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The thesis explored the employment of sign language interpreters and interpreters for the speech impaired graduated in 2016−2018 in the field interpreting. Employment was examined, among other things, from the perspectives of
the rate of employment of interpreters, the quality of employment relationships
received and the entry into force of the tender for interpreting services for disabled people in 2017. Stated -owned the Social Insurance Institution produces
interpreting services.
The thesis was carried out by a Webropol survey on the internet. The survey
was targeted in 2016−2018 from the Diaconia University of Applied Sciences
and the Humanist University of Applied Sciences at the graduates of sign language and speech-impaired interpreters’ degree programme. The target group
of the survey was not interpreters for the speech impaired, who have graduated with a special vocational examination. The link to the survey was sent to
76 sign language interpreters and interpreters of the speech impaired. In addition, it was sent to several interpreting companies. The survey was shared
by the Finnish Sign Language Interpreters Association and the Finnish Interpreters for the speech impaired Association. A total of 167 sign language interpreters and interpreters for the speech impaired were graduated in
2016−2018. A total of 68 interpreters responded to the survey. The respondent
group comprised 41% of the graduated interpreters.
The analytical method of the thesis was a statistically descriptive analysis. According to the results of the thesis, 72 % of graduated interpreters were employed in 2016−2018 in the field of interpreting. Nearly half (46 %) of the graduated interpreters were employed in the interpreting field 1 to 5 months after
the graduation. The first job in the interpreter field was most often 0−40 working
hours and the most common form of employment contract was a zero hour
contract.
Based on the results of the thesis it can be stated that the competition for 2017
issued by Social Insurance Institution did not affect the employment of graduates after the competition. The effects of the competition were reflected in the
quality of the employment relationship and in the satisfaction in the number of
hours worked.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyömme aiheena on vastavalmistuneiden viittomakielen tulkkien ja
puhevammaisten tulkkien työllistymisen kartoittaminen oman alan työtehtäviin
vuosina 2016, 2017 ja 2018. Oman alan työtehtäviksi tässä opinnäytetyössä
katsomme tulkkaustyötehtävät. Lisäksi teimme selvityksen vuoden 2017 kilpailutuksen jälkeen työttömiksi jääneiden tulkkien työllistymisestä.

Kartoituksemme käsittää vastavalmistuneet tulkit sekä Diakonia-ammattikorkeakoulusta että Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyömme
ei ota huomioon erikoisammattitutkinnon kautta valmistuneiden puhevammaisten tulkkien työllistymistä. Vuosina 2016−2018 tulkkeja valmistui yhteensä 167. Kyselyymme vastasi 68 henkilöä, joista vastavalmistuneita oli 67.
Vastaajajoukko kattaa 41 % valmistuneista.

Opinnäytetyömme aihe syntyi vuoden 2017 tulkkauspalveluiden kilpailutuksen
pohjalta. Halusimme selvittää, vaikuttiko vuoden 2017 kilpailutus vuonna 2018
valmistuneiden tulkkien työllistymiseen. Tulkkauspalveluiden kilpailutus tuli
voimaan 1.1.2018. Ennen opinnäytetyön toteuttamista ajatuksenamme oli,
että vastavalmistuneen tulkin on vaikeampaa päästä oman alan töihin vuoden
2017 kilpailutuksen jälkeen. Tämä oletus on tullut esille harjoitteluissamme
sekä sosiaalisessa mediassa käydyissä keskusteluissa. Nämä kuulemamme
asiat ovat tuoneet esille epävarmuutta valmistuneiden pääsemisestä töihin ja
töiden riittävyydestä tulkkien kesken. Halusimme kyselytutkimuksella selvittää,
oliko kilpailutuksella vaikutusta työllistymiseen. Vertailun vuoksi kyselymme
kattaa kahden edellisen vuoden valmistuneiden työllistymisen.

Kartoitus suoritettiin kyselytutkimuksena, ja kyselytyökaluna käytimme Webropolia. Lähetimme kyselyn valmistuneille tulkeille sähköpostitse, ja työttömiksi
jääneet tulkit saivat kyselymme linkin sosiaalisen median, Suomen viittomakielen tulkit ry:n, Suomen puhevammaisten tulkit ry:n tai tulkkausyritysten
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kautta. Teimme yhden kyselyn, joka jakautuu kahteen osaan vastaajan valitessa oman kohderyhmänsä. Kyselyn alussa keräsimme jokaiselta tulkilta samat taustatiedot.

Työmme antaa tärkeää tietoa tulkkien työllistymiseen liittyviin kysymyksiin
opiskelijoille ja tulkkikoulutuksille. Kilpailutukset ovat neljävuotisia, ja kesken
kilpailutuskausien valmistuu tulkkeja. On tärkeää tietää kilpailutuksen vaikutukset tulkkien työllistymiseen, jotta tulkkikoulutusta voidaan kehittää vastaamaan tarjolla olevien työpaikkojen määrään ja työtehtävien vaatimuksiin. Opinnäytetyömme on yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen
ammattikorkeakoulun välillä. Diakonia-ammattikorkeakoulusta opinnäytetyönohjaajana toimi tulkkauksen lehtori Ulla Niittyinperä ja työelämäohjaajana
toimi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta innovaatiopäällikkö Mikko Äärynen.
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2 VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TULKKAUSPALVELU SUOMESSA

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta. Oikeus tulkkauspalveluun on
henkilöillä, jotka tarvitsevat kuulovamman, kuulonäkövamman tai puhevamman vuoksi tulkkausta esimerkiksi työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin,
harrastuksiin tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen. (Kansaneläkelaitos. Henkilöasiakkaat. Vammaisten tulkkauspalvelu. Kuka voi saada.) Tulkkauspalvelun käyttäjillä on subjektiivinen oikeus palveluun. Tämä subjektiivinen oikeus
määräytyy perustuslakia täydentävän lain vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta perusteella (L 133/2010). Laki on toissijainen, joten tulkkauspalvelua järjestetään, jos tulkkauspalvelun käyttäjä ei saa tulkkausta minkään muun
voimassa olevan lain nojalla (L 133/2010).

Tulkkauspalvelu on käyttäjälleen maksuton, ja tulkkia voi käyttää missä tahansa elämäntilanteessa ja -tapahtumassa, esimerkiksi asiointitilanteissa, juhlissa, työssä ja opiskelussa. Tulkki kääntää kieltä ja mahdollistaa keskustelun
kaikkien osapuolten välillä. Tulkki ei ole avustaja. (Kuurojen Liitto. Viittomakielet ja viittomakieliset.)

2.1 Tulkkauspalveluiden tuottajat

Tulkkiyritykset tai yksityiset tulkkauspalvelun tuottajat ovat Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kela) tulkkauspalvelun kivijalka. Kun Kela saa tilauksen asiakkaalta, Kelan tulkkivälityskeskus etsii tilaukseen sopivimman tulkin yleensä
pätevyyden ja sijainnin mukaan. Kela kilpailuttaa tulkkauspalvelun tuottajat
neljän vuoden välein. Viimeisin kilpailutus on tehty vuonna 2017. Kela toteuttaa tulkkauspalvelun ostopalveluna. (Kansaneläkelaitos. Yhteistyökumppanit.
Vammaisten tulkkauspalvelu.)
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Tulkkauspalvelua tuotetaan yhteensä kuudella eri alueella, jotka Kansaneläkelaitos on määritellyt. Alueet ovat Uusimaa, Läntinen, Keskinen, Pohjanmaa,
Itäinen ja Pohjoinen. Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajat on jaettu
alueittain. (Kansaneläkelaitos. Vammaisten tulkkauspalvelun tuottajat.)

Suomessa yritysmuotoja on yhteensä viisi, ja ne ovat yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta
(Yritä. Yritysmuodot). Tulkkauspalvelun palveluntuottajien yritysmuodot vaihtelevat osakeyhtiöitä toiminimiin eli yksityisiin elinkeinoharjoittajiin. Tulkkauspalvelun tuottajissa on mukana myös kuntayhtymiä. Vammaisten tulkkauspalvelun vuoden 2017 kilpailutuksessa toiminimiä oli mukana 38,8 % ja osakeyhtiöitä 45,5 %. Vuoden 2010 kilpailutukseen verrattuna toiminimien määrä on
kasvanut yhteensä 9,5 %. (Huusko 2017, 38.)

Tulkkina työskentelevien ja tulkkauspalveluiden tuottajien tekemät työsopimukset ovat laadultaan erilaisia. Suomen viittomakielen tulkit ry (myöhemmin
SVT ry) on luonut yhdessä Akavan erityisalojen kanssa suositukset viittomakielen tulkkien palkka-sekä työehtoihin liittyvistä ehdoista. Suositukset määräytyvät ajalle 1.1.2019–31.3.2020. Palkkaus alalla on tunti- ja/tai kuukausikohtaista. Työsuhteen voi solmia toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena työsopimuksena. (Kieliasiantuntijat. Palkat ja palkkiot.)

2.2 Viittomakielen tulkin asiakkaat

Viittomakielentulkin asiakaskuntaan kuuluvat viittomakieliset, kuurot, kuuroutuneet ja huonokuuloiset sekä kuurosokeat. Useimmiten asiakkaat kommunikoivat viittomakielellä, mutta myös muut viittomakommunikaatiotavat, kuten
viitottu puhe, ovat yleisiä. Asiakaskunta on laaja ja käyttää monimuotoista
kommunikaatiota. Suomessa viittomakieliä on kaksi, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Viittomakielillä on alueellisia eroja. Lisäksi viittomakielentulkin asiakaskuntaan kuuluvat maahanmuuttaja-asiakkaat, jotka kommunikoivat myös viittomakielellä. Viittomakieli saattaa kuitenkin olla jokin muu
kuin suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli. Viittomakieltä käyttäviä kuuroja tai huonokuuloisia henkilöitä Suomessa on arviolta 40005000.
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Vuoden 2014 loppuun mennessä viittomakielen äidinkielekseen on ilmoittanut
500 henkilöä. (Kuurojen Liitto. Viittomakielet ja viittomakieliset. Viittomakielet.)

Kuurosokeat asiakkaat käyttävät taktiiliviittomia tai muita viittomakommunikaatiokeinoja. Kommunikointi voi esimerkiksi tapahtua viittomalla rajoittuneeseen
näkökenttään tai aakkostamalla kuurosokean henkilön kehoon. Suomessa on
arviolta 800−850 kuurosokeaa henkilöä. Kuurosokea henkilö on vaihtelevasti
sekä kuulo- että näkövammainen. (Suomen Kuurosokeat ry. Tietoa kuurosokeudesta.)

2.3 Puhevammaisten tulkin asiakkaat

Puhevammaisten tulkin asiakaskuntaan kuuluu laajasti erilaisia puhevammaisia henkilöitä. Asiakaskuntaan kuuluu lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla voi olla
esimerkiksi autisminkirjon häiriö, afasia, kehitysvamma, liikuntavamma, kielellinen erityisvaikeus tai etenevä neurologinen sairaus. Henkilöt voivat kommunikoida monella eri tavalla. Puhevammaisilla voi olla käytössään jokin puhetta
tukeva tai korvaava kommunikointimenetelmä, joista esimerkkeinä bliss-kommunikointi, aakkostaulu ja kommunikointikansio. (Papunet. Tietoa puhevammaisuudesta.)

Suomessa on arvioiltaan 65 000 henkilöä, joilla on puhe- tai kommunikaatiovaikeuksia (Papunet. Tietoa puhevammaisuudesta). Tulkkauspalvelupäätöksen saa puhevammainen henkilö, jolla on kotikunta Suomessa. Lisäksi henkilön pitää pystyä ilmaisemaan itseään tulkkauspalvelun avulla ja käytössä pitää
olla jokin toimiva kommunikointimenetelmä. (Kansaneläkelaitos. Henkilöasiakkaat. Vammaistuet. Vammaisten tulkkauspalvelu. Kuka voi saada.)

2.4 Tulkkauspalvelun käyttäjät

Vuonna 2018 tulkkauspalveluun oikeutettuja henkilöitä Suomessa oli 6212.
Heistä kuulovammaisia oli 3772, puhevammaisia 2071 ja kuulonäkövammaisia 369 (Kuvio 1). Tulkkauspalvelua käytti yhteensä 3461 henkilöä, eli 56 %
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kaikista tulkkauspalveluun oikeutetuista henkilöistä. (Kansaneläkelaitos. Tilastotietokanta Kelasto. Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja palvelun
käyttäjät.)

