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other municipality in Finland. Immigrants have the right to use municipal 
services, including counseling services, upon a residence permit. Social and 
health care, customers have the right to use an interpreter if the common 
language between the client and nurse not existed. Public health nurses 
work with an interpreter daily at the maternity and child health clinics in 
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1 JOHDANTO 

Vantaa poikkeaa muista kunnista siten, että usean vuoden ajan Vantaalla 
vieraskielisten asukkaiden määrä on ollut suurempi kuin missään muualla 
Suomessa. Vuoden 2018 alussa Vantaalla asui 39 400 vieraskielistä asu-
kasta, mikä tarkoittaa 17,7 prosenttia koko väestöstä.  (Vantaan kaupunki 
n.d.b, 7.) Asioimistulkkipalveluita tarjoava A-tulkkaus tuotti pääkaupunki-
seudulle lähes 100 000 tulkkaustuntia, joista noin 60 prosenttia tehtiin ter-
veydenhuoltoon (A-tulkkaus n.d.). 
 
Tutkimusten mukaan tulkin käyttö säästää ihmisten aikaa ja inhimillistä 
kärsimystä, kun hoito saadaan ohjattua heti oikein, eikä turhia erehdyksiä 
tai viivytyksiä pääse syntymään. (Mäntynen 2013, 122; Rice 2014; Mos-
quare, Samuels & Flores 2016; Ollila 2017, V.) Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den piirissä tulkkausta osataan jo käyttää luonnollisena osana asiakkaan 
hoitotapahtumaa, mutta joillakin pienemmillä paikkakunnilla tai harvaan 
asutuilla alueilla tulkin käytössä voi olla puutteita. Liian usein käytetään 
myös puolisoa tai jopa lasta tulkkaustilanteissa. (Abdelhamid, Juntunen & 
Koskinen 2009, 151; Mulder, Koivula & Kaunonen 2015; Rice 2014; Mos-
quera ym. 2016.)  Asiakkaat kokevat etätulkkauksen hyväksi silloin, jos lä-
hitulkki on estynyt tulemasta paikalle, mutta toivovat mieluummin lähi-
tulkkausta, jos se on mahdollista järjestää (Aho, Göransson, Kolehmainen, 
Pakkanen, Rautiainen, Salo, Viljanen, Kalliokoski, Marjeta, Salminen, Vih-
tari, Vuorenmaa & Vähäpesola 2017, 27; McKinney 2013.).  
 
Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Vantaalla äitiys- ja lastenneuvoloissa 
työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia tulkkipalveluiden käy-
töstä vieraskielisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi selvitetään terveydenhoi-
tajien ehdotuksia tulkkipalveluiden kehittämiseksi.  Opinnäytetyön tavoit-
teena on tuottaa kirjalliset ohjeet, jotka helpottavat terveydenhoitajaa 
tulkkaustavan valinnassa. Yhtenäisiä toimintaohjeita voidaan hyödyntää 
uusien työntekijöiden perehdytyksessä, lisäksi yhtenäiset toimintaohjeet 
lisäävät palveluiden laatua ja vähentävät virheiden määrää (Jylhä 2017, 
61,67; Työturvallisuuskeskus 2016, 10).  
 
Tulkkipalveluiden käyttöä on tutkittu Suomessa ja ulkomailla paljon, mutta 
tämä opinnäytetyö on tarpeellinen, koska se antaa täsmällistä tietoa ter-
veydenhoitajien kokemuksista tulkkipalveluiden käytöstä vantaalaisissa äi-
tiys- ja lastenneuvoloissa. Vantaalla on alueellisia eroja siinä, miten paljon 
käytetään etä- ja lähitulkkiapalveluita (Andrejev 2018). Tutkimus toteutet-
tiin puolistrukturoituina yksilöteemahaastatteluina ja analysoitiin sisäl-
lönanalyysimenetelmällä. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Vantaalla äitiys- ja lastenneuvo-
loissa työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia tulkkipalveluiden 
käytöstä vieraskielisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi tutkitaan terveydenhoi-
tajien ehdotuksia tulkkipalveluiden kehittämiseksi.   
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää terveydenhoitajien kokemuksia 
lähi- ja etätulkkipalveluiden käytöstä sekä sitä mitkä asiat vaikuttavat ter-
veydenhoitajan päätökseen tulkkaustavan valinnassa. Tavoitteena on 
tuottaa tutkitun tiedon pohjalta kirjalliset ohjeet, jotka helpottavat ja yh-
tenäistävät terveydenhoitajien toimintaa tulkkausmuodon valinnassa.  Yh-
tenäisen ohjeen avulla myös asiakkaat saavat tasapuolista palvelua riippu-
matta siitä, missä neuvolassa asioivat. Työnantaja hyötyy siitä, että tulkin 
tilaamiseen vaikuttavia syitä selvitetään ja niihin voidaan mahdollisesti vai-
kuttaa. 
 
Tulkin käyttöä on tutkittu paljon niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Vantaa 
on Suomen suurin vieraskielisten asukkaiden kunta. Asukkaista 17,7 pro-
senttia puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saa-
mea. (Vantaan kaupunki n.d. b, 7.) Tämä opinnäytetyön aihe on tärkeä ja 
ajankohtainen, koska terveydenhoitajien kokemuksia tulkin käytöstä äi-
tiys- ja lastenneuvoloissa Vantaalla ei ole aikaisemmin tutkittu tästä sa-
masta näkökulmasta. Terveydenhoitajat kuitenkin käyttävät tulkkipalve-
luita työssään runsaasti ja se on näin olennainen osa terveydenhoitajien 
päivittäistä työtä. Lisäksi Vantaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tu-
loskortissa vuonna 2017, tavoitteena oli lisätä etätulkkausta 50 prosentilla 
(Vantaan kaupunki 2017). Vuonna 2018 kuitenkin todettiin, ettei tavoitetta 
oltu saavutettu johtuen muun muassa teknisistä ongelmista (Karvonen-
Lemmetty 2018). Vantaalla on selkeät erot eri neuvola-alueiden välillä, 
minkä verran eri tulkkausmuotoja käytetään (Andrejev 2018).  

 
 
 

Tutkimustehtävä on: 
 

Selvittää, millaisia kokemuksia terveydenhoitajilla on tulkkipalveluiden 

käytöstä sekä, mitä kehittämisehdotuksia terveydenhoitajilla on tulk-

kipalveluiden käyttöön liittyen. 
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3 MONIKULTTUURINEN HOITOTYÖ NEUVOLAPALVELUISSA 

Ihmiset ovat kautta aikojen muuttaneet maasta toiseen. Suomi oli pitkään 
maa, josta muutettiin muualle. 1900-luvulla paremman elämän toivossa 
lähdettiin muun muassa Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Suomeen muutto koos-
tui silloin pääasiassa paluumuuttajista. 1990-luvulla maahanmuutto Suo-
meen alkoi lisääntyä. Suomeen muutettiin yhä enemmän perhesyistä, kan-
sainvälisen suojelun tarpeesta sekä opiskelun että työn vuoksi. Suomessa 
tähän asti suurin maahanmuuttoaalto koettiin vuonna 2015, jolloin Suo-
meen saapui moninkertainen määrä maahanmuuttajia yli 32 000 henkilöä, 
kun vastaava luku vuonna 2014 oli 3600 henkilöä. Vuonna 2016 turvapai-
kanhakijoiden määrä laski jälleen voimakkaasti edellisen vuoden lukuihin 
verrattuna. Turvapaikanhakijoita oli enää runsas 5600. Luku oli kuitenkin 
edelleen isompi kuin ennen vuoden 2015 suurta pakolaisvyöryä. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö n.d.b; Euroopan muuttoliikeverkosto 2017, 4.)   
   
Suomeen muuttaneiden syyt saapua maahan vaihtelevat sen mukaan, 
mistä maasta he ovat lähtöisin. Suurimmat Suomeen tulon syyt ovat perhe, 
seurustelu ja rakkaus. Pakolaisuus on taustalla joka kymmenennellä. 
(Larja & Sutela 2015b, 16.) Vuonna 2016 Suomeen saapumisen syyt ovat 
pysyneet pitkälti samoina kuin aikaisempina vuosina. Suurin muutos koski 
kansainvälisen suojelun perusteella myönnettyjä oleskelulupia. Niitä teh-
tiin yli 28 000, joista neljännes oli myönteisiä päätöksiä.  (Euroopan muut-
toliikeverkosto 2017, 4-18).  
 
Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalveluihin ei ole vastattu riittävästi 
ja palveluissa on suuria eroja kuntien välillä. Erityisesti on nostettu esille 
mielenterveyspalvelut sekä tulkkien käyttö. Myös muiden kuin pakolaisina 
maahan tulleiden ohjeistuksessa on ollut puutteita (Koponen, Rask, Skogs-
berg, Castaneda, Manderbacka, Suvisaari, Kuusio, Laatikainen, Keskimäki 
& Koskinen 2016, 907).  
 
Suomessa maahanmuuttajat käyttävät kattavasti neuvolapalveluita, mikä 
kertonee palveluiden hyvästä saatavuudesta sekä hyväksyttävyydestä 
maahanmuuttajien keskuudessa (Malin 2011, 3309). Vanhempien tiedot 
peruspalveluista, kuten neuvolapalveluista ovat olleet paljon kiinni siitä, 
miten perhe on tullut Suomeen. Vastaanottokeskuksen kautta tulleet ovat 
saaneet paremman tietopaketin palveluista kuin esimerkiksi työn tai puo-
lison perässä muuttaneet. (Turtiainen & Hiitola 2015, 32-34). Yleensä suu-
rena osasyynä sille, että uuden kotimaan palveluita ei ole osattu käyttää, 
on ollut kielitaidon puute. Tästä syystä erityisesti maahanmuuttajanaisten 
tiedonsaannin mahdollisuutta pitäisi vielä entisestään parantaa. (Kamppila 
& Kvist 2016, 20-21.)  
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3.1 Maahanmuuttajien odotuksia neuvolan palveluilta Suomessa 

Maahanmuuttajaperheet toivovat, että heidät otettaisiin neuvolassa huo-
mioon yksilöinä, mutta ymmärtäen maahanmuuton vaikutukset perhee-
seen ja koettuun terveyteen. (Sorvari, Kangasniemi & Pietilä 2015, 23.) 
Maahanmuuttajataustaiset lapsiperheet kokevat, että maahanmuutto on 
vaikuttanut heidän elämäänsä kokonaisvaltaisesti. Keskeisesti se on vai-
kuttanut koettuun terveyteen. Maahanmuutto on raskasta sekä henkisesti 
että sosiaalisesti. Maahanmuutto on vähentänyt kuolemanpelkoa, mutta 
samalla he kokevat surua ja huolta mahdollisesti maahan jääneistä suku-
laisista, omasta kulttuurista ja kielestä luopumisesta. Turvallinen ympä-
ristö ja osallisuuden tunne koetaan terveyttä edistävinä asioina. Vanhem-
mat ovat kaivanneet maahanmuuton alkuvaiheessa enemmän tukea maa-
hanmuuton seurauksena syntyneisiin haasteisiin. (Sorvari ym. 2015, 25-
26).  
 
Maahanmuuttajaperheet kokevat erilaisia haasteita muuttaessaan vieraa-
seen kulttuuriin. Suuri muutos on ollut kasvatusvastuun painottuminen 
vain vanhemmille. Usein lähtömaan kulttuurissa vastuuta on jaettu koko 
suvun kesken. Vanhemmat toivovatkin apua lapsen kasvatukseen liitty-
vissä asioissa. Vanhemmat ovat kokeneet, että yksin pärjääminen tuo itse-
luottamusta pärjätä myös muissa asioissa. Vaikka esiin tulee yhteisöllisyy-
den puute, maahanmuuttajaperheet painivat samojen kasvatuskysymys-
ten äärellä kuin valtaväestönkin vanhemmat. Roolien muutokset voivat 
tuoda ristiriitoja kodin perhe-elämään. Isä on voinut olla se, joka huolehtii 
perheestä ja sen elättämisestä. Suomessa työllistymisen haasteet voivat 
heijastua isän roolin heikkenemiseen ja toisaalta vaikuttaa äidin rooliin ko-
tona. (Turtiainen ym. 2015, 24-25; Sorvari ym. 2015, 23,26; Kamppila ym. 
2016, 16.18.)  
 
Vanhemmat kaipaavat myös konkreettista tietoa terveydestä sen ylläpitä-
misestä, sairauksista ja niiden hoitamisesta. Erityisestä tietoa on kaivattu 
esikoislapsen odotuksen kohdalla raskaudesta, synnytyksestä sekä odotta-
van äidin terveydestä. (Sorvari ym. 2015, 26.) Neuvoloiden tulisi järjestää 
perhevalmennusta ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille (Valtio-
neuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
losta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 2011, 
§15). Perhevalmennusta on hyvin harvoin saatavilla asiakkaan omalla kie-
lellä tai tulkin avustuksella (Turtiainen ym. 2015, 80).  
 
Äidit ovat kokeneet Suomessa yksinäisyyttä erityisesti heti muuton jälkeen 
sekä synnytyksen yhteydessä. Viranomaisverkosto voi olla toisille ainut ko-
din ulkopuolinen yhteys.  Vaikka lähtömaassa ei ollut äitiys-  ja lastenneu-
volaverkostoa, niin sukulaiset ja ystävät huolehtivat toisistaan. Doula eli 
synnytystukihenkilö voisi olla äidin ja isän tukena synnytyksen aikana sekä 
jälkeen. Doulan kaltainen lisäapu voisikin olla hyödyllistä, kun äitiysneuvo-
lan omat resurssit eivät välttämättä aina riitä maahanmuuttajataustausten 
äitien tarpeisiin. Työntekijät ovat tuoneet esille myös äitien yksinäisyyden, 
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perheiden arjen toimintojen opettelun sekä muuntuvan perhedynamiikan. 
Lisäksi työntekijät ovat kokeneet haasteelliseksi perheiden traumaattiset 
taustat ja niihin liittyvissä asioissa tukemisen ja auttamisen. (Turtiainen 
ym. 2015, 24, 37,70.) Neuvolapalveluihin ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväi-
siä. Sorvarin ym. (2015,27) mukaan neuvola toimintaympäristönä mahdol-
listaa perheiden laaja-alaisen tukemisen sekä terveyden edistämisen nä-
kökulman. 

3.2 Maahanmuuttajat neuvolan asiakkaina Vantaalla 

Neuvolapalveluita ohjaa terveydenhuoltolaki (2010/1326 §15-17). Laista 
on annettu asetus, jossa tarkennetaan terveyspalveluiden, neuvonnan ja 
tarkastusten sisältöjä neuvolapalveluissa. Asetuksen tarkoitus on varmis-
taa, että neuvolapalvelut ovat kaikille yhtenäisiä, riippumatta siitä missä 
neuvolassa Suomessa asioi. Neuvolan tarkoitus on huolehtia lasta odotta-
vaan perheen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä sikiön hyvinvoin-
nista tarvittavin tutkimuksin. Lisäksi neuvolassa tuetaan ja seurataan neu-
volaikäisen lapsen kasvua ja kehitystä sekä kasvuympäristöä, että vanhem-
pien keskinäistä hyvinvointia. Neuvolan tarkoitus on hyvin laajasti tukea ja 
auttaa koko perhettä.  
 
Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Asukkaita oli vuoden 2018 
alussa 223 027. (Vantaan kaupunki n.d. b). Heistä vuoden 2018 alussa neu-
volan asiakkaina oli 21 142 henkilöä sekä heidän perheensä. Äitiysneuvo-
lan asiakkaita oli 2 281 ja lastenneuvolan asiakkaita 18 586 henkilöä. (Peh-
konen 2017.) Vantaalla neuvolapalveluiden järjestämisestä, organisoin-
nista ja valvonnasta huolehtii ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, joka on 
osa terveyspalveluita ja näin ollen myös osa perusterveydenhuoltoa (Van-
taan kaupunki n.d. a).  
 
Neuvolapalvelut on jaettu kolmeen maantieteelliseen alueeseen; läntinen, 
keskinen ja itäinen alue sekä neuvolan keskitettyyn puhelinpalveluun. 
Neuvoloita on yhteensä yksitoista. (Vantaan kaupunki 2014, 6.) Jokaisella 
kolmesta alueesta toimii oma osastonhoitaja. Kaikkiaan neuvolan tervey-
denhoitajia on 89 ja perheohjaajia yhdeksän. Perheohjaajat ovat koulutuk-
seltaan sosionomeja. He työskentelevät perheiden kanssa matalalla kyn-
nyksellä perusterveydenhuollon puolella neuvoloiden yhteydessä. Perhe-
ohjaajaan asiakas voi ottaa itse yhteyttä tai neuvolan terveydenhoitaja tai 
lääkäri voi tehdä lähetteen. Perheohjaaja auttaa muun muassa silloin, kun 
odotus tai vauvan saaminen mietityttää tai on pulmia imetyksessä, pari-
suhdeasioissa, lapsen hoitoon tai kasvatukseen liittyvissä asioissa. Ennal-
taehkäisevän terveydenhuollon omia lääkäreitä, jotka toimivat yhteisesti 
neuvolassa, kouluissa ja opiskelijaterveydenhuollossa, on yhteensä 12. Li-
säksi lääkäreitä tulee terveysasemilta. Ennaltaehkäisevän terveydenhuol-
lon palvelupäällikkö vastaa koko ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toi-
minnasta ja ohjauksesta. (Pehkonen 2017.) 
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Vantaalla jokaisen terveydenhoitajan arkipäivään kuuluu monikulttuuri-
suus. Suurimmassa osassa Vantaan neuvoloita tehdään joka viikko, toisissa 
päivittäin, töitä vieraalla kielellä ja useimmiten paikalla tai puhelimessa on 
tulkki. Vantaan 89 terveydenhoitajasta kaksi palvelee kaupungin ruotsin-
kielistä väestöä, muuten kaikki terveydenhoitajat hoitavat suomenkielisiä 
sekä vieraskielisiä asiakkaita. (Vantaan kaupunki 2018.) Vuonna 2017 eni-
ten tulkkia käytettiin Myyrmäen neuvolassa (Andrejev 2018). Vantaan kau-
pungin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tuloskortissa vuonna 2017 
yhdeksi tavoitteeksi asetettiin etätulkkauksen lisääminen tulkkilaskujen 
pienentämiseksi sekä taloudellisen tasapainon säilyttämiseksi (Vantaan 
kaupunki 2017).  
 
Kaupungin sisäisessä koulutuksessa on tasaisin väliajoin otettu huomioon 
maahanmuuttajien tuomia erityiskysymyksiä. Esimerkiksi maahanmuutta-
jille suunnattuja hoitopolkuja on otettu käyttöön. Neuvolat ja koko ennal-
taehkäisevä terveydenhuolto tekee tiivistä yhteistyötä maahanmuuttajien 
palvelupisteen, tartuntatautien henkilöstön sekä erikoissairaanhoidon 
kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös järjestöt, esimerkiksi Ni-
cehearts ry, Hakunilan kansainvälinen yhdistys ja Järjestörinki (Vantaa 
2013, 27). Lisäksi Vantaalla tehdään neuvoloissa moniammatillista tiimi-
työtä. Näin perheitä voidaan palvella laadukkaasti ja monipuolisesti. Myös 
erityistä tukea tarvitsevat perheet tulevat huomioiduiksi. Neuvolan perhe-
ohjaajat voivat tehdä kotikäyntejä enemmän kuin terveydenhoitajat ja 
näin saadaan annettua vielä kohdennetumpaa ja yksilöllistä tukea per-
heille vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseksi. Tämän tyyppisen tuen 
antaminen korostuu erityisesti laajoissa terveystarkastuksissa, joissa val-
tioneuvoston asetuksen (2011/388) mukaan tulee kiinnittää erityistä huo-
miota perheen hyvinvointiin kokonaisuutena.  
 
Laadukas hoito tarvitsee onnistuakseen tarvittavat henkilöstöresurssit ja 
riittävän mitoituksen vastaanottoaikoihin. Maahanmuuton lisääntyessä 
myös perheiden monimuotoisuus lisääntyy ja tämä pitäisi huomioita niin 
henkilöstön lisäkoulutuksessa kuin palvelurakenteissa. Esimerkiksi perhe-
valmennuksia tulisi asetuksen (2011/388, §15) mukaan tarjota kaikille en-
simmäistä lastaan odottaville perheille. Vantaalla tämä toteutuu kantavä-
estön kohdalla, mutta maahanmuuttajat jäävät vielä ilman ryhmän tuo-
maa tukea ja valmennus on yksilöllistä oman terveydenhoitajan toteutta-
mana.  

3.3 Kulttuuriset erot terveyteen ja terveyspalveluihin suhtautumisessa 

Varsinkin ensimmäisen polven maahanmuuttajien kokemukset terveyden-
huoltojärjestelmästä voivat poiketa suurestikin suomalaisesta. Tämä tulisi 
ottaa huomioon palveluiden järjestämisessä sekä ohjannassa. Maahan-
muuttajataustaiselle tulisi kertoa muun muassa henkilökunnan vaitiolovel-
vollisuudesta koskien niin hoitohenkilökuntaa kuin tulkkejakin. Lisäksi olisi 
hyvä avata eettisiä toimintaperiaatteita sekä hoitotyön 
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asiakaskeskeisyyttä. Toiminnat voivat poiketa hyvinkin paljon siitä, mihin 
asiakas on tottunut omassa kotimaassaan. (Turtiainen ym. 2015, 72.) 
 
Kulttuuri ja uskonto vaikuttavat paljon siihen, mikä mielletään sairaudeksi 
ja mikä terveydeksi. Mielikuvat siitä, mistä joku sairaus johtuu tai mikä sen 
on aiheuttanut voivat poiketa suuresti länsimäisestä ajattelutavasta ja klii-
nisestä farmakologisesta käsityksestä. Uskomuksilla, uskonnolla, yksilön ja 
yhteisön merkityksellä voi olla myös oma vaikutuksensa siihen, miten po-
tilasta hoidetaan vai hoidetaanko ollenkaan. Esimerkiksi arabia- ja somali-
taustaiset saattavat nähdä sairastumisen jumalan tahtona. He voivat myös 
hakea apua poppamiehiltä, uskonnosta, parantajilta ja hakeutuvat länsi-
maisen avun piiriin vasta viime hädässä.  (Castaneda, Kuusio, Skogsberg, 
Tuomisto, Kytö, Salmivuori, Jokela, Mäki-Opas, Laatikainen & Koponen 
2017, 998; Mosquera ym. 2016.) 
 
Maahanmuuttajataustaiset voivat lähtömaastaan riippuen tarvita tietoa ja 
opetusta aivan perusterveyden edistämiseen sekä sairauksien ennaltaeh-
käisyyn liittyen.  Maahanmuuttajille terveyspalveluiden tarjoamisessa tär-
keänä pidetään kulttuurisensitiivisyyttä ja kulttuurien tietämystä sekä kun-
nioitusta. Kielitaito, korkealaatuinen asioimistulkkaus ja hyvä viestintä 
sekä hallinnon mahdollistamat riittävät resurssit laadukkaan hoitotyön to-
teuttamiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä. (Castaneda ym. 2017, 998-1000; 
Kamppila ym. 2016, 21.)  
 
Maahanmuuttajien terveyspalveluita järjestettäessä olisi hyvä ottaa huo-
mioon seuraavia asioita. Pelkkä materiaalin kääntäminen muille kielille ei 
riitä, vaan maahanmuuttajat pitäisi ottaa osaksi palveluiden suunnittelua 
ja saada oikea tieto ja palvelujärjestelmien käyttö ihmisten tietoisuuteen. 
Tässä tarvitaan kolmannen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä. Tietoutta 
oman terveyden hoidosta voidaan lisätä kouluttamalla ja jakamalla tietoa 
sellaisessa muodossa, joka kunnioittaa kyseistä kulttuuria ja sen ihmis- ja 
sairauskäsitystä. Kotoutumispalveluissa pitäisi jakaa entistä paremmin tie-
toa terveyspalveluista, jotta maahanmuuttajat osaisivat käyttää palvelu-
järjestelmää tarkoituksenmukaisesti. Nyt saatetaan hakeutua turhaan päi-
vystyspoliklinikalle terveyskeskuksen sijaan, koska ei tunneta palvelujär-
jestelmää tai esimerkiksi puhelinajanvarauksen tekeminen on kielen puut-
teen vuoksi vaikeaa. Henkilöstön kulttuurinen tuntemus ja stereotypioiden 
välttäminen on tärkeää. Hallinnollisella puolella pitäisi pystyä varmista-
maan pätevien tulkkien käyttö lähitulkkipalveluiden käyttämisen mahdol-
listamisena tai etätulkkipalveluina sekä mahdollisuus varata tarvittavan 
pitkä aika vastaanottoa varten. Hoidon jatkuvuuden ja luottamuksen syn-
tymisen kannalta olisi hyvä pyrkiä hoitohenkilökunnan pysyvyyteen. (Ko-
ponen ym. 2016, 908, 913; Castaneda ym. 2017, 998.)  

3.4  Maahanmuuttajien terveyden ja hyvinvoinnin erityiskysymykset 

Ulkomaalaistaustaisen väestön elintapoihin, toimintakykyyn, sosiaaliseen 
hyvinvointiin sekä terveyteen kuten mielenterveyteen, infektiotauteihin ja 
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lisääntymisterveyteen liittyy erityiskysymyksiä.  Ulkomaalaistaustainen vä-
estö on hyvin moninainen ihmisryhmä. Maahanmuuttajien kokema ter-
veys voi olla valtaväestöä parempi tai heikompi riippuen lähtömaasta, yk-
silöstä, iästä ja maahanmuuton syistä. (Castaneda ym. 2017, 993; Laatikai-
nen, Wikström, Skogberg, Rask, Castaneda, Koskinen & Koponen, 2016, 
877, 883.) Ulkomaalaiset kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin suo-
malaisväestö. Maiden väliset sekä sukupuolen väliset erot ovat kuitenkin 
suuria. (Castaneda & Kauppinen 2015, 160-161.) Infektiotaudit poissulkien 
tarttumattomien tautien, kuten diabeteksen, astman, mielenterveyson-
gelmien ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden yleisyys vaihtelee et-
nisen taustan mukaan. (Laatikainen ym. 2016, 877).  Suomi ei aseta tervey-
dellisiä vaatimuksia maahan tuleville. Sosiaali- ja terveysministeriö suosit-
telee kaikille pakolaisille ja turvapaikan hakijoille tehtäväksi terveystarkas-
tusta ja infektioiden seulontaa Suomeen tullessa. Muille maahanmuutta-
jaryhmille ei ole olemassa suosituksia terveystarkastuksien suhteen. (Vuoti 
2017, 191; Valtonen, Oroza ja Siikamäki 2016, 919-920; Castaneda ym. 
2017, 995-996.)   
 
Terveyteen vaikuttavissa elintavoissa, kuten tupakoinnissa, alkoholin käy-
tössä ja liikunnan harrastamisessa on väestöryhmien kesken selkeitä eroja. 
Näissä näkyvät myös sukupuolten väliset erot. Lihavuus on somalinaisten 
keskuudessa valtaväestöä yleisempää ja he myös harrastavat liikuntaa vä-
hemmän. Alkoholin kulutus taas on hyvin vähäistä Lähi-idästä ja Afrikan 
maista tulevien naisten keskuudessa verrattaessa esimerkiksi valtaväestön 
naisten alkoholin käyttöön. Useissa ulkomaalaistausten miesten ryhmissä 
tupakointi on yleistä, esimerkiksi venäläis- ja kurditaustaiset miehet tupa-
koivat eniten. Somalia- ja kurditaustaiset täyttävät diabeteskriteerit huo-
mattavasti useammin kuin valtaväestö, mutta sairastavat korkeaa veren-
painetta harvemmin.  Kurditaustaisilla miehillä ja erityisesti naisilla oli val-
taväestöä enemmän ahdistus- ja masennusoireita. Pakolaistausta lisää 
psyykkisen oireilun riskiä.  (Castaneda ym. 2017, 995; Laatikainen ym. 
2016, 877-883.)  
 
Maahanmuuttajanaisten terveydentiloja tarkastellessa mainitaan erityi-
sesti perhesuunnittelu ja seksuaaliterveys. (Castaneda ym. 2015, 160-161.) 
Maahanmuuttajista somalialaiset naiset osallistuvat joukkoseulontoihin, 
kuten papa- ja mammografiaseuloihin, valtaväestöä harvemmin. Kurdi-
taustaisten 30-52-vuotiaiden naisten keskuudessa kielivaikeudet sekä 
puutteellinen tieto terveydestä ja sen edistämisestä ovat suurena syynä 
sille, etteivät naiset ole hakeutuneet esimerkiksi seulontatutkimuksiin (Ko-
ponen ym. 2016, 910).  
 
Kulttuuri ja uskonto vaikuttavat suuresti suhtautumisessa seksuaalisuu-
teen ja lisääntymisterveyteen, kuten lapsien määrän ja ehkäisyn käyttöön.  
Tyttöjen ympärileikkaus on yleistä useissa Afrikan maissa. Naisista jotka 
saapuvat ympärileikkauksia tekevistä maista, joka viides kertoo olevansa 
ympärileikattu. Joissakin ulkomaalaistaustaisten naisten ryhmissä myös 
keskenmenot, keskeytykset sekä monisynnyttäjien määrät ovat suurempia 
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kuin kantaväestössä. Synnytyksiin liittyvät ongelmat, lapsen pienipainoi-
suus tai ennenaikaisuus ovat keskimääräistä yleisempiä Somaliasta, Poh-
jois-Afrikasta ja Lähi-Idästä muuttaneilla. (Castaneda ym. 2017, 996-997; 
Laatikainen ym. 2016, 878; Malin 2011, 3312-3313.) Laatikainen ym. 
(2016) ja Malin (2011) toteavat, että vain joka kolmas somalinainen käyt-
tää ehkäisyä. Syynä ehkäisyn käyttämättömyyteen on uskonto ja kulttuu-
rin tapa. Somalimiehistä kaksi kolmasosaa sanoi myös, ettei uskonnollisista 
syistä halunnut käyttää ehkäisyä. Naisten seksuaalisuusterveyteen ja opas-
tukseen tulisi kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota (Castaneda 
2017, 996). 

3.5 Kielen merkitys hoitotyössä 

Maahanmuuton syyt vaikuttavat myös jonkin verran kielitaitoon. Mitä 
nuorempana Suomeen on muutettu, sen parempi on suomen tai ruotsin 
kielen taito. Suomeen opiskelemaan tulleista ulkomaalaisista yli puolet ar-
vioivat suomen kielitaitonsa heikoksi. Heistä suurin osa lähtee opiskelui-
den päätyttyä takaisin kotimaahansa, eivätkä he koe tarvetta opiskella 
suomen kieltä. Lähes kaikki pakolaisena maahan muuttaneet ovat osallis-
tuneet kielikursseille, kun työperäisesti maahan muuttaneista kielikurs-
seille osallistuneita on vain puolet. Vuonna 2014 kolmella neljästä ulko-
maalaistaustaisesta oli vähintään keskitasoa oleva suomen tai ruotsin kie-
len taito. Vastaajista 17 prosenttia koki kielikoulutuksen riittämättömäksi 
ja 19 prosenttia olisi tarvinnut jotain muuta kotoutumispalvelua. (Larja & 
Nieminen 2015a, 45-49.) Maahanmuuttajissa on paljon korkeasti koulutet-
tuja sekä matalasti koulutettuja. Luku- ja kirjoitustaidottomia on enemmän 
naisissa kuin miehissä. (Larja & Sutela 2015c, 29-42.) Maahanmuuttaja voi 
hallita välttävästi sellaista kieltä, jota myös hoitohenkilökunta puhuu vält-
tävästi eli käytetään kieltä, joka on kaikille vieras, mutta tuttu kieli kuten 
englanti. (Koskinen 2013, 15.) Tällöin vaarana voi olla, että lääketieteelliset 
termit ovat molemmille vieraita ja hoito saattaa tarpeettomasti viivästyä 
(Mosquare ym. 2016). 
 
Ulkomaalaisen voi olla vaikeaa käyttää suomen kieltä terveydenhuoltoon 
ja sairauksiin liittyvissä asioissa. Arkielämä voi jo sujua suomenkielellä, 
mutta sairastumiseen liittyvä stressi saattaa huonontaa kielitaitoa. Tervey-
denhuollon sanasto on lisäksi erityisempää ja vaikeampaa kuin arkikieli. 
Lähtömaasta, tulosyystä ja koulutustasosta riippuen, voi potilaan tietämys 
oman elimistön toiminnoista olla hyvinkin vajavainen, eikä sanat ja termit 
ole tuttuja edes omalla äidinkielellä. Huono kielitaito voi viivästyttää myös 
hoitoon pääsyä, koska useimmiten ajanvaraus tapahtuu Suomessa puhe-
linajanvarauksen kautta. Potilas- ja jatkohoito-ohjeet ovat kirjallisia ja 
usein suomenkielisiä. Vaikka ohjeet olisi käännetty potilaan äidinkielellä 
tulisi potilaan lähtötaso, luku- ja kirjoitustaito huomioida paremmin. Suo-
menkielisistä tai jopa omalla kielelle käännetyistä hoito-ohjeista ei ole hyö-
tyä, jos ei osaa lukea. (Abdelmhamid, Juntunen & Koskinen 2009, 150.) 
Huomioitavaa on, kun kehitetään itsepalveluportaaleja ja informaation 
sähköistämistä, että kaikilla ei välttämättä ole samanlaisia valmiuksia 
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käyttää näitä palveluita. Monilla ulkomaalaistaustaisilla, erityisesti Afri-
kasta ja Lähi-idästä maahan muuttaneilla naisilla voi olla muita enemmän 
hankaluuksia käyttää sähköisiä palveluita. (Castaneda ym. 2015, 186.) 
  
