKL 2017.). 

 

 

2.5 Asioimistulkkaus 

 

Hietasen (289) mukaan asioimistulkkaus on viranomaisen tai yksityisen tahon ja 

vieraskielisen asiakkaan välisen asioimisdialogin (haastattelun, kuulustelun, neu-

vottelun, tiedustelun, selvitys- ja tiedonvälityskeskustelun jne.) tulkkausta. Asioi-

mistulkkaus yleensä tapahtuu peräkkäistulkkauksena, mutta se voi myös olla si-

multaanitulkkausta. Asioimistulkkaus voi tapahtua monologisesti esimerkiksi esi-

telmässä, luennossa, juhlapuheissa, tiedoksiannoissa. 

Asioimistulkkaus voi tapahtua lähitulkkauksena, eli tulkki on läsnä viestintä tilan-

teessa, tai etätulkkauksena puhelimen tai verkon kautta. Asioimistulkkauksen ta-

voitteena on asioiden selvittäminen niin, että tulkkauksen avulla voidaan tehdä 

luotettavia henkilöä koskevia päätöksiä. (Hietanen 2004, 289)  

Asioimistulkki ei ole asiakkaansa asioista hoitava henkilö, vaan hän tulkkaa tilan-

teissa syntyvä viestintää. Asioimistulkin työssä tärkeitä ovat ulkopuolisuus, ob-

jektiivisuus, salassapitovelvollisuus, jääviys ja muut eettiset vaatimukset. (Hieta-

nen 2004, 289) 

Asioimistulkin työhön vaaditaan soveltuvuutta ja harjaantuneisuutta kasvokkain 

viestintään, selkeää artikulointia ja häiriötöntä, miellyttävää puheilmaisua. Asioi-

mistulkilla on paremmat kieli-, kulttuuri- ja viestintätaidot kuin muilla tavallisella 

kielenpuhujalla. (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto i.a.) 
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2.6 Konferenssitulkkaus 

 

Konferenssitulkkauksessa tulkki välittää viestin kielestä toiseen luonnollisella ja 

sujuvalla kielellä suullisesti, seuraten puhujan esiintymistä ja puheen sävyjä ja 

hän käyttää puheessaan ensimmäistä persoonaa (Euroopan komissio, 2013). 

Konferenssitulkkaus tarkoittaa kongressiesitelmien, esitelmäkeskustelujen, pa-

neelikeskustelujen ja lehdistötilaisuuksien tulkkausta. Konferenssitulkkaus enim-

mäkseen on monologien tulkkausta simultaanisesti, mutta se voi olla myös sisäl-

tää dialogien tulkkausta konsekutiivisesti. Euroopan unionin elimissä ja (kansain-

välissä) tuomioistuimissa käytettyä tulkkausta voidaan luokitella konferenssitulk-

kaukseksi. Konferenssitulkkauksessa tieto välittyy puhujalta kuulijoille ja sen joh-

dosta kuulijan tieto määrä ja ymmärrys kasvavat (Hietanen 2004, 289,190). 

Asioimistulkkaus ja konferenssitulkkaus eroavat toisistaan tulkkaustekniikoissa ja 

toimintaympäristössä. Konferenssitulkkauksessa kuulijat ovat yleensä korkeasti 

koulutettuja, jotka usein osaavat ainakin yhtä vierasta kieltä. Toisaalta asioimis-

tulkkauksen kuulija voi olla hyvin korkeasti koulutettu henkilö tai luku- ja kirjoitus-

taidoton henkilö, joka ymmärtää vain hänen omaa murretta. Konferenssitulkkauk-

sessa tulkki on vain ääni, mutta asioimistulkkauksessa tulkki voi olla läsnä tilan-

teissa ja tulkata kasvokkain. Asioimistulkkaustilanteissa käsiteltävä asiaa on hen-

kilökohtainen ja arka, kun taas konferenssitulkkaustilanteissa asia ei ole 

näin.(Leinonen 2001, 297) 

Tulkkaaminen on puheviestintää, jossa puhetta välitetään kielestä viittomakieltä 

tai muuta ihmisten välistä viestintäjärjestelmää käyttäen toiselle kielelle, puheeksi 

tai muulle viestintäjärjestelmälle (Kansaneläkelaitos [KELA] 2014, 169). 

 

 

2.7 Etätulkkaus 

 

Etätulkkauksella tarkoitetaan tulkkauksia, joissa tulkki on fyysisesti eri paikassa 

kuin tulkattavat. Silloin tulkkaus voi tapahtua esimerkiksi puhelimen, videoneuvot-

telulaitteiston tai tietokoneen välityksellä. (Tieteen termipankki 2015.) 
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Etätulkkaus sai alkuunsa silloin, kun tekniikka kehittyi ja mahdollisti yhteyden ot-

tamisen, vaikka tulkki ja muut tulkkauksen osallistujat olivat eri paikoissa. Etätulk-

kaus voi toteutua joko puhelimen, näköpuhelimen tai verkon kautta. Etätulkkaus 

on lisääntymässä, koska se on edullinen ja nopea tulkkausmuoto. (Hietanen 

2004, 285) 

Etätulkkaus tehostaa tulkkien käyttöä, koska tulkilla ei kulu aikaa matkustami-

seen paikasta toiseen. Joidenkin kielien kohdalla etätulkkaus helpottaa tulkkipu-

laa ja varmistaa ammattitulkkien parempaa saatavuutta. (STKL 2016.) 