Tulkkauspalvelun suurin käyttäjäryhmä on kuulovammaiset. Kuulovammaisista tulkkauspalveluun oikeutetuista henkilöstä 62 %, puhevammaisista henkilöistä 41 % ja kuulonäkövammaisista henkilöistä 76 % käytti tulkkauspalvelua vuonna 2018. (Kansaneläkelaitos. Tilastotietokanta Kelasto. Vammaisten
tulkkauspalveluun oikeutetut ja palvelun käyttäjät.)

TULKKAUSPALVELUUN OIKEUTETUT
HENKILÖT VUOSINA 2016-2018
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KUVIO 1. Tulkkauspalveluun oikeutetut henkilöt vuonna 20162018 (Kansaneläkelaitos. Tilastotietokanta Kelasto. Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja palvelun käyttäjät; Kelan tilastollinen vuosikirja 2016; Kelan tilastollinen
vuosikirja 2017)
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Vuonna 2016 kuulovammaisia tulkkauspalveluun oikeutettuja oli 3639, puhevammaisia 1861 ja kuulonäkövammaisia 353 henkilöä. Vuonna 2017 kuulovammaisten määrä oli 3675, puhevammaisten 1949 ja kuulonäkövammaisten
351 henkilöä. (Kelan tilastollinen vuosikirja 2016; Kelan tilastollinen vuosikirja
2017.)
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3 KANSANELÄKELAITOS TULKKAUSPALVELUN TUOTTAJANA

Tulkkauspalvelua voi hakea henkilö, joka täyttää tulkkauspalvelun käyttäjän
ehdot. Tulkkauspalvelua saa, mikäli käyttäjällä on kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamma. Tulkkauspalvelun yhtenä vaatimuksena on myös, että käyttäjä pystyy
ilmaisemaan itseään ymmärrettävästi tulkkauspalvelun avulla sekä käyttää jotakin toimivaa kommunikaatiomenetelmää. Kommunikaatiomenetelmiä ovat
muun muassa suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli, suomen tai
ruotsin mukaan viitottu puhe, taktiiliviittominen tai kuvakommunikointi. Kelan
kautta on mahdollista saada myös puheelle tulkkausta tai kirjoitustulkkausta.
(Kansaneläkelaitos. Henkilöasiakkaat. Vammaistuet. Vammaisten tulkkauspalvelu. Kuka voi saada.)

Tulkkauspalvelun käyttäjä tilaa itse Kelasta itselleen tulkin. Mikäli käyttäjä ei
ole itse kykenevä tilaamaan tulkkia, sen voi tehdä hänen puolestaan esimerkiksi henkilökohtainen avustaja tai omainen. Tulkkauspalvelun käyttäjälle ei
ole ikärajaa. (Kansaneläkelaitos. Henkilöasiakkaat. Vammaistuet. Vammaisten tulkkauspalvelu. Tilaa tulkki.)

Tulkkauspalvelun käyttäjän on mahdollista saada käyttöönsä tulkkilista, jolloin
käyttäjä itse voi määrittää itselleen tietyt tulkit, joita hän käyttää. Tulkkilistan
käyttö on yleistä erityisesti puhevammaisten tulkkauksessa. (Kansaneläkelaitos. Henkilöasiakkaat. Vammaistuet. Vammaisten tulkkauspalvelu. Näin käytät. Tulkkilista). Tulkkauspalvelun käyttäjä saa vuodeksi 180 tuntia tulkkausta,
mikäli hän on kuulovammainen tai puhevammainen, ja 360 tuntia, mikäli hän
on kuulonäkövammainen. Tulkkaustunteja voi anoa lisää. (Kansaneläkelaitos.
Henkilöasiakkaat. Vammaisten tulkkauspalvelu.)

Viittomakielen tulkkaukseen oikeutettu henkilö voi lähitulkkauksen lisäksi
saada myös etätulkkausta, jos tilanne on siihen soveltuva. Etätulkkaus on
useimmiten lyhytkestoista tulkkausta, esimerkiksi puhelintulkkausta. Tulkkaustilanteita voivat olla esimerkiksi ajanvaraus tai viranomaisasioiden hoitaminen.
Sisällöllisesti pitkäkestoiset ja vaativat tulkkaustilanteet eivät sovi etätulkkauk-
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seen tulkkauksen laadun takaamiseksi. Etätulkkaus on asiakkaalle mahdollista älypuhelimen tai tabletin avulla. Mikäli asiakkaalla ei ole soveltuvaa laitetta, hän voi hakea sitä Kelalta. (Kansaneläkelaitos. Vammaisten tulkkauspalvelu. Etätulkkaus.)

3.1 Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kilpailuttaminen

Tulkkauspalvelu kuuluu hankintalain piiriin, ja sen vuoksi Kelan tulkkauspalvelu kilpailutetaan neljän vuoden välein. Ensimmäinen kilpailutus tehtiin
vuonna 2010, jolloin rahoitus tulkkauspalvelusta siirtyi tulkkauspalvelulain perusteella kunnilta Kelalle (Huusko 2017, 25). Ensimmäisen kilpailutuksen aikana perustettiin Turkuun Vammaisten tulkkauspalvelukeskus, jolloin keskitettiin tulkkauspalvelun käytännön toimet tiettyyn keskukseen. Keskuksen tehtävänä oli muun muassa tulkkauspalveluhakemusten käsittely, asiakkaiden,
tuottajien ja Kelan toimistojen ohjaus sekä asiakaspalautteen käsittely. Vuoden 2010 kilpailutuksessa hankinta-alueita oli yhteensä viisi, jotka olivat eteläinen, itäinen, läntinen, keskinen ja pohjoinen hankinta-alue. Kilpailutuksessa
otettiin huomioon hinta (60 %) ja laatu (40 %). (Huusko 2017, 26.)

Vuoden 2013 kilpailutuksessa muutoksena Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen siirtyi tulkkaustilausten välitys. Tällöin tulkkauspalvelun tuottaja ei
saanut enää hallinnoida tilauksia, vaan ne hoituivat Kelan välityksen kautta.
Ainoastaan opiskelutulkkaus pysyi palveluntuottajien hallussa. Vuoden 2013
kilpailutuksessa huomioon otettiin ainoastaan hinta. Etätulkkauksen tuottaminen siirtyi kokonaan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukselle. (Huusko 2017.)

Vuoden 2017 kilpailutuksessa otettiin käyttöön lähipalveluajattelu, joka tarkoittaa sitä, että tulkki pyritään löytämään asiakkaalle 100150 kilometrin säteeltä.
Hankinta-alueita lisättiin kuuteen, jotka ovat pohjoinen, itäinen, keskinen, läntinen, Uusimaa ja Pohjanmaa. 2017 kilpailutuksessa otettiin käyttöön tulkkilista, jonka avulla asiakas pystyy valitsemaan tietyt tulkit, jotka hänelle tulkkaavat. Aikaisemmin on ollut käytössä tulkkirinki puhevammaisten tulkkauksessa.
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Kilpailutuksessa otettiin huomioon hinta (50 %) ja laatu (50 %). Muita muutoksia olivat muun muassa matka-ajan korvauksen poistuminen, peruutusehtojen
muuttuminen ja tulkin työalueen rajaaminen. (Huusko 2017, 30−32.)

3.2 Tulkkauspalvelun kilpailutuksen nykytilanne

Viimeisin kilpailutus astui voimaan 1.1.2018. Useat tulkkauspalvelua tuottavat
yritykset jättivät markkinaoikeuteen kanteluita, jotka koskivat Kelan vammaisten tulkkauspalvelujen kilpailutuksen ehtoja ja käytänteitä. (Markkinaoikeus.
Hankinta-asiat. MAO:483/18) Kanteita jätettiin yhteensä 19 ja tämä kertoo selvästi tyytymättömyydestä viimeiseen kilpailutukseen (Kilpeläinen 2018).

Tulkkauspalveluiden tuottajat ovat perustelleet näkemyksiään muun muassa
seuraavasti. Kela on alimitoittanut hankittavien palveluiden määrän. Sopimusluonnoksessa oleva lisähankintoja koskeva sopimusehto on otettu hankintaan
mukaan keinotekoisesti, jotta hankintayksikkö voisi kesken sopimuskauden lisätä tulkkausresurssejaan ilman kilpailutusta. (Markkinaoikeus. Hankintaasiat. MAO:483/18.) Lisäksi tarjouspyynnössä ei ole riittävästi otettu huomioon
hankintasäännösten ja vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetussa
laissa mainittuja asiakkaiden yksilöllisiä tai erityistarpeita (Markkinaoikeus.
Hankinta-asiat. MAO:483/18). Lisäksi tulkkauspalveluja tuottavat yritykset eivät olleet tyytyväisiä Kelan vaatimukseen nimetä käytettävissä olevat tulkit jo
tarjousta jätettäessä. Tämä menettelytapa ei huomioi rekrytointimahdollisuuksia myöhemmässä vaiheessa kilpailutuskautta. (Markkinaoikeus. Hankintaasiat. MAO:483/18.)

Yle uutisoi huhtikuussa 2018 kuuden henkilön tehneen rikosilmoituksen Kelan
vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kilpailutuksesta. Rikosilmoituksien
tarkoituksena oli saada kannanotto poliisilta Kelan toimiin. (Kilpeläinen 2018.)

Lokakuussa 2018 Kela tiedotti Markkinaoikeuden kumonneen Kelan aiemmin
tekemät hankintapäätökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Markkinaoikeus katsoi Kelan tehneen hankintapäätökset moitteettomasti yhtä asiaa
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lukuun ottamatta. Markkinaoikeus katsoi Kelan menetelleen väärin asettaessaan tarjottavien tulkkien laatupisteiden saamisen nimettyjen tulkkien perusteella tarjousta jätettäessä. (Kansaneläkelaitos. Tietoa Kelasta. Ajankohtaista.
Lehdistötiedotteet.)

Marraskuussa 2018 Kela ilmoitti hakevansa korkeimmalta hallinto-oikeudelta
valituslupaa Markkinaoikeuden päätökseen. Kelan päätös hakea valituslupaa
perustuu näkemykseen, jonka mukaan tulkkauspalvelua tarjoavien yritysten
laatupisteiden edellytyksenä pidettyä tulkkien nimeämistä tarjousta jätettäessä
ei tule pitää vääränlaisena menettelynä. Kelan oman näkemyksen mukaan se
toimi oikein ja varmisti menettelyllään asiakkaiden saaman palvelun laadun ja
jatkuvuuden. (Kansaneläkelaitos. Henkilöasiakkaat. Vammaistuet. Vammaisten tulkkauspalvelu. Ajankohtaista.)

Vaikka vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden kilpailutus ja Kelan tapa
tuottaa tulkkauspalvelua ovat saaneet paljon kritiikkiä, ei palvelun tuottaminen
muun tahon kuin Kelan kautta ole lain puitteissa toistaiseksi mahdollista. Laki
vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (L 133/2010), tarkemmin lain toinen pykälä, edellyttää Kelan tuottamaan palvelua. Jotta tulkkauspalvelut voitaisiin siirtää esimerkiksi kuntien järjestettäväksi, olisi lainsäädäntöön tehtävä
muutoksia. (L 133/2010.)

3.3 Tulkkauspalveluiden tuottaminen tulevaisuudessa

Kelalla on erilaisia näkemyksiä vammaisten tulkkauspalvelun tuottamisesta tulevaisuudessa. Näistä vahvimmin esille on tullut rekisteröitymismenettely, joka
on tarkoituksena ottaa käyttöön vuoteen 2021 mennessä. (Rissanen 2019.)
Myös Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on sitä mieltä, että rekisteröitymismenettelyyn pitäisi siirtyä esimerkiksi tulkki, taksi- ja kuntoutuspalveluissa sekä erityisryhmien asumispalveluissa. Rekisteröitymismenettely lisäisi asiakkaan
mahdollisuuksia vaikuttaa palveluntarjoajan valitsemiseen. Aaltonen näkee
tärkeänä kirjata seuraavan hallituksen tehtäväksi rekisteröitymismenettelyn toteuttaminen. (Leukumaavaara 2019.)
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Viittomakielialan tulkkauspalveluiden tuottajat ry (TUPA) on aloittanut Tulkkauksen tulevaisuus 2020 -hankkeen. Hanke alkoi keväällä 2018, ja se sisälsi
suunnitelmia vuodelle 2019. Helmikuun 2019 lopussa tuli ilmi Kelan halu poistaa tulkkauspalveluiden kilpailutus hankintalain piiristä. Halu poistaa kilpailutusmenettely perustuu Kelan saamaan julkiseen ja juridiseen kritiikkiin. (Rissanen 2019.) Yksi suurimmista julkisista kannanotoista Kelan toimia vastaan
oli Ei myytävänä! -kansalaisaloite. Myös Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen näkee
kansalaisaloitteen hyödyllisenä ja jopa mahdollisena pakotteena muutoksen
käynnistymiselle. (Leukumaavaara 2019.)