Asioimistulkin käytön lisäksi puhutaan myös paljon kulttuuritulkeista. Kult-
tuuritulkki toimii välittäjänä kahden kulttuurin välillä. Kulttuuritulkki aut-
taa selvittämään kulttuurista johtuvia ongelmia. Kulttuuritulkki voi auttaa 
maahanmuuttajia kotoutumaan ja toisaalta auttaa valtaväestöä ymmärtä-
mään toista kulttuuria. Hoitotyössä kulttuuritulkkia tarvitaan erilaisten ter-
veyskäsitysten, paranemiseen ja hyvinvointiin liittyvien sekä niiden kult-
tuuristen selitysmallien avaamisessa sekä kuvaamisessa. Kulttuuritulkin 
apua voidaan käyttää myös yksittäisissä keskusteluissa esimerkiksi terveel-
lisiin elintapoihin liittyen. Kulttuuritulkin rooli eroaa asioimistulkin roolista 
niin, että kulttuuritulkin rooliin kuuluu ristiriitojen selvittäminen. (Abdel-
hamid ym. 2009, 153; Mosquera ym. 2016.)  
 
Epävirallisen tulkin kuten oman sukulaisen käyttäminen tulkkina on myös 
haastavaa, koska kulttuurillisten ja perhehierarkiaan kuuluvien sääntöjen 
mukaan kaikkia asioista ei kerrota kaikille. Joissakin kulttuureissa on hyvin 
tarkat säännöt, mitä esimerkiksi lapset saavat tietää omien vanhempiensa 
terveyteen liittyvistä asioista. Sama ongelma tulee esiin myös puolisoiden 
välisissä asioissa. Näissä ristiriitaisissa tilanteissa ei voida aina tietää, mitä 
oikeasti tarkoitetaan tai jätetään sanomatta. (Abdelhamid ym. 2009, 151.) 
Hoitotilanteessa potilaan tila voi vaarantua, jos hoitaja ja potilas eivät tule 
keskenään ymmärretyksi. Joskus molemmat osapuolet voivat tuntea tur-
hautumista, kun eivät tule puolin ja toisin ymmärretyksi. Hoito voi viiväs-
tyä, kun hoidon kannalta oleelliset tiedot tai jatko-ohjeet jäävät hämärän 
peittoon. Länsimainen terveydenhuolto ja kaikki elektroniset laitteet voi-
vat olla maahanmuuttajasta pelottavia ja vieraita, silloin hoidon onnistu-
misen sekä pelon hälventämien kannalta yhteinen kieli on tärkeää. (Abdel-
hamid ym. 2009, 150-151; Rice 2014; Mosquera ym. 2016; Sorvari 
ym.2015,26.) 
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4 ASIOIMISTULKKIPALVELUT NEUVOLAPALVELUISSA 

Palvelujärjestelmässä, kuten sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvaa tulk-
kausta kutsutaan asioimistulkkaukseksi. Erotuksena tästä ovat konfe-
renssi-, liike- tai diplomaattitulkkaus. (Abdelhamid ym. 2009, 150; Koski-
nen, Vuori & Leminen 2018, 7-8.) Suomessa myös vammaisilla on oikeus 
Kelan tukemaan tulkkipalveluiden käyttöön jollakin kommunikaatiomene-
telmällä, jolla he tulevat ymmärretyksi (Laki vammaisten henkilöiden tulk-
kipalveluista 2010/133 § 2,4). Asioimistulkin käyttö on perusoikeus, jonka 
kustannuksen maksaa viranomainen, jos yhteistä kieltä ei ole. Tulkin käyt-
töä on perusteltu niin asiakkaan kuin työntekijänkin oikeutena. (Vuori 
2015, 400.) Vieraasta kulttuurista tulevat ja muun kieliset ihmiset ovat ta-
savertaisesti oikeutettuja samoihin palveluihin kuin kantaväestökin. Yh-
teisymmärrystä puolin ja toisin lisätään tulkkipalveluita käyttämällä. 
(Etene 2004.) 
 
Suomessa lähdettiin kehittämään alueellisia tulkkijärjestelmiä kuntien tu-
eksi 1990-luvulla, jolloin maahanmuutto ja kielikysymykset yleistyivät 
(Laalo-Ristilä 2013, 161). Tulkkipalvelut ovat nousseet keskeiseksi palve-
luntuottajaksi maahanmuuton ja siihen liittyvien kieliongelmien vuoksi. 
Tämä korostuu erityisesti terveydenhoitoalalla. Kielen merkitys korostuu 
silloin, kun ihminen on sairas tai hoidon tarpeessa. Tulkeista on tullut tär-
keitä yhteistyökumppaneita muiden terveydenhoitoalan toimijoiden rin-
nalle ja vaikka tulkin usein toivotaan olevan mahdollisimman huomaama-
ton vastaanotolla, on tulkki kuitenkin vuorovaikutuksessa aktiivinen osal-
listuja. (Ollila 2017, 1-2; Paananen 2018, 60.) 

 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa olisi hyvä ottaa huomioon 
myös tulkkipalveluiden yhtenäistäminen. Tällä hetkellä tulkkipalveluiden 
käytännön järjestelyissä ja organisoinnissa on suuria paikkakuntien välisiä 
eroja. Tulkkipalveluiden järjestämisestä säädetään eri laeissa, mutta käy-
tännöissä on suurta kirjavuutta. Tämä voi asettaa asiakkaat eriarvoiseen 
asemaan riippuen siitä missä päin Suomea sattuu tarvitsemaan terveyden-
huollon palveluita. Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tulk-
kauspalveluihin tulisi lakien ja normien ohella säätää yhtenäisiä suosituk-
sia, toimintaohjeita sekä -linjauksia. (Ollila 2017, 134-135; Turtiainen ym. 
2015, 72.) 
 
Asioimistulkkauksesta säädetään kielilaissa, jossa sanotaan, että asian kä-
sittelyn niin vaatiessa virkamies on velvollinen järjestämään tulkin (Kielilaki 
2002/423 §18). Tulkin käytöstä on säädetty myös monissa muissa laeissa, 
kuten yhdenvertaisuuslaissa, jossa sanotaan, että viranomaisella on velvol-
lisuus edistää yhdenvertaisuutta (Yhdenvertaisuuslaki 2004/21 §5).  Hallin-
tolaissa (2003/434 §26) todetaan, että viranomaisen on huolehdittava 
asian kääntäminen sellaiseen muotoon tai kieleen, jotta asianomainen sen 
ymmärtää. Kotouttamislaissa (2010/1386 §5) todetaan, että viranomai-
sella on velvollisuus huolehtia tulkitsemisesta kotouttamisen 
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edistämiseksi. Ulkomaalaislaissa (2003/301 §203) mainitaan tulkitseminen 
ja kääntäminen. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista todetaan, että po-
tilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liitty-
vään kohteluun. Potilaalla on myös tiedoksisaantioikeus, niin että potilas 
ymmärtää hänelle esitetyn asian. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
1992/785 §3, §5.)   
 
Useat Suomessa toimivat tulkkausliitot ovat hyväksyneet asioimistulkin 
ammattisäännöt. Tulkit sitoutuvat noudattamaan työssään ammattieetti-
siä ohjeita sekä toimivat hyvän tulkkaustavan mukaisesti. Asioimistulkin 
eettiset ohjeet määrittävät, että tulkilla on vaitiolovelvollisuus eikä hän 
käytä mitään tulkkaustilanteessa ilmi tullutta tietoa. Tulkki ei ota vastaan 
työtä, johon hän kokee olevansa jäävi tai jota hän ei koe hallitsevansa. 
Tulkki tulkkaa kattavasti, ei lisää tai jätä mitään pois. Hän toimii asiallisesti, 
eikä ole asiakkaan tai viranomaisen puolella, lisäksi hän kehittää jatkuvasti 
ammattitaitoaan. (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2013.)  
 
Tulkkauspalveluiden järjestämisessä tulisi huomioida palveluiden keskittä-
minen, koska tällä tavoin voidaan saada hallinto- ja hankintakustannukset 
vähenemään. Digitalisaation ja sähköisten palveluiden lisääntyessä etä-
tulkkaus mahdollisuudet kuten puhelintulkkaus ja videotulkkaus nähdään 
mahdollisuutena hillitä kasvavia tulkkauskuluja. Samalla pitää kuitenkin 
kiinnittää huomiota potilasturvallisuuteen sekä riittävään henkilökunnan 
kouluttamiseen laitteiden käytössä. Kuluista huolimatta yhteinen kieli on 
tärkeä väline hoitotilanteessa. Tulkkauksen aiheuttamat kulut tulevat mo-
nin kerron takaisin, kun asia tulee kerralla ymmärrettyä oikein. (Ollila 2017, 
134; Mosquare ym. 2016.)   

4.1  Lähi-  ja etätulkkaus 

Lähitulkkauksessa tulkki ja muut läsnäolijat ovat samassa tilassa. Tulkki on 
asiakkaiden kanssa kasvokkain tai erillisessä tulkkauskopissa. (Tieteen ter-
mipankki n.d.) Lähitulkkaus voi tapahtuva vastaanotolla usealla eri mene-
telmällä. Neuvolapalveluissa yleisimmin käytetty menetelmä on konseku-
tiivitulkkaus eli peräkkäistulkkaus. Tällöin tulkattava ja tulkki puhuvat vuo-
rotellen noin yhdestä viiteen minuuttia kerrallaan ja tulkki tekee tarvitta-
essa muistiinpanoja tulkkauksen tueksi. Tämä tapa vaatii pidemmän vas-
taanottoajan, koska jokainen puhuu vuorotellen. Simultaanitulkkaus eli sa-
manaikaisesti tapahtuvassa tulkkauksessa tulkki kääntää puhetta saman 
aikaisesti, eikä puheenvuorojen välillä pidetä taukoja. Tällaista tulkkausta-
paa voitaisiin käyttää esimerkiksi konferensseissa, jolloin tulkin puhe tulee 
korvanapin kautta suoraan kuulijan korvaan. Kuiskaustulkkauksessa tulkki 
kääntää suoraa puhetta kuulijan korvaan kuiskaamalla. Joskus tätä tapaa 
on myös käytetty esimerkiksi neuvolan perhevalmennuksessa. (Suomen 
kääntäjien ja tulkkien liitto n.d.; Isolahti 2015, 202-203). Prima vista tulk-
kauksessa tulkki kääntää asiakirjaa tulkattavalle (Semantix n.d. a). Tätä 
tulkkausmuotoa voidaan neuvolassa käyttää esimerkiksi apuna mielialaa 
seulovan lomakkeen täyttämisessä.  
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Etätulkkaus on tulkkausmuoto, jossa vähintään yksi osapuolista on fyysi-
sesti eri paikassa ja tulkkaus tapahtuu videon tai puhelimen välityksellä 
(Tieteentermipankki n.d.). Puhelintulkkausta suositellaan lyhyiden asioi-
den hoitamiseen tai harvinaisiin kieliin. Puhelintulkkauksen eduiksi luetaan 
tulkin nopea saatavuus erityisesti akuuteissa tilanteissa, myös jääviysriski 
pienenee harvinaisempien kielien osalta, kun tulkki voidaan tilata pidem-
mältä. Videotulkkauksen etuihin edellä mainittujen lisäksi luetaan se, että 
tulkki pystyy tekemään visuaalisia havaintoja tulkkaustilanteessa. Etätulk-
kauksen eduiksi luetaan se, ettei synny matkakuluja ja näin ollen saavute-
taan myös ympäristövaikutuksia. (Semantix n.d. a) Maahanmuuton ja vie-
raiden kielten lisääntyessä etätulkkaus mahdollistaa oikea-aikaisen tulkin 
käytön myös haja-asutusalueilla. Etätulkin käyttöä tulisikin mahdollisuuk-
sien mukaan lisätä. Etätulkkauksen käytön lisääminen vaatisi oikeanlaisia 
laitteita ja tarvittavaa koulutusta laitteiden käyttöön. (Etene 2004, 31; 
Ehrsten, Kajanne, Käyhkö, Pitkäranta, Rantamäki-Varonen, Siltala & Sykkö 
2017, 50-51.)  

4.2 Onnistunut tulkkauskokemus 

Hyvä tulkkaustilanne muodostuu siitä, että tulkkaustilanne on luonnolli-
nen ja kaikki osapuolet ovat tietoisia roolistaan sekä toimivat asiallisesti. 
Rauhallinen ja selkeä keskustelutyyli, jossa kaikki antavat toisilleen pu-
heenvuoron, on kaikkein antoisin tulkkaustilanne. Onnistunut tulkkausti-
lanne muotoutuu silloin, kun asiakas ei oikeastaan huomaa tulkin läsnä-
oloa, vaan vuoropuhelu soljuu luontevasti. (Mäntynen 2013.) 
 
Ammatillisesti toimivaa asioimistulkkia ohjaa jo aikaisemmin mainittu tul-
kin ammattisäännöstö. Tulkin rooli on toimia kielellisen aineksen välittä-
jänä, keskustelussa sanotun kääntämistä ja välittämistä mahdollisimman 
selkeästi ja ymmärrettävästi. Tulkin työ on pitkälti vuorovaikutustyötä ja 
se vaatii hienovaraista ammattitaitoa. Onnistunut tulkkauskokemus on sel-
lainen, jossa toteutuu aito vuorovaikutustilanne. Se on myös aina luotta-
muksellinen niin asiakkaan, hoitavan tahon kuin tulkin puolelta. Lisäksi 
tulkkaus on asiantuntevaa, tulkki on ammattitaitoinen ja hallitsee käytetyn 
terveydenhuollon sanaston. Ensisijaisena tavoitteena hyvän ja onnistu-
neen hoitotilanteen saavuttamiseksi on tulla kaikkien osapuolten osalta 
ymmärretyiksi. (Ollila 2017, 132; Vuori 2013, 154.)  

 
Hoitotyön ammattilaisille on myös laadittu ohjeita tulkin kanssa työsken-
telyä varten. Näitä noudattamalla tulkkaustilanne on onnistuneempi koko-
naisuus. Ohjeissa mainitaan esimerkiksi se, että tulkki kääntää kaiken ja 
vain sen mitä viranomainen tai asiakas sanovat. Asioimistulkit eivät pää-
sääntöisesti toimi kulttuuritulkkeina, joten terveydenhoitajan tulee itse 
olla tietoinen kulttuurin mahdollisesti tuomista vaikutteista hoitotilantee-
seen, eikä olettaa tulkin ottavan nämä asiat huomioon. Ammattilaista ke-
hotetaan käyttämään selkeää kieltä ja jos mahdollista välttämään ammat-
tislangia sekä avaamaan termit niin, että asiakaskin ymmärtää. Terveyden-
hoitajan tulee huomioida asiakkaan ymmärtämisen taso terveyteen 
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liittyvässä sanastossa. Ei riitä, että tulkki kääntää jonkin vaikean lääketie-
teellisen termin, jos asiakkaalle jää epäselväksi termin merkitys. Lisäksi 
tulkkauksessa käytetään aina minämuotoa, jotta tulkin puolueettomuus 
korostuu. Lähitulkkauksessa kannattaa kiinnittää huomiota henkilöiden 
asetteluun. Paras tilanne syntyy, kun asiakas ja hoitaja istuvat vastakkain 
ja tulkki heidän välissään. Tämä kolmio korostaa sitä asetelmaa, että tulkki 
kääntää vain puhetta ja hoitaja sekä asiakas keskustelevat keskenään. 
Tulkkivarausta tehdessä on hyvä mainita, mihin tilanteeseen tulkkia ollaan 
tilaamassa. Näin tulkilla on mahdollisuus tutustua alan sanastoon ennen 
tulkkausta. Tulkin kanssa työskennellessä on hyvä huomioida myös varat-
tavan ajan pituus. Yleensä tulkkaustilanne vaatii pidemmän vastaanotto-
ajan kuin yksikielinen keskustelu. (Vuori 2013, 136-137; Semantix, n.d. b; 
Mäntynen 2013.) Etätulkkausta järjestettäessä tulisi kiinnittää huomiota 
häiriöttömään tilaan, jossa tulkkaustilanne järjestetään. Ennen tulkkauk-
sen alkamista varmistetaan puhelimen ja kaiuttimen toimivuus. Puhelun 
aluksi hoitaja kertoo, keitä huoneessa on. Puhelintulkkauksessa on tär-
keää, että vain yksi ihminen puhuu kerrallaan. Puhe pitää jaksottaa sopivan 
pituisiin osiin, tämä koskee tulkkaustilanteita yleisesti. (Semantix, n.d. b.)  

 
Lähitulkkaustilanteen suurin etu on se, että kaikki osapuolet ovat samassa 
tilassa. Näin hoitajan ja tulkin on helpompi tehdä tarvittaessa tarkempia 
kysymyksiä. Lisäksi tulkki pystyy helpommin seuraamaan terveydenhoita-
jan elekieltä. (Mäntynen 2013.) Myös asiakkaat kokevat lähitulkkauksen 
tärkeäksi. He arvostavat tulkin täsmällisyyttä sekä tulkin käyttämää ym-
märrettävää kieltä. Tulkin puhumalla murteella on suuri merkitys asiak-
kaalle asioiden ymmärtämisessä. Tulkkaustilanteessa arvostetaan myös 
sitä, että tulkki tuo esille rehellisesti, jos tulkki tai asiakas eivät ymmärrä 
jotain läpikäytyä asiaa. Asiakkaan näkökulmasta puhelintulkkausta voi-
daan käyttää silloin, jos tulkki ei muuten pääse paikalle. (Aho ym. 2017, 25-
27.) Toisaalta asiakkaat voivat kokea etätulkkauksen hyvänä, koska yksityi-
syys säilyy näin paremmin ja tulkin paikalle saaminen ei tuota viivytyksiä 
hoitoon (Gany, Leng, Shapiro, Adramson, Motola, Shield & Changrani 
2007).  
 
Onnistunut tulkkaus on välttämätön edellytys onnistuneelle palvelukoko-
naisuudelle ja asiakassuhteen luomiselle. Tulkkaustilanne on myös paljon 
muuta kuin kielen kääntämistä. Se on aito vuorovaikutustilanne, jossa koh-
taavat eri ammattilaiset sekä asiakas, joiden kokonaisuudesta muodostuu 
tunne onnistuneesta palvelutapahtumasta. Paras tilanne on silloin, kun 
tulkin läsnäolo ei häiritse vaan se jopa lisää luottamuksen syntymistä. Tulk-
kien koulutukseen tulee myös kiinnittää huomiota. Tulkkien jatkuva am-
matillistuminen palvelee myös luottamuksen kasvamisessa tässä suh-
teessa. (Turtiainen ym. 2015, 72-73.) 
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4.3 Tulkkauksen ongelmakohtia 

Tulkkauksen ongelmakohdat voivat liittyä moneen eri asiaan koko tulk-
kausprosessin aikana. Ongelmat voivat alkaa jo olemassa olevista raken-
teista tai huonoimmassa vaihtoehdossa siitä, ettei selkeitä rakenteita ole 
määritelty kuten milloin tulkki tilataan, mistä se tilataan, kuka tulkin tilaa 
ja maksaa. Kansainvälisyyden lisääntyessä ongelmia voi liittyä myös oikean 
kielen tulkin saatavuuteen. Tulkin kanssa työskentelyyn liittyviä ongelmia 
on mainittu niin asiakkaan, työntekijän kuin tulkin näkökulmasta. Ongel-
mia on tuotu esiin myös tulkkaustapaan liittyen, niin lähi- kuin etätulkkaus-
tilanteissa. (Vuori 2015, 138,400; Rice 2014.) 
 
Tulkkaukseen liittyviä ongelmakohtia on tullut esiin aiemmissa tutkimuk-
sissa. Ammattilaiset näkevät tulkkauksessa paljon ongelmakohtia, jotka 
liittyvät ammattitaitoisten tulkkien saatavuuteen, kiristyviin taloudellisiin 
paineisiin ja tulkkeja käyttävien ammattilaisten puuttuviin taitoihin. Joskus 
tulkin tilaaminen näyttäisi olevan ensimmäinen kompastuskivi jolloin 
tulkki voi jäädä tilaamatta, vaikka tarvetta sen käytölle olisikin. Syinä voivat 
olla väärä tieto ja informaatiokatkos ketkä ovat oikeutettuja tulkkipalvelui-
den käyttöön tai tietämättömyys siitä, kuka huolehtii tulkin kustannuk-
sista. (Vuori 2015, 400; Rice 2014.) 
 
Neuvolapalveluiden on tarkoitus toimia ennaltaehkäisevällä työotteella. 
Ongelmiin pyritään tarttumaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa tai mielel-
lään jo ennen niiden syntymistä. Tällöin yhteisen kielen käyttö tulkin väli-
tyksellä on yksi tärkeimmistä työvälineistä. Rakenteita nopean tulkkauksen 
järjestämiseen ei välttämättä ole kaikkialla tai niiden käyttöä ei tunneta 
tarpeeksi kaikissa kaupungeissa. Työntekijät joutuvat järjestelemään omia 
aikataulujaan tulkin saatavuuden mukaan. (Turtiainen ym. 2015, 72.) Mo-
nille yleisissä palveluissa työskenteleville henkilöille tulkin käyttö ja siihen 
liittyvät käytännöt ovat tuttuja. Päivystystilanteissa esimerkiksi sairaala-
työssä tai onnettomuuksissa tulkin paikalle saaminen on lyhyellä varoitus-
ajalla hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Pidemmissä asiakassuhteissa, kuten 
neuvolatyössä on onneksi mahdollista palata asioihin seuraavalla vastaan-
ottokäynnillä, mikä poistaa tätä ongelmaa. (Vuori 2013, 138; Mosqueara 
ym. 2016.) Muita ongelmia tulkkipalveluiden käyttöön liittyen ovat esimer-
kiksi ongelmat tulkin saatavuudessa. Tämä korostuu etenkin haja-asutus-
alueilla, kuten Pohjois-Suomessa. (Etene 2004; Ehrsten ym. 2017, 50-51; 
Turtiainen ym. 2015, 72.) 
 
Vaikka lähitulkkaus todetaan monessa tutkimuksessa hyväksi tulkkaus-
muodoksi, liittyy sen käyttöön joitakin ongelmia. Tulkin sukupuolella on 
merkitystä etenkin terveyteen liittyvissä tulkkauksissa. Joissakin kulttuu-
reissa näistä asioista keskustellaan vain naistulkin välityksellä ja miespuo-
linen tulkki voi estää hoitoon hakeutumisen. (Abdelhamid ym. 2009, 151; 
Turtiainen ym. 2015, 60.) Tulkin vaitiolovelvollisuutta ei koskaan voi koros-
taa liikaa. Tämä on hyvä kertoa asiakkaalle selkeästi. Joskus pienissä kieli-
ryhmissä tulkki voi tuntea tulkattavan asiakkaan jotain kautta ja silloin 
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tulkin ammattieettisen säännön mukaisesti tulkin pitää kieltäytyä tulk-
kauksesta. Tulkattava voi myös tuntea olonsa epämukavaksi, koska joutuu 
kertomaan terveystietotojaan puolitutulle ihmiselle. Tästä syystä, varsin-
kin pienemmillä paikkakunnilla, asiakkaat joskus kieltäytyvät tulkin käy-
töstä. (Abdelhamid ym. 2009, 151; Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 
2013; Turtiainen ym. 2015, 59-60; Koskinen 2018, 176-177.) Kiireellisissä 
tilanteissa, kun on vaikeuksia saada oikean kielen tulkkia tai asiakkaan kiel-
täytyessä ammattitulkista käytetään yhä edelleen lähisukulaista, puolisoa 
tai jopa lasta tulkkina. (Turtiainen ym. 2015,58; Rice 2014; Abdelhamid ym. 
2009, 151.)  
 
Tulkkaustilanne on aina vuorovaikutustilanne ja toisinaan vuorovaikutusti-
lanteessa menee jotain pieleen. Tulkki tulkkaa liian hätäisesti ja puhuu asi-
akkaan tai työntekijän päälle, tai tulkki ei hallitse tarvittavaa terveyden-
huollon sanastoa. Toisaalta myös hoitajan tulisi ottaa huomioon oma vies-
tintätapansa ja välttää käyttämästä liikaa ammattislangia. (Vuori 2009, 
120,137,154; Rice 2014; Paananen & Leminen 2016, 25.) 
 
Teknologian myötä avuksi on kehitetty etätulkkauspalveluita kuten puhe-
lintulkkausta sekä videotulkkausta. Tulkit kokevat etätulkkaukseen liitty-
vinä haasteina tekniset ongelmat sekä käytännön toteutuksen. He toivo-
vatkin koulutusta laitteiden käyttöön myös terveydenhoitohenkilökunnan 
puolelle. Lisäksi ongelmiksi koetaan taustahäly, jos huoneessa on paljon 
ihmisiä. Näköyhteyden puuttuminen koetaan hankalaksi, esimerkiksi asi-
akkaan näyttäessä mihin sattuu, kivun tai kehonosan paikallistaminen on 
vaikeaa. Tulkkien näkemys onkin, että jatkossa pitää kiinnittää entistä 
enemmän huomiota tekniikan toimivuuteen ja sen käytön koulutukseen. 
Lisäksi olisi hyvä määritellä erikseen ne tilanteet, joissa etätulkkauksen 
käyttö on toimivaa. (Ehrsten ym. 2017, 50-51; McKinney 2013; Rice 2014.)  
 
Etätulkkausmuodoista puhelintulkkausta käytetään enemmän kuin video-
tulkkausta. Puhelintulkkaus koetaan raskaammaksi kuin lähitulkkaus. Tul-
kin havainnointi keskittyy vain puheeseen, eikä muita aisteja voi käyttää 
apuna. Puhelintulkkauksessa korostuu se, että puheenvuorolle pitää antaa 
riittävästi aikaa. Videotulkkaus koetaan myös haastavaksi, koska sitä var-
ten pitää varata tila erikseen. Yleisesti etätulkkauksen haasteeksi koetaan 
juuri läsnäolon puute. (Ehrsten ym. 2017, 64.) Toisaalta on myös koettu, 
että asiakkaan näkökulmasta lähitulkkaus ja videotulkkaus ovat yhtä laa-
dukkaita tapoja tulkata, mutta kulttuurilliset yksityiskohdat välittyvät pa-
remmin lähitulkkauksessa (Napoles, Santoyo-Olsson, Karliner, O’brien, 
Gregorich & Perez-Stable 2010, 1).  

4.4  Asioimistulkkipalvelut neuvolapalveluissa Vantaalla 

Vantaan neuvoloihin tulkkipalvelut ostetaan A-tulkkaus Oy:n, entisen Hel-
singin seudun asioimistulkkikeskuksen, kautta. Sen omistavat Vantaa, Hel-
sinki ja Espoo sekä HUS-kuntayhtymä. A-tulkkaus Oy tuottaa vuosittain lä-
hes 100 000 tulkkaustuntia. Kuusikymmentä prosenttia tilauksista tehdään 
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terveydenhuoltoon. Asioimistulkkausta tarjotaan lähes sadalla kielellä ja 
kirjallista tulkkausta noin viidelläkymmenellä kielellä. Tällä hetkellä kysy-
tyimmät kielet ovat arabia, venäjä, somali ja sorani. Käännösmäärät ovat 
A-tulkkauksen mukaansa pääkaupunkiseudulla selkeässä kasvussa. Tulkki-
palveluiden lisäksi ne tarjoavat koulutusta työyhteisöille tulkkipalveluiden 
käytössä. (A-tulkkaus n.d.) Vantaalla 2016 tammi- kesäkuun aikana käytet-
tiin 38 eri tulkkauskieltä, kun se 2017 samalla ajanjaksolla oli 42 eri kieltä. 
(Andrejev 2018.) 
 
Pääkaupunkiseudulla A-tulkkaus tarjoaa enenevissä määrin asiakkailleen 
etätulkkauspalveluita. Puhelin- ja videotulkkauksia on helpompi saada, 
sekä ne ovat kustannustehokkaampia tulkkausmuotoja kuin lähitulkkaus. 
(A-tulkkaus n.d.; Mckinney 2013; Vuori 2018, 314.) Vantaan kaupunki, yh-
tenä omistajana, saa tulkkauksen ulkopuolista tilaajaa edullisemmin. Pu-
helintulkkauksessa veloitus aloitetaan 30 minuutin mukaan, kun taas lähi-
tulkkauksesta veloitetaan aina ensimmäinen tunti ja sen jälkeen puolen 
tunnin välein. Puhelintulkkauksessa ja lähitulkkauksen hinnoissa ei itse asi-
assa ole juurikaan eroa, jos molemmista veloitetaan tunnin hinta. Ero tulee 
siinä, jos tulkkauksesta selviää puolessa tunnissa, silloin hintaero on jo tun-
tuva, puolet edullisempi. (A-tulkkaus, 2017.)  
 
Vuoden 2017 ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tuloskortissa asetettiin 
tavoitteeksi etätulkkipalveluiden käytön lisääminen 50 prosentilla vuoden 
loppuun mennessä (Vantaan kaupunki 2017). Vuoden 2018 alussa todet-
tiin, ettei etätulkkaustavoitetta saavutettu teknisten ongelmien vuoksi. Ta-
voitteen takana oli visio, jossa etätulkkausta Vantaalla olisi käytetty sekä 
puhelimella että Skypen kuvayhteyden välityksellä. Videon välityksellä ta-
pahtuvaa tulkkausta ei saatu toimimaan. A-tulkkaus järjesti alkuvuodesta 
2017 neuvoloissa etätulkkaukseen liittyvää koulutusta, mutta tämä koulu-
tus ei toteutunut kaikissa neuvoloissa. (Karvonen-Lemmetty 2018.)  
 
Vantaalla käytettiin tulkkia tammikuusta kesäkuuhun 2016-2017 eniten 
Myyrmäen neuvolassa, yhteensä 432 tulkkaustuntia. Muita suuria kaupun-
ginosia tulkin käytössä olivat Hakunila 246 tuntia, Koivukylä 204 tuntia ja 
Tikkurila 194 tuntia. Suurinta etätulkin käyttö oli Myyrmäessä, molempina 
vuosina noin 32-33 prosenttia kaikista tulkkauksista. Kaikissa Vantaan neu-
voloissa etätulkin käyttö kuitenkin kasvoi vuodesta 2016 vuoteen 2017. 
(Andrejev 2018.)  
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5 LÄHESTYMISTAPANA LAADULLINEN TUTKIMUS 

Tässä opinnäytetyössä haastateltiin vantaalaisten äitiys- ja lastenneuvoloi-
den terveydenhoitajia. Terveydenhoitajilta haluttiin tietoa heidän koke-
muksistaan tulkkipalveluiden käytöstä sekä ehdotuksia palveluiden kehit-
tämiseen tulevaisuudessa. Haastateltaviksi rajoittuivat vain terveydenhoi-
tajat, eikä esimerkiksi asiakkaat, koska tässä opinnäytetyössä haluttiin ni-
menomaan tietoa työntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoit-
teena on laatia kirjalliset ohjeet helpottamaan terveydenhoitajaa tulkkaus-
tavan valinnassa. 

 
Laadullinen tutkimusnäkökulma sopii tämän opinnäytetyön tutkimusteh-
tävän käsittelyyn, koska tutkimuksessa halutaan tietoa kokonaisvaltaisesti 
yksilön omista kokemuksista. Se mikä tutkimuksessa on tärkeää ei mää-
räydy tutkijan mielipiteen mukaan vaan tutkittavan. Tarkoitus ei ole tes-
tata valmista hypoteesia vaan tärkeää on aineiston monipuolinen ja yksi-
tyiskohtainen tarkastelu. Laadullisessa tutkimuksessa suositaankin usein 
ihmistä tiedon keruun instrumenttina, jolloin aito kohtaaminen ja vuoro-
vaikutus ovat tärkeässä asemassa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 
160.)  
 
Laadullisen tutkimuksen määrittely Straus & Corbin (1990) mukaan on 
”laadullinen tutkimus tarkoittaa mitä tahansa tutkimusta, jonka avulla py-
ritään löydöksiin ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä kei-
noja.” Toisaalta taas ajatellaan, että laadullinen tutkimus terminä on hyvin 
laaja yläkäsite, jonka alle mahtuu monia erilaatuisi laadullisia tutkimuksia. 
Laadullisella tutkimuksella on eri perinteitä. Yleisesti voidaan todeta, että 
laadullisen tutkimuksen erilaiset nimitykset ja jaotteluiden perustelut 
juontavat juurensa joko laadullisen tutkimuksen historiasta tai sitä ohjaa-
vasta filosofiasta tai ne viittaavat niiden keskeisiin piirteisiin. (Tuomi & Sa-
rajärvi 2009, 9-10.) Laadullista tutkimusta voidaan perustellusti käyttää sil-
loin, kun tutkitusta ilmiöstä ei ole paljon tietoa ennestään tai kun halutaan 
saada syvällistä tietoa jo olemassa olevasta ilmiöstä. Laadullisessa tutki-
muksessa käytetään muutamaa havaintoyksikköä, jotka voidaan laadullisin 
tutkimusmenetelmin tutkia hyvinkin perusteellisesti. Tutkimustulokset ei-
vät kuitenkaan anna mahdollisuutta tulosten yleistämiseen, ne ovat päte-
viä vain tutkitussa ympäristössään. (Kananen 2017,33.) 
 
Laadullisen tutkimuksen piirteinä pidetään sitä, että tutkimus tapahtuu ai-
dossa ympäristössä ja aineisto kerätään vuorovaikutussuhteessa asian-
omaisen kanssa. Tutkija toimii tutkimuksen aineiston kerääjänä itse aktii-
visena osapuolena. Laadullisen tutkimuksen tutkimusmateriaali voi olla hy-
vin monipuolista kuten tekstiä, kuvia ja haastatteluja. Laadullisen aineiston 
analyysi on induktiivista eli yksityisestä yleiseen tapahtuvaa, rekursiivista 
eli palautuvaa sekä interaktiivista eli vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ana-
lyysia. Tutkimuksen huomio lähtee tutkittavien näkökulmasta ja hänen il-
miöille ja asioille antamistaan merkityksistä. Laadullisen tutkimuksen 



19 
 

 
 

tavoitteena on aina ymmärtää asioita ja niiden merkityksiä kokonaisvaltai-
sesti. (Kananen 2017, 34.) 
  