Etätulkkauksen kysynnän lisääntymisen seurauksena kielipalveluyritys Semantix 

aloitti marraskuussa 2017 puhelin- ja videotekniikkaan perustuvan In-house  

-tulkkauspalvelunsa. In-house -tulkkauspalveluprojektin päällikkö Nina Ahden 

mukaan: ”Tulkkausten painopiste siirtyy jatkuvasti läsnäolotulkkauksesta etätulk-

kaukseen. Puhelin- ja videotulkkausten laajempi hyödyntäminen tehostaa tulk-

kausresurssien käyttöä, kun tulkit voivat käyttää työaikansa itse tulkkaamiseen ja 

siihen valmistautumiseen, eikä tulkkauspaikasta toiseen siirtymisiin. Oman tulk-

kauskeskuksen perustaminen on hieno edistysaskel ja on mahtavaa olla raken-

tamassa uutta, laadukasta toimintaa” (Semantix i.a.). 

 

 

2.8 Skype –tulkkaus 

 

Skype on palvelu, joka mahdollistaa yhteydenpidon muihin ihmisiin tietokoneen, 

matkapuhelimen tai muun älylaitteen kautta. Apuvälineinä voidaan käyttää mik-

rofonia, kuulokkeita sekä kameraa videopuhelua varten. Skypen toimivuutta var-

ten tarvitaan Internet -yhteys. Skype-käyttäjät voivat soittaa äänipuheluita tai vi-

deopuheluita toisilleen sekä lähettää pikaviestejä ja liitetiedostoja. Suurin osa 

Skypen toiminnosta ovat ilmaisia, mutta maksusta saa lisää toimintoja. Skypen 

käyttämistä varten tarvitaan rekisteröityminen ja Skype -tilin luominen. Tilin avaa-

misen ei tarvita pankkipalveluita, eikä siihen tarvita maksua, jos käytetään vain 

Skypen maksuttomia palveluita. Rekisteröityessä saadaan Skype  

-käyttäjätunnus, joka toimii puhelinnumerona. Louksi luodaan salasana. Skype 
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on sitoutunut kunnioittamaan käyttäjän yksityisyyttä sekä henkilötietojen, tietolii-

kenteen ja viestinnän sisällön luottamuksellisuutta.(Lähiverkko i.a.) 

Etsiessäni tietoa Skypen käytöstä tulkkauksessa sain ainoastaan seuraavan tie-

don, joka näyttää siltä, että Skype–tulkkausta oli silloin ensimmäisen kerran käy-

tetty. Skypen ensimmäisestä käytöstä tulkkauksessa ei ole tarkkaa tietoa tarjolla. 

Vuonna 2009 Itävallassa, helmi-kesäkuun aikana, kokeiltiin Skype  

-tulkkausta Landeskrankenhausin julkisessa sairaalassa, naistentautienklinikalla, 

Grazissa. Tulkkauksia tapahtui yhteensä 17 kertaa lääkärin ja 14 potilaan välillä. 

Tulkkattavina kielinä olivat turkki, venäjä ja arabia. Tulkkeja oli yhteensä seitse-

män. Skype–tulkkaus alkoi siten, että sovitussa ajassa soitettiin kotona oleville 

tulkeille. ( Korak, Christia Anna i.a.) 

 

 

2.9 In-house tulkkauspalvelu  

 

In-house tulkki tarkoittaa sellaista tulkkia, joka on vakituisessa kokoaikaisessa 

työsuhteessa Semantixiin. Hänellä on säännöllinen työaika. Työn luonne on ver-

rattavissa mihin tahansa muuhun toimistotyöhön. Semantixilla In-house yksikkö 

hoitaa etätulkkauksia ja tulkit yksikössä toimivat ikään kuin puhelinkeskuksessa. 

Heille varataan sekä puhelin- että videotulkkauksia. Yksikkö vastaa pikatulkkauk-

sista, jotka tulevat virka-aikana. In-house ympäristö luo myös hyvän ympäristön 

tulkkien koulutukselle. Suurin osa Semantixin In-house tulkeista kouluttautuvat 

oppisopimuksella asioimistulkiksi. Valmistumisen jälkeen he voivat joko jatkaa In-

housessaa tai siirtyä free-lancer –tulkiksi. In-house-tulkkauksessa säästetään 

aika, joka muuten kuluisi tulkin siirtymiseen kohteesta toiseen. Näin tulkkauspal-

velua voidaan hyödyntää tehokkaammin. (Nina Isolahti, henkilökohtainen tie-

donanto 15.11.2017.) 