Rekisteröitymismenettelyn periaatteena on, että Kela antaa ostettavalle palvelulle hinnan. Tällöin jokainen palveluntuottaja, myös yksittäinen toiminimi, voi
rekisteröityä halukkaaksi tuottamaan palvelua Kelan määrittämällä hinnalla.
Tulkkausalan toimijat näkevät rekisteröitymismenettelyssä sekä haasteita että
mahdollisuuksia. Suurimpina haasteina nähdään erityisesti palvelun oikean
hinnan määrittäminen. On löydettävä hinta, jolla saadaan palveluntuottajia riittävästi kiinnostumaan palvelun tuottamisesta, mutta asetetun hinnan on kuitenkin pysyttävä määritettyjen kulujen rajoissa. Haasteena nähdään palveluiden tuotteistaminen, palveluntuottajien laadun kehittämisen kannustimet sekä
matkakustannusten huomioiminen. (Rissanen 2019.)

Mahdollisen rekisteröitymismenettelyn myötä tulkkauspalvelulle asetettavan
hinnan määrittäminen sekä palveluntuottajalle että sen maksajalle sopivaksi
on hankalaa. Palvelun liian alhainen hinta johtaa todennäköisesti tuotetun palvelun laadun laskemiseen ja liian korkea hinta kulujen merkittävään nousuun.
Palvelun hinnoittelu vain yhden hinnan mukaan ei tukisi eri tulkkaustilausten
vaatimustasoja. Yhdellä tuotetun palvelun hinnalla vaativan tason tulkkauksesta saisi saman hinnan kuin perustason tulkkauksesta. Lisäksi yhdellä tulkkauspalvelun hinnalla poistuisi nykyinen kilpailutusjärjestys, jonka vuoksi
kaikki palveluntuottajat olisivat Kelan rekisterissä, josta asiakas saisi itse valita, kenen palveluja käyttää. Nykyisessä järjestelmässä tuotetun palvelun hinnan ja laadun yhdistelmä on asettanut yksittäisille tulkkauspalveluntuottajille
vertailuluvut. Vertailulukujen perusteella Kela on asettanut palveluntuottajat
keskenään järjestykseen, jonka pohjalta tulkkaustilauksia on välitetty palveluntuottajille. (Rissanen 2019.)
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Viimeisimmän tulkkauspalveluiden hankinnan periaatteet vähentävät tulkkien
ja palveluntuottajien tarvetta lisä- ja täydennyskouluttaa itseään ja työntekijöitään, koska ei olla varmoja koulutuksen tarpeesta seuraavalla hankintakaudella. Lisäksi hankitun lisäkoulutuksen käyttöönoton ajankohtaa ei voida varmaksi tietää, koska Kela nykyisessä hankinnassaan rajoitti yhden tulkin tuotettavien tuotteiden määrää. Esimerkiksi yksittäisen tulkin viittomakielentulkkauksen, puhevammaisten tulkkauksen ja kirjoitustulkkauksen pätevyyksistä
oli valittava käyttöön nykyisen hankintakauden ajaksi vain kaksi. Rekisteröitymismenettelyn myötä hankintakaudet ja riskit lisä- ja täydennyskoulutuksien
aiheuttamista taloudellisista menetyksistä poistuisivat. Alan kehityksen kannalta on tärkeää, että jokainen lisä- ja täydennyskoulutus nähdään mahdollisuutena. (Rissanen 2019.)

Palveluntuottajien keskuudessa on keskusteltu rekisteröitymismenettelyn tuomasta asiakkaan valinnanvapaudesta liittyen tulkkaustilaukseen välitettävään
tulkkiin. Mikäli asiakas saa valita tulkin itse, esimerkiksi urapolku-ajattelu tulkkausalalla tulee mahdollisemmaksi paremmin kuin nykytilanteessa. Tällöin
tulkki tai palveluntuottaja pystyy kohdentamaan koulutusta tietyn asiakkaan
tarpeiden mukaan, esimerkiksi opiskelutulkkauksessa. (Rissanen 2019.)

Palvelusetelimallien ei nähdä olevan tulkkausalan tulevaisuutta. Palvelusetelimallissa asiakas saisi käyttöönsä rajallisen määrän rahaa vastaavia palveluseteleitä, joilla ostaa tulkkauspalvelua suoraan palveluntuottajalta. Menettely
olisi huono, koska asiakkaalla olisi käytössä tietty summa, jolla hän saisi eri
palveluntuottajilta eri määrän tulkkauspalvelua johtuen palvelun hinnasta.
Asiakas saattaisi joutua maksamaan palvelusta osan itse, jolloin laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (L 133/2010) ei toteudu. Laki määrää, että
tulkkauspalvelun on oltava käyttäjälleen ilmaista. (Rissanen 2019.)

Tällä hetkellä Kela selvittää mahdollisuutta rekisteröitymismenettelyn kokeilulle. Kelan hankintojen uudistamista koskevassa seminaarissa 27.2.2019 Kelan tavoitteena on saada seuraavaan hallitusohjelmaan lakimuutos käsittelyyn,
koska rekisteröitymismenettelyyn siirtyminen edellyttää muutosta lakiin Kelan
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005). (Alhgren 2019.)
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Rekisteröitymismenettelyn tavoitteena ovat Kelan mukaan muun muassa asiakkaan valintamahdollisuuksien parantaminen ja kuntoutuspalveluiden hankintojen keventäminen. Rekisteröitymismenettelyn myötä palveluntuottajalla
olisi joustava mahdollisuus päästä rekisteriin silloin kun palveluntuottajalle itselleen sopii. Sopimuskausista tulisi toistaiseksi voimassaolevia. Tämän
myötä asiakassuhde asiakkaan ja palveluntuottajan sekä suhde Kelan ja palveluntuottajan välillä pidentyisi. Lisäksi asiakkaan mahdollisuudet antaa palautetta saamastaan palvelusta paranisivat. (Alhgren 2019.)
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4 TULKKIKOULUTUS SUOMALAISISSA AMMATTIKORKEAKOULUISSA

Tulkkikoulutusta järjestetään Suomessa kahdessa eri ammattikorkeakoulussa. Tutkintonimike on Tulkki (AMK). Eri oppilaitoksista ja koulutussuuntauksista riippuen tulkit voivat erikoistua puhuttujen kielien asioimistulkkaukseen,
viittomakielen tulkkaukseen tai puhevammaisten tulkkaukseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestää tulkkikoulutusta Turussa ja Helsingissä ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Helsingissä ja Kuopiossa. Molemmat ammattikorkeakoulut järjestävät tulkkikoulutusta päiväopetuksen lisäksi vaihtelevasti
myös monimuotototeutuksena. (Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkki (AMK),
viittomakieli ja tulkkaus; Humanistinen ammattikorkeakoulu. Opiskelijaksi.
Tulkki (AMK).)

TAULUKKO 1. Viittomakielentulkkikoulutuksen historia (Nikoskinen 2010, 26)
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Diakonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma on vastannut muuttuneeseen tulkkien koulutustarpeeseen edelläkävijänä muun muassa sillä, että se
on aloittanut puhevammaisten tulkkien koulutuksen vuonna 2011. Diakoniaammattikorkeakoulun opetussuunnitelma vuonna 2019 keskittyy yhä enemmän opiskelijoiden valmiuksiin yrittäjinä sekä järjestö- ja hanketoiminnassa.
Tulkkausala on murroksessa, ja tulevaisuudessa tulkin työnkuva tulee olemaan varsin erilainen, ja se vastaa yhä enemmän asiakkaiden tarpeisiin laajana kommunikaation osaajana. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, sitä pyritään tekemään Diakonia-ammattikorkeakoulussa yhdessä opiskelijoiden, asiakkaiden ja työelämän toimijoiden kanssa jatkuvasti. Diakoniaammattikorkeakoulun tarkoitus on parantaa opiskelijoiden osaamista yhä laadukkaammaksi ja työelämän tarpeisiin vastaaviksi, jotta työllistymismahdollisuudet olisivat mahdollisimman korkealla. (Ulla Niittyinperä, henkilökohtainen
tiedonanto 25.3.2019.)

Humanistinen ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön uuden opetussuunnitelman vuonna 2018. Humanistisesta ammattikorkeakoulusta valmistuu tutkintonimikkeellä Tulkki (AMK) tulkkeja kahdella profiililla. Profiilin 1 tulkit ovat viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijoita, jotka toimivat tulkkina
viittomakielisille asiakkaille. Profiilin 2 tulkit ovat multimodaalisen vuorovaikutuksen sekä tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen asiantuntijoita. Profiilin 2 tulkit toimivat tulkkeina puhevammaisille asiakkaille. Molempien profiilien tulkit voivat vapaasti valittavien opintojen tuomien mahdollisuuksien mukaan erikoistua myös muihin asiakasryhmiin ja asiantuntijatehtäviin. Humanistinen ammattikorkeakoulu pyrkii yrittäjyysopintojensa kautta takaamaan valmistuville tulkeille välineitä oman osaamisensa tunnistamiseen, tuotteistamiseen ja itsensä työllistämiseen. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018.)

Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestää tulkkikoulutusta niin, että opiskelijalla on mahdollisuus syventää ja yksilöidä ammattitaitoaan koko opintojensa
ajan, sekä tutkimus- ja kehittämistyön kautta arvioida ja kehittää omia toimintamallejaan työelämässä. Humak kouluttaa myös kuuroja viittomakielentulkkeja. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018.)
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Humakissa tulkkiopiskelijan tulee suorittaa kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja 30 opintopistettä. Humakin OPS vastaa näiden opintojen kautta
tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin, muun muassa maahanmuuttaja-asiakkaiden suhteen. Humakin opiskelija voi suorittaa opinnot kerralla tai kerryttäen
niitä koko opintojensa ajan. Myös esimerkiksi opinnäytetyön voi yhdistää
osaksi kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018.)

4.1 Viittomakielen tulkin koulutus

Viittomakielentulkin koulutus on ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike
on Tulkki (AMK). Tulkkikoulutusta järjestävät Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diak ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Koulutusta järjestetään Turussa, Helsingissä ja Kuopiossa (Suomen viittomakielen tulkit ry. Viittomakielen tulkit. Koulutus.) Viittomakielen tulkkien koulutus on alkanut vuonna 1978
Kuurojen Liiton järjestämä lyhytkoulutuksena. Ammattikorkeakoulutasoikseksi
koulutus muuttui vuonna 1998. Tuolloin koulutus kesti 140 opintoviikkoa. Nykyään koulutuksen kesto on yleensä 4 vuotta eli 240 opintopistettä molemmissa oppilaitoksissa. (Nikoskinen 2010, 26.)

Koulutuksesta valmistunut voi toimia tulkkina eri palveluntuottajien palveluksessa ja itsenäisenä yrittäjänä tai erilaisissa ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä.
Syventävien opintojen myötä tulkki voi toimia myös kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkina. (Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakeminen. Koulutukset.
Tulkki (AMK).) Tulkkikoulutukseen hakeutuvalta odotetaan hyvää yleissivistystä, kiinnostusta monikulttuurisuutta ja kielivähemmistöjä kohtaan. Opiskelija
rakentaa itselleen toimintatavat, joiden avulla hän pystyy työskentelemään
kulttuurien ja kielien välissä. Koulutus antaa edellytykset viittomakielisen vähemmistön ja suomenkielisen enemmistön kielelliselle tuntemukselle. (Suomen viittomakielentulkit ry. Viittomakielen tulkit. Koulutus.)
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4.2 Puhevammaisten tulkin koulutus

Puhevammaisten tulkiksi voi kouluttautua erikoisammattitutkinnon kautta, Diakonia-ammattikorkeakoulussa sekä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.
Erikoisammattitutkintoa toteutetaan Jyväskylän koulutusyhtymä Gradiassa
sekä ammattiopisto Liviassa Kaarinassa. (Suomen puhevammaisten tulkit.
Puhevammaisten tulkki. Koulutus; Gradia. Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto; Livia. Tutkinto. Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto.)