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on, että tutkittava ilmiö kuvataan, 
ymmärretään ja sille annetaan jokin tulkinta. Tutkimusotteen ja siihen liit-
tyvien tutkimusmenetelmän pitää sopia tutkimuskohteeseen. Aineiston-
keruuvaiheessa ei voida vielä tietää tarkkaan, mitä kysymyksiä tutkittavalle 
joukolle tullaan esittämään. Jos kaikki kysymykset olisivat tarkkaan enna-
kolta tiedossa, olisi kyseessä määrällinen tutkimus. Kvalitatiivisen aineis-
ton analyysi on syklinen prosessi, jossa aineiston kerääminen ja analysoin-
tia tehdään rinnakkain. Analysoimalla tutkimusaineistoa jatkuvana proses-
sina, saadaan tietää tutkittavan aineiston määrä. Laadullisessa tutkimuk-
sessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten ihmiset kokevat ja näkevät tietyt 
ilmiöt. Tiedon keruun ja analysoinnin tekijä on tutkija, joka suodattaa tut-
kimuksen tulokset oman näkemyksensä kautta. Laadullista tutkimusta sa-
notaan monesti kuvailevaksi tutkimukseksi, jolloin tutkija on kiinnostunut 
ilmiöstä sanojen kuvien tai tekstien ja kuvaus tehdään sanallisessa muo-
dossa. Kuvaus on hyvä, kun se on kokonaisvaltainen ja ymmärrettävä. 
Päättelyn logiikka etenee usein yksittäisistä havainnoista tutkimuksen tu-
loksiin. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkittavaa 
asiaa subjektin näkökulmasta. (Kylmä & Juvakka 2007, 22-27; Kananen 
2017, 33-36.) 

5.1 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä  

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelun 
avulla voidaan hakea vastauksia erilaisiin ongelmiin ja tarkastella ilmiöitä 
(Tuomi ym. 2009, 74). Haastattelun ajatus on yksinkertainen, kun halutaan 
tietää jostain asiasta niin kysytään siitä sellaiselta henkilöltä, jonka olete-
taan tietävän asiasta. Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen perusai-
neistonkeruumenetelmistä. Teemahaastattelussa on teema eli ilmiö tai 
laajempi aihe, josta keskustellaan vastaajan ehdoilla. Haastattelu edellyt-
tää vähintään kahden ihmisen läsnäoloa ja vuorovaikutusta samassa tilassa 
sekä yhteistä kieltä. (Kananen 2017, 95; Eskola & Vastamäki 2015, 27.) Tee-
mahaastattelussa edetään ilmiöstä nousseiden teemojen ja niitä tarkenta-
vien kysymysten mukaan. Teemahaastattelu korostaa ihmisen omaa tul-
kinkaan ja merkitysten antamista asioille tai ilmiöstä. (Tuomi ym. 2009, 
75.) Haastattelu sopii näiden tutkimustehtävien tarkasteluun, koska ai-
heesta halutaan tietoa vantaalaisten terveydenhoitajien kokemuksista. 
Haastattelussa henkilö voi tuoda esiin itseään koskevia asioita mahdolli-
simman vapaasti ja nimenomaan omasta näkökulmastaan katsottuna. 
Haastattelun hyväksi puoleksi katsotaankin se, että aineiston keruuta voi-
daan säädellä joustavasti ja tilannetta seuraten. Haastateltava voi samalla 
kysyä niitä asioita, jotka mahdollisesti jäävät epäselviksi. (Hirsjärvi ym. 
1997, 200.) 
 
Tässä opinnäytetyössä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelume-
netelmää. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa kaikille 
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haastateltaville esitetään usein samat kysymykset ja teemat, mutta niiden 
ei tarvitse olla välttämättä samassa järjestyksessä ja niiden laajuus voi 
vaihdella. Puolistrukturoitu teemahaastattelu sopii tilanteisiin, joissa on 
haluttu saada vastauksia joihinkin tiettyihin kysymyksiin. (Saaranen-Kaup-
pinen & Puusniekka 2006; Tuomi ym. 2009, 75.) Puolistrukturoitu haastat-
telu eroaa strukturoidusta haastattelusta niin, että strukturoidussa haas-
tattelussa kysymykset ovat tarkat ja vastausvaihtoehdot ovat valmiina. 
Toinen ääripää on avoin haastattelu, jolloin haastateltava kertoo vapaata 
tarinaa, ilman tarkentavia kysymyksiä. Puolistrukturoidussa teemahaastat-
telussa on valmiita teemoja, joihin haastattelija pyrkii saamaan vastauksia 
haastateltavalta. Haastattelun teemat nousevat tutkittavan ilmiön aiem-
masta tutkimuksesta. Olennaisinta on kuitenkin teemoja ja kysymyksiä 
miettiessä muistaa tutkimuskysymykset ja etsiä vastauksia niihin. Teema-
haastattelua käytetään yleisesti kvalitatiivisissa tutkimuksissa, koska se 
vastaa monia laadullisen tutkimuksen lähtökohtia. (Eskola & Vastamäki 
2007, 27,34-35; Hirsjärvi ym. 1997, 202; Kylmä ym. 2007, 77-79; Kananen 
2017, 88-89, 91; Tuomi ym. 2009, 75.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa ja etenkin teemahaastattelussa yksittäisen ai-
neiston tulkinnassa voi olla eroja. Joskus tulkintoja on sanottu olevan yhtä 
monta kuin tulkitsijaakin. Tämä ei tarkoita sitä, että tutkimuksessa olisi 
epäonnistuttu, vaan samasta aineistosta voidaan tehdä monta tulkintaa 
vaihtamalla näkökulmaa. Kahden tutkijan sama lopputulos lisää tutkimuk-
sen luotettavuutta. (Kananen 2014, 153.) Haastattelut suuntautuvat 
yleensä menneeseen aikamuotoon, toisin kuin esimerkiksi havainnointi, 
joka kertoo nykyhetkestä. Joskus haastateltava voi vastata teeman vie-
restä tai jotain mitä haastateltava ei osaa odottaa. Keskustelut muodostu-
vat sanoista, lauseista, eleistä, ilmapiiristä. Haastateltavalla ja haastatteli-
jalla pitää olla yhteinen kieli, muuten teemahaastattelu ei voi onnistua. 
Haastatteluhetkellä pitää olla kaikki aistit avoinna ja lukea myös haastatel-
tavan kehonkieltä ja sanatonta viestintää. Joskus haastateltava voi sanoa 
ja tarkoittaa eri asioita. Kaikki tämä sanaton viestintäkin voi vaikuttaa tut-
kimuksen tulkintaan ja vastausten analysointiin. Haastattelutilanne on 
aina vuorovaikutustilanne, jossa haastateltavan pitää pystyä tuntemaan 
olonsa turvalliseksi ja sellaiseksi, että hän haluaa kertoa haastattelijalle it-
seään kiinnostavasta ilmiöstä. Teemahaastattelussa keskustelu etenee 
aina haastateltavan ehdoilla. Tutkijan tehtävä on kuunnella ja tehdä tarvit-
taessa tarkentavia kysymyksiä sekä pitää haastateltava keskusteltavassa 
teemassa. Aineiston analyysi pitää aloittaa mahdollisimman pian haastat-
telun jälkeen, koska laadullisessa tutkimuksessa aineiston keräys ja ana-
lyysi kulkevat koko prosessin ajan rinnakkain. (Kananen 2017, 89-91, 95.)   

 
Tämän opinnäytetyön haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Ylei-
sesti ajatellaan, että yhdellä ryhmähaastattelukerralla voitaisiin saada ajal-
lisesti lyhyemmässä ajassa monta näkökulmaa useammalta ihmiseltä (Ka-
nanen 2015, 148). Tämän opinnäytetyön päädyttiin kuitenkin yksilöhaas-
tatteluihin, koska ne olivat aikataulullisesti parempi järjestää ja haastatte-
lija siirtyi työyksiköstä toiseen, jolloin haastateltaville koitui 
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mahdollisimman vähän häiriötä omaan työhönsä. Työntekijät saivat osal-
listua haastatteluihin työajalla. Yksilöhaastattelut voitiin sopia joustavasti 
haastateltavalle sopivaan paikkaan ja aikaan. Yksilöhaastattelussa myös 
haastateltava voi olla vapautunut ja luonteva ja näin saadaan jokaisen hen-
kilön oma mielipide esiin. Ryhmähaastatteluissa keskustelu voi olla vilk-
kaampaa, mutta silloin on aina vaarana, että jonkun oma mielipide voi 
jäädä kuulematta tai omaa mielipidettä ei uskalla tuoda julki. (Hirsjärvi ym. 
1997, 205; Kananen 2015, 149).  

5.1.1 Teemat terveydenhoitajien kokemuksista ja kehittämisehdotuksista  

Teemahaastattelurunko (Liite 3) on muodostettu aikaisempien tutkimus-
ten pohjalta. Haastattelu aloitettiin taustatietokysymyksillä. Kysyttiin, 
kuinka kauan terveydenhoitaja on työskennellyt neuvolassa ja millä alu-
eella Vantaalla. Vantaalla on paljon maahanmuuttajia, mutta eri maantie-
teelliset alueet poikkeavat jonkin verran maahanmuuttajien määrän mu-
kaan (Vantaan kaupunki n.d. a).  
 
Tutkimustehtävän ensimmäistä osaa, terveydenhoitajien kokemuksia tulk-
kipalveluiden käytöstä, lähestyttiin seuraavin teemoin. Ensimmäinen 
teema käsitteli itse tulkkipalveluun ja tulkin tilaamiseen liittyviä asioita. 
Testihaastattelun jälkeen teemahaastattelurunkoa muokattiin niin, että 
ensimmäinen teema siirrettiin toiseksi viimeiseksi teemaksi haastattelun 
loogisemman sujuvuuden vuoksi. Toinen teema oli tulkkipalveluiden 
käyttö osana terveydenhoitajan työtä. Kysyttiin, miten terveydenhoitaja 
kokee tulkillisen asiakkaan kohtaamisen. Lisäksi selvitettiin terveydenhoi-
tajan vahvuuksia tai mahdollisia tuen tarpeita tulkkityöskentelyssä. Kol-
mannessa teemassa käsiteltiin lähitulkkipalveluiden käyttöä terveydenhoi-
tajan kokemana, sen hyviä ja huonoja puolia. Kolmas teema käsitteli sa-
moja asioita etätulkkauksen näkökulmasta. Neljännessä ja viidennessä 
teemassa kysyttiin terveydenhoitajalta vielä yhteenvetoa siitä, mistä koos-
tuu hyvä tulkkaus sekä, mitkä tekijät aiheuttavat huonon tulkkauskoke-
muksen.  
 
Tutkimustehtävän toista osaa, tulkkipalveluiden käytön kehitysehdotuksia 
terveydenhoitajan näkökulmasta, lähestyttiin seuraavilla teemoilla. Tee-
mat olivat sijoitettu haastattelun loogisen etenemisen vuoksi tutkimusteh-
tävän ensimmäisen osan teemojen lomaan (Liite 3). Lukijan hahmottami-
sen helpottamiseksi liitteessä kehitysehdotuksia koskevat aiheet ovat tum-
mennetulla fontilla.  
 
Ensimmäinen teema käsitteli tulkin tilaamista ja siihen liittyviä asioita. Tä-
hän teemaan liittyen selvitettiin terveydenhoitajan kehittämisehdotuksia 
tulkin tilaamiseen liittyvissä seikoissa. Toinen teema käsitteli lähitulkkipal-
veluita. Tämän teeman kehittämisehdotuksia kysyttiin ensin yleisesti. Tar-
vittaessa esitettiin tarkennettuja kysymyksiä kuten, mitä tukea uudistuk-
siin tarvittaisiin ja keneltä. Kolmas teema mukaili haastattelurunkoa ja ke-
hitysehdotuksia kysyttiin etätulkkipalveluiden kehittämiseksi. Viimeisessä 
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teemassa, joka esitettiin molempiin tulkkaustapoihin sekä lähi- että etä-
tulkkauspalveluihin liittyen, terveydenhoitajalle annettiin vapaat kädet 
suunnitella ja unelmoida. Kysymyksessä korostettiin sitä, että idean ei vält-
tämättä tarvitse olla tämän päivän resursseilla toteutettavissa.  Luovuuden 
lisääminen vaatii kykyä heittäytyä ja ajatella asioita uudella tavalla. Erilai-
silla luovuusmenetelmillä voidaan keksiä uusia ratkaisuja kaikenlaisiin ke-
hittämiskohteisiin. Teeman viimeinen kysymys edustaa löyhästi tällaista 
toivelistatekniikkaa. Siinä selvitetään mitä haastateltava haluaisi, ellei mi-
tään rajoituksia olisi olemassa. Tällä tekniikalla on monia hyötyjä, sen 
avulla huomio keskitetään vain hyötyihin, todellisiin ja kuviteltuihin. Tämä 
rohkaisee tuomaan esiin määrällisesti paljon ideoita ja odotuksia, ilman 
että pitäisi pohtia niiden toteutumista. (Ojalahti, Moilanen & Ritalahti 
2014, 172-173.) 

5.1.2 Tutkimuksen kulku vaiheittain 

Hyväksytyn suunnitelmaseminaarin jälkeen, huhtikuussa 2018, haettiin 
tutkimuslupa Vantaan kaupungilta. Tutkimuslupa myönnettiin touko-
kuussa 2018. Tutkimuslupaa oli rajattu niin, että tutkimukseen sai haasta-
tella vain läntisellä ja keskisellä neuvola-alueella työskenteleviä terveyden-
hoitajia. Itäinen neuvola-alue, jossa opinnäytetyön tekijä itse työskentelee, 
oli rajattu pois tutkimusluvasta. Tutkimusluvan saamisen jälkeen, touko-
kuussa 2018, lähetettiin terveydenhoitajille kutsu tutkimukseen osallistu-
misesta.  Terveydenhoitajia Vantaalla työskentelee 89, heistä läntisellä ja 
keskisellä alueella työskentelee 63. Heidät kutsuttiin mukaan sähköpos-
titse lähetettävän saatekirjeen avulla (Liite 1). Lisäksi opinnäytetyön tekijä 
kävi molempien alueiden toimintayksikkökokouksissa kertomassa opin-
näytetyöstä. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja haastatel-
tavat allekirjoittivat suostumuslomakkeen ennen tutkimukseen osallistu-
mista (Liite 2). 

 
Teemahaastattelurunko testattiin maaliskuussa 2018 yhdellä neuvolan 
terveydenhoitajalla ennen varsinaisten haastatteluiden aloittamista. Ter-
veydenhoitaja suostui testaukseen vapaaehtoisesti omalla ajallaan. Testi-
haastattelun kesto oli 36 minuuttia. Haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin 
sanasta sanaan nopeasti haastattelun jälkeen. Haastattelija teki muistiin-
panoja haastattelun tueksi. Testihaastattelun jälkeen haastattelija kysyi 
haastateltavalta, etenikö haastattelu hänen mielestään loogisesti ja oli-
vatko kysymykset selkeitä. Haastattelija kysyi myös, oliko kysymyksiin 
helppo vastata ja olivatko ne ymmärrettäviä. Haastateltava sai tutustua 
teemahaastattelurunkoon etukäteen. Haastateltava koki, että runko aut-
toi häntä orientoitumaan ja pohtimaan näkökulmiaan ennen haastattelua, 
jolloin haastattelu eteni hänen mielestään melko sujuvasti. Haastateltavan 
kommenttien perusteella haastattelurunkoa muokattiin hieman. Toisaalta 
haastateltavan aiheen tuttuus haastateltavalle teki haastattelusta luonte-
van ja aiheesta helposti lähestyttävän. 
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Testihenkilön vastausten perusteella teemahaastattelurunkoa muutettiin 
seuraavasti. Haastattelun teemojen paikkoja vaihdettiin haastattelurun-
gossa ja tulkkipalveluun ja tilaamiseen liittyvät asiat siirrettiin haastattelun 
loppupuolelle, katso (Liite 3). Alkuperäisessä teemahaastattelurungossa 
tätä teemaa käsiteltiin heti taustatietojen jälkeen.  Tähän tulokseen pää-
dyttiin sen vuoksi, että tämä järjestys tuki haastattelun sujuvuutta ja luon-
nollista kulkua. Puolistrukturoidun teemahaastattelun luonteeseen sopii, 
että kysymysten paikka voi vaihdella eri haastateltavien välillä (Kananen 
2015, 148). Lisäksi teemahaastattelurunkoon lisättiin kolme apukysy-
mystä, jotka auttoivat haastattelun tekijää ottamaan nämäkin näkökulmat 
haastattelun teemoissa huomioon. Lähitulkkipalveluiden käyttöön liitty-
vän teeman alle lisätyt apukysymykset olivat: Millaisessa tilanteessa käytät 
lähitulkkia ja miksi. Sekä toinen selventävä kysymys: Oletko käyttänyt epä-
virallista tulkkia, kuten puolisoa tai lasta tulkkina. Millaisessa tilanteessa. 
Etätulkkipalveluiden käyttöön liittyvän teeman alle, lisättiin myös tarken-
tava apukysymys: Missä tilanteessa valitset etätulkkauksen ja miksi. 

 
Haastattelut toteutettiin touko- ja kesäkuun 2018 aikana. Tutkimukseen 
ilmoittautui halukkaiksi kymmenen terveydenhoitajaa. Tutkimuslupaa oli 
haettu viidestä kahdeksaan haastattelulle. Tähän opinnäytetyöhön haas-
tateltiin seitsemää terveydenhoitajaa. Sen jälkeen aineisto alkoi osoittaa 
saturaation saavuttamisen merkkejä eli aineisto alkoi toistaa itseään. Tut-
kimuksen hyvien käytänteiden mukaan haastattelut voidaan lopettaa, kun 
haastateltavien vastauksista ei koeta saavan enää mitään uutta informaa-
tiota, aineiston saturaatio on täyttynyt. Laadullisessa tutkimuksessa haas-
tateltavia ihmisiä on yleensä vähän, koska yhdeltäkin ihmiseltä saatu ma-
teriaali on monesti hyvin laaja. Liiallinen ja liian laaja aineisto voi vaikeut-
taa aineiston analyysia sekä vaikeuttaa oleellisten asioiden löytymistä. Ai-
neiston analyysi ohjaa myös tutkimukseen osallistuvien ihmisten määrää. 
Aineiston kyllääntyminen eli saturaatio määrää sopivan aineiston määrän. 
(Kylmä ym. 2007, 27; Kananen 2014, 153; Tuomi ym. 2009, 87.) 
 
Haastattelut olivat yksilöhaastatteluita, jotka tehtiin terveydenhoitajan 
omalla työpaikalla. Haastattelut voitiin tehdä työajalla työnantajan luvalla. 
Haastatteluun varattiin aikaa kaikkine esivalmisteluineen 60 minuuttia, 
haastatteluiden kesto vaihteli 26 minuutista 37 minuuttiin. Haastattelut 
tallennettiin matkapuhelimen tallennussovelluksella, lisäksi tehtiin tarvit-
tavia muistiinpanoja kynän ja lehtiön avulla. Näin voitiin laittaa muistiin ul-
koisia asioita, kuten tunnelma, häirityksi tuleminen, mahdolliset keskey-
tykset tai selvennykset. Kokonaisvaltainen haastattelun havainnointi vai-
kuttaa tutkimuksen reliaabeliuteen ja validiteettiin (Hirsjärvi ym. 1997, 
226). Kahdessa haastattelussa tuli keskeytys, toisessa terveydenhoitajan 
oma matkapuhelin soi ja toisessa huoltomies tuli huoneeseen kesken haas-
tattelun. Nämä eivät kuitenkaan vaikuttaneet suuresti haastattelun suju-
miseen. Lisäksi yhdessä haastattelussa kuului jonkin verran liikenteen taus-
tamelua avoimesta ikkunasta. Haastattelut sujuivat muuten rauhallisesti, 
eikä kukaan haastateltavista näyttänyt tai sanonut olevansa hermostunut 
tai jännittynyt.  
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Saturaatioasteen selvittämiseksi haastattelumateriaali pyrittiin kuuntele-
maan pian haastattelun jälkeen. Tästä johtuen laadullisen aineiston ana-
lyysin tulisikin tapahtua koko ajan samanaikaisesti aineiston keruun 
kanssa. Analyysi ei ole tutkimuksen lopussa oleva vaihe vaan sen tulisi kul-
kea koko ajan aineiston keruun kanssa rinnakkain (Kananen 2017, 35, 88.)  
 
Aineiston lopullinen litterointi tehtiin kesän 2018 aikana. Aineisto litteroi-
tiin yleiskielellä, tällöin teksti muutetaan kirjakielelle ja siitä poistetaan pu-
hekieliset ja murreilmaisut (Kananen 2017, 135). Kirjallista materiaalia ker-
tyi kaikkiaan noin 70 sivua. Haastateltavien nimet koodattiin ja vastaajat 
ovat näin tunnistamattomissa. Tutkimuksessa haastateltavat kulkevat koo-
deilla Th a, Th b, Th c, Th d, Th e, Th f ja Th g.  Litteroinnin aikana huomat-
tiin, että kahdessa haastattelussa nauhoitus oli loppunut kesken noin kol-
mekymmentä sekuntia ennen haastattelun loppua. Tästä syystä ja tutki-
muksen luotettavuuden lisäämiseksi litteroinnit lähetettiin vielä kaikille 
haastatelluille ja heitä pyydettiin tutustumaan haastatteluihin ja tekemään 
vielä tarvittavia lisäyksiä tai hyväksymään haastattelut. Näiltä kahdelta, joi-
den kohdalla haastattelu oli jäänyt kesken, pyydettiin vielä erikseen täy-
dennyksiä kesken jääneeseen vastaukseen. Yksi haastateltava halusi tehdä 
lisäyksiä haastattelun vastaukseen, muut olivat tyytyväisiä lopputulok-
seen.  Teemahaastatteluille olisi ihanteellista, että haastattelut eivät jäisi 
yhteen kertaan, vaan haastattelijalla olisi mahdollisuus palata haastatelta-
van luo ensimmäisen litteroinnin ja alustavana analyysin jälkeen tehdäk-
seen tarkentavia kysymyksiä (Kananen 2017,95; Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2015, 206).  
 
Aineiston litteroinnin jälkeen siirryttiin aineiston analyysivaiheeseen. 
Tässä tutkimuksessa analyysi tehtiin sisällönanalyysillä. Ensin aineisto luo-
kiteltiin eli koodattiin saman sisältöisiin luokkiin. Koodauksen avulla syntyi 
alaluokkia sekä yläluokkia, joista muodostettiin pääluokkia. Sen jälkeen tu-
lokset analysoitiin ja tulkittiin. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 
10).  Näitä työvaiheita on käsitelty tarkemmin kappaleessa sisällönanalyysi 
aineistonanalyysimenetelmänä ja tulosvaiheessa.  

5.2 Sisällönanalyysi aineiston analyysimenetelmänä 

Ilmiöiden ja asioiden ymmärtämiseen käytetään yleensä laadullista analyy-
sia. Laadullisia analyysimenetelmiä ovat teemoittelu, sisällönanalyysi, tyy-
pittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. (Hirsjärvi ym. 2015, 224.) 
Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetel-
mistä. Sen avulla pyritään hajanaisesta aineistosta saamaan selkeää ja yh-
tenäistä informaatiota. (Verne n.d.; Tuomi ym. 2009, 91.) Sisällönanalyysi 
on tekstianalyysi, jolloin analysoidaan valmiita tekstejä tai teksteiksi muu-
tettuja aineistoja (Saaranen-Kauppinen ym. 2006). Sisällönanalyysi on 
vanha analyysimenetelmä, alun perin määrällisen tutkimuksen käyttöön 
sovellettu menetelmä. Aikanaan se sai kritiikkiä osakseen pinnallisuudesta. 
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Nykyisin tunnetaan sekä laadullinen että määrällinen sisällönanalyysi. 
(Kylmä ym. 2007, 112.) 
 
Laadullisen tutkimuksen aineisto on usein hyvin runsas ja tutkija käyttää 
sen läpikäymiseen, luokitteluun ja analysointiin usein viikkoja, ellei jopa 
kuukausia. Aineisto luetaan läpi useita kertoja, siihen palataan aina uudel-
leen. Sisällönanalyysi perustuu ensisijaisesti induktiiviseen eli yksityiskoh-
dista lähtevään päättelyyn, joista sitten yhdistellään laajemmiksi kokonai-
suuksiksi. Analyysia ohjaa tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimus-
tehtävä. Kaikkea saatua aineistoa ei ole tarkoituskaan analysoida, vaan ai-
neistosta etsitään vastausta tutkimustehtävään ja tarkoitukseen. Joskus 
voi käydä jopa niin, että tutkija voi löytää jotain, mitä ei edes tiennyt ole-
vansa tutkimassa ja tutkimustehtävä tai tutkimuskysymykset voivat tar-
kentua analyysin aikana. (Hirsjärvi ym. 2015, 225; Kylmä ym. 2007, 113-
117; Kananen 2017,36; Tuomi ym. 2009, 92.) 
 
Analyysi tehdään systemaattisesti ja järjestelmällisesti, aineistoa lähesty-
tään mahdollisimman avoimesti. Kokonaisuudesta hahmotetaan, mistä 
tässä aineistossa on kyse ja mitä se kertoo meille tutkittavasta ilmiöstä. 
Tarkan kuvan saamiseksi aineisto luetaan ensin useamman kerran läpi, 
jotta kokonaiskuva alkaa hahmottua. Sen jälkeen aineisto puretaan osiin. 
Seuraavaksi yhdistetään samankaltaiset osat yhteen. Lopuksi aineisto taas 
kootaan uudelleen kokonaisuudeksi, joka vastaa tutkimuksen tavoitetta ja 
tarkoitusta sekä tutkimustehtävää. (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähde-
virta 2003, 612.) 

 
Tärkein tehtävä sisällönanalyysin ryhtyessä on päättää, mitä aineistosta al-
kaa tutkia. Tutkimusaineistossa voi olla paljon kaikkea mielenkiintoista, 
mutta yhdessä tutkimuksessa ei voi tutkia kaikkea, mitä aineistosta nousee 
esiin. (Tuomi ym. 2009, 92.) Ennen varsinaiseen analyysin ryhtymistä ma-
teriaaliin tutustutaan kunnolla, sitä luokitellaan ja järjestellään eri luokkiin. 
Nämä vaiheet ennakoivat varsinaista analyysia, jossa aineisto pääsee kes-
kustelemaan keskenään ja muodostavat analyyttisiä kokonaisuuksia. (Ruu-
suvuori ym. 2010, 10.)  
 
Litteroidut tekstit luettiin läpi useaan kertaan, jotta kokonaiskuva alkoi 
hahmottua. Tässä opinnäytetyössä aineiston litteroinnin jälkeen tekstiä 
lähdettiin tiivistämään koodaamalla. Koska aineistot ovat yleensä niin laa-
joja, koodaaminen auttaa hahmottamaan tekstin sisällä olevat tutkimuk-
sen kannalta oleelliset asiat. Aineistolähtöisessä koodauksessa ja luokitte-
lussa luokat nousevat suoraan tutkittavasta aineistosta, tätä tapaa kutsu-
taan induktiiviseksi lähestymistavaksi. Näin olleen tutkijalla pitää olla jokin 
suunnitelma, minkä avulla hän etsii oleellisen tiedon.  (Kananen 2017, 136-
137.) Aineiston analyysiyksiköt valitaan tutkimuksen tarkoituksen ja tehtä-
vän mukaisesti. Perusajatuksena on, että analyysiyksiköt eivät ole ennalta 
määrättyjä. Kun aineiston keruu on tapahtunut teemahaastattelun avulla 
se auttaa tutkijaa pääsemään alkuun aineiston luokittelussa, koska haas-
tattelussa käytetyt teemat jäsentävät aineiston. (Tuomi ym. 2009, 93, 95.) 
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Teemat, joilla litteroidusta aineistosta lähdettiin etsimään vastauksia, nou-
sivat tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteesta sekä tutkimustehtävästä 
(kuva 1). Teemoissa käsiteltiin sitä, miten terveydenhoitajat kokivat tulkin 
käytön osana terveydenhoitajan työtä. Lisäksi haluttiin selvittää, minkälai-
sia kokemuksia ja kehitysehdotuksia heillä oli lähi- ja etätulkkauksesta sekä 
tulkkipalveluista. Lähi- ja etätulkin valintaa helpottamaan tehtävää kirjal-
lista ohjetta varten haluttiin selvittää ohjeen tarpeellisuus terveydenhoita-
jien näkökulmasta. Lopuksi haluttiin vielä tietää, miten terveydenhoitajat 
kuvailivat onnistuneen ja epäonnistuneen tulkkauskokemuksen. Nämä 
teemat muodostivat ne analyyttiset kysymykset, jotka esitettiin kootulle 
aineistolle ja niihin vastaamalla saatiin vastauksia tutkijaa kiinnostaviin ky-
symyksiin. Analyyttiset kysymykset muodostetaan tutkimustehtävän tai -
ongelman pohjalta. Tutkijan valitsema näkökulma sekä tutkimustehtävä 
vaikuttavat siihen, minkälaisiksi analyyttiset kysymykset valikoituvat ai-
neistoa koodattaessa ja tulkittaessa. (Ruusuvuori ym. 2010, 13: Kylmä ym. 
2007, 113; Tuomi ym. 2009, 93.) 
 
Tutkimuksen teemoihin kerättiin tekstistä ensin alkuperäisilmaukset, 
joista seuraavassa vaiheessa muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia. Kaikki 
vastaukset alleviivattiin alkuperäisestä tekstistä ja lisäksi vastaajat koodat-
tiin Th a-Th g, jotta palaaminen alkuperäiseen tekstiin olisi tarvittaessa 
mahdollista. Pelkistetyistä ilmaisuista poimittiin 125 alaluokkaa. Näistä 
muodostettiin 47 yläluokkaa. Nämä yläluokat muodostivat 17 pääluokkaa 
(kuva 1). Pääluokat vastasivat tutkimustehtävään terveydenhoitajien ko-
kemuksista tulkkipalveluiden käytöstä ja niiden kehittämisestä. Ensimmäi-
sen koodauksen jälkeen aineiston luokittelua jatkettiin niin, että samaa 
tarkoittavat asiat yhdistettiin yhden käsitteen alle, jolloin niistä muodostui 
yksi selkeä kokonaisuus (Kananen 2017, 146). Luokittelun jälkeen tulokset 
analysoitiin ja niistä tehtiin tulkintoja. Tulosten analysoimisesta ja tulkin-
noista tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
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Miten terveydenhoitajat kokevat tulkin käytön työssään? 
1. Kokemukset tulkin käytöstä työssä.  

Millaisia kokemuksia ja kehittämisehdotuksia terveydenhoitajilla on lä-
hitulkkauksesta? 

2. Lähitulkin valitsemiseen vaikuttavat tekijät. 
3. Lähitulkkauskokemukseen vaikuttavia tekijöitä.  
4. Lähitulkkauksen edut. 
5. Lähitulkkauksen haitat.  
6. Lähitulkkipalveluiden kehittämisehdotukset. 
7. Epävirallisen tulkin käyttö. 

Millaisia kokemuksia ja kehittämisehdotuksia terveydenhoitajilla on 
etätulkkauksesta? 

8. Etätulkin valitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. 
9. Etätulkkauskokemukseen vaikuttavia tekijöitä. 
10. Etätulkkauksen edut. 
11. Etätulkkauksen haitat. 
12. Etätulkkiapalveluiden kehittämisehdotukset. 

Millaisia kokemuksia ja kehittämisehdotuksia terveydenhoitajilla on 
tulkkipalveluista? 

13. Kokemukset tulkin tilaamisesta ja saamisesta.  
14. Tulkkipalveluiden kehittämisehdotukset. 

15. Tulkkaustavan valitseminen 

16. Onnistunut tulkkauskokemus  

17. Epäonnistunut tulkkauskokemus  

 

Kuva 1. Teemat, joista muodostettiin pääluokat. 

 
Sisällönanalyysin luokittelusta on esimerkki liitteessä 4. Luokittelu käsittää 
terveydenhoitajien kokemuksia tulkin käytöstä työssään. Alkuperäisilmai-
sut poimittiin tutkimusaineistosta teemakysymysten mukaisesti, jonka jäl-
keen ilmaisut muutettiin pelkistettyyn muotoon. Tämän jälkeen samaa tar-
koittavat asiat yhdistettiin ja alaluokkia muodostui yksitoista.  
 
Terveydenhoitajat kokivat olevansa tottuneita tulkin käyttäjiä ja tulkin 
kanssa työskentely oli rutiininomaista. Tulkkipalvelut koettiin luonnol-
liseksi osaksi terveydenhoitajan työtä. Tulkin käyttö koettiin hyväksi työvä-
lineeksi, mutta se myös kuormitti terveydenhoitajan työtä. Terveydenhoi-
tajat kokivat vahvuuksikseen tulkin kanssa työskennellessään hyvät vuoro-
vaikutustaidot, lisäksi he kokivat osaavansa jaksottaa puheensa tarpeeksi 
lyhyisiin jaksoihin ja puhuivat selkeästi. Vahvuudeksi koettiin myös se, että 
tulkin työtä osattiin arvostaa ja asiakkaisiin sekä tulkkeihin suhtauduttiin 
positiivisesti. Yläluokkia muodostui neljä, niitä olivat tulkin käytön vaikutus 
työntekijään ihmisenä sekä tulkin käytön vaikutus omaan työhön, tervey-
denhoitajan kokemat vahvuudet tulkin käytössä sekä tuen tarve tulkkityös-
kentelyssä. Yläluokat vastasivat kysymykseen terveydenhoitajien koke-
muksista tulkin käytöstä.   
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Teemahaastatteluun osallistui seitsemän terveydenhoitajaa, keskiseltä ja 
läntiseltä neuvola-alueelta, sekä neuvolan puhelinpalvelusta. Tutkimuslu-
vassa rajattiin itäinen neuvola-alue pois. Tutkimusluvassa ei ollut peruste-
luita itäisen alueen pois jättämiseen. Tutkija on pohtinut asiaa yhdessä 
kaupungin yhteyshenkilön kanssa ja tullut siihen tulokseen, että tutkijan 
työskentely itäisellä neuvola-alueella on voinut vaikuttaa tutkimusluvan 
rajaamiseen. Tutkijan oman neuvola-alueen poisjättäminen on lisännyt 
tutkimuksen reflektiivisyyttä, koska tällöin tutkijan oma vaikutus tutkimus-
aineistoon esimerkiksi niin, että tuntee haastateltavan liian läheisesti, ei 
vaikuta tutkimustulokseen (Kylmä ym. 2007, 129).  
 