 

 

 

 

 



14 

 

2.10 Puhelintulkkaus 

 

Puhelintulkkaus on asioimistulkkausta, jossa tulkki ei ole fyysisesti läsnä. Tulk-

kaus suoritetaan puhelimitse, puhelimen kaiuttimen avulla. Puhelintulkkaus edel-

lyttää yksinkertaisesti puhelimen sekä rauhallisen tilan. Käytössä on joko kaiuti-

puhelin tai konferenssipuhelinyhteys. Jos keskustelun osapuolet ovat eri tiloissa, 

käytetään jälkimmäistä. Muuten samassa tilassa olevat osapuolet keskustelevat 

perinteisesti kaiutinpuhelimella. (Ollila 2017, 23) 

Puhelintulkkaus on hyvin eri tilanteisiin soveltuva. Puhelintulkkausta käytetään 

joko tilanteissa, joissa tulkkausta tarvitaan nopeasti tai lyhyeksi ajaksi sekä jolloin 

lähdekieltä tuntevaa tulkkia ei ole saatavilla lähellä. Puhelintulkkaus on usein no-

peasti saatavilla, mikä on tämän tulkkausmuodon etu. Lisäksi useampi tulkki on 

käytettävissä sen ansiosta. Asiakkaan on helpompi käsitellä myös arkaluontoisia 

asioita puhelintulkkauksen välityksillä, sillä se pienentää riskiä jääviyteen. Puhe-

lintulkkauksen etuna tulkki säästää aikaa matkustelusta kohteesta toiseen ja yri-

tys puolestaan säästää matkakustannuksissa. (Ollila 2017, 15) 

Pääsääntöisesti tilaaja soittaa tulkin puhelimeen. Tulkin vastuulla on suorittaa 

tulkkaus rauhallisessa paikassa, niin, että keskustelua ei kuule kukaan ulkopuo-

linen. Taustaääniä ei myöskään saa kuulua ja puhelimen akunkesto on turvattava 

tulkin osalta. (Semantix i.a.) 
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3 ASIOIMISTULKKAUS SUOMESSA  

 

Suomen kielessä asioimistulkkaus on uusi termi. Asioimistulkkaus-termiä ensim-

mäisenä käytti Tampereen yliopiston tulkkauksen lehtori Kaarina Hietanen Kään-

täjä-lehdessä julkaistussa artikkelissaan vuonna 1987. Artikkelissaan Hietanen 

oli jakanut tulkkausta viestintälajin mukaisesti kolmeen kategoriaan, konferenssi-

tulkkaukseen, asioimistulkkaukseen ja protokollaarisen tulkkauksen. (Isolahti 

2015, 200.) 

1990-luvun puolivälissä Suomessa otettiin käyttöön ammattitutkintojen järjes-

telmä, ja siihen aikaan suunniteltiin myös ensimmäiset asioimistulkin ammattitut-

kinnon perusteet (Isolahti 2015, 201). 

Somalian sisällissotaa ja Balkanin sotaa Suomeen paenneet ensimmäiset pako-

laisryhmät lisäsivät asioimistulkkauksen tarvetta 1990-luvun alussa. Kuitenkin 

ensimmäisinä asioimistulkkauksen työn aloittivat vietnamilaiset tulkit, kun 1980-

luvulla Suomeen tuli Vietnamista pakolaisia. Ennen sitä asioimistulkkeja tarvittiin 

1970-luvulla Chilestä Suomeen tulleille pakolaisille. Tulkkien tarve kasvoi nope-

asti. Tämän seurauksena pikakoulutettiin tulkeiksi Suomessa pitempään oleskel-

leita maahanmuuttajia, jotka tunsivat suomen kieltä ja kulttuuria riittävästi. Siihen 

aikaan ei ollut kielikoulutusta, puhumattakaan tulkkikoulutuksesta. (Isolahti 

2015,204.) 

Muuttuneeseen tilanteeseen reagoitiin nopeasti, vaikka Suomessa ei ollutkaan 

moniin muihin Euroopan maihin verrattuna paljonkaan kokemusta maahanmuut-

taja- ja pakolaispoliittisista asioista, silloin myös asioimistulkkaus otettiin huomi-

oon tehokkaasti.(Leinonen 2001, 295) 

 

 

3.1 Asioimistulkkaus koulutus Suomessa 

 

Suomessa ensimmäinen tulkkien koulutusta järjestettiin 1990-luvulla kieli-insti-

tuuteissa ja myöhemmin kääntäjän koulutuslaitoksissa vain valtakielissä eli eng-

lannissa, saksassa, venäjässä ja ruotsissa. Turun yliopistossa edellisten lisäksi 



16 

 

kielivalikoimassa oli ranska sekä sivuainemahdollisuutena espanjan kielen opis-

kelu. Yliopistokoulutuksessa opetetaan konsekutiivitulkkausta ja tulkkausteknii-

koita. Opetuksessa ei käsitellä asioimistulkkauksen toimintaympäristöjä, siksi sitä 

ei voida pitää asioimistulkkauskoulutuksena.(Isolahti 2015, 205) 