Ajatus puhevammaisten tulkin koulutuksesta lähti kahdelta erityispuheterapeutilta Tuula Pullilta ja Pirkko Jääskeläiseltä, jotka toimivat tällöin AAC -ohjaajan työtehtävissä. He olivat yhteydessä Opetushallitukseen, mutta koulutustarpeeseen ei kuitenkaan heti tartuttu. Puhevammaisten tulkkauksen tulessa lakimääräiseksi Suomen perustuslaissa (L 11.6.1999/731), Opetushallitus alkoi työstää koulutukseen tutkintovaatimuksia. Ensimmäinen puhevammaisten erikoisammattitutkintoon pohjautuva tulkkikoulutus alkoi Kuopiossa
vuonna 2001. Tämä koulutus oli erikoisammattitutkintoon valmistava ja ammattinimikkeenä valmistuessa oli puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijä.
(Saarinen 2009, 74−75.)

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen Diakonia-ammattikorkeakoulussa
tehtiin uusi opetussuunnitelma vuonna 2011, jolloin tutkintoon lisättiin mahdollisuus erikoistua puhevammaisten tulkiksi. Ensimmäiset puhevammaisten tulkit Tulkki (AMK) nimekkeellä valmistuivat vuonna 2015. Puhevammaisten tulkin tutkintoon lisättiin myös pedagogiset opinnot, johon kuuluu tukiviittomien ja
kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjaamista. Pedagogiset opinnot antavat

pätevyyden

toimia

kommunikaatio-ohjaajana.

Koulutus

kestää

yleensä neljä vuotta ja niiden laajuus on 240 opintopistettä. (Mäki 2014.) Humanistisessa ammattikorkeakoulussa puhevammaisten tulkiksi on voinut opiskella vuodesta 2016 lähtien (Johansson 2017). Koulutuksesta valmistunut voi
työskennellä tulkkausalan yrittäjänä tai työntekijänä yrityksessä. Puhevammaisten tulkki voi toimia kommunikaatio-ohjaajana sekä asiantuntijatehtävissä
erilaisissa alaan liittyvissä hankkeissa. (Suomen puhevammaisten tulkit. Puhevammaisten tulkki.)
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5 VASTAVALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN SUOMESSA

Työllisyysaste ja työllistyminen ovat olennaisia asioita hyvinvointiyhteiskunnan
säilymiseksi (Elinkeinoelämän keskusliitto. Talous. Työllisyys). Työllisyysaste
Suomessa on kokenut vaihteluita 2010-luvulla. Vielä vuonna 2014 työttömyysaste oli 8,7 prosenttia (Tilastokeskus. Tilastot. Työmarkkinat. Työvoimatutkimus. 2014) kun vastaava luku joulukuussa 2018 oli 5,4 prosenttia. Luku on
pienempi kuin vuoden 2017 työttömyysaste (Findikaattori. Työttömyysaste).
Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste tarkoittaa työttömien osuutta saman
ikäisten työvoimasta. Työvoimaksi lasketaan kaikki 1564 -vuotiaat. Tällä hetkellä havaittavissa on työllisyysasteen lasku. (Findikaattori. Työttömyysaste.)
Suomen työvoimassa on vuodesta 2010 lähtien tapahtunut suuria määrällisiä
muutoksia. Työmarkkinoilta siirtyy pois enemmän työntekijöitä, mitä työmarkkinoille on tulossa lisää. (Findikaattori. Työllisyysaste.)

Työllistymiseen liittyy kuitenkin aina esteitä ja edellytyksiä. Työllistymisen esteisiin ja edellytyksiin ajatellaan olevan monia erinäkökulmia. Jotkut henkilöt
pitävät työttömyyden esteenä työhaluttomuutta ja henkilön omaa laiskuutta,
vääränlaista koulutusta, yrittäjien vähäistä määrää, liian korkeaa palkkatasoa
tai Suomen harjoittamaa vääränlaista työvoimapolitiikkaa. Työelämän kannalta olennaista on kuitenkin työvoiman kysynnän ja tarjonnan välinen suhde.
Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino tarkoittaa, ettei työtä riitä kaikille halukkaille. Työttömyyden syyt ovat kuitenkin monimuotisia eikä niille löydy yksittäisiä vastauksia. (Suominen 2015.)

Työllistymisen vaatimuksina katsotaan olevan muun muassa työttömän oma
halu työllistyä. Lisäksi työttömän asuttamalta alueelta täytyy löytyä työtä tarjoava työnantaja ja, jotta tämä toteutuisi, työnantajalla täytyy olla tietty määrä
rahaa työttömän palkkaamiseen. Työllistymiseen liittyy myös muitakin tekijöitä
työpaikan laadusta riippuen. (Suominen 2015, 28.)
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5.1 Korkeasti koulutettujen työllistyminen valmistumisen jälkeen

Inhimillisellä pääomalla on merkitystä koulutuksessa ja myöhemmin yksilön
työllistymisessä. Yksilön näkökulmasta koulutuksen määrän ja pituuden lisäksi
koulutuksen kannattavuuteen vaikuttavat myös koulutuksen ala, laji ja laatu.
Koulutuksesta valmistunut saa eri määrän taitoja ja voimavaroja, joita arvostetaan eri tavalla työmarkkinoilla ja työelämässä. Samaa koulutusta käyneet
opiskelijat ovat opintojen päätyttyä inhimillisen pääoman suhteen erilaisia. Taitojen määrällä ja laadulla on selvä yhteys tuottavuuteen, jolla on suora yhteys
erilaisiin palkkioihin ja niiden suuruuksiin. (Kanervo 2006, 22.)

On maailmanlaajuisesti hyvinkin yleistä, että opiskeluaikana opiskelija yhdistää opinnot ja työelämän. Ennen valmistumistaan opiskelija on saattanut työskennellä opiskelemallaan alalla jo pitkään, ja toisaalta pitkästä työurasta saatetaan lisäkoulutuksen tarpeessa siirtyä asteittain opiskelujen pariin. Selkeää
rajaa työ- ja opiskeluelämän välille on toisinaan vaikeaa asettaa. (Kanervo
2006, 25.) Omien kokemustemme perusteella viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opiskelijalla ei ole mahdollisuutta tehdä tulkkausalan työtehtäviä opintojen aikana. Kela ei hyväksy opiskelijoita tekemään tulkkausta palvelun laadun takaamiseksi. Opiskelija on oikeutettu tekemään tulkkausta vain
harjoittelutilanteessa, ohjauksen alaisena. Opiskelija ei saa tekemästään harjoittelusta palkkaa. Tämä ajaa tulkkiopiskelijat mielestämme eriarvoiseen asemaan esimerkiksi sairaanhoitaja- tai tradenomiopiskelijoihin verrattuna.

Koulutuksen tuottoasteita tarkasteltaessa nostetaan toisinaan esiin koulutuksen ja saadun työn välinen yhteensopivuus. Tutkimuksissa on todettu, että
koulutustason ja työn vaativuuden eroavaisuudet johtavat suoraan eritasoisiin
ansioihin. Ylikoulutus tiettyyn työtehtävään ei yleisesti tarkasteltuna tuo lisäansiota, ja tällöin voidaan katsoa koulutuksen olleen kannattamatonta tiettyyn
pisteeseen asti. (Kanervo 2006, 27.)

Korkeakoulutuksen hyötyjen ei kuitenkaan katsota rajoittuvan selkeästi vain
ansioihin. Korkeakoulutuksen katsotaan antavan vakaamman työuran valmistumisen jälkeen ja vähentävän myöhempää työttömyyden riskiä. Korkeasti

27
koulutettujen katsotaan yleisesti pärjäävän paremmin työmarkkinoilla kuin matalammin koulutetut henkilöt. Korkeakoulutuksen kannattavuus on näin selkeästi korkeammalla yksilön näkökulmasta, kunhan valmistuneen ura pääsee alkuun. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, milloin valmistunut siirtyy opintojen jälkeen työelämään. Talous- ja työmarkkinatilanne vaikuttavat työttömyyden riskiin. Työpaikkojen tarjonnan ollessa liian pientä suhteessa kysyntään, joutuvat
korkeasti koulutetut ottamaan vastaan koulutustasoaan matalampaa työtä.
Tämä johtaa luonnollisesti pienempiin ansioihin ja mahdollisesti keikka- ja pätkätöihin, vaikka omaa koulutusta vastaava työ löytyisi. Myös nämä seikat vaikuttavat olennaisesti yksilön näkökulmaan koulutuksen kannattavuudesta.
(Kanervo 2006, 28.)

5.2 Nuorten työllistyminen Suomessa

Nuorison työttömyysaste oli Suomessa vuonna 2018 9,3 prosenttia. Työttömyysaste oli pienempi mitä vuotta aiemmin 2017. Nuoriksi katsotaan nuorison
työttömyysastetta mitatessa 1524-vuotiaat. (Tilastokeskus. Tilastot. Työmarkkinat. Työvoimatutkimus. 2018.) Nuorten työttömyys on vaihdellut vuosikymmenten aikana. Työttömyysastetta on muuttanut opiskelijoiden lisääntynyt
määrä sekä heidän työssänsä käynti opiskelujen ohessa. Työssä käyvät opiskelijat lasketaan kuitenkin tilastoissa työssä käyviksi. (Tilastokeskus. Artikkelit.
Työvoiman kasvu hiipuu lamaan.)

Ikäryhmänä nuorilla on eniten kokemuksia työttömyydestä. Nuorten työttömyysaste on yleensä korkeampi kuin aikuisten ja tätä voidaan selittää nuorten
liikkuvuudella työmarkkinoilla. Nuoret vaihtavat useammin työpaikkaansa, hakeutuvat uudelleen kouluttautumaan ja nuorille yleisiä työsopimuksia ovat
määräaikaiset työsopimukset. Toisena syynä on suuret kausivaihtelut. Oppilaitoksista valmistutaan yleensä samaan aikaan, jolloin tiettyinä aikakausina
työnhakijoita on enemmän. Nuorten työttömyys on yleensä kuitenkin lyhyt aikaisempaa kuin aikuisten. (Hämäläinen ja Tuomala 2013.)
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Tärkeä vastavalmistuneiden työllistymiseen vaikuttava tekijä on talouskasvu.
Työttömyyden kokemuksilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia nuoren tai vastavalmistuneen elämässä. Nuori ei saa arvokkaita työelämäkokemuksia eikä
kontakteja työttömänä. Lisäksi pitkittynyt työttömyys heikentää opittua osaamista, joka jää ottamatta käyttöön työttömänä. (Hämäläinen ja Tuomala 2013.)

Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan vastavalmistuneiden työllistyminen
on parantunut. Ammattikorkeakoulututkinnon sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 86 % työllistyi vuoden sisään valmistumisestaan
vuonna 2017. Naisten ja miesten välisiä suuria eroja työllistymisessä ei ollut
nähtävissä. (Tilastokeskus. Tilastot. Koulutus. Sijoittuminen koulutuksen jälkeen. 2017.)
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6 OPINNÄYTETYÖN KUVAUS JA MENETELMÄT

Opinnäytetyömme ensisijaisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää vastavalmistuneiden tulkkien työllistyminen valmistumisen jälkeen. Halusimme selvittää, miten nopeasti ja millaisiin työsuhteisiin vastavalmistuneet viittomakielen
ja puhevammaisten tulkit ovat työllistyneet valmistumisensa jälkeen.

Toisena tutkimuskysymyksenämme oli kilpailutuksen 2017 voimaantulon jälkeen valmistuneiden tulkkien työllistymisen vertaaminen aiempien vuosien
2016 ja 2017 valmistuneiden työllistymiseen. Ennen kyselyn (Liite 4) tekemistä
hypoteesina oli, että vuonna 2018 valmistuneet saisivat huonommin töitä kilpailutuksen ehtojen takia kuin aiemmin valmistuneet. Hypoteesi on perusteltu
väite. Väite sisältää tutkimusongelmaa koskevan, joko ennakoivan selityksen
tai ratkaisun mahdollisesta asioiden välisistä yhteyksistä, eroista ja syistä.
(Vilkka 2007, 18.)

Valitsimme opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi sähköisen kyselyn, koska se
vastasi tarpeitamme parhaiten erityisesti ajankäytön näkökulmasta. Lisäksi
saimme otannaksi merkittävästi suuremman joukon vastaajia sähköisen kyselyn avulla kuin esimerkiksi haastattelumenetelmällä. Meillä ei olisi ollut aikaa
haastatella vastaajia kasvotusten. Sähköinen kyselyalusta myös dokumentoi
vastaukset helposti löydettävään ja vertailtavaan muotoon. Sähköinen kysely
on parhaiten anonymiteetin säilyttävä tutkimusmenetelmä, koska annamme
vastaajalle mahdollisuuden vastata ilman henkilötietoja.