Haastateltavat ovat työskennelleet neuvolan terveydenhoitajina 3,5-37 
vuoteen asti. Kaikki terveydenhoitajat olivat käyttäneet sekä lähi- että etä-
tulkkia työssään. Tulkin käytön tiheys vaihteli jonkin verran sen mukaan, 
millä alueella terveydenhoitaja työskenteli. Tulkkia käytettiin keskisellä 
neuvola-alueella keskimäärin noin kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. 
Läntisellä alueella tulkin käyttö oli vilkkaampaa ja sitä käytettiin yhdestä 
neljään kertaan viikossa. Kaikilla terveydenhoitajilla oli kokemusta etätul-
kin käytöstä ja jokaisessa neuvolassa käytettiin puhelintulkkausta matka-
puhelimen ja siihen liitetyn Jabra-kaiuttimen avulla. Etätulkkia käytettiin 
selkeästi enemmän läntisellä neuvola-alueella kuin keskisellä alueella tai 
puhelinpalvelussa. Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen tulokset sisäl-
lönanalyysin luokitteluiden mukaisesti.  

6.1 Terveydenhoitajien kokemuksia tulkin käytöstä 

Ensimmäinen teema jakautui neljään yläluokkaan. Ne olivat tulkin käytön 
vaikutukset työntekijään itseensä ja työn tekemiseen sekä terveydenhoi-
tajan vahvuuksiin ja tuen tarpeisiin tulkkityöskentelyssä.  
 
Työntekijävaikutukset olivat jaettavissa kahteen alaluokkaan, joissa koros-
tuivat tulkin kanssa työskentelyn rutiininomaisuus ja luonnollisuus. Tervey-
denhoitajien vastauksista voitiin erotella ne tekijät, joissa he kokivat tulkin 
käytön vaikutukset suoraan itseensä ja omiin kokemuksiinsa. Terveyden-
hoitajat kokivat tulkin kanssa työskentelyn vaikuttavan työn tekemiseen 
niin, että tulkin käyttö lisäsi työn kuormittavuutta, mutta toisaalta sen 
käyttö nähtiin työtä helpottavana työvälineenä.  
 
Terveydenhoitajan vahvuudet jakautuivat viiteen alaluokkaan. Terveyden-
hoitajat kokivat, että heillä oli suora vuorovaikutus asiakkaaseen, eikä tulk-
kiin tulkkaustilanteessa. He kokivat osaavansa jaksottaa puheensa tar-
peeksi lyhyisiin osiin sekä kokivat puhuvansa selkeästi. Tulkin kanssa työs-
kentelyyn oltiin jo niin tottuneita, ettei sitä enää jännitetty. Tulkin työtä 
osattiin arvostaa sekä tulkkia käyttäviin asiakkaisiin ja uusiin kulttuureihin 
suhtauduttiin positiivisesti. Terveydenhoitajan tuen tarve jakautui kahteen 
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alaluokkaan, joissa tuli ilmi, että joku terveydenhoitaja kaipasi tukea tulkin 
kanssa työskentelyyn, mutta teknistä tukea etätulkkaukseen tarvittiin 
enemmän (kuva 2).  
 

Vaikutus työn-
tekijään 

Vaikutus työn-
tekemiseen 

Terveydenhoi-
tajan vahvuu-
det 

Terveydenhoi-
tajan tuen tarve 

Rutiinit Kuormitus Vuorovaikutus Tekninen tuki 

Luonnollinen 
osa 

Työväline Jaksotus Tulkin kanssa 
työskentelyn 
tuki 

Selkeys 

Tottuminen 

 

Kuva 2. Kokemukset tulkin käytöstä työssä, ylä- ja alaluokat.  

 
Terveydenhoitajat kokivat tulkin kanssa työskentelyn hyvin luonnollisena 
osana omaa työntekoaan. Siihen oltiin hyvin tottuneita ja rutinoituneita. 
Monet pitkään tulkin kanssa työskennelleistä olivat tyytyväisiä siihen, että 
tulkkipalvelu on tänä päivänä näin toimiva ja organisoitu kokonaisuus.  En-
simmäiset tulkkaukset olivat jännittäneet useita, mutta nykyään tulkkaus-
ten ollessa niin arkipäivää, siihen suhtauduttiin positiivisesti ja turhia jän-
nittämättä.  
 

Siihen on niin tottunut että sitä ei enää niin paljon ajattele           
kuin aikaisemmin. (Th b) 

 
Toisaalta tulkin kanssa työskentelyn nähtiin vaikuttavan suoraan työn te-
kemiseen. Tulkkia pidettiin välttämättömänä ja olennaisena osana työn te-
kemistä, jota ilman ei tulla toimeen. Tulkin käytön koettiin tehostavan työn 
tekemistä ja lisäävän sen vaikuttavuutta, kun asiat saatiin kerralla käytyä 
kunnolla läpi.  
 
Tulkin kanssa työskentely koettiin myös kuormittavana. Tulkkiasiakkaat 
olivat terveydenhoitajien mielestä yleisesti työläämpiä kuin suomea puhu-
vat. Heillä koettiin olevan usein monimutkaisia ongelmia ja tulkkiasiakkaan 
käynnit vaativat yleisesti enemmän selvitettäviä asioita kuin tulkkia tarvit-
sematon asiakas. Ajankäyttö koettiin myös haasteeksi, koska selvitettäviä 
asioita oli enemmän, niin normaalikäynnille varattu aika koettiin riittämät-
tömäksi tulkin kanssa työskennellessä.  
 

Kun on se tulkki siinä vastaanotolla niin tokikaan mä en kirjaa 
senkään vertaa mitä kantasuomalaisen kanssa. Että sitten ei 
ihan sellaseen kirjaamiseen koneelle, ei todellakaan riitä 
aika. Et se on kuluttavampaa. Ja vie enemmän energiaa, ku 
pitää keskittyy enemmän, fokusoida enemmän siihen vuoro-
vaikutukseen.  (Th f)  
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Terveydenhoitajat kuvasivat selkeästi enemmän vahvuuksiaan kuin tuen 
tarpeita. Vahvuuksiksi he kokivat sen, että osaavat olla aidosti vuorovaiku-
tuksessa asiakkaan eikä tulkin kanssa. He kokivat hallitsevansa ne ohje-
säännöt, joita tulkin kanssa työskennellessä olisi hyvä noudattaa. Näistä 
mainittiin puheen jaksottaminen tarpeeksi lyhyiksi pätkiksi sekä selkeä ja 
rauhallinen puhetyyli.  
 

Mä osaan mielestäni toimin silleen rauhallisesti ja et se ryt-
mittyy se meidän puhe hyvin, et mä jätän ajan sille tulkkauk-
selle ja jatkan sitten. (Th d) 

 
Lisäksi terveydenhoitajat kokivat eduikseen, sen että tulkin käyttö on niin 
tuttua, että siihen on tottunut. Uusiin kulttuureihin suhtauduttiin positiivi-
sesti ja tulkin työtä osattiin arvostaa.  
 
Tulkin käyttö koettiin suurimmaksi osaksi tutuksi, siihen koki tarvitsevansa 
ainoastaan yksi vastaajista. Kun taas tekniseen tukeen koskien etätulk-
kausta koettiin selkeästi tuen tarvetta.  
 

Ehkä mä oon arka käyttämään mitään näitä tota. Enemmän 
mä varmaan tota tulkkia vastaanotolle vieläkin, vaikka pitäisi 
ehkä panostaa tähän etätulkkaukseen ja puhelintulkkauk-
seen. Ehkä se kaipais vähän rohkasua. (Th a) 
 
Ainoastaan jos tulee jotain laitteita, niin mä oon ihan surkee 
niin. (Th d) 

6.2 Lähitulkkauskokemukset ja kehittämisehdotukset 

Lähitulkkauskokemukset ja kehittämisehdotukset jakautui kuuteen pää-
luokkaan, jotka olivat lähitulkin valitsemiseen vaikuttavat tekijät, tulkin 
ammattitaidon ja tulkista johtumattomien tekijöiden vaikutus lähitulk-
kauskokemukseen sekä lähitulkkauksen edut ja haitat terveydenhoitajan 
kokemana. Näiden lisäksi muodostettiin vielä kaksi pääluokkaa, jotka kä-
sittelivät terveydenhoitajien kehittämisehdotuksia lähitulkkipalveluihin 
sekä terveydenhoitajien kokemuksia epävirallisen tulkin käytöstä.  

6.2.1 Lähitulkin valitsemiseen vaikuttavat tekijät 

Tilanteet, joissa terveydenhoitaja valitsi lähitulkin, jakautuivat neljään ylä-
luokkaan. Valintaan vaikuttivat tulkkikustannukset sekä asiakkaan tausta, 
lisäksi tulkin rooli nähtiin lähitulkkaustilanteissa tärkeänä. Valintaan vai-
kuttivat myös tarkastuskäynnin laajuus ja käsiteltävien asioiden monimut-
kaisuus.  
 
Yläluokat jakautuivat yhteentoista alaluokkaan. Tulkin aiheuttamien rahal-
listen kustannusten alaluokaksi muodostui tulkkauksen kesto. Asiakkaan 
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taustassa tulkkaustavan valintaan vaikuttivat perheen suuri koko tai se 
että vanhemmat olivat luku- ja kirjoitustaidottomia tai asiakas oli uusi. Tul-
kin rooli vuorovaikutuksessa jakautui kolmeen alaluokkaan, häntä tarvittiin 
opastamaan ja havainnoimaan tilannetta, lisäksi tulkkia tarvittiin, jos oh-
jeistettavan materiaalin määrä oli suuri. Laajoiksi ja monimutkaisiksi tar-
kastuksiksi koettiin vauva- ja leikki-ikäisten tarkastukset, laajat terveystar-
kastukset ja raskauden ensikäynti (kuva 3).  
 

Kustannukset Asiakkaan 
tausta 

Tulkin rooli 
vuorovaikutuk-
sessa 

Käynnin laajuus 
ja monimutkai-
suus 

Tulkkauksen 
kesto 

Perheen koko Opastaminen Leikki-ikäiset: 
2v, 3v, 5v, 6v 

 Luku- ja kirjoi-
tustaito 

Havainnointi Vauva-ikäiset: 
2vko-1v 

Uusi asiakas Materiaalin 
määrä 

Laajat tarkas-
tukset: H14, 
3kk, 1,5v, 4v 

Ensikäynti 

                        

Kuva 3. Lähitulkin valitsemiseen vaikuttavat tekijät, ylä- ja alaluokat.  

  
Terveydenhoitajien päätökseen lähitulkin tilaamisesta vaikutti monet 
asiat. He olivat hyvin tietoisia lähitulkin kustannuksista verratessa etätulkin 
käyttöön. Vastauksista kävi ilmi, että jos tulkkauksen kesto on lähtökohtai-
sesti tunnin tai sen yli, ei tulkin valinnassa ole suurta kustannuksellista 
eroa.  
 

Siinä ei oo enää rahallisestikaan niin ku Vantaata ajatellen 
niin ku ei oo suurta ero jos sul on lähitulkkaus tunti ja jos et 
sul on etätulkkaus tunti (Th f)  
 
No tämmöset pidemmät käynnit ja siihen valintaan vaikuttaa 
myös se, et se hinta ei oo kovin paljon erilainen siin tunnin 
taksalla, niin sillon mä mielummin valitsen lähitulkkauksen, 
jos on joka tapauksessa tulkki tunnin. (Th c) 

 
Asiakkaan tausta vaikutti myös tulkin valintaan. Terveydenhoitajat kokivat, 
että isolapsissa perheissä tai jos vastaanotolle osallistui muuten paljon ih-
misiä, lähitulkki oli toimivampi vaihtoehto kuin etätulkki, koska suuresta 
ihmismäärästä lähtee niin paljon melua ja hälyä. Asiakkaan luku- ja kirjoi-
tustaidottomuus oli myös usein syy siihen, miksi terveydenhoitaja valitsi 
lähitulkin vastaanotolleen. Silloin jouduttiin käymään myös paljon sellaista 
yleistä asiaa vastaanotolla, jota ei välttämättä kantaväestön kanssa tar-
vitse käydä.  
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Tämmönen luku- ja kirjotustaidoton perhe ja siinä on niin pal-
jon jotenkin sitä kaikkea, että siinä tarvitaan myös sitä niin ku 
tulkin läsnäoloa ja niitä hänen silmiään. Et siinä tarvitaan niin 
ku tulkiltakin kynää, kynää ja paperia. Ja näyttämistä ja sel-
lasta niin ku laajempaa. (Th b) 

 
Lähitulkkauksessa koettiin myös tulkilla olevan tärkeä rooli asioiden näyt-
tämisessä, opastamisessa ja havainnoinnissa. Etenkin lastenneuvolakäyn-
neillä tulkin havainnointia kaivattiin ja arvostettiin. Tulkki pystyi omilla 
eleillään rauhoittamaan lasta. Lisäksi lapsen kielenkehityksen arvioinnissa 
koettiin, että lähitulkki oli parempi. Tulkin oli helpompi havainnoida lasta 
ja ajatusten vaihto heti tilanteen jälkeen oli mahdollista ja luontevaa. Suu-
rien materiaalimäärien esittäminen ja havainnollistaminen onnistui ter-
veydenhoitajien mielestä paremmin, kun tulkki näki saman materiaalin 
kuin terveydenhoitaja ja asiakas. Asiakkaan opastaminen itsepalvelupis-
teen käyttöön tai kädestä pitäen vauvan hoitoon liittyvissä toimenpiteissä 
koettiin tulkin läsnäolo työtä helpottavaksi asiaksi.  
 

Lähitulkkasta on oon ihan semmoses tilanteessa, mis tarvii 
jotakin opastaa ja näyttää. Toi diabetesohjaus on esimerkiks 
sellanen, et mä tykkään lähitulkista. Et sit me pystytään yh-
des kattoo niistä kuvista ja sitä mittarin käyttöö. (Th e)  

 
Käynnin laajuus ja monimutkaisuus koettiin yhdeksi selkeäksi kriteeriksi lä-
hitulkin käyttöön. Erityisesti lastenneuvolakäynnit leikki-ikäisten lasten 
kanssa koettiin helpommiksi lähitulkin kanssa. Terveydenhoitajat kokivat, 
että lapsi hämmentyy, jos tulkin ääni kuului kaiuttimesta. Lisäksi isompien 
lasten kohdalla korostui jälleen tulkin läsnäolon tärkeys, kun katsottiin esi-
merkiksi tarkastukseen kuuluvaa materiaalia kuten kuvia tai piirtämistä.  
 
Kaikki neuvolan laajat tarkastukset niin äitiysneuvolassa kuin lastenneuvo-
lassakin koettiin sellaisiksi, joissa lähitulkki on parempi. Tarkastukset koet-
tiin laajoiksi ja usein niissä käytetään paljon tarkentavaa materiaalia. Vau-
vojen kohdalla lähitulkkia ei koettu niin välttämättömäksi, yksittäinen 
vauva-ajan tulkkauskäynti riitti lähitulkkauksena. Silloinkin tarkoituksena 
näyttää kirjallista materiaalia kuten rokotusohjelmaa tai D-vitamiinioh-
jetta. Kotikäynnille lähitulkkia ei välttämättä kaivannut kukaan terveyden-
hoitajista. Riitti, kunhan joku vauva-ajan alun käynneistä oli lähitulkin 
kanssa. Äitiysneuvolan käynneistä vain raskauden ensikäynnin suurin osa 
terveydenhoitajista koki sellaiseksi, mihin valitsee mieluummin lähitulkin. 
Siinä tärkeimmiksi valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi mainittiin omahoitopis-
teen opastamisen sekä asioiden ja materiaalin laajuus.  
 

Joko sille ensikäynnille tai sit sille seuraavalla käynnillä. Et 
pystyn ton omahoitopisteen näyttämään. Että se on kans sel-
lanen, et mä koen että on vähän haasteellisempaa ohjata sit-
ten ja toi virtsanäytteen tutkiminen tai verenpaineen mittaa-
miset, jos se tulkki ei oo siinä paikalla. (Th e) 



33 
 

 
 

6.2.2 Lähitulkkauskokemukseen vaikuttavia tekijöitä 

Lähitulkkauskokemukseen vaikuttavat tekijät jakautuivat kolmeen yläluok-
kaan. Lähitulkkauskokemukseen positiivisesti vaikutti tulkin ammatillisuus, 
negatiivisesti taas vaikutti tulkin epäammatillisuus. Terveydenhoitajat toi-
vat esille myös sellaisia tekijöitä, jotka eivät johtuneet tulkista, mutta vai-
kuttivat negatiivisesti lähitulkkauskokemukseen. 
 
Tulkin ammatillisuus jakautui neljään alaluokkaan. Terveydenhoitajat toi-
voivat, että tulkki tulkkaa sen mitä pitää ja tekee tarvittaessa tarkentavia 
kysymyksiä. Tulkin toivottiin käyttäytyvän positiivisesti ja asiallisesti sekä 
hallitsevan tulkattava sanasto. Toinen yläluokka, tulkin epäammatillisuus, 
jakautui kolmeen alaluokkaan. Negatiiviseksi kokemukseksi koettiin, jos 
terveydenhoitajalla jäi epävarmuus tulkin tulkkauksesta. Ongelmaksi koet-
tiin myös tulkin ja asiakkaan liiallinen tuttavallisuus sekä tulkin huonot käy-
töstavat. Kolmas yläluokka, tulkista johtumattomat tekijät, jakautuivat kol-
meen alaluokkaan. 
 
Joskus lähitulkkaukseen negatiivisesti vaikuttivat tulkin väärä sukupuoli 
asiakkaaseen nähden tai se, ettei tulkattavassa kielessä ollut sanoja esi-
merkiksi äitiysneuvolaan liittyen. Lähitulkkauksen huonoksi kokemukseksi 
mainittiin myös se, että joskus perhe vaan on niin iso ja siitä lähtee paljon 
meteliä, että tulkin kanssa työskentely on haastavaa (kuva 4). 
 

Tulkin ammatillisuus Tulkin epäammatilli-
suus 

Tulkista johtumatto-
mat tekijät 

Tulkkaa sen mitä pitää Epävarmuus tulkin 
tulkkauksesta 

Tulkin sukupuoli 

Positiivinen käytös Tulkin ja asiakkaan lii-
allinen tuttavuus 

Sanasto 

Tarkentavat kysymyk-
set 

Käytöstavat Perheen koko 

Sanaston hallinta 

 

Kuva 4. Tulkin ammattitaito ja tulkista johtumattomat tekijät, ylä- ja ala-
luokat. 

 
Terveydenhoitajien vastauksista kerrottiin selkeästi, että tulkkauskoke-
musta peilattiin pitkälti tulkin ammattitaidon tai epäammatillisuuden 
kautta. He mainitsivat vain muutamia sellaisia asioita, jotka vaikuttivat lä-
hitulkkikokemukseen, mutta eivät olleet riippuvaisia tulkista.  
 
Tulkin ammatillisuus vaikutti positiivisesti tulkkauskokemukseen. Tulkin 
ammatillisuudesta viestitti se, että tulkki tulkkaa vain sen mitä pitää ja pi-
täytyy oleellisessa. Hän käyttäytyy tilanteessa neutraalisti ja asiallisesti 
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sekä tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Lisäksi tulkki hallitsee tul-
kattavan sanaston sekä suomeksi että tulkattavalla kielellä.  
 

Tulkkien ammattitaidot on kehittynyt, ne on oikeesti tulk-
keja. Huomaa, et sinne ei tuu sitä omaa selitystä väliin, ku 
ehkä silloin aiemmin. (Th c) 
 
Hyvä tulkki on semmonen sensitiivinen ja semmonen et se 
ottaa huomioon sen tilanteen ja ihmisen. On ystävällinen, on 
lämmin. Ei oo mitenkään tyly. Ja sitten, et se vuorovaikutus 
ja kaikki sujuu hyvin. (Th d) 

 
Toisaalta tulkin epäammattimaisen käytöksen koettiin vaikuttavan tulk-
kauskokemukseen negatiivisesti. Joskus terveydenhoitajat kokivat epävar-
muutta siitä, mitä tulkki tulkkasi. Tulkkaus oli niin nopea tai muutamalla 
sanalla toteutettu, että terveydenhoitaja jäi miettimään, tuliko kaikki sa-
notuksi. Tulkin epäasiallinen tai huono käytös koettiin myös huonoksi ko-
kemukseksi.  
 
Suurimmaksi ongelmaksi lähitulkkauksessa koettiin kuitenkin se, että 
tulkki ja asiakas olivat liian tuttuja keskenään.  Tähän vaikutti terveyden-
hoitajien mielestä se, että tietyissä kielissä piirit ovat niin pienet, että jotain 
kautta ollaan monesti sukua tai tuttuja. Toisaalta joistakin kielistä on huo-
nosti saatavilla esimerkiksi naistulkkeja, jolloin sama tulkki kulkee useissa 
paikoissa asiakkaan mukana ja näin tulkki ja asiakas tulivat tutuiksi. Joskus 
tulkki ja asiakas tuntuivat asettuvan yhdessä terveydenhoitajaa vastaan. 
 

Jos on niin ku selvästikin pienet piirit ja he nin ku tunteekin 
asiakas ja se tulkki jostakin kautta toisensa. Se saattaa tulla 
vähän semmonen olo, et onks he vähän liian tuttavallisia sit 
asikkaan kanssa? (Th a) 
 
Joskus nää on ihan hirveen harvassa, muutamia yksittäisiä ti-
lanteita on ollu silleen, et tulkki lähtee vähän niin ku kavee-
raamaan asiakkaan kanssa. Et he puhuu keskenään sitä hei-
dän kieltään ja siis ohi niin ku vastaanoton. Ni silloin se on 
niin ku terveydenhoitajan näkökulmasta vähän niin kuu ajan-
hukkaa. (Th g) 

 
Tulkista johtumattomista tekijöistä, jotka vaikuttavat tulkkauskokemuk-
seen tuotiin esiin tulkin sukupuoli. Usein niin, että naistulkkia ei saatu, vaan 
äitiysneuvolaan tulee paikalle mies ja sen koettiin huonontavan tulkkaus-
kokemusta.  
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Et joskus varsinkin tämmösissä harvinaisemmissa kielissä et 
ei oo niin ku, puhutaan naisten asioista ei oo sitä semmosta 
sanastoa. Sit ei kielessäkään oo ihan vastaavaa sanastoa. Ni 
niis tulee tunne, et tää ei niin ku toimi. (Th b) 

 
Joskus vieraassa kielessä ei ole ollut sanoja sille, mitä terveydenhoitaja ha-
lusi sanoja, silloin jouduttiin miettimään kiertoilmaisuja ja tämä koettiin 
välillä haastavaksi. Yleisesti tulkin kanssa työskentely koettiin haastavaksi 
ja raskaaksi silloin, kun vastaanotolla oli iso perhe ja lapset levittävät huo-
neen kaikki lelut ympäriinsä.  

6.2.3 Lähitulkkauksen edut  

Lähitulkkauksen edut terveydenhoitajan näkökulmasta jakautuivat kah-
teen pääluokkaan, vuorovaikutuksen etuihin ja viestinnän luotettavuu-
teen. Vuorovaikutuksen edut jakautuivat kolmeen alaluokkaan.  
 
Lähitulkkauksen eduiksi terveydenhoitajat kokivat vuorovaikutuksen, jol-
loin asioita oli helpompi näyttää. Sanaton viestintä ja havainnointi auttoi-
vat myös terveydenhoitajien mielestä niin tulkkia kuin asiakastakin.  Vies-
tinnän luotettavuus jakautui yhteen alaluokkaan, jolloin samassa tilassa ta-
pahtuvaa viestintää ilman teknisiä ongelmia pidetiin luotattavampana 
vaihtoehtona etätulkkaukseen verrattuna (kuva 5).  
 

Vuorovaikutuksen edut Viestinnän luotettavuus 

Näyttäminen Viestintä 

Sanaton viestintä 

Havainnointi 

  

Kuva 5. Lähitulkkauksen edut, ylä- ja alaluokat.  

 
Terveydenhoitajat kertoivat lähitulkkauksen eduiksi materiaalien ja paik-
kojen näyttämisen asiakkaalle. Sanaton viestintä, tulkin eleet sekä olemus 
koettiin eduiksi. Lisäksi mainittiin myös tulkin havainnoinnin tärkeys, eten-
kin lasten kanssa työskennellessä. Nämä samat asiat mainittiin myös tä-
män tutkimuksen toisessa teemassa, jossa terveydenhoitajat kertoivat 
missä tilanteessa he valitsevat lähitulkin.  
 

Se tulkki on jotenkin lämmin ja sellanen omilla ilmeillään ja 
eleillään sitä tuttua kulttuuria viestittää. Esimerkiksi yksinäi-
selle nuorelle äidille tai vanhalle äidille tai kelle vaan. Usein 
naiselle, joka on jotenkin yksin täällä lapsen kanssa ja eri 
maassa. (Th d) 
 
Mut et silloin kun se on hyvä se silloin voi ehkä se kulttuuri 
jotenkin. Se non verbaalinen viestinsä tulee paremmin 
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havaituksi. Ja kun vuorovaikutus ei oo vaan puhetta. Et, ne se 
välittyy. Se on ehdottomasti se. (Th b) 

 
Lähitulkkauksen eduiksi nostettiin myös se, ettei tekniikan kanssa syntynyt 
ongelmia.   
 

Ei ainakaan tarvi tapella minkään teknisten ongelmien 
kanssa. Ja voi luottaa siihen, et tulkki kuulee mitä mä sanon 
ja mä nään et hän tulkkaa sen. (Th a) 

6.2.4 Lähitulkkauksen haitat  

Lähitulkkauksen haitat terveydenhoitajan näkökulmasta jakautui kahteen 
yläluokkaan. Terveydenhoitajat kokivat lähitulkkauksen haitoiksi tulkin 
epäsovinnaisen käytöksen sekä tulkin ja asiakkaan kulttuurien yhteensopi-
mattomuuden.  
 
Yläluokka epäsovinnainen käytös jakautui yhteen alaluokkaan, jolloin tul-
kin olemus oli epäsopiva tulkkaustilanteeseen. Toinen yläluokka kulttuuri-
sidonnaisuus jakautui kahteen alaluokkaan. Joskus tulkin ja tulkattavan 
heimot olivat ristiriidassa ja tulkin sukupuoli oli asiakkaan kannalta väärä 
(kuva 6).  
 

Epäsovinnainen käytös Kulttuurisidonnaisuus 

Tulkin olemus Heimot 

Tulkin sukupuoli 

 

Kuva 6. Lähitulkkauksen haitat, ylä- ja alaluokat.  

 
Lähitulkkauksen huonoimpana puolena koettiin se, että tulkiksi ei saatu 
naispuolistatulkkia äitiysneuvolakäynnille.  
 

Et se ei tuo lisäarvoa siihen äitiysneuvolakäyntiin, että siinä 
on henkilö läsnä. Pikemminkin niin päin, että jos se mies 
tulkki ja tota tota vieras mies ja kulttuurissa. Lähes kaikki tul-
kattavat kulttuurit on sellasia että vieras mies ja äitiysneuvola 
ne ei sovi oikein yhteen. (Th b) 

 
Tulkin sukupuolen lisäksi lähitulkkauksen haitaksi mainittiin se, että asiak-
kaan ja tulkin heimot eivät välttämättä sovi yhteen ja silloin tulkkaus epä-
onnistuu.  
 

Ainakin näis jossakin näis kansalaisryhmissä näit heimo asi-
oita ja muita. Niin jos se ei ookkaan sellasta suotusaa poruk-
kaa niin et miten he sellasen läsnäollessa puhuu. Kyllä ja jo-
tenkin ja on arabian kielisiä, jotka haluaa ehdottomasti et on 
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suomalainen arabiankielen tulkki et ei oo sitä omaa maaryh-
mää olleenkaan. (Th e) 

 
Joskus tulkin läsnäolo koettiin häiritsevänä, jos hän teki jotain asiaan kuu-
lumatonta oheistoimintaa tulkkauksen lisäksi tai jokin tulkin olemuksessa 
ja ulkonäössä häiritsi asiakasta. Varsinkin lapsiasiakkaiden koettiin häiriin-
tyvän tästä.  

6.2.5 Lähitulkkipalveluiden kehittämisehdotukset 

Lähitulkkipalveluiden kehittämisehdotuksiksi muodostui viisi alaluokkaa. 
Terveydenhoitajat toivoivat lisää naistulkkeja ja että tulkit profiloituisivat 
enemmän tiettyyn aihealueeseen kuten äitiys- ja lastenneuvolaan. Lisäksi 
ehdotettiin tulkkauspalvelun laajentamista neuvolassa. Terveydenhoitajat 
kertoivat olevansa tyytyväisiä tulkkipalveluihin, eivätkä nähneet lähitulkki-
palveluissa suurta kehitettävää. Joku terveydenhoitaja ehdotti lähitulk-
kaukseen lyhyempiä vastaanottoaikoja. Näihin alaluokkiin ei saatu muo-
dostettua yläluokkia (kuva 7). 
 

Naistulkkien määrän lisääminen 

Tulkkien profiloituminen 

Tulkkauspalveluiden laajentaminen neuvolassa 

Tyytyväisyys tulkkauspalveluihin on yleisesti hyvä 

Lähitulkkaukseen lyhyempiä vastaanottoaikoja 

   

Kuva 7. Lähitulkkipalveluiden kehittämisehdotukset, alaluokat.  

 
Terveydenhoitajat kokivat olevansa yleisesti tyytyväisiä tulkkipalveluihin, 
eikä lähitulkkipalveluissa nähty suurta kehitettävää. Tulkkien ammattitai-
toon oltiin tyytyväisiä, samoin tulkkipalveluiden koettiin jo kehittyneen 
huimasti aikaisemmista vuosikymmenistä. 
 

Et tulkkipalveluiden kehitys on mun mielestä kehittynyt huo-
mattavasti. Et se on niin ku napakoitunut. (Th c) 

 
Tulkkien toivottiin profiloituvan enemmän esimerkiksi äitiys- ja lastenneu-
volaan. Samalla toivottiin, että se auttaisi sanaston hallinnassa.  
 

Et nythän tulkit on aika hurjassa asemassa, et ne tulkkaa niin 
ku kaikkea. Et ois vähän eriytynyttä, et oikeudessa olis omat 
ja terveydenhuollossa olis vaikka omaa. Että ois sitten niin ku 
sanasto ois sillä tavalla paremmin hallinnassa. ( Th b) 

  
Useampi terveydenhoitaja visioi tiiviimpää ja innovatiivista yhteistyötä 
tulkkipalvelun kanssa. Avoneuvolaan suunniteltiin tulkillisia päiviä, jolloin 
tulkki olisi jonakin tiettynä avoneuvolapäivänä paikalla ja asiat saataisiin 
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hoidettua helpommin. Lisäksi toivottiin, että neuvontaa eri kielillä saisi 
joka puolelta Vantaalla. Näin terveydenhoitajalle jäisi enemmän aikaa 
oman työnsä hoitamiseen, muissa asioissa neuvomisen ja auttamisen si-
jaan. Jos tällaista toimintaa saataisiin järjestettyä vielä neuvolan tiloissa tai 
läheisyydessä, koettaisiin se hedelmälliseksi yhteistyöksi.  
 

Tohon avoneuvolaan liittyen vois olla joku ihan semmonen, 
että jos tarvii johonkin muuhunkin sitä semmosta palveluoh-
jausta tai palveluneuvontaa, ni et olis se tulkki täällä ja maa-
hanmuuttajapalveluista täällä joku niin. (Th g) 

 
Eräs terveydenhoitaja esitti myös sellaisen toiveen, että lähitulkkausta 
voisi varata lyhyempinä puolen tunnin aikoina. Tällä hetkellä lähitulkin mi-
nimi ajanvaraus on yksi tunti. Hänen mielestään joillakin tunnin vastaanot-
tokäynneillä riittäisi tulkki puoleksi tunniksi ja loppukäynnistä voisi selvitä 
ilman yhteistä kieltäkin. 
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6.2.6 Epävirallisen tulkin käyttö 

Epävirallisen tulkin käyttö terveydenhoitajan työssä jakautui neljään ylä-
luokkaan. Terveydenhoitajat kertoivat, ketä he käyttivät epävirallisena 
tulkkina ja listasivat syitä epävirallisen tulkin käyttöön. Lisäksi he toivat 
esiin epävirallisen tulkkauksen ongelmakohtia sekä epävirallisen tulkin 
käytössä huomioitavia asioita. 
 
Ensimmäinen yläluokka, epävirallinen tulkki jakautui kolmeen alaluokkaan. 
Epävirallisena tulkkina käytettiin puolisoa, siskoa, naispuolista ystävää tai 
joskus lasta. Toinen yläluokka, epävirallisen tulkin käytön syitä, jakautui 
kahteen alaluokkaan. Terveydenhoitajat kertoivat epävirallisen tulkkauk-
sen lähtevän asiakkaasta tai sitten se on ollut terveydenhoitajan ja asiak-
kaan yhteinen sopimus. Kolmas yläluokka, epävirallisen tulkkauksen ongel-
makohtia, jakautui kahteen alaluokkaan. Terveydenhoitajat kokivat epävi-
rallisen tulkkauksen ongelmakohdiksi sen, että terveydenhoitaja oli epä-
varma tulkkauksen oikeellisuudesta. Lisäksi joskus heräsi huoli, että tulkkia 
ei saanut ottaa, koska perhe tai puoliso pyrki peittelemään tai salailemaan 
asioita. Viimeiseen yläluokkaan, epävirallisen tulkin käytössä huomioita-
vaa, tuli yksi alaluokka. Terveydenhoitajat kokivat, että epävirallisen tulkin 
läsnä ollessa piti olla tiettyä sensitiivisyyttä käsiteltävien asioiden aiheissa 
(kuva 8).  
 