Vuonna 1989, kun Suomen ensimmäinen tulkkikeskus perustettiin, tarjottiin am-

mattitaitoa kehittävää asioimistulkkikoulutusta. Ennen sitä oli järjestetty muuta-

man viikon pituisia, pika-apuun tarkoitettuja työllisyyskursseja. (Isolahti 2015, 

205.) Ensimmäiset asioimistulkin ammattitutkinnon perusteet hyväksyttiin vuonna 

1996 vuoden työn jälkeen. Esityksen teki opetushallitus edellisenä vuonna. Asi-

oimistulkin ammattitutkintoon valmentavan koulutuksen malli alkoi vakiintua ja 

koulutusta järjestettiin myös muualla. Ensin järjestettiin Helsingin yliopiston Ky-

menlaakson kehittämis- ja koulutuskeskuksessa ja Tampereen aikuiskoulutus-

keskuksessa sekä myöhemmin muillakin paikkakunnilla. 2010-luvulla alettiin jär-

jestää asioimistulkkauskoulutusta aikuiskoulutuskeskuksissa ja yliopistojen täy-

dennyskoulutuskeskuksissa eri puolilla maata. Vuonna 2011 Diakonia-ammatti-

korkeakoulussa aloitettiin kielten tulkkien korkean asteen koulutus. Diakonia-am-

mattikorkeakoulusta voi valmistua arabian, kiinan (mandariini), kurdin (soranin 

murre), persian, somalin, thain, turkin tai vietnamin tulkiksi (Diakonia-ammattikor-

keakoulu,  Asioimistulkkaus 2016 

 

 

3.2 Asioimistulkkauspalvelujärjestelmä suomessa  

 

Asioimistulkkausta aloitettiin kysynnän eli tulkkauspalvelujen tarpeesta, pakolais-

ten määrän kasvaessa 1990-luvun alussa. Suomeen vastaanotetuilla pakolaisilla 

ja maahantulijoilla asiointitilanteissa tulkkaustarve nousi esille. Tulkkausta tarvit-

tiin arkeen ja kotoutumiseen tukemiseen. (Isolahti 2015, 206) 

Suomessa, ensimmäiset alueelliset tulkkikeskukset perustetiin Tampereelle ja 

Turkuun ja sen jälkeen myös muille alueille. Vuonna 2013 alueellisten tulkkikes-

kuksien määrä oli kahdeksan (Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Lahti, Tampere, Turku, 

Oulu ja Vaasa).(Isolahti, 12). Lähinnä pääkaupunkiseudulle on syntynyt kielipal-

veluita välittäviä pienempiä yrityksiä. Tulkkikeskusten perustehtävänä on pidetty 



17 

 

laadukkaiden ja ammatillisten tulkkaus- ja käännöspalveluiden tarjoamista viran-

omaisille, jotka hoitavat maahanmuuttajien asioita. Tulkkikeskukset järjestävät 

myös koulutusta siihen, miten tulkin kanssa toimitaan.  

Vuonna 2006 tulkkausta oli saatavilla yli 80 kielellä, joista kysytyimpiä olivat ara-

bia, venäjä, persia, somali ja kurdi; harvinaisimmat aramea, kirgiisi, malaiji, taga-

log ja oromo.  

Asioimistulkin työympäristöinä ovat mm. sosiaalitoimistot, työvoimatoimistot, kou-

lut, päiväkodit, poliisi ja oikeuslaitos. Tulkkauspalveluita käytetään eniten tervey-

denhuollon puolella. (Salo, Janne 2007.) 

 

 

3.3 Tulkkausta koskevat lainsäädäntö 

 

Suomessa nykyään kuka tahansa voi toimia tulkkina ja kääntäjänä. Ainoastaan 

auktorisoidun kääntäjän nimike on ollut suojattuna vuodesta 2007 lähtien (Laki 

auktorisoiduista kääntäjistä 7.12.2007/1231). Ennen vuotta 2008 käytetiin nimi-

tystä virallinen kääntäjä ja sitä ennen valantehnyt kääntäjä -nimeä. Suomessa 

astui voimaan laki oikeustulkkirekisteristä, vuonna 2015 huhtikuussa. Tämä tar-

koittaa sitä, että ainoastaan opetushallituksen mukaan päteviksi määritellyt tulkit 

eli tulkin opintoja suorittaneet henkilö voivat rekisteröityä oikeustulkkirekisteriin. 

(Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeustulkkirekisteristä 2015). Laki on seu-

raus Euroopan unionin vuoden 2010 direktiivistä, joka velvoittaa jäsenmaitaan 

huolehtimaan oikeustulkkien pätevyydestä ja niiden saatavuudesta 

(2010/64/EU).  