6.1

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet

Toivomme, että kaikki kyselyyn vastanneet henkilöt vastasivat kysymyksiin rehellisesti. Kysymyksiä ei oltu aseteltu johdattelevasti tai sellaisiksi, että ne
edistäisivät haluttuja tuloksia. Kyselymme oli neutraali ja vastausvaihtoehdot
oli asetettu niin, että jokainen vastaaja pystyi täyttämään jokaisen kyselyn kohdan oman tilanteensa mukaan.
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Vastauksia analysoidessamme otimme huomioon jokaisen vastauksen ja tilastoimme ne. Pyrimme saamaan tarpeeksi suuren vastaajajoukon, jotta aineisto edustaisi mahdollisimman suurta osaa kohdejoukosta. Tavoitteenamme
oli saada kyselyymme 100 vastaajaa. Yhteensä 167 viittomakielen ja puhevammaisten tulkkia valmistui vuosina 2016−2018. Valmistuneiden nimiä oppilaitoksilta saimme 145. Puuttuvat nimet selittyvät todennäköisesti sillä, että
kaikki valmistuneet eivät ole halunneet antaa lupaa nimensä julkaisemiseen.
Henkilökohtaisesti tavoitimme sähköpostitse 62 valmistunutta ja lisäksi Facebookin kautta tavoitimme 44 vastaajaa. Tavoittamatta jäi 39 valmistunutta.
Mielestämme tavoitimme valmistuneita henkilökohtaisen sähköpostin tai Facebookin kautta suhteellisen kattavasti. Tavoittamiemme työttömiksi jääneiden
tulkkien määrästä emme voi olla varmoja, koska emme ottaneet heihin henkilökohtaisesti yhteyttä. Vaikka selvitimme suuren määrän mahdollisten vastaajiemme henkilöllisyyksistä, vastaajien anonymiteetin säilyttäminen on etusijalla
vastausten analysoinnissa ja tilastojen julkaisemisessa. Vastausten analysoinnissa emme tuo esille yksityiskohtia, joista vastaajan henkilöllisyys olisi selvitettävissä.

Koemme, että opinnäytetyömme on ajankohtainen vuoden 2017 kilpailutuksen
vuoksi. Kilpailutus on puhuttanut tulkkausalaa, tulkkeja sekä opiskelijoita.
Myös Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kommentoi, ettei ihmisten palveluiden kilpailutus toimi (Leukumaavaara 2019). Viimeisin vuoden 2017 kilpailutus vaikuttaa erityisesti opiskelijoiden valmistumiseen ajallaan, koska harjoittelupaikkoja on ollut vaikea saada. On myös tärkeää tuoda julki työttömiksi jääneiden
tulkkien uudelleen työllistyminen sekä mahdollinen työttömyys. Koemme, että
tutkimustulokset ovat tärkeitä Kelalle ja oppilaitoksille.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten laajasti kilpailutus 2017 vaikutti
vastavalmistuneiden tulkkien työllistymiseen valmistumisen jälkeen. Oletuksena ennen kyselyn toteuttamista oli, että tulkkausalalle on valmistumisen jälkeen entistä vaikeampaa päästä töihin kilpailutuksen voimaantulon jälkeen.
Tämä yleinen pelko tuli vahvasti ilmi opiskelijoiden keskuudessa juuri ennen
kilpailutuksen voimaantuloa sekä välittömästi sen jälkeen. Kyselymme vastaa
tähän kysymykseen tilastojen kautta. Valitsimme vastaajiksi ennen kilpailutusta sekä sen jälkeen valmistuneita tulkkeja, jotta pystymme vertailemaan
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vastaajien tilanteita. Vertaamalla vuoden 2018 valmistuneiden tulkkien vastauksia esimerkiksi vuoden 2016 valmistuneiden tulkkien vastauksiin saamme
vertailuarvoja tutkimuskysymyksemme analysoimiseksi.

Kyselymme toisen osan tarkoitus oli selvittää, mihin kilpailutuksen 2017 jälkeen työttömiksi jääneet tulkit työllistyivät. Tarkoitus oli selvittää myös, miten
nopeasti tulkit ovat mahdollisesti päässeet takaisin tulkkausalalle organisaatioiden uudelleenjärjestäytymisen ja rekrytointien vuoksi. Työelämästä ja harjoittelujen kautta saatujen tietojen perusteella oli oletettavaa, että iso osa tulkeista jäi työttömiksi kilpailutuksen vuoksi. Halusimme tarkasti selvittää, moniko tulkki jäi työttömäksi tulkkausalalta, ja miten he työllistyivät tämän jälkeen.
Tiedostimme kyselylomaketta tehdessämme olevan mahdollista, että joku
vastaajista kuuluu molempiin kohderyhmiimme. Ohjasimme nämä vastaajat
vastaamaan ensisijaisesti vastavalmistuneiden kyselyyn.

Tiesimme jo ennen kyselyn tekoa, että nämä työttömäksi jääneet tulkit ovat
hankalammin tavoitettavissa kuin vastavalmistuneet tulkit. Tiesimme saavamme valmistuneiden nimet oppilaitoksilta, jolloin heidän yhteystietonsa oli
helpompi selvittää. Tiesimme myös, että useimmiten yksilöity kyselykutsu on
tehokkaampi kuin yleisessä jaossa oleva kyselykutsu. Tietomme perustuu
omaan ajatukseemme kyselyihin vastaamisesta, ja tutkimuksen edetessä
olemme huomanneet niin käyneen myös tekemämme kyselyn kohdalla. Emme
tavoittaneet kyselymme toiseen osaan riittävästi kilpailutuksen jälkeen työttömiksi jääneitä tulkkeja. Vähäisen vastausten määrän perusteella on mahdotonta tehdä kattavia yleistyksiä kilpailutuksen vaikutuksista työllistymiseen.

6.2 Kyselyalustan valinta

Toteutimme kyselymme sähköisenä Webropol-kyselynä. Kysely oli auki
20.1.2019–18.2.2019. Valitsimme Webropolin kyselytutkimustyökaluksemme
opinnäytetyömme ohjaavan lehtorin suosituksesta sekä tarkastelemiemme
aiempien vastaavien tutkimusten toteuttamisen perusteella. Mielestämme
Webropol oli paras valinta järjestelmän tekemien tilastojen sekä kaavioiden ja

32
yhteenvetojen vuoksi, koska ne auttavat meitä opinnäytetyön tekijöinä vastausten myöhemmässä analysoinnissa ja raportoinnissa. Lisäksi tiesimme kyselymme tulevasta porrastetusta rakenteesta ja Webropol-järjestelmän mahdollisuuksista toteuttaa suunnittelemamme kysely.

Kyselyn toteuttamista varten haimme tutkimusluvat Diakonia-ammattikorkeakoululta (Liite 1) sekä Humanistiselta ammattikorkeakoululta (Liite 2). Näiltä
oppilaitoksilta saimme vuosina 2016–2018 vastavalmistuneiden tulkkien nimet. Vuoden 2018 alussa voimaantulleen henkilötietosuojalain vuoksi teimme
Humanistiselle ammattikorkeakoululle tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen (Liite 3).

6.3 Kyselyn tekeminen

Kyselymme on kaksiosainen. Kohderyhmiä rajatessamme päädyimme kahteen eri kohderyhmään, jotka rajasimme tarkkaan välttääksemme virheelliset
vastaukset, jotka eivät palvelisi tutkimuksemme tavoitteita. Rajasimme kohderyhmiksi vastavalmistuneet viittomakielen ja puhevammaisten tulkit vuosilta
2016–2018. Näiden tulkkien on täytynyt valmistua ammattikorkeakoulusta.
Rajasimme vastaajajoukosta pois erikoisammattitutkinnon kautta valmistuneet
puhevammaisten tulkit. Toiseksi kohderyhmäksemme valitsimme Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailutuksen 2017 voimaantulon jälkeen työttömiksi jääneet tulkit. Otimme huomioon mahdollisuuden, jossa yksi ja sama
vastaaja kuuluu molempiin kohderyhmiimme. Ohjasimme nämä tulkit vastaamaan vain vastavalmistuneiden tulkkien kyselyyn, koska se oli alkuperäinen
opinnäytetyömme aihe. Halusimme välttää tilanteen, jossa vastavalmistunut
vastaa ensisijaisesti työttömien kyselyyn ja vääristää vastavalmistuneiden
tulkkien tilastoja.

Teimme kyselystämme porrastetun version, jolloin vastaajan valitsemien vaihtoehtojen mukaan kysely on erilainen vastaajien kesken. Ennen kyselyn virallista julkistamista lähetimme testikyselyn opiskelijakollegoille. Testikyselyn
avulla varmistimme kyselyn toimivuuden vastaajan käyttämästä laitteesta riippumatta. Lisäksi testikyselyn vastaajat varmistivat, että jokaisen kysymysten
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vastausten vaihtoehdot ovat toimivat ja kysymysten asettelu selkeä. Saamiemme vastausten ja kehitysehdotusten pohjalta muokkasimme kyselyn lopulliseen muotoon.

Tammikuussa 2019 tehdyn kyselymme lopullisessa muodossa on kaksi osaa.
Kyselyn alkuun liitimme saatekirjeen kyselyn täyttämistä varten. Kysely oli
mahdollista tehdä anonyyminä, mutta mahdollista oli jättää myös yhteystietonsa arvontaamme varten. Kyselymme molemmat osat alkavat yhteisillä kysymyksillä, joista pakollisia oli viisi. Yhteisien kysymyksien tarkoituksena oli
selvittää vastaajien ikä, sukupuoli, oppilaitokset, josta he olivat valmistuneet,
sekä pätevyydet tulkkausalalla.

Lisäksi kyselyn lopussa on kaikille pakollinen kysymys, johon oli avoin vastauskenttä. Viimeinen yhteinen pakollinen kysymys ei virallisesti liittynyt tutkittavaan aiheeseemme, mutta halusimme valita sen kyselymme loppuun, koska
se antaa mahdollisuuden tarkastella vastaajien näkemystä tulkkausalan tulevaisuudesta ja peilata vastaajan omia kokemuksia tulkkausalalla työllistymiseen jatkossa. Kysymyksessä pyysimme vastaajaa miettimään vuotta 2023.
Halusimme tietää, näkikö vastaaja itsensä töissä tulkkausalalla viiden vuoden
kuluttua kyselyyn vastaamisen jälkeen.

6.4

Vastaajajoukon tavoittaminen ja kyselyn lähettäminen

Oppilaitosten antamien valmistuneiden nimilistojen perusteella aloimme kerätä vastaajajoukon sähköpostiosoitteita. Kyselyymme oli mahdollista vastata
sekä julkisen linkin että henkilökohtaisen linkin kautta. Lähetimme jokaiselle
vastavalmistuneelle oman henkilökohtaisen linkin kyselyymme, jolloin pystyimme Webropolin kautta seuraamaan, onko tavoittamamme henkilö vastannut kyselyymme. Tätä kautta pystyimme myös ennen vastausajan umpeutumista lähettämään kyselyyn vastaamattomalle henkilölle muistutusviestin sähköpostitse. Julkisen linkin lähetimme suurimmille valitsemillemme tulkkausfirmoille sekä SVT ry:lle ja Suomen puhevammaisten tulkit ry:lle (myöhemmin
SPT).
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Selvitimme valmistuneiden sähköpostiosoitteita Google-hakupalvelulla sekä
sosiaalisessa mediassa. Ensisijaisesti halusimme selvittää valmistuneen sähköpostin, koska mielestämme kyselylinkin lähettäminen sähköpostitse on asiallista. Helpoiten saimme valmistuneen sähköpostin selville, mikäli hän oli työllistynyt tulkkausalan yritykseen.

Mikäli valmistunut tulkki ei ollut työllistynyt tulkkausalan yritykseen, hänen yhteystietonsa selvittäminen oli hankalaa. Käytimme näissä tapauksissa sosiaalisen median kanavia, jotta saimme valmistuneen henkilöllisyyden selvitettyä.
Facebook-tilin kuuluminen etsimällemme henkilölle selvisi usein hänen tekemiensä tykkäysten perusteella tai oppilaitoksen kautta olevien yhteisten Facebook-kavereiden kautta.