Epävirallinen 
tulkki 

Epävirallisen 
tulkin käytön 
syitä 

Epävirallisen 
tulkkauksen 
ongelmakohtia 

Epävirallisen 
tulkin käytössä 
huomioitavaa 

Puoliso Asiakkaasta läh-
töisin 

Epävarmuus 
tulkkauksesta 

Sensitiivisyys 
vastaanotolla 
käsiteltävistä ai-
heista 

Sisko, naispuoli-
nen ystävä 

Terveydenhoi-
tajan ja asiak-
kaan yhteinen 
sopimus 

Peittely tai sa-
lailu 

Lapsi 

   

Kuva 8. Epävirallisen tulkin käyttö, ylä- ja alaluokat.  

 
Kaikki terveydenhoitajat kertoivat joskus käyttävänsä epävirallista tulkkia 
työssään. He, jotka olivat työskennelleet terveydenhoitajina pisimpään, 
kertoivat, ettei yhdeksänkymmentäluvun alussa ollut koko tulkkipalvelua 
ja epävirallisen tulkin käyttö oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Tulkki 
otettiin sieltä mistä saatiin. Epävirallisena tulkkina terveydenhoitajat käyt-
tivät useimmiten puolisoa, raskaana olevan siskoa tai naispuolista ystävää. 
Lasta ei mielellään käytetty tulkkina, muuten kuin joissakin hätätilanteissa 
tai korkeintaan ajanvaraukseen liittyvissä asioissa.  
 

Siis kun on niin pitkä työura niin olen totta kai käyttänyt. Et 
silloin alkuun kun mä aloitin tehä ja tuli nää vietnamin pako-
laiset. Ne oli mun ensimmäisiä maahanmuuttaja asiakkaita, 
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niin eihän meil ollu mitään tulkkeja. Tulkki otettiin mistä saa-
tiin, usein se oli perheen kouluikäinen lapsi. (Nykyään) ei tar-
vii. Mut silloin ku ei ollu mitään, silloin oli pakko. (Th d) 

 
Epävirallista tulkkia käytettiin yleensä asiakkaan omasta tahdosta. Useim-
mat terveydenhoitajat eivät itse ehdottaneet epävirallisen tulkin käyttöä. 
Asiakas voi ilmoittaa, ettei halua missään tilanteessa tulkkia, eikä suostu 
puhumaan, jos tulkki olisi paikalla. Toisissa tilanteissa taas asiakas oli itse 
sitä mieltä, että osaa jo niin hyvin suomea, ettei tulkkia tarvita. Joskus epä-
virallisen tulkin käyttöön päädyttiin terveydenhoitajan ja asiakkaan yhtei-
sellä päätöksellä, jos tulkki oli jostain syystä unohtunut tilata tai sitten toi-
nen puoliso puhui hyvin suomea ja toinen opiskeli sitä ja halusi harjoittaa 
suomenkielentaitoaan. Näissä tilanteissa terveydenhoitajat saattoivat vä-
lillä olla ottamatta tulkkia paikalle, mutta tulkki tilattiin kuitenkin, jos käsi-
teltävä asia oli monimutkainen tai muuten haastava.  
 

Mutta sitten on paljon niitä, että puoliso puhuu hyvin suo-
mea ja sitten niin ku toinen on opettelemassa suomea. Kyllä 
mä silloin välillä teen niin, etten ota tulkkia. Sen perheen 
kanssa käydään ne asiat läpi. (Th d) 
 
Tavallaan loppuraskauden käynneillä, esimerkiks kun niit on 
(käyntejä) tiiviisti, niin sitten jos puolison kans pärjää niin voi 
olla tarvittaessa. (Th e) 

 
Terveydenhoitajat kokivat epävirallisen tulkin käytön ongelmallisena, 
koska usein jäi sellainen tunne, ettei voinut olla varma mitä toinen tulkkaa 
ja mitä ei. Monet terveydenhoitajat toivat esiin sen, että hoitajan pitää olla 
herkkänä ja tarkkailla epävirallista tulkkaustilannetta ja puolisoiden välistä 
elekieltä ja käytöstä. Joskus voi käydä niin, että mies vastaa naisen puo-
lesta, edes kysymättä tältä tai kääntää vain osan terveydenhoitajan kysy-
myksestä. Näissä tilanteissa oman puolison tai sukulaisen käyttö tulkkina, 
nähtiin ongelmana. Kaikki terveydenhoitajat kertoivat, että silloin he vaa-
tivat virallisen tulkin käyttöä oman oikeutensa nojalla. Lisäksi monet toivat 
esiin sen, että perheissä voi olla salailua tai peittelyä, eikä mies anna tilata 
tulkkia vastaanotolle, vaan kontrolloi ja suodattaa kaiken naisen sanoman. 
Näissäkin tilanteissa vaadittiin herkkyyttä tunnistaa tilanteita. Terveyden-
hoitajat olivat kehittäneet erilaisia keinoja, jotta tulkki saatiin tilattua edes 
joillekin kerroille. He esimerkiksi ottivat vastaanottoajan sellaiseen aikaan, 
jolloin tiesivät puolison olevan töissä. Jokainen hoitaja piti tärkeänä, että 
naisella oli sellainen neuvolakäynti, jossa häneltä itseltään päästiin kysy-
mään tulkin välityksellä ja ilman miestä, että onko epävirallinen tulkkaus 
hänestä riittävää.  
 

Tulee kyllä semmosii tilanteita, et niin miettii ja miettii. Sit 
yleensä siinä tilanteessa mä sanon. Eilen viimeks sanoin sille 
miehelle, et ole hyvä ja tulkkaa tää koko asia, et voisik sä tul-
kata vielä tänkin. (Th e) 
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Se siinä tekeekin sen semmosen huonon karman tunteen, 
että se puoliso kulkee sitkeesti vierellä. Että he ei tarvitte 
tulkkia. Me ei tarvita tulkkia. Että tota niin, minä tulkkaan. Ja 
tää on tietysti muslimikulttuureissa, se on tietysti heidän tie-
tynlaista häveliäisyyttää. Mutta sitten siellä on se parisuh-
teen puoli, mitä ikävä kyllä, eräs maa Irak tulee tässä mieleen, 
jossa parisuhteessa on tosi paljon löytynykkin sitä parisuh-
teen pulmaa. Näitä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. (Th f) 

 
Ystävää tai sukulaista käytettäessä tulkkina, terveydenhoitajat korostivat 
myös sitä, että pitää ottaa huomioon ne aihealueet, mitä sillä käynnillä pu-
hutaan. Varsinkin äitiysneuvolassa keskustellaan hyvin henkilökohtaisista 
asioista, kuten esimerkiksi sairaushistoriasta, aikaisemmista raskauksista, 
aborteista, keskenmenoista tai mielenterveyden pulmista.  
 

Raskaana olevan mielialaan liittyvistä asioista, tai miten hän 
on vaikka kokenut sopeutuvansa Suomeen tai vaikka johon-
kin. Tai ehkä sit se puheeks ottaminen joistakin aremmista 
asioista, vaikka nyt joku seksuaalielämä tai ehkäisyasiat tai 
tämmöset nin sit niis tilanteissa mielummin ehkä toivois et se 
on joku muu kuin puoliso tai ystävä tai näin. Varmasti vaikut-
taa siihenkin, miten se haluaa se asiakas näist asioista puhua. 
Sit ei voi ehkä ihan luottaa siihen. (Th a) 

6.3 Etätulkkauskokemukset ja kehittämisehdotukset 

Kolmas teema, etätulkkauskokemukset ja kehittämisehdotukset jakautui 
viiteen pääluokkaan. Pääluokkia olivat etätulkin valitsemiseen ja etätulk-
kauskokemukseen vaikuttavat tekijät, etätulkkauksen edut ja haitat sekä 
etätulkkipalveluiden kehittämisehdotukset.  

6.3.1 Etätulkin valitsemiseen vaikuttavat tekijät 

Tilanteet, joissa terveydenhoitaja valitsi etätulkkauksen, jakautuivat kol-
meen yläluokkaan. Etätulkin valinta tehtiin tiettyjen kriteerien perusteella. 
Lisäksi terveydenhoitajat nimesivät suoraan niitä äitiys- ja lastenneuvola-
käyntejä, joihin etätulkki heidän mielestään sopii. 
 
Ensimmäinen yläluokka, valinnan kriteerit, jakautui seitsemään alaluok-
kaan. Toiset terveydenhoitajat kokivat etätulkin valinnan hätävarana, toi-
set taas pitivät sitä ensisijaisena valintana. Kaikki hoitajat ottivat tulkkikus-
tannukset huomioon tulkkivalinnassa. Toiset antoivat asiakkaan itse valita 
tulkkaustavan. Etätulkkauksen koettiin toimivan lyhyissä ja helpoissa asi-
oissa tai kun asiakas oli ennestään tuttu. Tulkkaustilanteen piti olla ennak-
koasetelmiltaan rauhallinen tilanne. Toinen yläluokka, lastenneuvola, ja-
kautui kolmeen alaluokkaan. Terveydenhoitajista osa oli sitä mieltä, että 
etätulkkaus toimi kotikäynnillä. Suurin osa terveydenhoitajista koki, että 
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etätulkkaus sopi pienen vauvan vastaanottokäynnille. Leikki-ikäisten 
kanssa etätulkkia käytettiin harkiten. Kolmas yläluokka, äitiysneuvola, ja-
kautui kahteen alaluokkaan. Etätulkkia suosittiin loppuraskauden lyhyillä 
käynneillä, kun taas toiset terveydenhoitajat kokivat selviävänsä melkein 
kaikista äitiysneuvolakäynneistä etätulkin avulla. Neuvolalääkärit ala-
luokka kuuluu molempien yläluokkien, äitiys- ja lastenneuvolan alle (kuva 
9).  
 

Valinnan kriteerit Lastenneuvola Äitiysneuvola 

Hätävara Kotikäynti Alku- ja keskiraskaus: 
H8 – H26 

Ensisijainen valinta Vauvan käynnit:  
2vko - 8kk 

Loppuraskaus: 
H27 – H42 

Raha Leikki-ikäiset: 
1v, 1,5v, 2v, 6v 

Neuvolalääkärit 

Asiakkaan valinta Neuvolalääkärit 

Lyhyt ja helppo asia 

Tuttu Asiakas 

Rauhallinen tilanne 

                         

Kuva 9. Etätulkin valitsemiseen vaikuttavat tekijät, ylä- ja alaluokat.  

 
Terveydenhoitajien välillä oli selkeästi nähtävissä ero valinnan kriteereissä 
sen mukaan, kuinka paljon he käyttivät etätulkkia työssään. Ne jotka käyt-
tivät palvelua vähiten, kokivat etätulkkauksen olevan hätävara, jos muuta 
ei ollut saatavilla. Ne hoitajat, jotka käyttivät palvelua eniten, kokivat etä-
tulkkauksen olevan aina ensisijainen valinta.  
 

Toki sitten ei välillä ole mitään vaihtoehto, että on valittava 
joko se etätulkki tai ei mitään. (Th d) 
 
Mun tän hetkinen lähtökohta, et mä aina mietin ensisijaisesti 
sen etätulkkauksen ja sit onko mulla perusteita ottaa täs 
tulkki paikan päälle, ni sit vasta miettii. (Th e) 

 
Kaikki terveydenhoitajat nostivat kustannukset yhdeksi keskeisimmistä 
etätulkin valintaan vaikuttavista tekijöistä. He tiedostivat, että Vantaalla 
on suuret tulkkikustannukset ja että nopea puolen tunnin puhelintulkkaus 
on selkeästi edullisempi vaihtoehto kuin tunnin lähitulkkaus. Hoitajat ajat-
telivat kustannuksia niin kaupungin näkökulmasta kuin veronmaksajina it-
sensä kannalta.  
 

Koska tulkkimenot on niin hirveet, että mun on pitäny kään-
tää ajatuksia niin että ensisijaisesti minun pitäisi valita se etä-
tulkkaus, että lähetään niin ku siitä. ( Th b) 
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Osa terveydenhoitajista oli kysynyt lähi- ja etätulkkipäätöstä myös suoraan 
asiakkaalta itseltään. Heillä oli sellainen kokemus, että asiakkaat valitsivat 
mielellään etätulkin käynnille. Osalla terveydenhoitajista ei ollut käynyt 
mielessäkään ajatus, että asiaa olisi voinut tiedustella suoraan asiakkaalta 
itseltään. Mieluiten terveydenhoitajat valitsivat etätulkin sellaisille käyn-
neille, joissa oli lyhyt ja helppo asia käsiteltävänä, he tunsivat asiakkaan jo 
etukäteen ja he tiesivät, että tulkkaustilanne tulisi olemaan rauhallinen. 
Yleensä ensimmäistä lastaan odottavien kanssa oli todennäköisempää, 
ettei käynnillä ollut muista perheen lapsista koituvaa ylimääräistä melua.  
 
Äitiysneuvolakäynneistä etätulkkia suosittiin eniten loppuraskauden ly-
hyillä puolentunnin käynneillä. Osa hoitajista oli sitä mieltä, että kaikki äi-
tiysneuvolan käynnit sujuivat etätulkin avustuksella, pois lukien ne käynnit, 
joissa piti käydä paljon materiaalia läpi, kuten raskauden ensikäynti, ras-
kausviikon 22 käynti jolloin annettiin raskaustodistus Kelan etuuksia varten 
tai raskausdiabeteksen ensiohjantakäynti.  
 

Kyl must äitiysneuvolakäynnit menee periaatteessa kaikki 
puhelintulkkauksella, jos asiakas on kirjoitus taitoinen ja lu-
kutaitoinen. (Th g) 

 
Ne terveydenhoitajat, jotka työskentelivät eniten etätulkin kanssa suosivat 
kotikäyntiä etätulkin kanssa. He kokivat, että toisen kotiin meneminen oli 
niin intiimi tapahtuma, etteivät vanhemmat pitäneet siitä, että mukana tuli 
vielä tuntematon tulkki. Etätulkkaus koettiin vapauttavana tapana kulkea 
ja mennä oman aikataulun mukaisesti, eikä tulkkia tarvinnut odottaa mis-
sään. Ne terveydenhoitajat, jotka eivät olleet käyttäneet etätulkkia kovin-
kaan paljon, vierastivat etätulkin käyttöä kotikäynnillä. Lastenneuvola-
käynneistä suosittiin eniten vauvojen käyntejä etätulkin kanssa. Leikki-
ikäisten neuvolakäynnit koettiin haastavina etätulkin kanssa. Alle kaksi 
vuotiaan kanssa sen nähtiin vielä jotenkin toimivan, mutta ei enää äänek-
kään ja isomman leikki-ikäisen kanssa.  
 

Et kotikäynti on vähän silleen, että. Oikeestaan siihen kyl mel-
kein otan mielellään sen etätulkkauksen, koska ne ihmiset ei 
haluu kotiin sitä tulkkia niin mieluusti. (Th e) 

 
Melkein kaikki haastateltavat kertoivat tilaavansa etätulkkia enenevissä 
määrin neuvolalääkärin käynneille. Lääkärin käynnit ovat puolen tunnin pi-
tuisia ja puhelintulkkaus käy niihin oikein hyvin.  
 

Kun meil on niin paljon tulkkauksia, niin käytetty aika paljon 
lääkärineuvolassakin niin. Eli lääkäreille ja äitiysneuvolalää-
käreille menee etätulkkauksella. (Th f) 
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6.3.2 Etätulkkauskokemukseen vaikuttavia tekijöitä 

Terveydenhoitajien etätulkkauskokemukseen vaikuttavat tekijät jakautui-
vat neljään yläluokkaan. Kaikki terveydenhoitajat toivat esiin tekniikan toi-
mivuuden. Osa kertoi etätulkkauksen positiivisista kokemuksista, myös 
etätulkkausta häiritseviä asioita tuotiin esiin. Tekninen toimivuus jakautui 
kahteen alaluokkaan. Terveydenhoitajat toivat esiin etätulkkauksen tekni-
siä ongelmia ja toisaalta tekniikkaa kehuttiin sujuvaksi. Positiiviset koke-
mukset jakautuivat kahteen alaluokkaan. Toiset terveydenhoitajat kokivat 
etätulkkauksen luontevaksi ja sujuvaksi tavaksi tulkata. Kolmas yläluokka, 
etätulkkausta häiritsevät asiat jakautuivat kahteen alaluokkaan. Etätulk-
kauksen ongelmakohdiksi koettiin liiallinen melu ja näköyhteyden puute. 
Neljäs yläluokka, tunteet, piti allaan yhden alaluokan. Osa terveydenhoita-
jista koki negatiivisia tunteita etätulkkausta kohtaan (kuva 10).  
 

Tekninen toimi-
vuus 

Positiiviset ko-
kemukset 

Etätulkkausta 
häiritsevät asiat 

Tunteet 

Tekniset ongel-
mat 

Luontevuus Melu Negatiiviset 
tunteet 

Sujuva tekniikka Sujuvuus Näköyhteyden 
puute 

                        

Kuva 10. Etätulkkauskokemukseen vaikuttavia tekijöitä, ylä- ja alaluokat. 

 
Etätulkkauskokemuksista kysyttäessä kaikki terveydenhoitajat toivat esiin 
tekniikan toimivuuden tai toimimattomuuden. Tässä oli nähtävissä myös 
selkeä ero sen mukaan, kuinka paljon etätulkkausta käytettiin. Ne jotka 
käyttivät etätulkkia paljon, kokivat etätulkkauksessa käytettävän laitteis-
ton eli oman työmatkapuhelimen ja siihen Bluetooth yhteydellä liitettävän 
Jabra-lisäkaiuttimen käytön helpoksi ja toimivaksi. Ne, jotka kokivat suuria 
ongelmia laitteiden käytössä, käyttivät etätulkkausta vähemmän.  
 
Teknisiä ongelmia esiin tuoneet kertoivat, että neuvolassa oli vain muu-
tama kaiutin kaikkien terveydenhoitajien käytössä. Tämä koettiin ongel-
maksi. Kiireisen aikataulun keskellä ei ollut aikaa etsiä kaiutinta ja alkaa 
selvittämään sen liittämistä Bluetoothilla puhelimeen. Puhelimen ja kaiut-
timen toisiinsa liittäminen koettiin haastavaksi ja epävarmaksi. Tämä taas 
tuotti lisästressiä ja nosti kynnystä edes yrittää käyttää etätulkkausta.  
 

Meillä ainakin tää on jotenkin niin vaikeeks tehty. Meillä etä-
tulkkauksen toimii tällanen Nokian, mikähän tää nyt on vuo-
delta -90 jotain. Kuuluvuus erittäin huono, bluetooth yhteys 
erittäin huono. Kun yrittää Jabraan liittää, niin joskus toimii 
joskus ei. Kynnys käyttää sitä palvelua huonojen yhteyksien 
ja huonojen laitteiden takia. (Th a) 
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Et kun niit on peräti kaks täs talossa, joista toinen on koko 
ajan korvamerkitty valmennustilan koneisiin eli yks vaan näi-
hin tilanteisiin. Se on ihan liian vähän. (Th c) 

 
Ne terveydenhoitajat, jotka kokivat etätulkkauslaitteen toimivaksi, käytti-
vät sitä paljon. Suurimmalla osalla heistä oli oma Jabra-kaiutin käytettä-
vissä ja puhelin oli yhdistettynä Bluetoothilla siihen koko ajan.  
 

Meil on kaikilla oma. Ja se on just hyvä juttu. Et sen käyttö on 
niin ku helppoa ja se on, ei tarvitse, se on jo kerran yhdistynyt 
siihen. Niin se on todella vaivatonta. Sit se on aina tossa niin. 
Se on aina käyttövalmis, niin vaivaton. Ja toimii niin ku sata 
prosenttisen hyvin. (Th b) 

 
Etätulkkauksen positiivisiin kokemuksiin liitettiin tulkin käytön joustavuus 
ja luontevuus. Etätulkin sai monen terveydenhoitajan mielestä paremmin 
varattua haluttuna ajankohtana kuin lähitulkin. Varsinkin äitisneuvola-
käynnit koettiin luontevina ja intiimimpinä, kun tulkki tulkkasi anonyymisti 
etänä. Etätulkkauksen häiritseviksi tekijöiksi nimettiin kova melu, joka 
yleensä johtui perheen muista isommista lapsista, jotka leikkivät vastaan-
otolla. Toinen asia oli, että joskus näköyhteyden puute vaikutti vastaan-
oton sujuvuuteen. Terveydenhoitajat korostivat sitä, että vastaanoton 
edetessä piti muistaa kertoa etätulkille se mitä hän ei voinut nähdä kuten, 
että nyt siirrytään tutkimuspöydälle tai nyt kirjaan potilaskertomusta, ettei 
vähään aikaan kuulu mitään.  
 

Joskus häiritsee etätulkkausta se, jos on vaikka äitiysneuvola-
käynti ja siin on useampi leikki-ikäinen siinä vastaanotolla, 
niin se sotkee jos he leikkii tos kovaäänisesti. Ni se häiritsee, 
et on välillä täytynyt sanoo, et nyt on pitää olla hiljempaa tai 
sillä tavalla. (Th g) 

 
Yhtenä etätulkkauskokemuksena mainittiin joidenkin terveydenhoitajien 
negatiiviset tunteet koko etätulkkausta kohtaan. Osa oli päässyt tunteista 
jo vähän eroon sitkeällä harjoittelulla, kun taas osa koki etätulkkauksen 
edelleen vastemielisenä tapana käyttää tulkkia. Tekniikan toimimatto-
muus aiheutti turhautumista ja toisia ahdisti uusien laitteiden opettelu.  

6.3.3 Etätulkkauksen edut 

Etätulkkauksen edut terveydenhoitajan näkökulmasta jakautuivat kahteen 
yläluokkaan. Terveydenhoitajien mielestä tulkin pienempi vaikutus asiak-
kaaseen koettiin etätulkkauksen eduksi.  Lisäksi etätulkkaus koettiin tehok-
kaana sekä taloudellisena tulkkausmuotona.  
 
Ensimmäinen yläluokka, tulkin vaikutus asiakkaaseen jakautui kolmeen 
alaluokkaan. Tulkin vaikutus asiakkaaseen oli vähäisempää, niin että asiak-
kaan anonyymius ja intimiteetti olivat suojatumpia sekä tulkin sukupuolen 
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merkitys oli pienempi. Toinen yläluokka, tehokkuus sekä taloudellisuus, ja-
kautui kahteen alaluokkaan. Etätulkin käyttö koettiin ajankäytöllisesti no-
peampana ja tulkkaus oli organisaatiolle edullisempaa (kuva 11).  
 

Tulkin vaikutus asiakkaaseen Tehokkuus sekä taloudellisuus 

Anonyymius Ajankäyttö 

Intimiteettisuoja Kustannukset 

Tulkin sukupuolen merkitys 

 

Kuva 11. Etätulkkauksen edut, ylä- ja alaluokat.  

 
Terveydenhoitajien kokemuksen mukaan etätulkista oli se hyöty, että asia-
kas saattoi asioida enemmän anonyymina. Varsinkin heimojen välisissä ris-
tiriidoissa tämä nähtiin etuna. Jos tulkki ja asiakas eivät kuuluneet samaan 
heimoon vaan heimojen välillä oli jokin ristiriita, se saattoi vaikuttaa nega-
tiivisesti tulkin ollessa läsnä huoneessa.  
 

Se etätulkkaus tietysti, koska on näitä tiettyjä kulttuureja 
missä on näit alaklaaneja, somaleilla on ja mitä muutakin mul 
on tullu vastaan. Et selkeesti ne ei halua, et se on millään ta-
valla tulkki, joka on linkittyy johonkin tän kulttuurin alaryh-
mään. (Th d) 

 
Terveydenhoitajat kokivat myös, että asiakkaiden oli helpompi keskustella 
intiimeistä asioista esimerkiksi äitiysneuvolassa, kun tulkki ei ollut paikan 
päällä. Samoin intiimiys korostui kotikäynneillä, kun mentiin asiakkaan 
omalle reviirille. Vastaanotolla korostui näin luottamuksen ilmapiiri, kun 
tulkki ei ollut fyysisesti läsnä. Suurin osa terveydenhoitajista oli kokenut, 
että tulkin sukupuolella ei ollut niin suurta merkitystä, kun tulkki tulkkasi 
kasvottomasti etänä. Näin myös miestulkki soveltui paremmin äitiysneu-
volakäynneille, jos naistulkkia ei ollut saatavilla. Yksi haastateltavista sanoi, 
että oli kokenut ongelmia miespuhelintulkin kanssa. Tällöin myös naisen 
puoliso oli ollut paikalla. Nainen ei ollut voinut puhua miestulkille, edes 
puhelimen välityksellä, vaan tulkki oli puhunut miehelle, joka sitten puhui 
naiselle.  
 

Ja asiakkaan näkökulmasta ni, mitä sanoin aiemminkin, ni 
tuntuu, että ehkä niitä arkaluontoisemmistakin asioita on 
helpompi asiakkaan äitiysneuvolassa ottaa puheeksi, kun on 
etätulkki. (Th g) 
 
Sitten kun aina tarvitaan naistulkki naisille, niin ehkä äänenä 
he saattaa sen miehen hyväksyä. (Th d) 

 
Etätulkkauksen eduiksi terveydenhoitajat nostivat kustannukset, jotka var-
sinkin lyhyissä puolen tunnin tulkkauksissa olivat selkeästi edullisemmat 
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kuin tunnin lähitulkkauksessa. Puhelintulkkaus koettiin myös tehokkaam-
maksi tulkkaustavaksi. Puhelintulkkauksessa soitettiin tulkille ja päästiin 
aloittamaan vastaanotto ilman häiriötekijöitä. Terveydenhoitajat kokivat 
joskus, että tulkki ja asiakas olivat jo odotustilassa päässeet niin hyvään 
vauhtiin, että terveydenhoitaja koki keskeyttävänsä tulkin ja asiakkaan 
kahden keskisen keskustelun. Orientoituminen varsinaiseen vastaanot-
toon saattoi silloin venyä.  
 

Mä luulen, että terveydenhoitajalle se on nopeempaa lähtö-
kohtaisesti ja kun siin ei sit tuu sitä, kun siin puhutaan vaan 
asiaa, siin ei tuu sitä muuta. (Th g) 

6.3.4 Etätulkkauksen haitat 

Etätulkkauksen haitat terveydenhoitajan näkökulmasta jakautuivat kah-
teen yläluokkaan. Terveydenhoitajat toivat esiin asioita, jotka vaikuttivat 
tulkkauksen kuuluvuuteen ja toisaalta ymmärretyksi tulemiseen. Etätulk-
kauksesta voi terveydenhoitajien mielestä joskus jäädä asiakkaalle huono 
asiakaskokemus.  
 
Ensimmäinen yläluokka, vaikutus kuuluvuuteen ja ymmärretyksi tulemi-
seen, jakautui kolmeen alaluokkaan. Ongelmia syntyi silloin kuin asiakkaan 
ja tulkin murteet eivät kohdanneet, tulkin sukupuoli oli asiakkaan näkökul-
masta väärä tai vastaanotto tai tulkin taustamelu oli liian voimakas. Toinen 
yläluokka, huono asiakaskokemus sai alaluokakseen vuorovaikutuksen 
puutteen, jonka terveydenhoitajat kokivat välillä vaikuttavan huonoon 
asiakaskokemukseen (kuva 12). 

 

Vaikutus kuuluvuuteen ja ymmär-
retyksi tulemiseen 

Huono asiakaskokemus 

Asiakkaan ja tulkin eri murteet Vuorovaikutuksen puute 

Miestulkin negatiivinen vaikutus 

Melu 

 

Kuva 12. Etätulkkauksen haitat, ylä- ja alaluokat.  

 
Ne terveydenhoitajat, jotka käyttivät etätulkkausta aktiivisesti, olivat pää-
osin tyytyväisiä tekniseen laitteistoon. Tästä huolimatta etätulkkauksen 
huonoksi puoleksi mainittiin se, jos tulkin ja asiakkaan murteet eivät aivan 
sopineet yhteen, he eivät välttämättä ymmärtäneet toisiaan. Tällöin etä-
tulkkaus koettiin haastavaksi ja lähitulkkaus olisi heidän kokemuksensa 
mukaan toimivampi ratkaisu, koska lähitulkkauksessa voisi käyttää eleitä 
paremmin apuna ja kuuluvuus olisi kuitenkin parempi kuin etätulkkauk-
sessa.  
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Ja jos ei ookkaan ihan se tulkin ja asiakkaan se ei ihan kohtaa, 
ni on se kuuluvuus sitten ehkä kuitenkin aavistuksen verran 
siinä ehkä läsnä ollessa pystyy paremmin selittää ja vähän 
niin ku sellasta keskustelua. (Th e) 

 
Suurin osa terveydenhoitajista koki, että etätulkkauksessa tulkin sukupuo-
lella ei ollut niin suurta merkitystä kuin lähitulkkauksessa. Eräällä tervey-
denhoitajalla oli kokemus siitä, ettei äiti suostunut puhumaan miespuoli-
selle etätulkille, kun hänen oma puolisonsa oli kuuntelemassa. Aikaisem-
min saman asiakkaan kanssa ei ollut ollut ongelmia miespuolisen etätulkin 
käytössä.  
 
Etätulkkauksen haitaksi terveydenhoitajat mainitsivat melun, sekä vas-
taanottohuoneessa olevan että etätulkin päässä olevan taustamelun. Liian 
suuri perhe tai äänekäs suku, tekivät etätulkkauksesta haastavaan, ellei 
jopa mahdottoman. Lisäksi tuotiin esille se, että joskus etätulkki oli itse jos-
sain meluisassa paikassa ja kaiuttimesta kantautuva taustamelu häiritsi 
tulkkausta.  
 
Vuorovaikutuksen puute mainittiin myös yhdeksi etätulkkauksen haittate-
kijöistä. Etenkin lapsiasiakkaat hämmentyvät terveydenhoitajien mielestä 
kaiuttimesta kuuluvaa ääntä. Toiseksi haitaksi koettiin, se että hoitaja ja 
asiakas tuijottivat mustaa Jabra-kaiutinta sen sijaan, että olisivat olleet 
keskenään katsekontaktissa. Erään terveydenhoitajan mukaan hän oli tä-
män asian tiedostanut ja pyrkinyt siitä eroon, mutta varsinkin asiakkaat 
vaistomaisesti tuijottavat kaiuttimeen. Tämä vaikutti aidon vuorovaikutuk-
sen syntymiseen.  
 

Joo varmaan, että niin ku se katsekontakti niin ku tavallaan 
niin ku henkilön kanssa eikä niin ku mustan mötikän kanssa. 
Niin tietysti niin ku sehän on inhimillisempää. (Th f) 
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6.3.5 Etätulkkipalveluiden kehittämisehdotukset 

Terveydenhoitajien etätulkkipalveluiden kehittämisehdotukset tuottivat 
yhden yläluokan, joka oli laitteet. Tämä yläluokka jakautui viiteen alaluok-
kaan. Terveydenhoitajat esittivät toiveen, että kaikki saisivat omat etätulk-
kauksessa tarvittavat laitteet ja että niihin saataisiin riittävä opastus. Etä-
tulkkauksessa käytettävien tämän hetkisten laitteiden toivottiin toimivan 
paremmin ja että laitteita kehitettäisiin edelleen. Terveydenhoitajat koki-
vat myös, että etätulkkauksessa ääni oli riittävä, eikä videoyhteydelle 
nähty tarvetta (kuva 13).  
 

Laitteet 

Omat laitteet kaikille 

Riittävä opastus laitteisiin 

Laitteiden toimivuus 

Laitteiden kehittäminen 

Etätulkkauksessa ääni riittää 

 

Kuva 13. Etätulkkipalveluiden kehittämisehdotuksia, ylä- ja alaluokat.  

 
Kaikki terveydenhoitajien etätulkkausta koskevat kehittämisehdotukset 
liittyivät jollakin tavalla tulkkauksessa käytettäviin laitteisiin. Erityisesti ne 
terveydenhoitajat, joilla ei ollut omaa Jabra-kaiutinta, toivoivat sen saa-
vansa. Laitteiden käyttöön toivottiin myös riittävää opastusta sekä infor-
mointia. Opastuksen ja riittävän informoinnin puute koettiin ongelmaksi 
erityisesti niissä neuvoloissa, joissa etätulkkausta käytettiin vähemmän. 
Laitteiden toimintavarmuus koettiin myös tärkeäksi, jotta siitä ei koituisi 
ylimääräistä stressiä.  
 

Et ne pitäs olla tosi niin ku yksinkertaset, toimivat ja jokaisella 
saatavilla olevat välineet. Eikä niin ku jossain kaapissa on joku 
laite ja haet toista toisesta ja eti niitä Bluetooth yhteyksiä ja 
kaikkia. (Th d) 
 
Kynnys käyttää sitä palvelua huonojen yhteyksien takia ja 
huonojen laitteiden takia. (Th a) 

 
Toiset terveydenhoitajat haaveilivat siitä, että työmatkapuhelimet vaih-
dettaisiin uudempiin malleihin, jolloin Jabra-kaiuttimesta voitaisiin luopua. 
Kaikki hoitajat olivat sitä mieltä, että etätulkkauksessa riittää pelkkä ääni. 
Kuvayhteydelle ei nähty tarvetta. Jos kuvaa tarvittiin, sitten tilattiin pai-
kalle lähitulkki.  