 

Tulkkaukseen ja kääntämiseen liittyvä lainsäädäntö jaetaan kolmeen osaan: Osa 

laista koskee tulkin ja kääntäjän toimintaa varsinkin salassapitovelvollisuuta, toi-

nen osa säätelee ihmisten oikeuksia saada käyttöönsä kääntäjän tai tulkin palve-

luja hoitaessaan asioitaan viranomaisten kanssa ja kolmas osa käytännössä sitä, 

kuka vastaa tulkin tai kääntäjän palvelun kustannuksista. (muassa Oikeusapulaki 

18§.) 
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Lain mukaan tulkkia ja kääntäjää koskee viranomaisten tapaan muun muassa 

vaitiolovelvollisuus, salassapito- ja hyväksikäyttökielto-säädökset.  (Rikoslaki 1§, 

2§; Hallintolaki 13§, 69 §; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 22§, 23§). 
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4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

Oppinäytetyötäi vastaavaa tutkimusta ei ole tähän asti Suomessa tehty. Aikai-

semmissa tutkimuksissa on tutkittu etätulkkausta puhelimen välityksellä. Jafarza-

deh (2015) on selvittänyt opinnäytetyössään puhelintulkkausta suomalaisten vi-

ranomaisten näkökulmasta. Tutkimus on antanut laajasti tietoa suomalaisten vi-

ranomaisten näkökulmasta puhelintulkkaustilanteeseen Suomessa. Tutkimustu-

losten perusteella voidaan löytää kehittäviä ratkaisuja puhelintulkkauksen luotet-

tavuuden, laadun ja toimivuuden parantamiseksi.(Jfarzadeh 2015, 45.)  

Kristina Jakin ja Daria Moltchanovan (2016) pro gradu –tutkielmassa analysoitiin 

tulkkien ja puhelintulkkauspalveluiden käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä puhe-

lintulkkauksesta. Analyysin pohjalta oli käynyt ilmi muutamia tärkeitä ja ehkä osit-

tain myös yllättäviä tutkimustuloksia. Analyysissa selvisi, että huono kuuluvuus ja 

pätkivät linjat, tunteellisten tilanteiden tulkkaamisen haasteet sekä nonverbaali-

sen viestinnän puuttuminen olivat puhelintulkkauksen suurimpia ongelmia. (Jak 

& Moltchanova 2016, 79.) Tulkin itse on huolehdittava toimivista välineistä ja hä-

nen on hakeuduttava puhelintulkkauksen ajaksi hiljaiseen tilaan, jossa ei ole ul-

kopuolisia. Tutkimustulosten analyysin perustella kävi myös ilmi, että tämä pe-

rusoletus ei kuitenkaan aina toteudu. Tutkimuksen perusteella tulkin huolimatto-

muus, pinttyneet tavat tai ammattitaidon puute johtavat tähän ongelmaan ja välillä 

myös tilanteiden äkillisyys aiheuttaa sitä.(Jak & Moltchanova 2016, 74,79.) 

Haastateltavien kertomien perusteella tutkimuksessa selvisi, että tulkkauspalve-

luiden käyttäjät eivät käytä läheskään aina puhelintulkkaukseen soveltuvia lait-

teita, eivätkä myöskään aina osaa tai halua hyödyntää tarjolla olevia mahdolli-

suuksia (Jak & Moltchanova 2016, 74,75.). 
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5 OPPINÄYTETYÖSSÄ KÄYTETTY TUTKIMUSMENETELMÄ  

 

Oppinäytetyöni aineisto on kvalitatiivista eli laadullista. Tämä menetelmä sovel-

tuu parhaiten tälle tutkimukselle, koska laadullisella tarkastelulla keskitytään pie-

neen määrään otoksia ja pyritään analysoimaan niitä kokonaisvaltaisemmin. 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä pohjoismaisen kieliyrityksen Semantix Finland 

oy:n kanssa. Aineiston keruuseen osallistuivat In-house-tulkkauspalvelun tulkit 

Helsingin pääkonttorissa.  

Kvalitatiivinen tutkimus on eräs menetelmäsuuntaus, jonka päämääränä on tut-

kittavan asian laadun, merkityksen ja ominaisuuksien ymmärtäminen kokonais-

valtaisesti (Koppa i.a.). Kvalitatiivisissa tutkimuksissa usein pieni määrä tutkitta-

via tapauksia riittää, mutta ne täytyy analysoida erityisen tarkasti. Tutkimuksen 

päämääränä ei kuitenkaan ole yleistäminen, vaan tutkittavan tapahtuman ym-

märtäminen tai teoreettinen tulkinta.  (Eskola 2008, 18.) Lisäksi päämääränä ei 

ole tarkoin määrättyjen vastausten selvittäminen, vaan vastaajat saavat tuoda 

omia näkemyksiään esille vapaasti tutkittavaan asiaan liittyen (Eskola 2010, 

182). 

 

Kvalitatiivinen tutkimus voidaan mieltää prosessina, jossa aineistosta johdetut 

näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät vähitellen. Tutkimuksen jäsentäminen eri vai-

heisiin ei ole välttämättä aluksi selkeää. Kvalitatiivisen tutkimuksen myötä pyri-

tään ymmärtämään tutkimuskohteena olevaa ilmiötä tai ihmisen toimintaa vali-

tussa ympäristössä, jonka ajatellaan johtavan tämän tutkimustyypin avoimuu-

teen.  (Kiviniemi 2010, 70–72.) 