Loimme Facebook käyttäjätilin tavoittaaksemme valmistuneet, joiden sähköpostia emme saaneet selville. Halusimme lähettää kyselylinkin Facebookissa,
koska pidimme sitä luotettavampana kuin esimerkiksi Instagramia. Emme halunneet lähettää kyselylinkkiä omien henkilökohtaisista käyttäjätileistämme, joten päädyimme luomaan kokonaan uuden käyttäjän. Käyttäjänimi oli Opinnäytetyökysely Laura Elo ja Sonja Rostedt. Lähetimme valmistuneille kyselylinkin
pienen saatekirjeen kanssa Facebookin Messenger-sovelluksen kautta.

Lähetimme kyselymme linkin SVT ry:lle sekä SPT ry:lle sähköpostitse, koska
toivoimme näin tavoittavamme parhaiten Kelan kilpailutuksen 2017 voimaantulon jälkeen työttömiksi jääneet tulkit. Liitimme heille lähettämiimme viesteihin pienimuotoisen saatekirjeen vielä erikseen, jossa rajasimme tarkasti kyselyn kohderyhmät väärinkäsitysten vuoksi.

Lähetettyämme kyselymme vastaajille, saimme yhdeltä vastaajalta viestiä liittyen vastavalmistuneille esitettyyn kysymykseen, jossa kysyimme ensimmäistä ammattinimikettä valmistumisen jälkeen. Vastaajan mukaan kysymys
oli mahdollista ymmärtää kahdella tavalla, ja hän oli keskustellut kysymyksestä
myös joidenkin hänen tiedossaan olevien vastaajien kanssa. Kyseisen kysymyksen avulla tarkoituksemme oli kartoittaa, olivatko tulkin koulutuksesta valmistuneet työllistyneet tulkeiksi, kommunikaatio-ohjaajiksi vai joksikin muuksi
toimijaksi tulkkausalalle. Alkuperäinen tarkoituksemme oli antaa mahdollisuus
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vastata myös muita tulkkausalan mahdollisia ammattinimikkeitä, kuten tulkkivälityksessä työskentelyyn liittyvät nimikkeet. Vastaajien kesken oli kuitenkin
ilmennyt epäselvyyttä, tarkoitimmeko ensimmäistä ammattinimikettä tulkkausalalla vai ensimmäistä ammattinimikettä yleisesti valmistumisen jälkeen.

Päätimme tarkentaa kysymystä, vaikka kysely oli ollut jo auki yli vuorokauden
ja vastauksia oli tullut noin kymmenen. Päätimme tarkentaa kysymystä, koska
vastaaja kertoi, että moni hänen tuntemansa vastaaja oli vastannut jonkin
muun alan ammattinimikkeen ensimmäiseksi ammattinimikkeekseen valmistumisen jälkeen. Tarkistimme vastauksista tämän ja ne, jotka olivat valinneet
vaihtoehdoksi jonkin muun, olivat vastanneet muita kuin tulkkausalan nimikkeitä. Päätimme tarkentaa kysymystä niin, että vastaajat jatkossakin vastaisivat mahdollisen muun kuin tulkkausalan ammattinimikkeen ensimmäiseksi
ammattinimikkeekseen valmistumisen jälkeen, jotta vastausaineistot olisivat
vertailukelpoisia keskenään.

6.5 Tutkimus -ja analysointimenetelmät

Valitsimme tutkimusmenetelmäksemme määrällisen tutkimuksen. Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää muuttujien määriä
ja prosenttiosuuksia. Tutkimuksen onnistumiseksi otoksen on oltava riittävän
suuri ja aineiston keruussa käytetään yleisimmin standardoituja tutkimuslomakkeita, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. (Heikkilä 2014.)

Määrällinen tutkimus on menetelmä, joka antaa yleisen kuvan muuttujien (mitattavat ominaisuudet) välisistä suhteista ja eroista. Tutkimuksemme on puolueeton eli objektiivinen. Objektiivisessa tutkimuksessa tutkija ei vaikuta tutkimustulokseen (Vilkka 2007, 13). Asetimme kyselymme kysymykset niin, että
vastaajilla oli mahdollisuus vastata niihin omien kokemustensa ja tilanteidensa
pohjalta. Kyselyymme oli mahdollista vastata myös vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta, mikäli emme pystyneet varmasti antamaan kaikkia mahdollisia
vastausvaihtoehtoja. Tämä toimintatapamme tukee objektiivisen tutkimuksen
toteutumista.
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Tilastollisesti kuvaava analyysi kuvaa tutkimusaineistoa tilastollisesti ja havainnollistaa saatua aineistoa graafisesti. Raportoidessa aineistoa käytetään
usein diagrammeja, taulukoita ja muita havainnollistavia tapoja esittää tuloksia. Tilastollisesti kuvaavan analyysin avulla aineistosta voidaan tuoda esiin
ilmiöiden määriä, yleisyyttä, jakautumista ja jäsentymistä luokkiin. (Jyväskylän
yliopisto. Aineiston analyysimenetelmät. Tilastollisesti kuvaava analyysi.
2015.)
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7 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lähetimme Webropol-kyselyn linkin 76:lle vuonna 20162018 vastavalmistuneelle tulkille. Kyselyymme vastasi 67 henkilöä vastavalmistuneiden kyselyyn
ja yksi työttömiksi jääneiden kyselyyn. Emme huomioi opinnäytetyömme tuloksissa yhden (1) vastaajan vastauksia, jotka saimme kilpailutuksen 2017 voimaantulon jälkeen työttömiksi jääneiden tulkkien kyselyn osaan. Emme ole eritelleet tuloksissa hänen yksittäisiä vastauksiaan turvataksemme vastaajan
anonymiteetin. Henkilökohtaisten kyselylinkkien lisäksi jaoimme avointa linkkiä, joten emme voi olla täysin varmoja vastasivatko tavoittamamme henkilöt
avoimen vai henkilökohtaisen linkin kautta. Emme ole varmoja siitäkään,
kuinka moni kyselyn tavoittaneista tulkeista jätti vastaamatta kyselyymme.

Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistui vuosina 20162018 70 tulkkia
(Pauliina Seppä, henkilökohtainen tiedonanto 11.3.2019). Humanistisesta ammattikorkeakoulusta valmistui vuosina 20162018 97 tulkkia (Milja Teräväinen, henkilökohtainen tiedonanto 27.3.2019). Yhteensä Suomessa valmistui
vuosina 20162018 viittomakielen ja puhevammaisten tulkkeja 167. Kyselymme vastanneet 67 henkilöä ovat 40 % Suomessa tuona aikana ammattikorkeakouluista valmistuneista viittomakielen ja puhevammaisten tulkeista.

7.1 Kaikille vastaajille esitetyt kysymykset

Kyselyn vastaajista 36 (54 %) on valmistunut Diakonia-ammattikorkeakoulusta, ja 31 (46 %) on valmistunut Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.
Vastausprosenttien ollessa lähellä toisiaan, voimme pitää kyselymme tulosta
vastaajien oppilaitosten näkökulmista luotettavana. Voimme luotettavasti vertailla vastaajien työllistymistä muun muassa alueellisesti riippumatta oppilaitoksesta, josta vastaaja on valmistunut.

Vastaajista 15 % on valmistunut vuonna 2016, 51 % vuonna 2017 ja 34 %
vuonna 2018. Kun vastaajista vähän yli puolet on valmistunut vuonna 2017,
kilpailutuksen vaikutukset voimaantulon 1.1.2018 jälkeen on analysoitavissa
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luotettavasti. Vastaajista 61 oli naisia, 5 oli miehiä ja 1 vastaaja ei halunnut
määritellä sukupuoltaan. Vastaajista yksikään ei ollut alle 22-vuotias. 22−25vuotiaita vastaajia oli 55 %, 2630-vuotiaita oli 28 %, 3135-vuotiaita 3 %,
36−40-vuotiaita 5 % ja yli 40-vuotiaita 9 %. Vastausten perustella voidaan päätellä, että tulkkausalalle hakeutuu opiskelemaan pääasiassa nuoria naisia.

Tulkkausalan pätevyyksiä kysyttiin monivalintakysymyksellä, johon vastaajalla
oli mahdollisuus valita monta pätevyyttä (Kuvio 2). Yleisimmäksi pätevyydeksi
tulkkausalalla osoittautui viittomakielen tulkkaus, joka valittiin pätevyydeksi
45:lle tulkille. Viitotun puheen tulkkaus oli 35:n, kuurosokeille tulkkaus 30:n ja
kuuroutuneille 28:n tulkin pätevyys. Puhevammaisten tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen pätevyydet olivat 28:lla tulkilla. Vastanneita oli yhteensä
67. Kirjoitustulkkauksen pätevyydet oli 14:sta tulkilla. Emme ole tässä aineistossa tuoneet esille kyselymme toiseen osaan vastanneen vuoden 2017 kilpailutuksen voimaantulon jälkeen työttömäksi jääneen tulkin pätevyyksiä säilyttääksemme hänen anonymiteettinsä.

PÄTEVYYDET TULKKAUSALALLA (N=208)
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KUVIO 2. Pätevyydet tulkkausalalla

39
7.2 Vastavalmistuneiden työllistymisaikaväli ja toimialueet

Tulkkausalalle työllistyi 67:stä vastaajasta 48 eli 72 % (Kuvio 3). Suurin osa
tulkkausalalle työllistyneistä vastaajista (46 %) työllistyivät 15 kuukauden jälkeen valmistumisesta. Vastaajien ammattinimikkeet valmistumisen jälkeen olivat tulkki, kommunikaatio-ohjaaja tai esimerkiksi myyjä tai asiakasneuvoja.
Vastaaja sai valita itselleen monta ammattinimikettä.

TYÖLLISTYMISAIKAVÄLI
TULKKAUSALALLE VALMISTUMISEN
JÄLKEEN (N=67)

ei työllistynyt
tulkkausalalle
28 %

yli 12 kk
3%

1-5 kk
46 %

6-12 kk
23 %

KUVIO 3. Työllistymisaikaväli tulkkausalalle valmistumisen jälkeen

Tulkkausalalle työllistymättä jääneet tulkit kertoivat tulkkausalan työttömyytensä syyksi muun muassa muun alan työn ja opiskelun sekä äitiysloman, motivaation tai alalle soveltuvuuden puutteen tai työpaikan menetyksen kilpailutuksen takia.

Vastaajista 48 kertoi päässeensä valmistumisensa jälkeen tulkkausalan työsuhteeseen. Heistä suurin osa, 33 vastaajaa, kertoi työllistyneensä osakeyhti-
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öön. Kahdeksan (8) vastaajaa kertoi työllistyneensä joko osuuskuntaan, konserniin tai omaan toiminimeen. Seitsemän (7) vastaajaa valitsi vaihtoehdon jokin muu.

Vastavalmistuneista tulkeista 19 ei työllistynyt tulkkausalalle ollenkaan. Heistä
47 % oli valmistunut Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja 53 % Humanistisesta
ammattikorkeakoulusta. Vastausten perusteella voidaan todeta, ettei vastaajien valmistumisoppilaitoksilla ollut vaikutusta tulkkausalalle työllistymättömyyteen. Työttömiksi tulkkausalalla jäi tasaisesti tulkkeja sekä Diakonia-ammattikorkeakoulusta että Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Vastaajista 31 henkilöä kertoi työllistyneensä valmistumisensa jälkeen tulkkausalalle 15 kuukauden kuluessa. Heistä Diakonia-ammattikorkeakoulusta
oli valmistunut 48 % ja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta 52 %. Vastausten perusteella voidaan todeta, että työllistymisnopeuteen 1−5 kuukauden sisällä valmistumisesta valmistuneen oppilaitoksella ei ollut vaikutusta.

Vastavalmistuneista 6−12 kuukauden kuluttua kertoi työllistyneensä 15 henkilöä. Heistä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta oli valmistunut 33 % ja Diakonia-ammattikorkeakoulusta 67 %. Näiden vastausten perusteella voidaan
nähdä selkeä ero siinä, että Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden
6−12 kuukauden sisällä valmistumisesta työllistyneiden osuus oli huomattavasti suurempi. Selitystä huomattavasti suuremmalle prosenttiosuudelle on
vaikeaa arvioida.

Yli 12 kuukauden kuluttua valmistumisesta kertoi työllistyneensä vain kaksi
tulkkia. Analysoidessamme olemme kuitenkin ottaneet huomioon, että vuonna
2018 valmistuneista tulkeista kukaan ei ole kuitenkaan voinut valita vaihtoehdoksi yli 12 kuukautta, koska heidän valmistumisestaan ei ole kulunut vielä niin
pitkää aikaa. Vastausten perusteella voidaan yleisesti kuitenkin huomata, että
tulkkausalalle työllistytään alle vuoden sisällä valmistumisesta. Avoimissa kysymyksissä tuli ilmi, että kyselyn vastaajat kokivat, että yli vuoden kestäneen
tulkkausalan työttömyyden voidaan katsoa vaikuttavan tulkkaustaitoihin merkittävästi. 44 vastaajaa oli valmistunut vuonna 2016 ja 2017. Kun vuonna 2018
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valmistuneita tulkkeja ei otettu vastaajamäärässä huomioon, vastaajista 5 %
vastasi työllistyneensä yli 12 kuukauden jälkeen valmistumisestaan.