50 
 

 
 

6.4 Kokemukset ja kehittämisehdotukset tulkkipalvelusta. 

Teema, kokemukset ja kehittämisehdotukset tulkkipalveluista jakautui 
kahteen pääluokkaan, jotka olivat terveydenhoitajien kokemukset tulkin 
tilaamisesta ja saatavuudesta sekä tulkkipalvelun kehittämisehdotukset.  

6.4.1 Kokemukset tulkin tilaamisesta ja saamisesta 

Terveydenhoitajien kokemukset tulkin tilaamisesta ja saamisesta jakautui 
kuuteen yläluokkaan. Terveydenhoitajat toivat esiin tavan, jolla tilaavat 
tulkin. He kertoivat myös varaustapoihin liittyvistä eduista ja haitoista. Ter-
veydenhoitajat kertoivat lisäksi tulkin saatavuuteen vaikuttavia asioita.  
 
Ensimmäinen yläluokka, tulkin tilaaminen, jakautui kolmeen alaluokkaan. 
Terveydenhoitajat tilasivat tulkkia sähköpostilla, Timmi-tilauspalvelulla 
sekä puhelimitse. Toinen yläluokka, puhelinvarauksen edut jakautuivat 
kahteen alaluokkaan. Puhelinvarauksen eduiksi koettiin, että sen avulla 
terveydenhoitajan oma työprosessi sujui paremmin ja asiakkaan infor-
mointi neuvola ajasta oli helpompaa. Kolmas yläluokka, puhelinvarauksen 
haitat, jakautui kahteen alaluokkaan. Puhelinvarauksen haitoiksi koettiin 
jonottaminen palveluun ja että asiakkaan tiedottaminen ajanmuutoksesta 
oli jälkikäteen haastavaa. Neljäs yläluokka, sähköisen varaamisen edut ja-
kautuivat kahteen alaluokkaan. He, jotka käyttivät sähköistä ajanvarausta, 
kokivat saavansa ajan sujuvasti ja nopeasti. He kokivat myös tulkkien saa-
tavuuden tällä hetkellä hyväksi sähköisen palvelun kautta. Viidennen ylä-
luokan, sähköisen varaamisen haitat, alle sijoittui yksi alaluokka, jossa ko-
ettiin asiakkaan tiedottaminen ajasta jälkikäteen haastavaksi. Kuudes ylä-
luokka, tulkin saatavuus, jakautui kahteen alaluokkaan. Tulkkien saatavuu-
teen oltiin pääosin tyytyväisiä, paitsi joskus naistulkeista oli pulaa (kuva14).   
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Kuva 14. Kokemukset tulkin tilaamisesta ja saamisesta, ylä- ja alaluokat.  
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Osa terveydenhoitajista käytti kahta eri tapaa tulkin tilaamiseen, yleensä 
puhelinta ja sähköpostia tai osa hoitajista varasi tulkin vain puhelimitse.  
 
Ne hoitajat, jotka varasivat aikoja puhelimitse, kokivat että oman työn kan-
nalta se oli paras vaihtoehto. Ajan sai varmimmin sille päivälle ja kellon-
ajalle, kun neuvola-aika oli varattuna ja jos se ei onnistunut oli puhelimitse 
helpompi vaihtaa neuvola- ja tulkkiaikaa yhteensopiviksi. Useampi hoitaja 
toi ilmi, että sen jälkeen tulkin tilaaminen oli pois omasta muistikuormasta, 
eikä siihen tarvinnut enää palata. Ne hoitajat, jotka varasivat tulkin puhe-
limitse asiakkaan ollessa vielä paikalla, kokivat että asiakkaan informointi 
uudesta ajasta oli helpompaa, kun ajan sai annettua suoraan asiakkaalle 
lapulla käteen tai jopa niin, että tulkki oli vielä paikalla ja kertoi sanallisesti 
ajan asiakkaalle. Tämä koettiin tärkeäksi etenkin niiden asiakkaiden koh-
dalla, jotka olivat luku- ja kirjoitustaidottomia.  
 

Mä jotenkin tykkään, et jos mä vaan saan varattua puheli-
mitse. Mä saan saman tien sen vahvistuksen, et se tulkki on. 
Et sit ku mä puhelimessa sen saan, et se on varattu ja tulee 
sähköpostiin kilahtaa se vahvistus. Niin se on tavallaan siitä 
mun omasta muistitaakasta pois. (Th e) 

 
Puhelinvarauksen suurimmaksi haitaksi koettiin jonottaminen palveluun ja 
se vei aikaa. Useat hoitajat kuitenkin sanoivat hyödyntävänsä jonotusajan 
muun muassa potilaskirjauksiin. Puhelimella varatun ajan huonoksi puo-
leksi tuotiin esiin myös ajan ilmoittaminen asiakkaalle, jos puhelu soitettiin 
vasta asiakkaan vastaanoton jälkeen. Hoitajat jotka suosivat ajan varaa-
mista asiakkaan läsnä ollessa arvostivat sitä, että ajan sai kerrottu asiak-
kaalle suoraan. He pitivät seuraavan ajan ilmoittamista jälkikäteen puheli-
mitse, kirjeellä tai sähköpostilla epävarmana. Hoitajat jotka suosivat säh-
köistä ajanvarausta olivat sitä mieltä, että ajan ilmoittaminen jälkikäteen 
kirjeellä, tekstiviestillä tai soittamalla, ei ollut mikään ongelma.   
 

Että se kuitenkin monesti on niin, että jos se on luku- ja kir-
joitustaidoton niin rupeeppa vaihtaa aikaa. Mä kerran kokei-
lin ja mä soitin sinne; ”Kela, kela, sosiaali, sosiaali?” No, 
unohda koko juttu, että että sillä tavalla niin ku. (Th b) 
 
Yleensä niin, että mä annan asiakkaalle sen ajan ja sit mä va-
raan sen tulkin ja tota, jos en saa siihen tulkkia, ni lähetän 
asiakkaalle sitten kirjeellä niin ku uuden ajan, mihin oon 
saanu tulkin tai sitten soitan, riippuen vähän siitä kielimuu-
rista. (Th g) 

 
He, jotka suosivat sähköistä ajanvarausta, kokivat sen toimivaksi ja nope-
aksi tavaksi saada tulkki. Erityisen toimivaksi se koettiin, kun aika varattiin 
pidemmän ajan päähän, kuten neuvolassa yleensä on tapana. Nämä hoita-
jatkin suosivat puhelinvarausta, jos aika tarvittiin nopeasti. 
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Sähköpostilla ja tota niin saat heti sen vastauksen ja se on niin 
ku hirveen sujuvaa ja hyvää. (Th d) 
 
Se on niin ku helppo ja nopee tapa tilata tulkki. Nopeesti sielt 
tulee vahvistus. (Th g) 

 
Terveydenhoitajat kokivat tulkkien saatavuuden yleisesti ottaen hyväksi. 
Ainoastaan joidenkin kielten naistulkeista oli pulaa. Tämä korostui etenkin 
kesäaikaan, jolloin naistulkit olivat pitkillä kesälomilla.  
 

Joissakin kieliryhmissä on haastetta ja sitten kun tää kesä tu-
lee ja tulkitkin lomailee ja äitiysneuvola ja kuitenkin lasten 
käynnitkin pyörii täällä. Sit voi olla haastetta, et se tietyn kie-
linen naistulkki on kaksi kuukautta lomalla esimerkiks, ni sit 
on niin ku ei oota sille ajalle. (Th e) 

6.4.2 Tulkkipalvelun kehittämisehdotukset 

Terveydenhoitajien kehittämisehdotukset tulkkipalveluihin ja tulkin tilaa-
miseen liittyen muodosti yhden yläluokan, joka oli ajanvaraus. Ajanvaraus 
jakautui kolmeen alaluokkaan. Kaikki kehittämisehdotukset liittyivät jollain 
tavalla ajanvaraamiseen. Terveydenhoitajat toivoivat ajanvarauksen suju-
van entistä paremmin ja nopeammin. Sähköiseen ajanvaraukseen ehdo-
tettiin uusia toimintatapoja. Yhtenä ongelmakohtana nähtiin etätulkin pu-
helinnumeron tiheä vaihtuminen ja uudesta numerosta tiedottaminen. 
Näiden lisäksi muodostui vielä yksi alaluokka, jossa toivottiin yhteistyön 
kehittämistä terveydenhoitajien ja tulkkipalveluiden välillä (kuva 15). 
 

Ajanvaraus  

Ajanvarauksen sujuvoittaminen Yhteistyön kehittäminen 

Sähköinen ajanvaraus 

Etätulkin puhelinnumeron vaihtu-
minen 

  

Kuva 15. Tulkkipalvelun kehittämisehdotukset, ylä- ja alaluokat.  

 
Eniten kehittämisehdotuksia tulkkipalveluihin tuli ajanvaraukseen liittyen. 
Ajanvarauksen sujuvoittamiseen toivoivat muutosta ne hoitajat, jotka tila-
sivat tulkkia pääsääntöisesti puhelimen kautta. Humoristisina toiveina oli 
esimerkiksi, että joku toinen tekisi tulkkitilaukset ja jonotusmusiikki vaih-
dettaisiin välillä. Sähköisiä palveluita käyttävät toivoivat, että Timmi-palve-
lun sähköisellä lomakkeella tapahtuvaa ajanvarausta kehiteltäisiin vielä 
eteenpäin, jolloin terveydenhoitajan ei tarvitsisi aina täyttää kaikkia puut-
tuvia kohtia lomakkeesta. Toinen toive oli, että tulkkipalveluilla olisi mah-
dollisuus nähdä väestörekisteristä asiakkaiden henkilötiedot, jolloin se hel-
pottaisi terveydenhoitajan työtä.  
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Kokonaan uusia innovaatioita esitettiin myös. Toivottiin reaaliaikaista 
ajanvarauskalenteria, jota olisi mahdollisuus käyttää yhdessä neuvolan 
ajanvarausjärjestelmän kanssa. Silloin aika olisi helppo varata suoraan mo-
lemmilta, sekä neuvolasta että tulkilta ja turhalta jonottamiselta ja sähkö-
posteilta vältyttäisiin.  
 

Se vois olla ihan hyvä, jos olis sellanen tavallaan niin ku on 
line- koneella, mist sä näkisit millon on minkäkin kielen tulk-
keja niin ku saatavilla, et niin ku reaaliajassa. Semmonen ois 
aika hyvä. Sit sä pystyisit varaamaan asiakkaalle jonkun ajan 
ja sit pyytämään sen tulkin. (Th g) 

 
Yksi terveydenhoitajista toi esiin myös ajanvaraukseen liittyvän ongelman, 
joka kaipaisi ratkaisemista. Puhelintulkkausten ajanvarauksien vahvistuk-
set tulevat aina sen hoitajan henkilökohtaiseen sähköpostiin, joka varauk-
sen on tehnyt. Tässä vahvistuksessa on myös puhelintulkin puhelinnu-
mero, johon hoitaja tai lääkäri soittaa puhelintulkkauksen alkaessa. Hoitaja 
on huomannut, että puhelintulkkausten tulkkaajat ja puhelinnumerot voi-
vat vaihtua kolmekin kertaa, ennen kuin kyseinen varattu aika on käsillä. 
Nämä uudet puhelinnumerot tulevat aina sen saman hoitajan henkilökoh-
taiseen sähköpostiin. Hän koki hyvin työlääksi ja haavoittuvaksi käydä 
muuttamassa puhelinnumeroita toistuvasti ajanvarauksen varaustietoi-
hin. Hän oli myös kollegoiden kanssa pohtinut, että miten käy, jos hän sai-
rastuu tai on pidemmällä lomalla. Kukaan ei saa tietää uusia tai vaihtuneita 
puhelinnumeroita. Kyseisessä neuvolassa oli jo ollut muutama tapaus, 
joissa puhelintulkkia ei saatu kiinni väärän puhelinnumeron vuoksi.  
 
Useammat terveydenhoitajat toivat esiin, että he toivoisivat tiiviimpää yh-
teistyötä tulkkipalveluiden kanssa. He kokivat, että tulkin käyttö on niin 
suuressa osassa terveydenhoitajan työtä, että olisi hyvä tuntea ja tietää 
yhteistyökumppania paremmin. Ehdotettiin esimerkiksi tutustumiskäyn-
nin mahdollisuutta tulkkipalvelun tiloihin ja toisaalta toivottiin yhteispala-
vereja, joissa olisi mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja tietoja.  

6.5 Tulkkaustavan valitseminen  

Terveydenhoitajien kokemukset tulkkaustavan valinnassa jakautuivat kah-
teen yläluokkaan. Terveydenhoitajat kokivat ohjeen tarpeelliseksi, koska 
kokemukset tulkkaustavan valinnassa itselle ja toiselle oli eroavaisuuksia. 
Ohje jakautui kahteen alaluokkaan. Terveydenhoitajat toivoivat ohjeesta 
suuntaa antavaa eikä tiukkaa määräystä sekä lisäksi he kokivat hyötyvänsä 
yhteisestä ohjeesta. Toinen yläluokka, kokemukset tulkkaustavan valin-
nasta, jakautui kahteen alaluokkaan. Terveydenhoitajat kokivat tulkkaus-
tavan valinnan itselle varatessa helpoksi, mutta toiselle varaaminen koet-
tiin haastavaksi (kuva 16).  
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Ohje Kokemukset tulkkaustavan valin-
nasta 

Ohje, ei määräys Itselle varaaminen helppoa 

Ohjeen hyödyt Toiselle varaaminen haasteellista 

 

Kuva 16. Tulkkaustavan valitseminen, ylä- ja alaluokat.  

 
Terveydenhoitajat kokivat, että yhtenäinen ohje lisäisi yhdenmukaista toi-
mintaa. Kaikki olivat myös sitä mieltä, että se todennäköisesti lisäisi etätul-
kin käyttöä. Puhelinpalvelussa työskennelleet näkivät ohjeen hyväksi, 
koska toiselle hoitajalle aikaa varatessa on ollut arkuutta varata etätulkkia. 
He kuitenkin toivoivat, että ohje ei olisi liian tiukka määräys vaan nimen-
omaan suuntaa antava ohjeistus. Kaikki tulkkaustilanteet ovat kuitenkin 
erilaisia ja sellaista ohjeistusta ei heidän mielestään olekaan, joka toimii 
kaikkien kohdalla aivan samalla tavalla. Terveydenhoitajat toivoivat, että 
viimeinen päätös jätetään kuitenkin heille itselleen, sillä he tuntevat ja tie-
tävät asiakkaan.  
 

Ois se kyl tosi hyvä ajatus. Ois. Et se on kuitenkin, meit on isot 
porukka ja porukka vaihtuu ja et semmoset niin ku ilmassa 
olevat mutu ohjeet ni ei ei ne oo hyviä. Totta kai aina on hyvä 
kaikille, että ne on yhdessä sovitut ihan kunnon ohjeet. Et nä-
kisin kyl et ois tosi hyvä, et ois ohjee. Ja mä luulen, et ne oh-
jeet lisäisi kaupunkitasoisesti puhelintulkkauksen käyttöä. 
(Th b) 
 
Et tota, mut en mä haluis sellasii sääntöjä, et mä en vois siitä 
sit joustaa, et mä haluaisin sit itte pystyy tekee sitten sen rat-
kasun. (Th c) 

 
Suurin osa terveydenhoitajista oli sitä mieltä, että itselle tulkkia tilatessa 
etä- ja lähitulkin välinen valinta oli helppoa. He kertoivat peilaavansa pää-
töstä omiin kokemuksiinsa ja välillä oppineensa yrityksen ja erehdyksen 
kautta. Toiselle tulkkia tilatessa koettiin valinta etä- ja lähitulkin väliltä vai-
keammaksi. Silloin monet kertoivat ottavansa varmuuden vuoksi lähitul-
kin. Tässä tutkimuksessa jo aiemmin mainitun teeman kohdalla, etätulkin 
valitseminen ja siihen vaikuttavat tekijät, voidaan huomata, että etätulk-
kauksen yhtenä tärkeänä elementtinä pidettiin sitä, että tuntee asiakkaan. 
Tämä koettiin haasteeksi, sillä tilatessa toiselle tulkkia, ei tunne asiakasta 
ja silloin voi empiä valintaa pidempään.  
 

Kyl se mulle on helppoo. Eli niin että tota että se on ihan sel-
kee. Että jotenkin se niin ku vaan tulee siitä oma, että toi 
käynti on nyt tommonen, että siihen mä taidan nyt ottaa tota 
sen lähitulkin. Ja sitte tuolle tietylle käynnille tarviin niin tota 
vähemmän aikaa ja tuntee perheen. Niin sitten toimii niin 



55 
 

 
 

tota se etätulkkaus. Emmä koe sitä silleen, et se ois hankala. 
(Th f) 

6.6 Onnistunut tulkkauskokemus  

Onnistunut tulkkauskokemus terveydenhoitajan kokemana ja siihen vai-
kuttavat tekijät jakautuivat neljään yläluokkaan. Onnistuneeseen tulkkaus-
kokemukseen vaikuttivat tulkin ammatillisuus, sekä tulkkaustilanteen hyvä 
ilmapiiri. Lisäksi koettiin, että joissakin tilanteissa tulkin sukupuolella oli 
suuri merkitys tulkkauksen onnistumiseen. Onnistuneessa tulkkaustilan-
teessa tulkkaus oli sujuvaa.  
 
Ensimmäinen yläluokka, tulkin ammatillisuus, jakautui kolmeen alaluok-
kaan. Tulkin toivottiin tulkkaavan sen mitä pitää ja käyttäytyvän asiallisesti 
tulkkaustilanteessa. Tulkilta toivottiin hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tul-
kattavan kielen sanaston hallintaa. Toinen yläluokka, hyvä ilmapiiri, jakau-
tui neljään alaluokkaan. Onnistuneessa tulkkauskokemuksessa tulkkausti-
lanteen ilmapiiri on positiivinen ja toisia arvostava. Asiakkaalla on turvalli-
nen ja luottavainen olo. Hyvässä tulkkauksessa asiakkaan ja terveydenhoi-
tajan välinen vuorovaikutus onnistuu sekä joskus tulkin ja asiakkaan tutta-
vallisuus nähtiin positiivisena asiana. Kolmas yläluokka, tulkin sukupuoli, 
sai alaluokakseen naistulkin. Terveydenhoitajat kokivat tulkkauksen onnis-
tuneeksi, jos äitiysneuvolakäynnille saatiin naistulkki. Neljäs yläluokka, 
tulkkauksen sujuminen, jakautui kahteen alaluokkaan. Terveydenhoitajat 
kokivat tulkkauksen onnistuneeksi, jos kaikki osapuolet olivat ajoissa ja pu-
huessa osattiin noudattaa riittävää tauotusta (kuva 17). 

 

Tulkin ammatil-
lisuus 

Hyvä ilmapiiri Tulkin suku-
puoli 

Tulkkauksen su-
juminen 

Tulkkaa kaiken 
sanotun 

Tulkkaustilan-
teen ilmapiiri 
positiivinen ja 
arvostava 

Naistulkki Eri osapuolten 
ajankäyttö ja 
hallinta 

Asiallinen käy-
tös ja vuorovai-
kutustaidot 

Turvallisuus ja 
luottamus 

Riittävä tauotus 

Sanaston hal-
linta 

Asiakkaan ja 
terveydenhoita-
jan onnistunut 
vuorovaikutus 

Tulkin ja asiak-
kaan tuttavalli-
suus 

 

Kuva 17. Onnistunut tulkkauskokemus, ylä- ja alaluokat.  
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Teemahaastattelun lopuksi kaikki terveydenhoitajat kokosivat vielä yhteen 
kokemuksiaan onnistuneesta ja epäonnistuneesta tulkkauskokemuksesta 
ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Nämä vastaukset mukailivat pitkälti niitä 
samoja kokemuksia, joita heillä oli yleensäkin tulkkauksista.  
 
Onnistuneelle tulkkaukselle pidettiin ominaisena sitä, että tulkki toimi am-
matillisesti, hän tulkkasi vain sen mitä pitikin, eikä lisäillyt tai jättänyt kään-
tämättä mitään. Tulkilta toivottiin asiallista käytöstä, ystävällisyyttä ja sitä, 
että hän esittelee itsensä. Sanaston hallinta koettiin tärkeäksi, se helpotti 
myös terveydenhoitajan työtä, jotta asioita ei tarvinnut selittää pitkästi.  
 

Et mul ei mee kauheesti aikaa siihen, et mä selitän tulkille 
mitä mä tarkotan tai mitä joku sana tarkottaa. Et se on oi-
keesti niin ku hyvän kielitaidon omaava tulkki, et se osaa 
kääntää. (Th a) 

 
Onnistuneessa tulkkaustilanteessa vallitsi hyvä ilmapiiri. Asiat etenivät 
rauhallisesti ja kaikki asiat ehdittiin käsitellä. Asiakkaalla oli turvallinen ja 
luottavainen olo, hän uskalsi kertoa avoimesti asioistaan ja äitiysneuvolaan 
saatiin puhelimeen tai paikalle naistulkki. 
 

Ensimmäinen asia on niin ku miks asiat menee hyvin, on niin 
ku luottamus. Että on asiakkaalla siihen omaan työntekijään 
luottamus ja sitten että on, että tulkki se tulkki on semmonen 
mihin asiakas luottaa. Että ei oo mitään jännitteitä just, jotain 
alakulttuuria tai mistä et tietäisi tai silleen. Niin ku turvallinen 
ilmapiiri. (Th d) 

 
Ja tietysti se on ihan nappisuoritus, jos äitiysneuvolakäynnillä 
on nais tulkki, et tässä paikalla. Et ei tuu tällasta tai sitten tota 
on puhelintulkkaus. (Th b) 

 
Onnistuneissa tulkkauskokemuksissa tuotiin, aikaisemmista tämän tutki-
muksen tuloksista poiketen esille se, että tulkin ja asiakkaan tuttavallisuus 
nähtiin hyvänä asiana. Yhden terveydenhoitajan mielestä oli hyvä, jos 
sama tulkki oli tulkannut esimerkiksi äitiyspoliklinikalla ja neuvolassa, näin 
tulkkikin oli paremmin perillä asiakkaan asioista. Eräs terveydenhoitaja 
näki sen hyvin tärkeänä, että tulkille ja asiakkaalle annettiin tilaa kahden 
keskiselle keskustelulle, jos tähän jäi aikaa vastaanoton välissä tai sen jäl-
keen. Hänen mielestään varsinkin yksinäiset äidit hyötyivät omaan kulttuu-
riin kuuluvan ihmisen kanssa käydystä keskustelusta omalla äidinkielellä.  
 
Tulkkauksen sujuvuuteen vaikuttavat terveydenhoitajien kokemuksen mu-
kaan vastaanoton oikea ajankäyttö ja vastaanoton pituuden hallinta. Ter-
veydenhoitaja pääsi aloittamaan vastaanoton aikataulun mukaisesti ja 
tulkki sekä asiakas olivat paikalla oikeaan aikaan. Riittävän pitkä vastaan-
ottoaika tulkkiasiakkaalle nähtiin myös hyvin tärkeänä.  
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Siihen on riittävästi aikaa siihen tulkkaukselle ja sit myös sii-
hen omaan jälkikirjaukseen, et on varattu kaikkea riittävästi 
siihen. Ja sitten, että asiakas ja tulkki on oikeeseen aikaan pai-
kalla täällä. (Th e) 

 
Tulkin kanssa työskentelytaitoja pidettiin tärkeinä onnistuneessa tulkkaus-
kokemuksessa. Terveydenhoitajan piti puhua tarpeeksi selkeästi ja muis-
taa tauottaa omaa puhettaan. 
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6.7 Epäonnistunut tulkkauskokemus  

Epäonnistunut tulkkauskokemus terveydenhoitajan kokemana jakautuivat 
kolmeen yläluokkaan. Terveydenhoitajat kokivat epäonnistuneeseen tulk-
kauskokemukseen vaikuttavan, jos tulkki oli epäammatillinen tai tulkilla ja 
asiakkaalla oli vaikeita kulttuurillisia eroja. Aikataululliset ongelmat vaikut-
tivat myös kokemukseen heikentävästi, jos asiakas, työntekijä tai tulkki oli 
myöhässä.  
 
Ensimmäinen yläluokka, tulkin epäammatillisuus, jakautui viiteen alaluok-
kaan. Terveydenhoitajien mielestä tulkin epäammatillisuudesta kertoo, jos 
tulkki ei hallitse sanastoa tai hän käyttäytyy epäasiallisesti. Tulkin puuttu-
mista terveydenhoitajan työhön ei myöskään pidetty ammatillisena toi-
mintana. Tulkin ja asiakkaan liiallinen tuttavuus koettiin yleensä huonoksi 
asiaksi. Joskus terveydenhoitajalle jäi epävarma tunne tulkin tulkkauk-
sesta. Kulttuuriset erot yläluokka jakautuivat kahteen alaluokkaan. Mies-
tulkin läsnäolon äitiysneuvolassa koettiin heikentävän tulkkauskokemusta 
samoin kuin jos tulkin ja asiakkaan heimot eivät olleet yhteensopivia. Kol-
mas yläluokka, ulkoiset ja aikataululliset ongelmat, jakautuivat kahteen 
alaluokkaan. Tulkkaustilanteen huono ilmapiiri esimerkiksi tulkin välinpitä-
mättömyydestä johtuen tai vastaanoton liiallinen melu vaikuttivat negatii-
visesti tulkkauskokemukseen. Ongelmia tuottivat myös sekaannukset 
ajanvarauksissa sekä ja etätulkkauksen tekniset ongelmat (kuva 18).   
 

Tulkin epäammatilli-
suus 

Kulttuuriset erot Ulkoiset ja aikataulul-
liset ongelmat 

Sanaston hallinta Tulkin sukupuoli Myöhästyminen ja 
kiire 

Huonot käytöstavat Tulkin ja asiakkaan 
statuksen yhteen so-
pimattomuus 

Huono ilmapiiri ja 
melu 

Tulkin puuttuminen 
terveydenhoitajan 
työhön 

 Sekaannukset ja tekni-
set ongelmat 

Tulkin ja asiakkaan lii-
allinen tuttavallisuus 

Epävarmuus tulkin 
tulkkauksesta 

 

Kuva 18. Epäonnistunut tulkkauskokemus, ylä- ja alaluokat.  

 
Epäonnistunut tulkkauskokemuksesta tuli, jos tulkki ei hallinnut sanastoa 
riittävästi vaan terveydenhoitajan ja tulkin aika meni siihen, että tervey-
denhoitaja selvitti käsitteitä tulkille ja tulkki etsi niitä sanakirjasta. Epävar-
muus tulkin tulkkaamisesta tai sen puutteesta lisäsi joskus epäluotta-
musta. Tulkin huonot käytöstavat vaikuttavat ilmapiiriin negatiivisesti.  
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On joitakin venäläisiä tulkkeja joitakin tosi ylimielisiä, töy-
keitä, huonosti käyttäytyviä. Niin ku kylmiä ja semmosia töy-
keitä. (Th d) 

 
Se koettiin myös huonoksi, jos tulkki puuttui terveydenhoitajan työhön, 
antamalla omia hoito-ohjeitaan terveydenhoitajan ohi, tai auttoi lasta ikä-
kausitarkastuksien Lene-tehtävissä. Tulkin ja asiakkaan liiallinen tuttavalli-
suus nähtiin useimpien terveydenhoitajien mielestä huonona asiana. Muu-
tama terveydenhoitaja oli tästä kuitenkin eri mieltä, kuten edellä mainit-
tiin.  
 
Kulttuuriset erot, kuten tulkkaajan ja tulkin statuksen yhteensopimatto-
muus voi joskus vaikuttaa negatiivisesti vastaanoton onnistumiseen, sa-
moin kun tulkin väärä sukupuoli. Useimmiten tämä korostui äitiysneuvo-
lassa, jos paikalle ei saatu naistulkkia.  
 

Tai sitten on niitä semmosia tulkkeja, joka sanoo. On joskus 
mulla ollu semmonen tilanne, kun mä oon kysyny odottavalta 
äidiltä. Oli mies tulkki kun ei muuta saanu, se oli joku semmo-
nen kieli josta ei ollu edes naistulkkia. Ja oli sen asiakkaan 
puolisokin täs ja kysyin ihan asiallisesti vuodosta. Et onks sil 
äidillä ollu jotain poikkeavaa vuotoa. Niin se tulkki sanoi, et 
hän ei voi tätä tulkata. Mä olin et miks et sä voi sitä tulkata? 
Että ei hän, hän ei voi. (Th e) 

 
Ulkoiset ja aikataululliset ongelmat, kuten kiire ja myöhästyminen, häly ja 
tekniset ongelmat vaikuttivat ilmapiiriin heikentävästi. Myöhästyminen ja 
kiire voi johtua niin terveydenhoitajasta, asiakkaasta kuin tulkistakin.  
 

Mä oon syystä tai toisesta myöhässä ja se on kesken päivän 
se tulkkaus. Ja mä oon jäänyt jotenkin kiinni siihen edelliseen 
asiakkaaseen. Ja mä pääsen sen tulkki asiakkaan kanssa alot-
tamaan esimerkiks viis kymmenen minuuttia myöhemmin, 
kun mitä ajatus on. No tietysti kun mä tiedän et siel on tulkki 
asiakas, mu on menny nyt edellisen kanssa yli. Ni mä pyrin 
ottaamaan nyt sen tulkillisen asiakkaan mahdollisimman no-
peesti tähän sisään. Mä en kerkee huokasee siinä kahden asi-
akkaan välillä yhtään. Sit mennään rytinällä siihen tilantee-
seen. SIt siin on tämä tulkkaus. Ja jos sieltä nousee paljon asi-
oita, sitten tulee jotenkin semmonen kiireen tuntu. (Th f) 
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7 OHJE TULKIN TILAAMISEEN  

Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli selvittää ja kuvata niitä teki-
jöitä, jotka vaikuttavat terveydenhoitajan tulkkaustavan valintaan etä- ja 
lähitulkin välillä. Näiden tietojen pohjalta laadittiin ohje äitiys- ja lasten-
neuvoloiden käyttöön terveydenhoitajien ajanvarauksen tueksi. Ohje sisäl-
tää suosituksen tulkkaustavan valintaan äitiys- ja lastenneuvolakäynneille 
(Liite 5). Terveydenhoitajista suurin osa koki, että ohje lähi- ja etätulkin ti-
laamiseen on hyödyllinen ja sen uskottiin yhtenäistävän käytäntöjä sekä 
lisäävän etätulkin käyttöä. 
 
Lähitulkkia toivottiin äitiysneuvolakäynneistä raskauden ensikäynnille, ras-
kaana olevan laajaan terveystarkastukseen raskausviikolla 13-16, Kelan 
raskaustodistuksen kirjoittamisen käynnille raskausviikolla 22 sekä mah-
dolliselle isyydentunnustamis käynnille raskausviikolla 30-32. Lisäksi ras-
kausdiabeteksen ensiohjanta nähtiin sellaisena käyntinä, jolloin lähitulkki 
oli parempi vaihtoehto, koska käynnillä näytetään paljon asioita, kuten ve-
rensokerin mittaus ja käydään kirjallista materiaalia läpi. Lastenneuvolassa 
toivottiin, että joku vauvan ensimmäisistä neuvolakäynneistä, esimerkiksi 
yhdestä neljään viikon iässä tai kahden kuukauden iässä tehtävä tarkastus, 
olisi lähitulkin kanssa, jotta rokotusohjelma ja kirjallinen materiaali kuten 
D-vitamiiniohje voidaan käydä paremmin läpi. Terveydenhoitajien mie-
lestä muut pienen vauvan käynnit sopivat hyvin etätulkin kanssa tehtäviksi. 
Isompien lasten kanssa suosittiin lähitulkkia. 
 
Terveydenhoitajien kokemusten mukaan etätulkki soveltuu ensisynnyttä-
jän raskauskäynneille sekä vauva-ajan käynneille. Etätulkki koettiin hyödyl-
liseksi myös niillä äitiysneuvolakäynneillä, jos lähitulkki on mies. Useimmat 
terveydenhoitajat suosivat etätulkkia kotikäynneillä, vaikka tästä ei rahal-
lista säästöä syntynytkään.  
 
Ohje tullaan esittämään työn valmistumisen jälkeen opinnäytetyöntekijän 
lähiesimiehelle, joka hyväksyttää sen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 
johtoryhmässä. Tämän jälkeen ohje tullaan ottamaan käyttöön äitiys- ja 
lastenneuvoloissa Vantaalla.  
 
Ohjetta lähi- ja etätulkin tilaamisen voidaan hyödyntää Vantaan äitiys- ja 
lastenneuvoloissa uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden työhön perehdy-
tyksessä. Uuden henkilökunnan perehdyttäminen kuuluu esimiehen teh-
täviin ja siitä on säädetty työturvallisuuslaissa (2002/738). Perehdyttämi-
sellä tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tunte-
maan työyhteisönsä sekä oman työnsä ja siihen liittyvät toimintatavat. Hy-
vään perehdytykseen kuuluu suullisen perehdytyksen lisäksi kirjallisen ma-
teriaalin käyttö.  Hyvin toteutettu perehdytys auttaa työntekijää sopeutu-
maan ja sisäistämään nopeasti työn tavoitteet ja sisällön sekä lisää työnte-
kijän tuottavuutta työssään että henkistä työhyvinvointia. (Kauhanen 
2012, 150-151; Laaksonen, Niskanen & Ollila 2012, 190-191.) 
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8 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Vantaalla äitiys- ja lasten-
neuvolassa työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia asioimistulkki-
palveluista. Tavoitteena oli selvittää ja kuvata mitkä tekijät vaikuttavat ter-
veydenhoitajan tulkkaustavan valintaa lähi- ja etätulkin välillä. Lisäksi ta-
voitteena oli laatia kirjallinen ohje, joka helpottaa tulkkausmuodon valin-
nassa. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia kokemuksia terveydenhoi-
tajilla on tulkkipalveluiden käytöstä sekä mitä kehittämisehdotuksia heillä 
on tulkkipalveluin käyttöön liittyen. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista 
tutkimusotetta. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla yksilötee-
mahaastattelulla ja analysoitiin sisällönanalyysi menetelmällä. 