 

Haastattelu on joustava ja menetelmänä on hyvä, kun halutaan tutkia ihmisiä ja 

kuunnella heidän kertomuksiaan. Haastateltavalla on mahdollisuus kertoa omista 

ajatuksistaan mahdollisimman vapaasti ja tämä mahdollistaa vaikeidenkin asioi-

den kyselemistä. Eräs haastattelun huonoista puolista on haastateltavan vas-

tausten luotettavuus, sillä tutkimuksen kohteena oleva henkilö saattaa muuttaa 

omia mielipiteitään haastattelijan miellyttämiseksi. Lisäksi kerätyn haastatteluai-

neiston analysointi, tulkinta sekä raportointi ovat usein haasteellisia, sillä vapaasti 

muotoillun aineiston käsittelyyn ei ole ohjeita. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34–35.) 
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Teemahaastattelun perusperiaatteena on valita tiettyjä teemoja sekä niihin liitty-

viä tarkentavia kysymyksiä, joiden mukaan edetään haastattelussa. Aineistonke-

ruussa pääpainona on osallistujien henkilökohtaisten tulkintojen sekä niiden mer-

kityksellisyyden tarkastelu. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 48.) Teemahaastattelu on 

vapaamuotoisempi metodi kerätä tietoa. Tässä opinnäytetyössä kysymykset 

sekä niiden järjestys on pidetty samana, mutta tapauskohtaisesti tarkentavia ky-

symyksiä on kysytty. On myös toki mahdollista muuttaa kysymysten järjestystä, 

vaihdella sanamuotoja tai sitten pitää jokainen haastattelu mahdollisimman yh-

denmukaisena (Tuomi & Sarajärvi 2013, 75). 

 

Keskeistä teemahaastattelun kysymyksissä kuitenkin on se, että haetaan haas-

tattelevalta merkityksellisiä vastauksia tutkimuskysymykset mielessä pitäen. In-

tuitiiviset sekä kokemusperäiset havainnot ohjaavat pitkälti haastattelijaa pidät-

täytymään tutkimuksen viitekehyksessä olevien vastausten hakemiseen, sillä lo-

pullinen päämäärä on saada asiaankuuluvaa sisältöä omaan tutkimukseen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 75.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET SEKÄ HAASTATTELUTUTKIMUS 

 

Tutkimukseni tavoitteena on kerätä subjektiivista kokemusta Semantix:in In-

House-tulkkauspalvelun tulkeilta Skype–tulkkauksesta ja mahdollisia eroja puhe-

lintulkkaukseen. Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä kokemuksia Skype–tulk-

kausten käytettävyydestä, toimivuudesta ja hyödynnettävyydestä sekä Skype–

tulkkausten ongelmista. Teemahaastattelussa valitut teemat olivat Skype–tulk-

kaukseen suhtautuminen, vahvuudet ja heikkoudet sekä kehitysehdotukset. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: 

1. Millainen suhtautuminen tulkilla on Skype–tulkkauksiin verrattuna puhelin-

tulkkauksiin? 

2. Mitkä ovat Skype–tulkkausten edut ja vahvuudet verrattuna puhelintulk-

kauksiin? 

3. Mitkä ovat Skype–tulkkausten ongelmat verrattuna puhelintulkkauksiin? 

4. Miten Skype–tulkkauksia voi kehittää entisestään sopivimmiksi etätulk-

kaukseen? 

 

Tutkimus toteutettiin teemahaastattelututkimuksena. Haastattelut nauhoitettiin, 

litteroitiin ja niiden pohjalta tehdään analyysi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

7 HAASTATTELUT JA AINEISTON ANALYYSI  

 

Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla Semantix:n In-house tulkkauspal-

velun tulkkeja. Kysymykset laadittiin ja lähetettiin tulkkauspalvelun päällikön hy-

väksyttäväksi ja hänen kauttaan tulkeille. Henkilöstöpäällikön hyväksymisen jäl-

keen sovittiin haastattelupäivä, jolloin lähdin Helsinkiin haastattelemaan tulkkeja 

aineiston keräämiseksi. Haastattelu tehtiin Semantix:in In-house -tulkkauspalve-

lun tiloissa. Haastattelut tapahtuivat kesken tulkkien työpäivää heidän vapaina 

aikoina. Haastattelun kesto vaihteli tulkkia kohden kolmesta yhdeksään minuut-

tiin. Kahden tulkin tulkkauskieli oli arabia ja muiden kahden oli darin kieli. Tulkit 

olivat iältään 25–36 -vuotiaita ja he olivat asuneet Suomessa 8–15 vuotta. Tul-

keilla oli kokemusta Skype–tulkkauksesta 1–10 kertaa.  