Vastaajien toimialuetta kysyvään kysymykseen vastasi 48 henkilöä. Kysymys
oli monivalintakysymys. Valittuja vastauksia vastavalmistuneiden tulkkien
kyselyssä oli 51. Kolme (3) henkilöä valitsi toimialueekseen kaksi aluetta.
Yleisin tulkkausalue oli Läntinen alue, jonka valitsi toimialueeksi 20 vastaajaa.
Toiseksi yleisin tulkkausalue oli Uusimaa ja sen valitsi 16 vastaajaa. Sekä Keskisen että Itäisen alueen valitsi viisi (5) vastaajaa. Pohjoisen alueen valitsi neljä
(4) vastaajaa ja Pohjanmaan valitsi yksi (1) vastaaja. Jokin muu -vaihtoehdon
valitsi kaksi (2) vastaajaa.

Vastaajista (n=48) 20 valitsi toimialueekseen Läntisen alueen (Kuvio 4). Heistä
70 % on valmistunut Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Humanistisesta ammattikorkeakoulusta on valmistunut 30 % Läntisen alueen valinneista vastaajista. On huomattavissa selkeä ero siinä, mistä ammattikorkeakoulusta valmistuneita tulkkeja työskentelee Läntisellä alueella. Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tulkkien osuus on huomattavasti isompi verrattuna Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkeihin.

Uudellamaalla tilanne on päinvastainen. Uudenmaan toimialueekseen valitsi
yhteensä 16 vastavalmistunutta. Heistä 63 % on valmistunut Humanistisesta
ammattikorkeakoulusta. Kahdella eri toimialueella toimivien tulkkien oppilaitoksen erot selittyvät varmastikin oppilaitoksien sijainnilla. Humanistinen ammattikorkeakoulu sijaitsee Helsingissä ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Turussa.
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KUVIO 4. Alueella työskentelevien tulkkien valmistumisoppilaitos

Vuonna 2016 valmistuneista (n=10) 10:stä vastaajasta puolet (50%) vastasi
työllistyneensä 15 kuukauden jälkeen tulkkausalalle, 30 % vastaajista 6−12
kuukauden jälkeen, 10 % vastaajista yli 12 kuukauden jälkeen ja 10 % vastaajista ei työllistynyt ollenkaan tulkkausalalle. Vuonna 2017 valmistuneista
(n=34) 34:stä vastaajasta 38 % vastasi työllistyneensä 15 kuukauden jälkeen
valmistumisesta tulkkausalalle, 30 % vastaajista 6−12 kuukauden jälkeen, 3 %
yli 12 kuukauden jälkeen ja 29 % ei työllistynyt ollenkaan tulkkausalalle.
Vuonna 2018 kilpailutuksen jälkeen valmistuneista (n=23) 23:sta vastaajasta
56 % vastasi työllistyneensä tulkkausalalle 15 kuukauden jälkeen valmistumisesta, 9 % 6−12 kuukauden jälkeen, 0 % yli 12 kuukauden jälkeen ja 35 %
vastaajista ei työllistynyt ollenkaan tulkkausalalle (Kuvio 5).
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KUVIO 5. Valmistumisvuoden vaikutus työllistymisnopeuteen

Kyselystämme saamien tietojen perusteella voimme todeta, että kilpailutuksen
2017 jälkeen valmistuneiden työllistyminen oli ollut heikompaa verrattuna vuoden 2016 ja 2017 valmistuneisiin tulkkeihin. Vuonna 2018 vastavalmistuneet
tulkit ovat työllistyneet tulkkausalalle kuitenkin nopeammin verrattuna kahteen
aiempaan vuoteen.

7.3 Työllistyminen tulkkausalalle, työsuhteen laatu ja työtunnit

Kysymys työllistymisväylästä tulkkausalalle oli monivalintakysymys (Kuvio 6).
Vastaaja sai vastata useamman vaihtoehdon. Selvästi yleisin väylä työllistyä
tulkkausalalle on avoimen työpaikkailmoituksen kautta (54 %).
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KUVIO 6. Työllistymisväylä tulkkausalalle valmistumisen jälkeen

Muuta kautta tulkkausalalle työllistyneet vastaajat kertoivat saaneensa työpaikan esimerkiksi perustamalla tai kilpailuttamalla oman toiminimen, lähettämällä avoimen hakemuksen tulkkausalan yritykseen tai verkostojen kautta.
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KUVIO 7. Ensimmäisen tulkkausalan työsuhteen laatu valmistumisen jälkeen

Yleisin saatu työsopimus ensimmäisessä tulkkausalan työsuhteessa oli nollatuntisopimus (21 kpl) (Kuvio 7). Harvinaisin työsuhteen laatu oli kuukausipalkkainen työsopimus, jonka sai vain kaksi tulkkia valmistumisensa jälkeen.

Analysoidessamme saatujen työsuhteiden laatua huomasimme, että moni jokin muu -vaihtoehdon valinnut vastaaja oli sisällyttänyt vastaukseensa joitakin
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jo antamiamme vaihtoehtoja. Tällöin vastausten analysoinnissa olemme erikseen ottaneet huomioon, että yllä oleva kaavio kuvastaa vain valittujen vastausten määriä tilastona. Työsuhteiden oikean laadun tilastollinen esittäminen
on vaikeaa, koska kysymyksen ollessa muu kuin monivalintakysymys, vastaajat joutuivat useammin vastaaman vaihtoehdon jokin muu.

Avoimissa vastauksissa oli selkeästi huomattavissa, että emme olleet huomioineet tilannetta, jossa vastaajalla on selkeästi kaksi vaihtoehtoa antamistamme vaihtoehdoista. Tällöin vastaajan oli valittava jokin muu- vaihtoehto ja
täydennettävä sinne molemmat vastausvaihtoehtonsa. Jokin muu- vaihtoehdon vastauksista saimme myös vastauksia, joita emme olleet antaneet vastausvaihtoehdoksi. Näistä vastauksista esille nousi muun muassa sijaisen työsuhde ja itse itsensä työllistäminen.

2016 (N=3)
määräaikainen 33 %

nollatunti 67 %

2017 (N=16)
määräaikainen 6 %

2018 (N=15)
nollatunti 44 %

nollatunti 94 %

määräaikainen 56 %

KUVIO 8. Vertailu vuosien 20162018 vastavalmistuneiden tulkkien saamista
työsuhteista. Vertailukohteina määräaikainen sopimus ja nollatuntisopimus

Vastausten perusteella voimme selkeästi huomata, että vuoden 2018 alussa
voimaan tullut kilpailutus on todennäköisesti vaikuttanut merkittävästi määräaikaisten työsuhteiden määrän kasvuun (Kuvio 8). Voimme pitää vuosien 2017
ja 2018 tilastojen vertailua luotettavana, koska vastaajamäärä on niissä lähes
sama.
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Tyytyväisyyttä saatujen työtuntien määrään kysyttiin KYLLÄ/EI-kysymyksellä,
johon vastauksensa sai perustella vapaasti. Vastaajia kysymykseen oli 48.
Heistä 31 oli tyytyväisiä saatujen työtuntien määrään. Vastaajista 17 ei ollut
tyytyväisiä saatujen työtuntien määrään ja perustelivat vastauksiaan muun
muassa vaihtelevilla työmäärillä, kaukana olevilla keikoilla ja tulkkaustilausten
hajautumista monelle päivälle.
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KUVIO 9. Tulkkausalan työtunnit ensimmäisessä tulkkausalan työsuhteessa
valmistumisen jälkeen

Tulkkausalalla työtunteja ensimmäisessä työsuhteessa kuukauden aikana
tehtiin yleisimmin 0−40 (Kuvio 9). Kysymykseen vastasi 48 vastaajaa ja heistä
15 valitsi työtuntimääräksi ensimmäisessä työsuhteessa 0−40. Vastaajista 14
valitsi työtuntimääräksi ensimmäisessä työsuhteessaan 41−80 työtuntia. Tuloksista voidaan tehdä karkea päätelmä, jonka mukaan yleisimmin ensimmäisessä tulkkausalan työsuhteessa tehdään viikossa työtunteja enintään 10.
Emme voi olla varmoja laskivatko vastaajat työtunteihin mukaan myös matkatunnit tulkkaustuntien lisäksi. Kysymystä olisi pitänyt tarkentaa tulkkaustunteihin rajoittuvaksi, jotta olisimme saaneet tarkan tiedon pelkistä tulkkaustunneista. Vastausten perusteella voidaan havaita, että ensimmäisessä tulkkausalan työsuhteessa tehdään vain harvoin yli 120 työtuntia kuukaudessa, koska
vaihtoehdon yli 120 tuntia valitsi 17 % vastaajista.
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Vuonna 2016 valmistuneista tulkeista yhdeksän vastasi työllistyneensä tulkkausalalle valmistumisen jälkeen. Vuonna 2016 valmistuneista työllistyneistä
tulkeista (n=9) vastasi 33 % olevansa tyytymättömiä saamiinsa työtuntimääriin
ja vastaajista 67 % vastasi olevansa tyytyväinen saamiinsa työtuntimääriin.
Vuonna 2017 valmistuneista tulkeista 24 vastasi työllistyneensä tulkkausalalle.
Heistä (n=24) 42 % vastasi olevansa tyytymätön saatuihin työtuntimääriin ja
58 % vastaajista vastasi olevansa tyytyväinen työtuntimääriin. Vuonna 2018
valmistuneista tulkeista 15 vastasi työllistyneensä tulkkausalalle valmistumisen jälkeen. Tyytyväisiä työtunteihin oli 73 % vastaajista. Vastaajista 27 % ei
ollut tyytyväisiä saamiinsa työtunteihin.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa tulkkausalalle työllistyneistä tulkeista on tyytyväisiä saamiinsa työtuntimääriin. Kilpailutuksen 2017
voimaantulon jälkeen valmistuneet tulkit olivat tyytyväisimpiä saamiinsa työtuntimääriin verrattuna vuonna 2016 ja 2017 valmistuneisiin tulkkeihin. Tyytymättömimpiä saamiinsa työtuntimääriin olivat vuonna 2017 valmistuneet tulkit.
Useat työtunteihinsa tyytymättömät vastaajat vastasivat työtuntien määrien
vaihtuneen kilpailutuksen 2017 jälkeen. Vastaajista muutama ilmoitti myös,
että työtuntimäärät ovat hyvin vaihtelevia. Esimerkiksi kuukausista tammikuu,
kesäkuu ja heinäkuu ovat työtuntimääriltään hiljaisempia.

Saatujen vastausten perusteella emme voi olla täysin varmoja, ovatko vastaajat vastanneet työmäärien tyytyväisyyskysymykseen tulkkausalan ensimmäisen vai nykyisen työsuhteensa perusteella. Emme myöskään tiedä, ovatko
vastaajat edelleen töissä ensimmäisessä tulkkausalan työsuhteessaan vai
ovatko he mahdollisesti vaihtaneet valmistumisen jälkeen työpaikkaa tulkkausalalla.

7.4. Kilpailutuksen voimaantulon vaikutus ammattinimikkeeseen

Selvitimme kyselyssämme, säilyikö vastaajan ammattinimike samana vuoden
2017 vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kilpailutuksen voimaantulon
jälkeen (Kuvio 10). Valmistuneista tulkeista 36 % oli valmistunut kilpailutuksen
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voimaantulon jälkeen, joten heidän ammattinimikkeeseensä kilpailutus ei vaikuttanut.

Kyselyssä kysyttiin valmistuneiden ammattinimikkeitä ennen kysymystä ammattinimikkeen muutoksesta kilpailutuksen voimaantulon vuoksi. Halusimme
ammattinimikkeen muuttumista kysyvällä kysymyksellä selvittää, muuttuiko
vastaajan työnkuva tulkkausalan sisällä tai joutuiko hän jättämään tulkkausalan kokonaan.