8.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Tähän opinnäytetyöhön haastateltiin seitsemää terveydenhoitajaa keski-
seltä ja läntiseltä neuvola-alueelta sekä neuvolan keskitetystä puhelinpal-
velusta Vantaalla. Terveydenhoitajat olivat työskennelleet neuvolassa 3,5-
37 vuoteen asti. Tulkin käyttö vaihteli jonkin verran neuvola-alueittain. 
Keskisellä alueella työskentelevät käyttivät tulkkia kerran viikossa tai ker-
ran kuukaudessa. Läntisellä alueella tulkin käyttöä oli yhdestä neljään ker-
taan viikossa. Kaikilla terveydenhoitajilla oli kokemusta niin lähi- kuin etä-
tulkin käytöstä. Etätulkkausmuotona käytettiin puhelintulkkausta ja lait-
teena omaa työmatkapuhelinta ja siihen Bluetooth yhteydellä liitettävää 
Jabra-kaiutinta.  
 
Keskeisimmiksi tutkimustuloksiksi saatiin terveydenhoitajien kokemuksia 
tulkin käytöstä, jotka olivat yleisesti positiivisia. Lisäksi terveydenhoitajat 
kertoivat onnistuneeseen ja epäonnistuneeseen tulkkaukseen vaikuttavia 
tekijöitä, kuten tulkin ammatillisen tai epäammatillisen toiminnan vaiku-
tukset tulkkauskokemukseen. Terveydenhoitajat kuvasivat myös niitä asi-
oita, jotka vaikuttivat tulkkaustavan valintaan etä- ja lähitulkin välillä. Li-
säksi terveydenhoitajat kertoivat kehittämisehdotuksia tulkkipalveluiden 
käytöstä. Kehitettävää löytyi niin tulkin tilaamiseen kuin etätulkkipalvelui-
den välineistöön liittyen.  

8.1.1 Kokemukset tulkin käytöstä ja onnistuneesta tulkkauksesta 

Terveydenhoitajat kokivat tulkin käytön luonnolliseksi ja hyvin tarpeel-
liseksi osaksi työtään. Ilman tulkkia ei tulisi toimeen. Tulkkiasiakkaiden ko-
ettiin kuitenkin kuormittavat terveydenhoitajaa enemmän kuin kantaväes-
töön kuuluvan asiakkaan, koska usein asiakkaiden ongelmat olivat moni-
mutkaisia ja vaativat enemmän selvittelyä.  Saman suuntaisia tuloksia on 
saatu myös aiemmissa tutkimuksissa. Niiden mukaan tulkin käyttö moni-
mutkaistaa ja hidastaa terveydenhoitajan työtä, vaikka asiakkaan ja asian 
selvittämisen kannalta tulkin käyttö helpottaa asiointia. Tulkin käyttö vie 
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aikaa, joten asiakastapaamiseen pitäisi varata enemmän aikaa toimia, kun 
ilman tulkkia asioidessa. Yleensä terveydenhoitajat kuitenkin korostivat 
tulkin käytön tärkeyttä silloin kuin yhteistä kieltä ei ollut tai asian käsittely 
vaati monimutkaisuudessaan oman äidinkielen käyttöä. (Vuori 2013.) 
 
Lähitulkin kanssa työskentelyyn ei koettu tuen tarvetta. Tässä suhteessa 
Vantaa eroaa muista kunnista, koska Vantaalla tulkin kanssa työskentely 
on niin arkipäiväistä ja sitä on tehty jo niin pitkään. Kunnissa joissa maa-
hanmuuttajien määrä on vähäisempi, voidaan törmätä enemmän taita-
mattomuuteen ja rasistiseen kohteluun (Pitkänen, Nyholm, Tuusa, Törmä 
& Matikainen 2014, 28). Terveydenhuollon ammattilaisten tulkin kanssa 
työskentelyn taidot, helpottavat myös luonnollisen vuorovaikutuksen syn-
tymistä tulkatuilla vastaanotolla (Koskinen ym. 2018, 20). Teknisissä muu-
toksissa, kuten etätulkkilaitteiden käytössä tarvittiin tukea. Aiemmissa tut-
kimuksissa on myös tuotu esille terveydenhuollon ammattilaisten koulu-
tuksen tarve teknisten laitteiden käytössä (Ollila 2017, 134; Mosquare ym. 
2016). 
 
Epävirallista tulkkia käytettiin yleensä asiakkaan omasta tahdosta ja tulk-
kina toimi useimmiten oma puoliso, naispuolinen ystävä tai sukulainen. 
Terveydenhoitajien mielestä sukulaisen käyttäminen tulkkina koettiin 
usein ongelmalliseksi, koska silloin ei voinut olla varma mitä asioita tulkat-
tiin ja mitä jätettiin tulkkaamatta. Vastaanotoilla tulisikin aina käyttää am-
mattitulkkia. Käytännössä epävirallisen tulkin käyttöä voidaan kuitenkin 
suosia sen helppouden ja edullisuuden vuoksi. (Paananen 2018, 33.) 
 
Onnistunut tulkkauskokemus lähtee siitä, että vuorovaikutus onnistuu ja 
tulkkaustilanne on rauhallinen sekä luonnollinen. Kaikki osapuolet saavat 
oman puheenvuoronsa ajallaan. Hyvässä tulkkauskokemuksessa tulkki 
tulkkaa sen mitä pitää, eikä jätä mitään pois. Lisäksi tulkin tulee hallita tul-
kattavan kielen ja suomen kielen sanasto käsiteltävässä asiassa. Hoitotilan-
teen kannalta tärkeää on, että kaikki osapuolet tulevat ymmärretyiksi. 
(Mäntynen 2013; Ollila 2017, 132; Vuori 2013, 154.) Tässä opinnäytetyössä 
saatiin samansuuntaisia tuloksia, kun kysyttiin terveydenhoitajilta onnistu-
neen tulkkauksen tunnuspiirteitä. Tulkin ammatillisuutta pidettiin tär-
keänä. Ammatillisuudesta viesti terveydenhoitajien mielestä muun mu-
assa se, että tulkkauksessa pysyttiin käsiteltävässä aiheessa, eikä puhuttu 
asiaan kuulumattomia asioita. Sanaston hallintaa pidettiin tärkeänä sekä 
tulkin asiallista vuorovaikutusta että hyvää käytöstä. Onnistuneessa tulk-
kaustilanteessa on hyvä ilmapiiri, jolloin tunnelma on luottamuksellinen ja 
avoin, jotta asiakas uskaltaa kertoa intiimeistä asioistaan. Onnistuneeseen 
tulkkauskokemukseen haluttiin tuoda vielä esiin tulkin sukupuolen merki-
tys, kun äitiysneuvolaan saatiin naistulkki, silloin tulkkaus oli onnistunut. 
Ajankäyttö koettiin myös tärkeäksi tekijäksi. Aikataulussa pysyminen ja 
kaikkien osapuolten oleminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan oli tär-
keää, näin vältyttiin kiireen tunnulta. Tutkimuksissa on todettu, että tulkin 
kanssa työskennellessä ajanvaraus tulisi mitoittaa pidemmäksi kuin nor-
maali vastaanotto (Semantix n.d.b; Paananen ym. 2016, 27).  
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Epäonnistuneeseen tulkkauskokemukseen vaikuttivat tulkin epäammatilli-
suus. Epäammattimaisena käytöksenä pidettiin esimerkiksi sitä, että tulkki 
puuttui terveydenhoitajan työhön antamalla omia ohjeita sekä neuvoja ohi 
terveydenhoitajan tai auttoi lasta ikäkausitehtävien tekemisessä. Huono 
sanaston hallinta häiritsi tulkkaustilannetta ja vei aikaa, kun sanoja piti et-
siä ja miettiä kiertoilmaisuja. Aina vieraassa kielessä ei ollut suomen sa-
nalle vastinetta ja tämän terveydenhoitajat ymmärsivät. Valtaosa tervey-
denhoitajista oli sitä mieltä, että tulkin ja asiakkaan liiallinen tuttavallisuus 
häiritsi tulkkaustilannetta ja oli eettisesti väärin. Asioimistulkin ammatti-
säännössä todetaan, että tulkki noudattaa työssään ammattieettisiä oh-
jeita. Ohjeissa todetaan muun muassa, että tulkki tulkkaa kattavasti, ei li-
sää eikä jätä tulkkauksesta mitään pois.  Jos tulkki kokee itsensä jääviksi 
tulkkaustilanteeseen esimerkiksi tuntemalla asiakkaan liian hyvin, hän ei 
ota tulkkaustyötä vastaan. (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2013; Ab-
delhamid ym 2009, 151; Turtiainen ym. 2015, 59-60.) 

8.1.2 Tulkkaustavan valintaan vaikuttavat tekijät 

Monilapsisissa perheissä, joissa vastaanotolla oli paljon hälyä, koettiin asi-
oiden hoituvan paremmin lähitulkin kanssa. Uusi asiakkuus tai perheen 
luku- ja kirjoitustaidottomuus olivat myös sellaisia asioita, jotka terveyden-
hoitajien kokemusten mukaan vaativat lähitulkin paikalle. Tulkin rooli ulot-
tui näissä tapauksissa pelkän tulkkauksen ulkopuolelle. Heidän silmiään 
tarvittiin havainnoimaan tilannetta, käymään läpi materiaalia ja opasta-
maan asiakasta kädestä pitäen.  
 
Aikaisemmat tutkimukset tukevat tämän opinnäytetyön tuloksia tervey-
denhoitajien kokemuksista lähitulkin tarpeellisuuteen vaikuttavissa asi-
oissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa todetaan, että luku- ja kirjoitustaidot-
tomalle hoito-ohjeiden antaminen on haastavaa. Lisäksi on tutkittu, että 
terveydenhuollon haasteena on ollut terveydenhuollon käsitteiden ja saa-
tavilla olevien palveluiden riittävä avaaminen ja selvittäminen maahan-
muuttaja asiakkaalle. (Pitkänen ym. 2014, 28-29.) Tässä opinnäytetyössä 
tilanteiden monimutkaistuessa lähitulkki koettiin tarpeellisemmaksi kuin 
etätulkki. Asiakasryhmät, joissa lähitulkkia käytettiin eniten, olivat leikki-
ikäiset lapset, laajat terveystarkastukset, raskauden ensikäynti ja raskaus-
diabeteksen sokeriseurannan aloitus.  
 
Lähitulkkauksen eduiksi terveydenhoitajat kokivat sen, että vuorovaikutus 
oli luontevaa. Asiakasta pystyttiin opastamaan paremmin esimerkiksi neu-
volan omahoitopisteellä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tuotu lähitulk-
kauksen etuina esiin se, että kaikki osapuolet ovat samassa tilassa ja tulkin 
on näin helpompi havainnoida kokonaisuutta (Mäntynen 2013). Lisäksi sa-
naton viestintä, kulttuurin välittyminen ja eleet koettiin tärkeiksi lähitulk-
kauksen eduiksi. Vuorovaikutuksen ja kulttuuristen painotusten on muis-
sakin tutkimuksissa katsottu välittyvän paremmin lähi- kuin etätulkin väli-
tyksellä (Napoles ym. 2010; Mosquare ym. 2016; Paananen 2018, 55). Lä-
hitulkkauksen haitaksi koettiin joskus tulkin ja asiakkaan kulttuurien 
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yhteensopimattomuus, kuten tulkin sukupuolen vaikutus tulkkaustilantee-
seen tai tulkin ja asiakkaan yhteensopimattomat heimotaustat. Tulkin su-
kupuolen vaikutus lähitulkkauskokemuksiin on tullut esiin myös aikaisem-
massa tutkimuksessa (Abdelhamid ym. 2009, 151; Turtiainen ym. 2015, 
60).  
 
Etätulkin valintaan näytti jonkin verran vaikuttavan se, millaisia kokemuk-
sia etätulkin käytöstä terveydenhoitajilla oli ja kuinka paljon sitä oli käy-
tetty. Toiset kokivat etätulkin käytön olevan hätävara, silloin kuin muuta 
tulkkia ei ollut saatavilla. He, jotka kokivat etätulkkauksen hyväksi ja toimi-
vaksi tulkkaustavaksi, kokivat sen olevan tällä hetkellä ensisijainen tulk-
kausmuoto. Etätulkkauksen on todettu olevan yhtä hyvä tulkkaustapa kuin 
lähitulkkauksenkin, kunhan tulkkausta on ensin harjoiteltu ja laitteisto toi-
mii hyvin. Vaikeissa asioissa, kuten mielenterveyteen liittyvissä asioissa, on 
suositeltavampaa käyttää kuitenkin lähitulkkia. (Pitkänen ym. 2014, 18.)  
 
Kaikilla terveydenhoitajilla yksi motiivi käyttää etätulkkia oli sen pienem-
mät kustannukset lyhyissä tulkkauksissa verrattuna lähitulkkaukseen. Etä-
tulkkaus soveltui parhaiten hoitajien mielestä niihin tilanteisiin, kun asia-
kas oli jo ennestään tuttu, käsiteltävä asia oli lyhyt ja helppo ja tulkkausti-
lanne oli rauhallinen. Etätulkki valittiin mieluiten loppuraskauden lyhyille 
puolen tunnin käynneille sekä pikkuvauvojen lastenneuvolakäynneille. 
Varsinkin äitiysneuvolan käynneillä etätulkki koettiin intiimimmäksi tavaksi 
käydä henkilökohtaisia asioita läpi. Kotikäynnin suhteen oli selkeimmin eri 
mielipiteitä. Ne jotka olivat tottuneet etätulkin käyttöön, pitivät etätulkkia 
intiimimpänä ja työtä helpottavampana tapana kotikäynnillä.  
 
Etätulkin tuoma yksityisyys on todettu etätulkkauksen eduiksi myös aikai-
semmassa tutkimuksessa (Gany, ym. 2007). Terveydenhoitajat kokivat, 
että mies tulkki äitiysneuvolassa oli parempi etätulkkina kuin lähitulkkina. 
Lähitulkkauksessa terveydenhuollossa korostuu tulkin sukupuoli. Mies-
puolisen tulkin läsnäolo voi tietyissä kulttuureissa estää naista puhumasta 
ollenkaan ja vaikuttaa näin asiakkaan hoitoon. (Abdelhamid ym. 2009, 151; 
Turtiainen ym. 2015, 60.) Ne taas, jotka käyttivät etätulkkia vähemmän, 
kokivat kotikäynnin luontevammaksi lähitulkin kanssa. Neuvolalääkärin 
vastaanotolle niin äitiys- kuin lastenneuvolassakin, tilattiin paljon etätulk-
kia. Neuvolalääkärin vastaanotto kestää puoli tuntia, jolloin etätulkin kus-
tannukset ovat pienemmät.  
 
Etätulkkauksen hyödyksi terveydenhoitajat toivat esiin sen, että tulkki py-
syi etäällä ja asiakas pysyi näin anonyymimpänä. Tätä arvostettiin erityi-
sesti äitiysneuvolassa, jossa keskusteltiin intiimeistä asioista ja jolloin tul-
kin sukupuolella oli myös suuri merkitys. Aikaisemmat tutkimukset tukevat 
tätä terveydenhoitajien kokemusta. Asiakkaat ovat itse tuoneet esille, että 
etätulkkaus suojaa paremmin heidän yksityisyyttään erityisesti intiimeistä 
asioista puhuttaessa. (Gany ym. 2007, 312.) Etätulkin haitoiksi koettiin ai-
don vuorovaikutuksen puute, tulkkaustilanteen taustamelu niin asiakas-
päässä kuin tulkin puoleltakin ja se että asiakkaan ja tulkin murteet eivät 
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kohdanneet. Puhelintulkkaus edellyttää, että myös tulkki on ammattitai-
toinen ja noudattaa hyvää tulkkaustapaa. Aikaisemmassa tutkimuksessa 
on myös tuotu esille, että jotkut tulkit ovat toimittaneet omia asioitaan 
tulkkauksen lomassa tai tulkanneet meluisissa paikoissa. (Pitkänen ym. 
2014, 18.) Etätulkkauksen suurimmaksi haavoittuvuudeksi on todettu juuri 
läsnäolon ja näköyhteyden puute. Tulkin tulee keskittyä vain kuulemiseen, 
eikä hän voi käyttää muita aisteja apunaan (Ehrsten ym. 2017, 64; McKin-
ney 2013; Määttä 2018, 99).  

8.1.3 Ohjeen laatiminen lähi- ja etätulkin valintaan  

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää mitkä asiat vaikuttavat 
terveydenhoitajan tulkkaustavan valintaan etä- ja lähitulkin välillä. Näiden 
kokemusten perusteella laadittiin neuvolaan ohjeet, joiden tarkoitus on 
helpottaa tulkkaustavan valintaa.  
 
Ohjeen muodostamiseen käytettiin apuna terveydenhoitajien vastauksia 
teemoihin, minkälaisissa tilanteissa he käyttävät lähi- ja etätulkkia ja miksi 
sekä mitä haittaa tai hyötyä heille tai asiakkaille on lähi- tai etätulkin käy-
töstä. Osa terveydenhoitajista myös kertoi suoraan, mille äitiys- tai lasten-
neuvolakäynneille he valitsevat minkäkin tulkkausmuodon ja perustelivat 
valintaansa. Näiden tutkimustulosten perusteella laadittiin ohje lähi- ja 
etätulkin valintaan äitiys- ja lastenneuvoloissa Vantaalla.  
 
Ohje kuvattiin taulukon muodossa (Liite 5), johon on eritelty kaikki äitiys- 
ja lastenneuvolakäynnit Vantaan terveystarkastusohjelman mukaisesti 
(Vantaan kaupunki 2018, 90,93). Tämän lisäksi ohjeeseen lisättiin sellaisia 
käyntityyppejä, jolloin on hyvä erityisesti kiinnittää huomiota tulkkausta-
van valintaan. Tällaisia käyntejä olivat esimerkiksi raskausdiabeetikon oh-
jauskäynti, luku- ja kirjoitustaidottomat asiakkaat sekä ensimmäistä kertaa 
neuvolassa asioivat asiakkaat. Heille terveydenhoitajat valitsevat ensisijai-
sesti lähitulkin.  
 
Terveydenhoitajat kokivat, että yhteinen ohje tulkkausmuodon valinnassa 
etä- ja lähitulkin välillä, lisäisi todennäköisesti etätulkin käyttöä. He kuiten-
kin toivoivat, että ohjeesta ei tulisi sääntö vaan sitä voisi käyttää apuna 
tulkkaustavan valinnassa. Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin, että tul-
kin käytön osapuolet ovat toivoneet koko Suomen kattavia yhtenäisiä toi-
mintaohjeita. Myös tulkkien keskuudessa on toivottu, että määriteltäisiin 
erikseen ne tilanteet, jolloin etätulkkaus olisi toimiva tulkkausmuoto (Ehrs-
ten ym. 2017, 51; Harju, Jaskari, Karjanlahti, Keso, Liljamo, Niemelä & Ren-
tola 2017, 124.) Tulkkaustavan valinta koettiin haasteelliseksi erityisesti sil-
loin, kun tulkki varattiin toiselle. Itselle varatessa tulkkausmuodon valinta 
oli helppoa. 
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8.1.4 Etätulkkauksen ongelmakohdat 

Etätulkkauskokemukseen vaikuttavaksi tekijäksi terveydenhoitajat nosti-
vat teknisen toimivuuden. Merkittävää oli se, että laitteiden piti olla aina 
toimintavalmiina ja saatavilla, sen koettiin laskevan kynnystä käyttää etä-
tulkkia. Niissä neuvoloissa, joissa jokaisella hoitajalla oli oma etäyhteyteen 
vaadittava kaiutin, käytettiin selkeästi enemmän etätulkkausta. Niissä neu-
voloissa, joissa oli vain yhdestä kahteen kaiutinta yhteiskäytössä, koettiin 
etätulkkaus epävarmaksi ja stressaavaksi tavaksi käyttää tulkkia. Etäyhtey-
den luomisen epävarmuus kaikkine teknisine ongelmineen koettiin nosta-
van kynnystä edes yrittää etätulkkausta. Laitteiden käytössä ja opastuk-
sessa oli myös toivomisen varaa. Tämä etätulkkausten tekniset ongelmat 
ja opastus laitteiden käyttöön on tuotu esiin aikaisemmissakin tutkimuk-
sissa ja se on koettu vaikuttavan tulkkauskokemukseen negatiivisesti (Ehrs-
ten ym. 2017, 50-51; Rice 2014). 
 
Etätulkkauksen kehittämisehdotukset keskittyivät terveydenhoitajilla lait-
teistoon ja sen toimivuuden parantamiseen. Kaikki toivoivat omia etätulk-
kauslaitteita. Sen katsottiin helpottavan kiireen keskellä ja vähentävän 
stressiä laitteiden yhdistämisestä ja toimintakuntoon laittamisesta. Lisäksi 
toivottiin riittävää koulutusta uusien laitteiden käyttöönottoon. Eräs ter-
veydenhoitaja totesi, että kaikki ovat erilaisia oppijoita, toiset oppivat no-
peammin kuin toiset ja tämä tulisi ottaa huomioon uusien toimintatapojen 
käyttöönotossa. Etätulkkauslaitteita toivottiin myös kehitettävän niin, 
ettei erillistä laitetta välttämättä tulevaisuudessa tarvittaisi vaan etätulk-
kaus voitaisiin toteuttaa suoraan älypuhelinten avulla. Kaikki terveyden-
hoitajat olivat sitä mieltä, että etätulkkauksessa ääni riittää, eikä videoku-
valle ole tarvetta. He kutsuivat paikalle lähitulkin, jos kokivat näköyhtey-
den tarpeelliseksi. Tulkitkin ovat kokeneet etätulkkauksen ongelmiksi tek-
niset ongelmat sekä käytön toteutuksen (Ehrsten ym. 2017, 50-51).  

8.1.5 Terveydenhoitajien kehittämisehdotuksia 

Lähitulkkipalveluiden kehittämisehdotuksiksi terveydenhoitajat ehdottivat 
monialaisempaa yhteistyötä vieraskielisten asiakkaiden parissa. Esitettiin 
muun muassa, että Hakunilan maahanmuuttajayhdistyksen kaltaista pal-
velua olisi myös muualla Vantaalla. Maahanmuuttajat tarvitsevat enem-
män matalankynnyksen paikkoja, joissa voivat selvittää arkipäiväisiä asi-
oita ja kysymyksiä. Neuvolan terveydenhoitajat kokivat, että neuvolaan va-
rattu aika ei useinkaan riittänyt eikä sen koettu olevan tarkoituksen mu-
kaista muiden asioiden hoitoon. Aiemmassa tutkimuksessa on myös tuotu 
esiin sitä, että terveydenhoitaja nimike tuntuu hieman vaatimattomalta 
tehtävä nimikkeeltä, ottaen huomioon kuinka laaja-alaisesti neuvolassa 
asiakkaita autetaan. Omien työtehtävien lisäksi terveydenhoitaja toimii 
myös kulttuuritulkkina auttaen ja opastaen kaupungin palveluiden ja koko 
terveydenhuoltojärjestelmän saloihin. (Mäntynen 2013, 122-123.) Myös 
avoneuvolapalveluita oltiin halukkaita uudistamaan niin, että avoneuvo-
lassa voisi olla tietyn kielen tulkki tiettyinä päivinä käytettävissä. 
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Lähitulkkipalveluihin oltiin kuitenkin yleisesti hyvin tyytyväisiä. Useimmat 
pitkään terveydenhoitajina työskennelleet, olivat nähneet koko tulkkipal-
velun kehittymisen Vantaalla ja olivat tyytyväisiä tämän päivän järjestel-
mään.  
 
Terveydenhoitajat toivoivat tiiviimpää yhteistyötä tulkkipalveluiden 
kanssa. Tulkkipalveluiden käyttö on kuitenkin tänä päivänä yksi suuri osa 
terveydenhoitajan perustyötä. He ehdottivat muun muassa yhteisen pala-
verin tai tietoiskun pitämistä esimerkiksi kerran vuodessa. Jolloin voitaisiin 
vaihtaa tietoja ja toiveita puolin ja toisin. Tulkkipalveluita toimittavien ta-
hojen ja terveydenhuollon yhteistyötä pidetään tärkeänä. Laadukasta pal-
velua voidaan toimittaa vain, jos kaikki tuntevat yhteiset pelisäännöt. 
(Ehrsten ym. 2017, 51.) Julkisen sektorin jäykän johtamisjärjestelmän 
vuoksi on tiedonvaihto ollut vähäistä eri organisaation toimijoiden välillä. 
Nykyisin myös julkisella sektorilla johtamiskulttuuri on avoimempaa ja joh-
tamisessa pyritään entistä enemmän tiedon vaihtoon yhteistyökumppa-
neiden kanssa. (Laitinen 2009, 8.) Toinen tärkeäksi koettu kehittämisidea 
koski tulkkipalveluiden varaamista. Siihen toivottiin lisää sähköisiä työka-
luja, mieluiten reaaliaikaista ajanvarausta, jolloin ajanvaraus sujuisi oman 
ajanvarauksen kanssa yhtenäisesti.  

8.2 Tutkimusmenetelmän arviointi 

Teemahaastattelu oli toimiva tutkimusmenetelmä tämän tutkimuksen tie-
don keräämisessä. Sen avulla saatiin monipuolisesti tietoa terveydenhoi-
tajien kokemuksista ja kehittämisehdotuksia koskien lähi- ja etätulkkausta 
sekä tulkkipalveluiden käytöstä yleensä. Tämän opinnäytetyön tulokset 
olivat paljolti yhteneväiset aiemman tutkimuksen kanssa, joitakin eroavai-
suuksiakin tuli esiin. Tässä työssä uutta tietoa saatiin siitä, mitkä tekijät vai-
kuttivat terveydenhoitajien valintaan tulkkausmuotoa valitessa. Aikaisem-
man tutkimuksen valossa tällaista tietoa on myös toivottu. Tutkimuksen 
tuloksia hyödynnettiin ohjeen laatimisessa lähi- ja etätulkkausmuodon va-
lintaan äitiys- ja lastenneuvoloissa Vantaalla.  
 
Teemahaastattelurungon laajuutta harkittaisiin uudelleen, jos tutkimus to-
teutettaisiin tällä kokemuksella, joka tutkijalla on tämän opinnäytetyön te-
kemisen jälkeen. Työssä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. 
Puolistrukturoidun teemahaastattelun ajatuksena on, että haastateltavilta 
kysytään tarkkoja kysymyksiä niistä teemoista, joita haastateltava ilmiö 
mahdollisesti sisältää. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006; Tuomi ym. 2009, 
75.) Teemahaastattelurungossa oli opinnäytetyön tekijän mielestä liikaa 
yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaikka kaikkia kysymyksiä ei kysyttykään kai-
kilta haastateltavilta. Haastatteluiden materiaali oli laaja ja tuloksia kertyi 
paljon. Vähemmän yksityiskohtaisilla kysymyksillä eivät vastaukset ehkä 
olisi ohjautuneet niin tarkasti kysyttyihin teemoihin, mutta liian yksityis-
kohtainen teemahaastattelurunko on voinut ohjata haastateltavien vas-
tauksia liikaa. 
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Teemahaastattelun toteuttaminen tuntui alusta asti luontevalta tutkimus-
menetelmältä, koska opinnäytetyön tekijän työ äitiys- ja lastenneuvolassa 
tapahtuu ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Testihaastattelun tekemi-
nen oli tärkeä työvaihe, koska haastattelun tekeminen osoittautui kuiten-
kin vaativammaksi tutkimusmenetelmäksi kuin ennakkoon oli tullut ajatel-
leeksi. Haastattelussa tuli antaa sopivassa määrin tilaa haastateltavalle, 
mutta kuitenkin ohjata pysymään teemojen mukaisesti aiheessa. Lisäksi 
omien ajatusten ja mielipiteiden ei saanut antaa vaikuttaa haastattelun 
kulkuun. Haastatteluiden edetessä haastattelijan taidot paranivat koko 
ajan. Opinnäytetyön tekijä koki oppineensa teemahaastattelusta menetel-
mänä tämän opinnäytetyön aikana.  
 
Sisällönanalyysin tekeminen yllätti laajuudellaan ja sillä kuinka paljon se vei 
aikaa. Seitsemänkymmenen sivun haastattelumateriaalista oli aluksi vai-
kea nähdä kokonaisuutta. Kirjallisuuteen tutustuminen auttoi pikkuhiljaa 
pääsemään oikeille jäljille. Sen jälkeen palattiin uudelleen ja uudelleen ma-
teriaalin pariin, kunnes kokonaisuus ja tutkimuksen teemat alkoivat hah-
mottua. Analyysin vaiheiden auki kirjoittaminen oli haastavaa. Lopulta use-
ampaa sisällönanalyysimenetelmää käsittelevän kirjan lukemisen jälkeen 
analyysivaiheen kirjoittaminen onnistui.  
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereissä korostetaan tutkimuk-
sen ja tulosten luotettavuutta sekä luotettavuuden osoittamista (Kylmä 
ym. 2003, 612). Luotettavuuden lisäämiseksi tarkasteluun ja tutkimuksen 
riskien hallintaan on hyvä kiinnittää huomiota jo työn suunnitteluvai-
heessa. Ennakkosuunnittelulla päästään aina parempaan lopputulokseen 
luotettavuuden suhteen. Tärkeiksi luotettavuuden kriteereiksi mainitaan 
muun muassa tutkimuksen vahvistettavuus, arvioitavuus, tulkinnan ristirii-
dattomuus, luotettavuus sekä saturaatio eli kyllääntyminen. (Kananen 
2014, 151-153.) 
 
Teemahaastattelurungon testaaminen ja muokkaaminen testattavan huo-
mioiden perusteella lisäsi tutkimuksen luotettavuutta ja suunnitelmalli-
suutta. Tutkimusvaiheiden tarkka raportointi ja tutkimuspäiväkirjan pitä-
minen, heti tutkimuksen alkuvaiheesta asti, lisäsi tutkimuksen toistetta-
vuutta ja arvioitavuutta luotettavuuden lisäksi. Tämä opinnäytetyö toteu-
tettiin yksin, joten sisäisen validiteetin, jossa toinen tutkija tulisi samaan 
lopputulokseen toisen kanssa, jää tässä työssä vähäisemmäksi. Tarkasta 
raportoinnista huolimatta toinen tutkija ei kaikesta huolimatta pääse vält-
tämättä samaan lopputulokseen toistettuaan tutkimuksen raportoinnin 
mukaan. Tämä tulee hyväksyä tässä tutkimustyypissä, koska laadullisessa 
tutkimuksessa korostetaan, että todellisuuksia on monia (Kylmä ym. 2003, 
613; Kananen 2014, 151-153; Kananen 2017, 178-179.)   
 
Tutkimuslupaa haettiin koskemaan kaikkia Vantaan neuvoloita. Tutkimus-
luvan saamiseksi sen myöntäjä oli kuitenkin rajannut tutkimusluvan ehtoja 
niin, että itäinen neuvola-alue, jolla tutkija itse työskentelee, oli rajattu 
pois tutkimusluvasta. Tutkijan tulee tarkasti huomioida oma roolinsa tut-
kijana, eikä omien kokemusten tai ajatusten saa antaa vaikuttaa teema-
haastattelun etenemiseen tai tulkintaan. (Kylmä ym. 2003, 612.) Voidaan-
kin ajatella, että tutkimusluvan rajaaminen on lisännyt tutkimuksen luotet-
tavuutta, koska tutkimukseen ei haastateltu tutkijan lähikollegoita.  
 
Tutkimusluvan saamisen jälkeen tutkimuksen saatekirje (Liite 1) lähetettiin 
sähköpostitse tutkimukseen kutsutuille terveydenhoitajille. Saatekirjeessä 
kerrottiin tutkimuksen tavoite ja tarkoitus. Siinä tuotiin myös esille tutki-
muksen vapaaehtoisuus ja kerrottiin mahdollisuudesta keskeyttää tutki-
mukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa ilman että siitä koituisi 
mitään harmia terveydenhoitajalle. Haastatteluun osallistuvalta tervey-
denhoitajalta pyydettiin vielä erillisen kirjallinen suostumus (Liite 2) ennen 
haastattelun aloitusta. Haastattelija kertoi lisäksi, että haastattelu nauhoi-
tetaan ja sen jälkeen litteroidaan, mutta kaikki materiaali tullaan hävittä-
mään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen 
luotettavuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, kun haastateltavat henkilöt saa-
vat asianmukaista informaatiota tutkimusprosessista ja tietojen käsitte-
lystä (Kananen 2017, 191).   
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Haastattelut nauhoitettiin ja sen jälkeen litteroitiin yleiskielisesti. Litteroin-
nin jälkeen haastateltavien nimet muutettiin koodeiksi Th a–Th g. Muuta-
man vastaajan puhetyyli oli niin omaperäinen, että sanasta sanaan litte-
roinneista heidät olisi ollut mahdollista tunnistaa. Tämän vuoksi päädyttiin 
litteroinneissa yleiskielisiin ilmaisuihin. Näin pystyttiin suojaamaan myös 
vastaajien anonymiteetti paremmin. Suoria lainauksia käytettäessä yksit-
täistä vastaajaa ei voida tunnistaa vastauksesta. Auki kirjoitetut haastatte-
lut lähetettiin sähköpostilla kaikille haastatelluille tarkistettaviksi. Infor-
mantin eli tässä tapauksessa haastateltavan vahvistaessa litteroidun teks-
tin ja tulkinnan sen katsotaan lisäävään tutkimuksen luotettavuutta (Kana-
nen 2017, 177).  
 
Tässä tutkimuksessa kahden haastattelun nauhoituksesta jäi noin puoli mi-
nuuttia nahoittamatta. Toinen näistä haastateltavista lisäsi muutaman 
kommentin litteroinnin luettuaan, toinen oli tyytyväinen litteroituun teks-
tiin. Nauhoituksen katkeamisen on voinut vaikuttaa heikentävästi tutki-
muksen luotettavuuteen, koska tutkija ei voi tietää, mitä haastattelusta jäi 
sanasta sanaan kirjaamatta. Toisaalta tutkija teki nauhoituksen lisäsi muis-
tiinpanoja, jotka tukivat sitä asiaa, ettei mitään erityisen tärkeää jäänyt 
haastatteluista pois. Riittävä dokumentaatio kuitenkin lisää työn arvioita-
vuutta ja sitä kautta sen luotettavuutta (Kananen 2017, 178).  
  