Haastattelussa esittelin ensin itseni ja kerroin haastattelun tarkoituksen. Tulkit oli-

vat valmiiksi tutustuneet kysymyksiin. Haastattelurunko oli valmis ja kysyin kai-

kilta neljältä tulkilta yksitellen samassa järjestyksessä laatimani kysymykset. Tar-

vittaessa kysyin myös tarkentavia kysymyksiä. Haastattelussa käytetyt kysymyk-

set olivat seuraavat: 

1. Miten suhtauduit Skype–tulkkauksiin verrattuna puhelintulkkauksiin ennen 

Skype–tulkkausten aloitusta? 

2. Mitkä ovat mielestäsi Skype–tulkkausten edut ja vahvuudet verrattuna 

puhelintulkkauksiin? 

3. Entä, mitkä ovat mielestäsi Skype–tulkkausten ongelmat verrattuna pu-

helintulkkauksiin? 

4. Minkä pitäisi mielestäsi muuttua, jotta Skype–tulkkaukset sopisivat en-

tistä paremmin tulkkaukseen? 

5. Muita kommentteja? 

Kaikki haastattelut ääninauhoitettiin. Ääninauhoitukset litteroitiin kokonaisiksi 

teksteiksi. Näistä teksteistä tehtiin yhteenveto ja analyysi. Tulkkien vastaukset 

esitellään anonyymisti ja heidän vastauksiaan analysoidaan.  
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Opinnäytetyössä selvitettiin ensin tulkkien suhtautumista Skype–tulkkaukseen. 

Kaikki tulkit olivat sitä mieltä, että Skype–tulkkauksella ei ollut merkittävää eroa 

verrattuna puhelintulkkaukseen. Kahdella tulkilla oli varautuneempi suhtautumi-

nen Skypen välityksellä tehtävään etätulkkaukseen. Kolme tulkeista totesi, että 

kuvayhteys on Skype–tulkkauksessa tärkeää ja tulkin täytyy kiinnittää huomiota 

ulkoiseen olemukseensa, toisin kuin puhelintulkkauksessa. Yksi tulkeista korosti 

myös ympäristön visuaalisuuden tärkeyttä.  

 
Seuraavaksi tuli ilmi Skype–tulkkausten edut ja vahvuudet. Kaikkien tulkkien 

mielestä Skype–tulkkauksen ehdoton vahvuus on asiakkaan näkeminen. Kah-

den mielestä asiakkaan ilmeiden näkeminen helpottaa tarkkaa tulkkausta, esi-

merkiksi tulkki huomaa asiakkaan ilmeestä, jos jokin on jäänyt epäselväksi. Mai-

nittiin myös, että videoyhteyden myötä tulkki on paremmin tulkkaustilanteessa 

läsnä, esimerkiksi saamalla katsekontaktin henkilöihin sekä erottamalla helpom-

min tulkattavien henkilöiden ja viranomaisten puheenvuorot. Lisäksi kieli oli yh-

den tulkin mielestä helpommin ymmärrettävissä kun henkilöiden artikulaatio nä-

kyy videolla. 

 

Lisäksi kartoitettiin Skype–tulkkauksen ongelmakohtia. Tulkit olivat yksimielisiä 

siitä, että tekniset ongelmat ovat olleet ainoita ongelmia Skype–tulkkauksessa. 

Muun muassa huono yhteys, heikko äänenlaatu sekä kuvan ja äänen yhdenai-

kaisuus eivät toimi aina.  

 

Tulkeilla ei ollut erityisiä kehitysideoita mielessä. Teknisten ongelmien korjaami-

nen oli ainoa kehitysidea. Yksi tulkki kertoi Skype–tulkkauksen olevan parempi 

vaihtoehto kuin puhelintulkkaus, jos tekniset ongelmat saadaan korjattua. 

 

Skype–tulkkaus edesauttaa tulkin läsnäoloa tulkkaustilanteessa ja tämä on huo-

mattava etu. Tämän tyyppiseen tulkkaukseen halutaan enemmän ohjausta ja 

perehdytystä, mutta uskotaan, että tulevaisuudessa etätulkkaus videomuodossa 

yleistyy entisestään. Etuna on myös tulkin läsnäolon luominen, vaikka tulkattava 

kohde olisikin pitkän välimatkan päässä.  
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9 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Tutkimustulokset muodostuvat tulkkien näkökulmasta ja heidän kokemuksistaan 

Skype–tulkkauksesta. Skype–tulkkaus on uusi ilmiö ja sen käyttö ei ole vielä 

yleistä. Semantix on ainoa yritys, joka on aloittanut etätulkkaukset Skypen kautta 

verrattuna muuhun tulkkauspalvelujen aiemmin. Tämän takia ei ole helppoa löy-

tää paljon tietoja aiheeseen liittyen.  

Opinnäytetyön sekä haastattelujen tarkastelun tuloksena Skype-tulkkaus voi-

daan määritellä asioimistulkkaukseksi etänä, jossa käytetään konsekutiivitekniik-

kaa. Skype–tulkkausta tulisi mielestäni käyttää tulevaisuudessa entisestä enem-

män. Jo nyt, hakukoneessa kun etsii tulkkausta tarjoavia firmoja, he tarjoavat 

Skype–tulkkauksen hintaa hinnastoissaan. Tämä kertoo, että Skype-ohjelman 

käyttö tulkkausmuotona on yleistymässä. Skype-ohjelman hyötykäyttöä voi jat-

kossa tutkia eri yritysten tulkkien kokemuksia käyttämällä tarkastelemalla aihetta 

muista näkökulmista.   

Opinnäytetyössäni olen yrittänyt saada tietoa tulkkauspalvelujen määrästä suo-

messa, ottamalla huomioon sekä julkisen että yksityisen sektorin tarjoamat pal-

velut. Tarkkaa määrää en onnistunut löytämään mistään. Osa firmoista tarjoaa 

tulkkauspalveluja ympäri Suomen, sekä pienissä kunnissa että isoissa kaupun-

geissa. Firmoja yhteensä on muutama kymmenen.  

Tutkimustuloksena tuli ilmi, että Skype–tulkkaus voi aiheuttaa tulkeissa varautu-

neisuutta, sillä kyseessä on uusi menetelmä, mutta tulkit kokevat sen samalla 

myös toimivaksi. Skype–tulkkauksen etuja ovat tulkin ja asiakkaan kokema yh-

dessäolo tulkkaustilanteessa. Videoyhteys auttaa tulkkia seuraamaan keskuste-

lua, jossa on useampi ihminen läsnä sekä huomaamaan asiakkaan vaikeudet 

käännöksen ymmärtämisessä.  

Ongelmakohtana oli Skypen tekninen puoli, joka saattoi heikentää videoyhteyttä 

sekä puheen ymmärtämistä. Tämä on kehitettävissä esimerkiksi tehokkaan net-

tiyhteyden käytöllä, molemmin puolin sekä asiakkaan että tulkin osalta, jotta kuor-

mitus ei tuota ongelmia internet-yhteydessä. Lisäksi tietokoneet, joissa on vahva 
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prosessori tai/ja näytönohjain voisivat estää mahdollisia teknisiä ongelmia. Pu-

heen selkeyttämiseksi koneeseen voi myös liittää erillisen mikrofonin, jolloin taus-

tamelu häviää. 

Uusien menetelmien käyttöönotossa tärkeintä on perehdytys. Työpaikalla on oh-

jeistettava Skype-ohjelman käyttöönotossa, ympäristön visuaalisen puolen huo-

mioonottamisessa ja tulkin toiminnasta tulkkaustilanteessa. Tilanne ei ole yhtä 

vapaamuotoinen tulkille kuin puhelintulkkauksessa, sillä asiakkaalla on näköyh-

teys tulkkiin koko tulkkauksen ajan.  

Skype–tulkkaus voi säästää huomattavasti matkakuluissa sekä tulkkien työ-

ajassa. Tulkit kokivat olevansa tulkkauspaikalla läsnä. Tulkit ovat myös paremmin 

saatavilla niillekin paikkakunnille, joihin on pitkä matka ja joissa voi yleensä olla 

pulaa tulkeista.   

Muista tulkkauspalveluihin liittyvistä asioista tulkkien kanssa keskustellessani tuli 

ilmi, että heille suurin ongelma on vaitiolovelvollisuus ja epäilyt Skype- linjojen 

luotettavuudesta. Esimerkiksi Turun kaupunki ei ole vielä antanut lausuntoa siitä, 

että Skypea saa käyttää tulkkausvälineenä, vaikka Turun kaupunki käyttää sisäi-

sesti Skypea muihin toimintoihin.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa Skype–tulkkauksen toimivuu-

desta ja ongelmakohdista verrattuna puhelintulkkauksen. Skype–tulkkaus on 

tuore työmenetelmä ja tulkeilla ei vielä ole runsaasti kokemusta tästä. Siksi ai-

neisto jäi odotettua pienemmäksi, vain neljän tulkin subjektiiviseen kokemukseen 

pohjautuvaksi.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen heikkoudet ovat induktiivinen lähestymistapa sekä tut-

kimuksen perustaminen interaktiiviseen kanssakäyntiin. Tämä johtaa yleistyksiin 

huolimatta pienestä aineistosta.  Haastattelujen autenttisuus on pyritty säilyttä-

mään parhaan mukaan litteroinneissa.  

Henkilökohtainen mielipiteeni on se, että Skype–tulkkaus on puhelintulkkausta 

tehokkaampi, erityisesti koska tulkkauksen molemmat osapuolet näkevät toi-

sensa ja voivat tulkita ilmeitä. Tulkkia helpottaa myös erityisesti paikallaolioiden 

näkeminen, sillä näin voi seurata puheenvuoroja arvuuttelematta, kuka puhuu 

juuri sillä hetkellä.  
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Omasta mielestäni ainoana epäkohtana on linjojen luotettavuus, sillä tulkkausti-

lanteissa tulee usein esille paljon arkaluontoista tietoa ja asiakkaiden suojaa on 

ehdottomasti turvattava. 
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