Teemahaastatteluille oli haettu tutkimuslupaa viidestä kahdeksaan haas-
tattelulle. Tähän tutkimukseen haastateltiin seitsemää terveydenhoitajaa. 
Aineiston saturaatiota seurattiin niin, että heti haastatteluiden jälkeen 
nauhoitettuun aineistoon tutustuttiin pintapuolisesti kuunnellen ne läpi. 
Tämän jälkeen kuuntelun ja muistiinpanojen nojalla siirryttiin aina seuraa-
vaan haastatteluun. Viidennen haastattelun kohdalla aineisto alkoi toistaa 
itseään, jonka jälkeen päätettiin vielä yhdestä haastattelusta, jotta asiasta 
voitiin olla varmoja. Tämä kuudes haastattelu antoi vielä toisenlaisen nä-
kökulman joihinkin haastateltaviin teemoihin, joten päätettiin tehdä vielä 
seitsemäs haastattelu. Siinä ei enää tullut mitään uutta informaatiota, jo-
ten haastattelut lopetettiin tähän. Teemahaastattelussa, kuten yleensäkin 
laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien määrää ei voida ennakolta määri-
tellä tarkasti, vaan aineisto kerätään niin kauan kunnes aineisto alkaa tois-
taa itseään, eikä enää mitään uutta ilmene (Kananen 2017, 179).   
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10 TUTKIMUKSEN EETTISYYS 

Laadullisissa terveydenhuollon tutkimuksissa tulee pohtia työn eettisyyttä. 
Eettiset kysymykset keskittyvät tutkimusaiheen eettiseen oikeutukseen, li-
säksi arvioidaan tutkimusaiheen arkaluontoisuutta. Kolmanneksi perustel-
laan tutkimuksen menetelmälliset valinnat ja neljänneksi arvioidaan tutki-
jan ja haastateltavien suhdetta aineiston keruuseen, analyysin ja rapor-
tointiin. (Kylmä ym. 2003, 612.)  
 
Tässä tutkimuksessa aihe ei ole eettisesti arveluttava. Tarkoituksena oli ke-
rätä terveydenhoitajien kokemuksia tulkkipalveluiden käytöstä. Tutkimus-
aihetta käsiteltiin yleisellä tasolla, eivätkä kokemukset henkilöidy esimer-
kiksi kehenkään tiettyyn tulkkiin tai henkilöön. Jokainen vastaaja pysyi ano-
nyymina, eikä henkilöitä voi tunnistaa lopullisesta raportista. Sosiaali- ja 
terveysalan eettiset suositukset ovat, että sosiaali- ja terveysalan työnte-
kijät kunnioittavat asiakkaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia. Sosiaali- ja 
terveysalan lähtökohtana on asiakkaan etu ja siinä on kyse vuorovaikutuk-
sesta. Ammattihenkilöstö vastaa työnsä laadusta ja hyvä hoito edellyttää 
aina vastuullisia päätöksiä (Etene n.d.).  
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä oli puolistrukturoituteema-
haastattelu, jossa kunnioitetaan tiedonkeruussa eettisen suosituksen mu-
kaisesti vuorovaikutusta haastateltavan kanssa. Perusoikeuksista on huo-
lehdittu sillä, että tutkimukseen osallistumisen on kerrottu olevan vapaa-
ehtoista. Lisäksi tutkimusaineiston käsittelystä ja tuhoamisesta asianmu-
kaisesti tutkimuksen aikana ja jälkeen on informoitu haastateltavia. Tässä 
tutkimuksessa ei kerätty haastateltavien henkilötietoja. Tutkimus ei myös-
kään käsitellyt henkilön koskemattomuutta, terveyttä tai sairautta tai ter-
veydenhoitoa, joten laajemmalle rekisteriselosteelle ei ollut tarvetta. (Ka-
nanen 2017, 192). Tutkittavien asiallinen informointi ja tutkimustulosten 
läpinäkyvyys ja se, että niiden käytöstä ja hävittämisestä sen jälkeen ker-
rottiin haastateltaville, on tutkimuksen eettisyyden kannalta hyvä asia 
(Saaranen-Kauppinen ym. 2006). 

 
Tutkimustuloksia hyödynnettiin tässä työssä kuvattuun ohjeeseen tulk-
kausmuodon valinnassa lähi- ja etätulkin välillä. Tästä tutkimustulosten 
hyödyntämisestä kerrottiin haastateltaville tutkimushaastattelun jälkeen. 
Tutkimuksessa otettiin huomioon ja tuotiin esiin se, miten haastateltavat 
suhtautuivat tämän tutkimuksen tulosten hyödyntämiseen. Tuloksissa 
mainittiin haastateltavien oma toive, ettei ohjeesta tulisi pakkoa, vaan se 
olisi löyhä ohjeistus, miten tulkin tilaamisessa voisi jatkossa toimia. Tämän 
menettelytavan voi katsoa lisäävän tutkimuksen eettisyyttä ja läpinäky-
vyyttä. Haastateltavat ovat tietoisia tutkimustulosten käytöstä lähi- ja etä-
tulkkaus ohjeessa. Heidän mielipidettään on kysytty siihen, millainen oh-
jeesta laaditaan. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006.) 

  



72 
 

 
 

11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Tulkkaus ja asioimistulkin kanssa työskentely ovat suuri osa terveydenhoi-
tajan tekemää arkista perustyötä neuvolassa Vantaalla. Terveydenhoita-
jien asioimistulkkikokemusten ja kehittämisehdotusten lisäksi tämä opin-
näytetyö tekee näkyväksi sen osaamisen ja ammattitaidon, jota neuvolan 
terveydenhoitajilla on tulkin kanssa työskentelystä, terveydenhoitajan am-
mattitutkinnon päälle. Työntekijöiden hiljainen tieto ja osaaminen ovat or-
ganisaatiolle tärkeä resurssi. Organisaatioita tulisi johtaa niin, että hiljai-
nen tieto nähtäisiin voimavarana, jota kannattaa tehdä näkyväksi kannus-
tamalla sellaisiin käytöntöihin, jotka innostavat tiedon jakamiseen ja uu-
sien toimintatapojen syntymiseen. Hiljainen tieto on ajatusrakennelmia ja 
erilaisia näkemyksiä asioista, mutta se on myös ammattitaitoa ja osaa-
mista, joka ilmenee laajempana osaamisena kuin pelkkä työhön vaadittava 
ammattitaito. (Pohjalainen 2012, 1-2) 

 
Kunnallisten terveyspalveluiden odotetaan olevan oikea-aikaisia, tehok-
kaita, tasalaatuisia ja laadukkaita (Niiranen 2014, 44). Hyvän hallinnon pe-
riaatteiden mukaisesti asiakkaiden tulee saada tasapuolista ja johdonmu-
kaista kohtelua asioidessaan julkisessa terveydenhuollossa (Laaksonen ym. 
2012, 36). Terveyspalveluissa päätöksenteon tukena käytetään usein alan 
kirjallisuutta, ohjeistuksia, kuten Käypä-hoitosuositusta tai työyksikön 
omia ohjeistuksia sekä valmiita testejä ja arviointimittareita (Alahuhta & 
Nielemä 2017, 13). Yhtenäiset hoitopolut ja ohjeet vähentävät virheiden 
määrää. Organisaation asianmukaisilla ohjeistuksilla on suoraan vaikutus 
työn laatuun ja potilasturvallisuuteen. (Jylhä 2017, 61,67.) Opinnäytetyön 
tulosten pohjalta laadittiin ja kuvattiin ohje helpottamaan terveydenhoita-
jien työtä tulkkaustavan valinnassa lähi- ja etätulkin välillä. Ohjeen tarkoi-
tus on lisäksi yhtenäistää terveydenhoitajien toimintatapoja tulkkaustavan 
valinnassa. Asiakkaan näkökulmasta ohje lisää yhdenvertaisuutta ja palve-
lujen tasalaatuisuutta.  
 
Ohjetta voidaan hyödyntää myös uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden 
sekä keikkalaisten perehdytyksessä. Työturvallisuuslaki (2002/738) edel-
lyttää työnantajaa perehdyttämään uuden työntekijän työhönsä. Tämä 
kuuluu ensisijaisesti esimiehen tehtäviin, mutta siihen voidaan lisäksi ni-
metä muitakin perehdyttäjiä (Työturvallisuuskeskus 2016,10). 

 
Ohje tehtiin terveydenhoitajien omien käytännön kokemusten perus-
teella. Laadullisen tutkimuksen henkeen kuuluu, että tutkimustulokset ei-
vät ole yleistettävissä muualle kuin siihen aineistoon ja tilanteeseen, josta 
ne on kerätty (Kananen 2015, 353). Tämän opinnäytetyön tuloksena syn-
tynyttä ohjetta tulkkaustavan valinnasta etä- ja lähitulkin välillä, voidaan 
hyödyntää muissakin neuvoloissa, joissa käytetään paljon tulkkia.  
 
Tutkimuksessa saatiin monipuolista tietoa terveydenhoitajien kokemuk-
sista tulkin käytöstä työssään. Vantaalaiset neuvolan terveydenhoitajat 
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ovat tottuneita ja taitavia tulkin käyttäjiä. He osaavat tilata tulkin tarvitta-
essa paikalle, mutta toimivat joustavasti asiakkaan toiveita kunnioittaen. 
Lähitulkin käyttö on vielä monin paikoin tutumpi ja turvallisemmaksi ko-
ettu tulkkausmuoto, mutta etätulkin käyttö on lisääntynyt koko ajan. Etä-
tulkin käytön lisääntymisen kompastuskiviksi on mainittu teknisen välineis-
tön huono kunto tai saatavuusongelmat käyttöohjeiden puutteen lisäksi. 
Toiset terveydenhoitajat kokivat tekniset laitteet vaikeiksi ja hankaliksi 
käyttää. Yksilöiden ja ryhmien osaamiseen voidaan vaikuttaa tehokkaalla 
viestinnällä ja järjestämällä tarvittavaa koulutusta. Hyvällä esimiestyöllä 
voidaan vaikuttaa ihmisten työhyvinvointiin ja sitä kautta työn parempaan 
sujumiseen ja parempiin tuloksiin. (Viitala, Hakonen & Arpiainen 2018, 18.) 
Lähijohtajien työssä katsotaan korostuvan hyvät vuorovaikutustaidot, ih-
misten kuunteleminen ja palveluiden sisällöllinen kehittäminen kaupungin 
strategian suuntaisesti ja työntekijöiden osaamisen tukeminen (Niiranen 
2014, 49-50). 

 
Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että niissä neuvoloissa, joissa etä-
tulkkauksen tekninen välineistö oli kaikkien helposti käytettävissä ja saata-
vissa käytettiin etätulkkausta enemmän ja suhtauduttiin siihen positiivi-
semmin. Terveydenhoitajat toivoivatkin, että teknologian edistyksen 
myötä turhista lisälaitteista voitaisiin luopua ja etätulkkaus onnistuisi vai-
vattomasti omalla työmatkapuhelimella. Toisaalta ne hoitajat, jotka käyt-
tivät etätulkkausta ensisijaisena tulkkausmuotonaan, kokivat sen hyvin toi-
mivana sekä asiakkaan intimiteettiä ja anonyymiutta korostavana tulk-
kaustapana.  
 
Terveydenhoitajat ovat lähtökohtaisesti eri arvoisessa asemassa etätulk-
kaukseen tarvittavan välineistön suhteen, koska toisissa neuvoloissa oli 
etätulkkaukseen tarkoitetut välineet henkilökohtaisessa käytössä ja toi-
sissa neuvoloissa laitteita oli vain muutama jaettavaksi usean terveyden-
hoitajan kesken. Johtamisessa päätöksien tulee olla oikeudenmukaisia ja 
johdonmukaisia niin että kaikkia työntekijöitä kohdellaan samalla tavalla. 
Lähiesimiehen tulisi myös huolehtia siitä, että työntekijöillä on mahdolli-
suus saavuttaa toiminnalle asetetut tavoitteet. Mikäli työntekijältä puut-
tuu työn tekemiseen vaadittavat työvälineet, on työn laadukas toteuttami-
nen vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. (Laaksonen ym. 2012, 116-117, 241.)  

 
Lähitulkkauksen hyvinä puolina pidettiin aitoa vuorovaikutusta ja sitä, että 
tulkki oli aidosti läsnä vastaanotolla. Lähitulkkia käytettiin eniten suurien 
perheiden kanssa sekä leikki-ikäisten lasten vastaanotoilla. Etätulkki sovel-
tui parhaiten loppuraskauden lyhyille käynneille sekä pikkuvauvan lasten-
neuvolakäynneille. Tulkkipalvelun toimintaan oltiin pääsääntöisesti tyyty-
väisiä. Tarvittavan tulkin sai yleensä helposti, jos asiakkaan neuvola-aika oli 
ajallisesti tarpeeksi pitkällä. Joihinkin kieliin naistulkkien saatavuus koettiin 
haasteelliseksi etenkin kesäaikana. Tulkkipalvelun toimintaan oltiin pää-
sääntöisesti tyytyväisiä, vain tulkin tilaamista toivottiin kehitettävän enti-
sestään. Haastatteluissa saatiin tietoa lisäksi epävirallisen tulkin käytöstä 
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sekä siihen liittyvistä tekijöistä. Tämä tieto ei varsinaisesti liittynyt tutki-
mustehtävään, vaikka olikin mielenkiintoista tietoa. 
 
Lähiesimiehen työnkuvaan kuuluu työyksikön toiminnan suunnittelu. Toi-
minnan lähtökohtana on huolehtia strategian toteutumisesta työyksi-
kössä, jotta kaikilla on selkeänä se päämäärä, johon työllä pyritään, mutta 
kaiken suunnittelun ja toiminnan lähtökohtana tulisi kuitenkin olla asiakas 
ja asiakkaan saama hyvä ja tasapuolinen palvelu. Perustehtävän selkeyttä-
minen on kaikkein tärkein tehtävä, miksi ja kelle tätä työtä tehdään. (Työ-
turvallisuuskeskus 2016, 4; Laaksonen ym. 2012, 117.)  Ennaltaehkäisevän 
terveydenhuollon yhtenä strategisena tavoitteena oli vuoden 2017 tulos-
kortin mukaan etätulkkauksen lisääminen 50 prosentilla vuoden loppuun 
mennessä tulkkauskulujen hillitsemiseksi (Vantaan kaupunki 2017). Tässä 
tutkimuksessa tuli selkeästi esiin se, että kaikki terveydenhoitajat olivat 
tietoisia eri tulkkaustapojen taloudellisista vaikutuksista ja pyrkivät kiinnit-
tämään tulkin valinnassa huomiota tulkkauskuluihin.  
 
Tämän opinnäytetyön tuloksissa on nähtävissä niitä syitä, jotka ovat vai-
kuttaneet etätulkkauksen vähäiseen käyttöön joillakin neuvola-alueilla. 
Yksi tällainen syy on etätulkkauslaitteiden kuten matkapuhelimien huono 
toimivuus ja vaikeudet käyttää etätulkkaukseen tarkoitettuja välineitä 
sekä Jabra-kaiuttimien vähäisyys. Jatkossa tuleekin tutkia, miten teknisten 
ongelmien poistaminen ja lisäkoulutuksen järjestäminen vaikuttavat etä-
tulkkausten määrän kasvuun. Lisäksi tulee tutkia, miten tulkin valintaan 
laaditun ohjeen käyttöönotto lisää etätulkkausten määrää. Onko etätulk-
kauksen lisääminen 50 prosenttiin kaikista tulkkauksista mahdollista, ot-
taen huomioon ne asiat, jotka vaikuttavat terveydenhoitajien päätöksiin 
tulkkausmuodosta.  
 
Toisena jatkotutkimusaiheena tulee tutkia asiakkaiden mielipiteitä ja ko-
kemuksia etä- ja lähitulkin käytöstä. Mihin tilanteisiin he kokevat niiden 
soveltuvan parhaiten ja millaisia kokemuksia heillä on molemmista tulk-
kausmuodoista. Molempien osapuolten kokemusten yhdistäminen tuot-
taisi parasta tietoa siitä, miten tulkkipalvelut voitaisiin järjestää mahdolli-
simman hyvin. Julkisten terveyspalveluiden tuottamisessa ollaan pitkälti 
totuttu tuottamaan palveluita organisaation tarpeista käsin. Sellaista pal-
velua on tarjolla, mitä on tuotettu, eikä niin päin, että sellaista palvelua 
tuotetaan, mitä asiakas tarvitsee. Tästä syystä asiakkaan pitäisi olla palve-
lun tuottamisen lähtökohtana, eikä organisaation tarpeiden. (Virtanen, 
Suonheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 7-8.) 
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Saatekirje                                                                                                                        Liite 1 
 
 
Arvoisa Kollega, 
 

Opiskelen sosiaali- ja terveysalan kehittämistä ja johtamista (YAMK) koulu-
tusohjelmassa Hämeen ammattikorkeakoulussa Hämeenlinnassa. Teen 
tutkintooni liittyvän opinnäytetyön: Terveydenhoitajien kokemuksia asioi-
mistulkkauksesta – Äitiys- ja lastenneuvolassa Vantaalla. 
 
Pyydän teitä osallistumaan haastattelututkimukseen, jossa tutkitaan, mil-
laisia kokemuksia neuvolan terveydenhoitajilla on tulkkipalveluiden käy-
töstä sekä mitä kehittämisideoita teille nousee esiin. Luettuanne tämän 
saatekirjeen, voitte olla yhteydessä minuun ja esittää kysymyksiä tutki-
mukseen liittyen. Jos päätätte osallistua, teiltä pyydetään kirjallinen suos-
tumus tutkimukseen osallistumisesta.  
 
Tämän työn tarkoituksena on tutkia Vantaalla äitiys- ja lastenneuvoloissa 
työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia tulkkipalveluiden käy-
töstä vieraskielisten asiakkaiden kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan lä-
hemmin kokemuksia lähi- ja etätulkkipalveluiden käytöstä ja toimivuu-
desta työntekijän näkökulmasta. Lisäksi kartoitetaan kehitysideoita tulkki-
palveluiden käytöstä tulevaisuudessa.  
 
Tutkimus suoritetaan teemahaastatteluna. Teemahaastattelurunko koos-
tuu seuraavista aiheista: 
 Taustatiedot 
 Tulkkipalveluiden käyttö osana terveydenhoitajan työtä 
 Kokemukset lähi- ja etätulkkipalveluiden käytöstä 
Tulkkipalveluun ja tilaamiseen liittyvät asiat 
 Ideat tulkkipalveluiden kehittämiseksi 
 
Tutkimustuloksia voidaan käyttää hyödyksi suunniteltaessa tulkkipalvelui-
den käyttöä tulevaisuudessa, mukaan lukien etätulkkauksen lisäämiseen 
liittyvää tarvetta. Lisäksi tutkimuksen pohjalta on tarkoitus laatia ohjeistus, 
jota voi käyttää apuna tulkin tilaamisen liittyvissä pohdinnoissa.  
 
Haastatteluissa saadut tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Haastatelta-
van henkilöllisyys on vain haastattelijan tiedossa. Haastatteluiden tallen-
teet hävitetään, kun työ on valmis. Tutkimustuloksista ei voi erottaa yksi-
löllistä vastaajaa.  Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. 
Tutkimukseen voi osallistua työajalla. Tutkimukseen osallistuminen on täy-
sin vapaaehtoista. Haastateltava voi keskeyttää osallistumisensa missä 
 vaiheessa tutkimusta tahansa, eikä siitä koidu mitään haittaa teille. Voitte 
myös perua tutkimukseen suostumisen, jolloin kerättyjä tietoja ei käytetä 
tutkimuksessa. Tutkimustulokset tullaan esittämään toimintayksikköko-
kouksissa koko Vantaalla työn valmistumisen jälkeen.  
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Liite 1/2 
Lisätiedot 
Halutessanne voitte esittää kysymyksiä tutkimuksesta tutkijalle. Työn oh-
jaavana opettajana toimii Tiina Mäenpää. tiina.maenpaa@hamk.fi 
 
Tutkijan yhteystiedot 
 Heidi Pasanen 
 heidi.pasanen@xxxxx.xxxx.fi  
 xxxxxxxxxx 
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Tutkittavan suostumus    Liite 2 
 
 

Terveydenhoitajien kokemuksia asioimistulkkauksesta – Äitiys- ja lastenneuvolassa 
Vantaalla.  
 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, terveydenhoitajien kokemuksia asioi-
mistulkkauksesta – Äitiys- ja lastenneuvolassa Vantaalla. Olen tutustunut saatekirjeen 
sisältöön ja minulla on ollut mahdollisuus tehdä kysymyksiä tutkimuksen sisällöstä en-
nen päätöstäni tutkimukseen osallistumisesta.  
 
Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voin keskeyttää tutki-
mukseen osallistumisen, missä vaiheessa tutkimusta tahansa haluan, ilman että siitä koi-
tuu minulle mitään vahinkoa. Jos keskeytän tutkimuksen, minulta saatuja tietoja ei enää 
käytetä tutkimuksessa. Ymmärrän myös, että tutkimustietoja käsitellään luottamuksel-
lisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
Vantaalla ____ ._____2018. Vantaalla _____ . ______ 2018. 
 
 
Suostun osallistumaan tutkimukseen: Suostumuksen vastaanottaja: 
 
 
______________________________ ___________________________ 
tutkittavan allekirjoitus  tutkijan allekirjoitus 
 
______________________________ ___________________________ 
nimenselvennys  nimenselvennys 
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Teemahaastattelurunko     Liite 3
     
Tausta  
Millä neuvola-alueella työskentelet?  
Kuinka pitkään olet työskennellyt neuvolan terveydenhoitajana? 
Oletko käyttänyt tulkkipalveluita työssäsi?  
Kuinka usein käytät palveluita?  
  
Tulkkipalveluiden käyttö osana terveydenhoitajan työtä  
Miten koet tulkin käytön työssäsi?  
Omat vahvuudet tulkin käyttöön liittyen?  
Koetko tarvitsevasi jotain koulutusta tai lisäosaamista tulkin kanssa työskentelyyn? 
  
Lähitulkkipalvelun käyttö  
Millaisessa tilanteessa käytät lähitulkkia ja miksi?  
Oletko käyttänyt epävirallista tulkkia kuten lasta tai puolisoa tulkkina, milloin? 
Millaisia lähitulkkauskokemuksia sinulla on? 
Mitä hyötyä tai haittaa sinulle on terveydenhoitajana lähitulkkauksesta?  
Mitä hyötyä tai haittaa asiakkaan näkökulmasta lähitulkkauksessa on?  
Mitä kehitysideoita sinulla on lähitulkkipalveluiden kehittämiseen? 
 Miten uudistaisit? 

Kerro myös ne ideat, mitkä eivät välttämättä vaikuta tällä hetkellä mie-
lestäsi realistisilta. 

 Mitä tukea tarvitset uudistuksiin? Keneltä? 
  
Etätulkkipalvelun käyttö  
Millaisessa tilanteessa valitset etätulkkipalvelun, miksi? 
Millaisia etätulkkauskokemuksia sinulla on?  
Mitä etätulkkaustapaa käytit?   
Mitä hyötyä tai haittaa sinulle on terveydenhoitajana etätulkkauksesta?  
Mitä hyötyä tai haittaa asiakkaan näkökulmasta etätulkkauksesta on?  
Mitä kehitysideoita sinulla on etätulkkipalveluiden kehittämiseen? 
 Miten uudistaisit? 

Kerro myös ne ideat, mitkä eivät välttämättä vaikuta tällä hetkellä mie-
lestäsi realistisilta. 
Mitä tukea tarvitset uudistuksiin? Keneltä? 

  
Tulkkipalveluun ja tilaamiseen liittyvät asiat  
Minkälaisia kokemuksia sinulla on tulkin tilaamiseen liittyen?  
Miten selkeäksi tai vaikeaksi koet päätöksen tilata lähi- tai etätulkki?  
Onko selkeää ohjetta ja tarvitaanko sellaista?  
Tulkin saamiseen liittyvät asiat, haasteet tai helppous.   
Miten kehittäisit tulkin tilaamiseen liittyviä asioita? 
 
Millainen on onnistunut tulkkauskokemus tai millainen on epäonnistunut tulkkauskoke-
mus? 
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Sisällönanalyysin luokittelu esimerkki                                                Liite 4/1 
 
Kokemukset tulkin käytöstä työssä 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
• Kyl siihen silleen on niin ku rutinoitunut.  

• Et mä oon varmaan vaan tottunu. 

• Mut nyt se on niin arkipäivää täällä. Et se kuuluu vaan asi-
aan. 

• Mutta että, mut se on ihan tätä työntekoo. 

• Siihen on tottunut, että sitä ei enää niin paljon ajattele ku 
aikasemmin. 

 
 

Rutiinit 

 
 
 
 
 

Vaikutus 
työntekijään 

•  Et ei se aiheuta enää mitään tunteita, tunteita että apua 
tulkki käynti tai mitenkää jännittäis. 

• Must se on ihan normaalia, helppoo, luontevaa, ei miten-
kään hankalaa. 

• Silloin jos kielitaitoa ei oo ni se on välttämätöntä ja luon-
nollinne osa. 

• Se on ihan luonnollista, en koe sitä mitenkään hankalana. 

• Eli välillä on niin ku tota tosi onnistuneita tulkkaustilan-
teita, 

• Mutta jos se tilanne on niin ku muiltakin osiltaan niin ku 
rauhallinen niin kyllä toimii, ihan mukavasti ja hyvin mun 
mielestäni. 

• Yleensä ei oo mitään ongelmaa ollu tulkin kanssa 

 
 
 
 

Luonnollinen 
osa 

• Toki tulkki asiakkaat on työläämpiä, et vastaanottoon me-
nee enemmän aikaa. 

• Millä taustoilla maahanmuuttaja on, et paljonko sitten tu-
lee sellasta ylimäärästä mitä ei kantasuomalaisen kanssa 
kävis? 

• Et eihän normi vastaanotolle varattu aika, eihän se välttä-
mättä riitä tulkkiasiakkaalle, et se on realismia, et se aina 
sit välillä harmittaa… 

• Ja josse niin ku tota on levoton se tilanne niin sitä ei aina-
kaan paranna se, että joudutaan käyttää tulkkia siinä asi-
oinnissa. 

• Kun on se tulkki niin ku tulkki siinä vastaanotolla niin toki-
kaan mä en kirjaa niin ku senkään vertaa mitä tota niin ku 
kantasuomalaisen kanssa. Ei todellakaan ei riitä aika. Et se 
on niin ku jo silleesti se on niin ku kuluttavampaa. Ja vie 
enemmän energiaa, ku se pitää keskittyy enemmän, foku-
soida enemmän siihen vuorovaikutukseen. 

• Mut sit et se vaikuttaa siihen, että minkälainen tulkki on 
että. Joskus se sujuu kuin rasvattu ja joskus se takkuaa se 
homma sitten monestakin syystä. 

• Monestihan niil on sitten hirveen paljon muuta semmosta 
joka niin ku työllistää. Et sä joudut hirveesti tota tekee 
enemmän duunii sen perheen kans. 

• Toki joskus voi olla hankala saada jotain tietyn kielen nais-
tulkkia esimerkiks äitiysneuvolan käynnille. Mut ne on sel-
lasii käytännön ongelmia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuormitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaikutus 
työntekemi-

seen 

• Et mun mielestä parempi selittää kunnolla ne kerralla, kun 
on ihminen joka esimerkiks ei oo täällä paljon viel asunu 
niin selittää ne kaikki asiat hyvin. 

• Siis helpottavaahan toki kun pystyy niin ku kunnolla selit-
tää asiat juurta jaksaen. 

• Tosi hyvänä apua, tärkeänä. Ihan keskeinen, ei voi tehdä 
työtä jos ei oo ymmärrystä toisten kieleen. Ei voi tehdä 
työtä se on ihan mahdotonta 

• Tulkkipalvelut on meidän työväline, joka on keino niin ku 
tutustua ja saada käsitys sen asiakkaan tai perheen niin 
kun tilanteesta. 

• Must se on ihan hyvä työmuoto. 

 
 
 
 

Työväline 
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                                                 Liite 4/2 
 

Kokemukset tulkin käytöstä työssä 

Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka 
• Mä pyrin aina kun on tulkki paikalla puhumaan asiakkaalle. 

Et en mä puhu tulkille vaan asiakkaalle. 

• Mä osaan puhua silla lailla asiakasta katsoen vaikka en jut-
tele niin tulkille vaan asiakkaalle. 

• Et mä puhun aina sille vanhemmalle tai lapselle et mä en 
puhu tulkille.  

 
 

Vuorovaikutus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terveyden-
hoitajan vah-
vuudet 

• Niin ehkä mä silleesti osaan tulkkipalveluita käyttäessä sil-
leen niin tota niin jotenkin niin tota jaksottaa. 

• Että mä en tota puhu niin tota kymmentä minuuttia niin 
tota se tulkki hikoilee siinä mun vieressä. Koska toi lopet-
taa? 

• Tota mä olen aika rauhallinen yleensä työtavaltani. Ni se 
varmaankin antaa sille tulkille aikaa tulkata sille perheelle. 

• Osaan silleen rytmittää jo puhetta että tulkki ehtii tulkkaa-
maan. 

• mä osaan mielestäni toimin silleen rauhallisesti ja et se 
rytmittyy se meidän puhe hyvin ja et mä jätän ajan sille 

tulkkaukselle ja jatkan sitten. 
• Pyrin vähän jaksottamaan puhettani niin, etten nyt niin ku 

puhu kovin montaa lausetta kerralla, et se on sit. 

 
 
 
 

Jaksotus 

• Mun mielestä mä osaan selittää ne asiat silleen sille tulkil-
lekin niin, että hänen on helppo tulkata; selkeesti ja lyhy-
esti.  

• Ja sitten, sitten niin niin ku käyttää riittävän lyhyitä asia 
kokonaisuuksia. 

 
Selkeys 

• Mä oon tottunu asiaan. Et mä en anna enää hänen niin ku 
häiritä sitä. 

• Mä tiedän ne pelisäännöt kuinka tulkin kanssa toimitaan 

• Se on osa tätä työtä et mä en ajattele sitä niin ku semmo-
sena kovin erikoisena juttuna vaan se on niin siit on tullu 
sitä on vaan niin paljon täällä se on vaan osa sitä…. 

• Siit ei tee mitää semmosta numeroa. 

 
 

Tottuminen 

• Mä arvostan sitä tulkkia ja hänen työtään 

• Mä oon kiinnostunut kulttuureista ja kielistä ja ihmisistä. 
Niin musta se on jotenkin tosi hauskaa se eri kielten 
kanssa operoiminen. Must se on kiinnostavaa. 

Positiivisuus, 
arvostus 

• Enhän mä oo saanut siihen mitään koulutusta. Mä oon 
vaan ruvennu käyttää sitä, et varmaan olis toimivampaa 
vielä jos olis, sais jotain koulutusta siihen että. Ihan käy-
tännön työskentelyyn, kyllä joo. 

• En tarvitse (6kpl) 

Tulkin kanssa 
työskentelyn 
tuki 

Terveyden-
hoitajan tuen 
tarve 

• Ehkä mä oon arka käyttämään mitään näitä tota. Enem-
män mä varaan tota tulkkia vastaanotolle vieläkin, vaikka 
pitäis ehkä panostaa tähän etätulkkaukseen ja puhelintulk-
kaukseen. Ehkä se kaipais vähän rohkasua. 

• Ainostaan jos tulee jotain laitteita, niin mä oon ihan sur-
kee niissä niin. 

• Jos tulee muutoksia ne pitää neuvoo hyvin ja semmosissa 
mä tarviin apuu. 

 
 

Tekninen tuki 
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Ohje lähi- ja etätulkin tilaamiseen Vantaan äitiys- ja lastenneuvoloissa Liite 5 
 
 
 

Äitiysneuvola Lähi-
tulkki 

Etä-
tulkki 

Lastenneuvola Lähi-
tulkki 

Etä-
tulkki 

Raskauden ensi-
käynti, th, H8-10 

   X  Vauva 1-4vko, th 
Jos kotikäynti etä-
tulkin kanssa sil-
loin tämä 

 
 
 
   X 

   X 

H13-16, th laaja 
tarkastus 

   X  Vauva 2kk, th     X 

H16-18, lääkäri 
laaja tarkastus 

   X Vauva 3kk, th 
laaja tarkastus 

   X  

H22-24 Kela, th    X  Vauva 4kk, lääkäri 
laaja tarkastus 

    X 

H24-26, th    X Vauva 5kk, th        X 

H26-28, th    X Vauva 6kk, th     X 

H30- 32, th 
Jos isyyden tun-
nustustaminen 

 
 
   X 

  X Vauva 8kk, th     X 

H33-34, th    X Vauva 8kk, lääkäri     X 

H34-36, lääkäri    X 1v, th   (X)    X 

H38, th    X 2v, th    X  

H40, th    X 3v, th    X  

H41, th    X 4v, th, laaja tar-
kastus 

   X  

Kotikäynti vau-
van syntymän jäl-
keen, th 

  X  (X) 4v, lääkäri, laaja 
tarkastus 

    X 

Jälkitarkastus-
käynti, th ja lää-
käri 8-12 vko syn-
nytyksestä 

   X 5v, th 
 

  X  

Raskausdiabeeti-
kon ensikäynti, th 

  X  6v, th   X  

Luku- ja kirjoitus-
taidottomat 

  X     

Äitiysneuvolaan 
mieluiten mies-
tulkki etätulkkina 
kuin lähitulkkina 

   X    

Uusi asiakas, en-
simmäinen 
käynti neuvo-
lassa 

  X     

 