SÄILYIKÖ AMMATTINIMIKE SAMANA
KILPAILUTUKSEN 2017 VOIMAANTULON
JÄLKEEN (N=67)

valmistui
jälkeen
36 %

kyllä
58 %

ei
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KUVIO 10. Vastaajien ammattinimikkeen säilyminen samana kilpailutuksen
2017 voimaantulon jälkeen

Vastaajista 6 % ilmoitti ammattinimikkeensä muuttuneen kilpailutuksen 2017
voimaantulon jälkeen. Vastausvaihtoehto oli pakko perustella avoimeen kenttään. Ei-vaihtoehdon valinneet tulkit kertoivat muutoksen syyksi erityisesti kilpailutuksen. Kilpailutuksen vaikutus näkyi selvimmin siinä, että vastaajien työpaikkana ollut tulkkauspalvelua tuottanut yritys ei päässyt kilpailutuksesta läpi.
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Kilpailutuksen 2017 voimaantulo 1.1.2018 puhutti tulkkausalalla toimivia tulkkeja ja erityisesti myös tulkkausalaa opiskelevia opiskelijoita. Harjoittelujemme
kautta syksyllä 2017 saimme vahvan kuvan siitä, että tulevan kilpailutuskauden voimaantulon vaikutus on suuri tulkkausalaan. Esimerkiksi yksi harjoitteluohjaajamme tiesi jo syksyllä 2017 jäävänsä vuoden vaihteessa 2018 työttömäksi. Saamiemme tulosten perusteella lopullinen vaikutus olisi ainakin vuosina 20162018 vastavalmistuneiden näkökulmasta ollut melko pieni, koska
vain 6 % vastaajista kertoi jääneensä työttömäksi kilpailutuksen voimaantulon
jälkeen.

7.5 Tulkkausalalla työskentely vuonna 2023

Kyselyn viimeinen kysymys oli pakollinen kaikille vastaajille. Vastaajan aiemmin tekemät valinnat kyselyssä eivät vaikuttaneet viimeiseen kysymykseen
vaan se oli samanlainen kaikille vastaajille. Kysymykseen vastasivat myös
tulkkausalalle työllistymättömät tulkit sekä kilpailutuksen 2017 voimaantulon
jälkeen työttömäksi jäänyt vastaaja. Kysymyksessä tiedustelimme tulkkien halua työskennellä tulkkausalalla vuonna 2023 (Kuvio 11). Kysymys oli avoin ja
siihen oli pakollista kirjoittaa perustelu.

Kysymykseen vastasi 68 vastaajaa. Heistä selkeästi 59 % haluaa työskennellä
tulkkausalalla vuonna 2023 tai se on ainakin vastaajan suuri toive. Vastaajista
32 % ei halua työskennellä tulkkausalalla vuonna 2023. Epävarmoja alan tilanteesta ja omasta työskentelystä tulkkausalalla oli 9 % vastaajista. Halukkuuteen työskennellä tulkkausalalla vuonna 2023 ei vaikuttanut valmistuneiden tulkkien oppilaitos.

Olemme tässä kappaleessa lainanneet vastaajien antamia vastauksia niin,
ettei yksittäisestä vastauksesta pysty selvittämään vastaajan henkilöllisyyttä.
Lainaukset on sisennetty tekstin sisälle.
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HALUKKUUS TYÖSKENNELLÄ
TULKKAUSALALLA VUONNA 2023 (N=68)
Epävarma (9 %)

Ei halua (32 %)
Haluaa (59 %)

KUVIO 11. Vastaajien halukkuus työskennellä tulkkausalalla vuonna 2023

Yleisin huolenaihe suurimmassa osassa sekä myönteisiä että kielteisiä vastauksia oli selvästi vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailutus ja Kelan toimiminen tulkkauspalvelun järjestäjänä. Epävarmuutta tulkkausalan ja oman tilanteen näkemiseen vajaan viiden vuoden päähän tekee erityisesti tulevaisuuden
ennustamisen mahdottomuus. Vastaajista osa on selvästi epävarmalla kannalla kilpailutuksen tilanteen vuoksi. Osa odottaa kilpailutusjärjestelmän muuttuvan, ja nykyisenkin kilpailutuksen voidaan nähdä saavan vielä muutoksia.
Lisäksi työtuntien ja asiakkaiden riittävyys ovat selkeitä huolenaiheita tulkkausalalla viiden vuoden kuluttua.

Epävarmuutta tulkkausalalla työskentelyn haluun toivat myös muun muassa
työn perässä muuttamisen tarve ja Kelan nykyinen tapa painottaa hintaa laadun sijaan hankkiessaan tulkkauspalvelua. Kilpailutuksen ehdot eivät miellyttäneet osaa vastaajista ja se aiheutti epävarmuutta tulevaisuuden näkemiseen
tulkkausalalla. Viimeisimmän kilpailutuksen myötä voimaantulleet muutokset
muun muassa korvausten maksuun aiheuttivat myös epävarmuutta tai haluttomuutta työskennellä tulkkausalalla tulevaisuudessa.
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Tällä hetkellä on mahdotonta ennustaa tulevaisuuteen, koska
näyttää siltä, että nykyinen kilpailutus menee uusiksi. Jos uusi kilpailutus tehdään hyvillä ehdoilla, en näe mitään estettä jatkamiselle.

Kyllä haluaisin näillä näkymin olla, koska pidän työstäni. Tietysti
työmäärän epävarmuus voi olla asia, joka laittaa miettimään,
kuinka pitkään alalla pysyy.

Ne vastaajat, jotka näkevät itsensä täysin muualla kuin tulkkausalalla vuonna
2023, perustelevat näkemystään muun muassa työn stressaavuudella ja epävarmuudella. Moni on kyllästynyt epätasaisiin tuloihin ja vaihtanut alaa tai alkanut opiskella täysin uutta ammattia itselleen. Kilpailutuskausien nelivuotisuus oli myös yksi syy sille, miksi tulkkausalalla ei haluta työskennellä tulevaisuudessa. Alan syklisyys aiheuttaa vastaajien mielestä turhaa stressiä elämään. Osa kertoi myös huomanneensa jonkin muun alan olevan itselleen sopivampi kuin tulkkausala. Lisäksi tulkkausalalle työllistymättömien tulkkien
keskuudessa haluttomuutta työllistyä tulkkausalalle vuonna 2023 aiheutti erityisesti taitojen ruostuminen työttömyyden vuoksi valmistumisen jälkeen ja
vastaajan oman näkemyksen mukaan riittämätön koulutus.

En halua olla. Työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvin haastama
Kelan kilpailutuksen takia. Lisäksi koen, ettei tulkkaus ole sitä,
mitä haluan tehdä jatkossa.

Vastaajista suurin osa (59 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että he haluavat ehdottomasti olla töissä tulkkausalalla myös vajaan viiden vuoden kuluttua. He perustelivat näkemystään erityisesti työn monipuolisuudella ja vaihtelevuudella.
He myös korostivat kokevansa työnsä tärkeäksi ja tulkkausalan ennustamattomuudesta huolimatta he luottavat työnsä jatkuvuuteen myös vuonna 2023.
Moni vastaaja koki tarpeelliseksi hankkia toisen koulutuksen tai työn tulkkausalan työn rinnalle. Selkeästi myönteisistä vastauksista oli kuitenkin myös huomattavissa alan epävarmuuden puntaroiminen.
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Haluan olla tulkkausalalla, mikäli alan kehitys jatkuu myönteisenä
ja muutokset saavat aikaan parempaa palvelua asiakkaille sekä
motivoivan ja palkitsevan ammatinharjoittamistavan tulkeille.
Koen olevani oikeassa unelma-ammatissa, sillä tässä työssä on
niin paljon hyviä puolia. Alan tulevaisuus kuitenkin huolestuttaa.
Mikäli tulevat kilpailutukset tai muut mullistukset tekevät työstä
käytännössä kannattamatonta ja/tai epämotivoivaa, harkitsen
alan vaihtoa. Henkilökohtainen talous on myös pystyttävä turvaamaan työllä.
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8 POHDINTA

Halusimme tutkia vastavalmistuneiden tulkkien työllistymistä ja työttömiksi jääneiden tulkkien työllistymistä, koska molemmat aiheet ovat ajankohtaisia ja
tulkkausalaa sekä opiskelijoita puhuttavia aiheita. Työllistyminen opintojen
päätyttyä on vähän tutkittu aihe ja työllistymisen epävarmuuden vuoksi koemme myös itse valmistuvina tulkkeina saavamme arvokasta tietoa. Saatu tutkimustieto opinnäytetyömme pohjalta on merkityksellistä myös oppilaitoksille,
joista valmistuneiden tulkkien työllistymistä tutkimme. Mielestämme opinnäytetyömme pohjalta voidaan pohtia tulkkien kouluttamisen tarpeiden näkökulmia.

Olemme koko opinnäytetyön tekemisen ajan pitäneet itsemme ajan tasalla
tulkkausalan tapahtumissa. Aloittaessamme työn vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus 2017 ei ollut vielä astunut voimaan ja työn valmistuessa Kela
suunnittelee rekisteröitymismenettelykokeilun käyttöönottoa vuonna 2020.
Muutokset tulkkausalalla eivät kuitenkaan ole ilmiönä uusi, vaan tulkkausala
on ollut jatkuvassa muutoksessa koko tulkkauspalvelun historian ajan. Tämä
vahvistaa ajatusta siitä, että muutokset eivät lähtökohtaisesti aina vaaranna
työllistymistä ja voimassaolevia työsuhteita, vaan avaavat uusia mahdollisuuksia palvelun järjestämiselle. Ennen opinnäytetyön aloittamista ajatus muutoksista tulkkausalalla oli jokseenkin negatiivinen ja työllistymistä huonontava.
Kaiken kaikkiaan opinnäytetyömme tulokset olivat hieman positiivisemmat
kuin osasimme odottaa. Kilpailutuksen voimaantulo vuoden 2018 alussa aiheutti melko suuriakin kannanottoja ja juridistakin kritiikkiä. Opiskelijan näkökulmasta kaikki tämä oli aika pelottavaakin. Kilpailutuksen näkökulmasta vaikutukset vastavalmistuneisiin opiskelijoihin olivat kuitenkin melko pienet,
vaikka yleisesti vastavalmistuneiden tulkkien työllistymisaste tulkkausalalle
valmistumisen jälkeen on hieman laskenut.

Kelan avaamien rekisteröitymismallin mahdollisuuksien kautta tulkkausala
näyttäytyy kuitenkin suhteellisen positiivisessa valossa. Tulkkauspalvelun
tarve ei kuitenkaan tule häviämään, vaikka tarve muuttuukin. Tulkkauspalvelu
laahaa teknologian kehitykseen nähden pahasti jäljessä ja tulevaisuutta on
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myös sen vuoksi vaikeaa ennustaa. Rekisteröitymismallin mahdollisesti tullessa voimaan ja kilpailutusjärjestelmän poistuessa myös koulutus saattaa tarvita muutoksia esimerkiksi urapolkuajattelun näkökulmasta. Jo tulkkikoulutusvaiheessa voitaisiin mahdollisesti kouluttaa tulkkeja spesifisti vain tietynlaisiin
asiakkaisiin nykyistä enemmän, kuten esimerkiksi maahanmuuttajiin liittyen.

Tulkkauspalvelu on asiakkaalle subjektiivinen oikeus. On tärkeää, että tulkkiresurssit pysyvät riittävinä ja palvelu helposti saavutettavana. Ilman tulkkauspalvelua siihen oikeutettu henkilö ei pysty yhdenvertaisesti osallistumaan yhteiskuntaan. Asiakaskunta muuttuu ja ikääntyy, jolloin on erityisen tärkeää, että
koulutus pystyy vastamaan työkentän tarpeisiin oikealla tavalla.

Opinnäytetyö on antanut meille laajan ymmärryksen tulkkausalan työllisyystilanteesta sekä siitä, miten ja kuinka nopeasti valmistumisen jälkeen tulkkausalalle yleisesti työllistytään. Tieto saatujen työsuhteiden laadusta ja työtuntien
määrästä antaa laajan kuvan tulkkausalan työkentän tilanteesta ja auttaa asettamaan realistisia tavoitteita omalle työllistymiselle valmistumisemme jälkeen.
Opinnäytetyön kattavan tietoperustan pohjalta olemme laajasti tutustuneet ja
perehtyneet tulkkauspalvelun tuottamiseen ja alan järjestäytymiseen.

Työsuhteen laatua kysyessämme olisimme voineet asettaa kysymyksen toisin, koska kysymyksen asettelu johti vastauksissa moneen jokin muu -vaihtoehdon vastaukseen. Saimme palautetta siitä, että emme olleet asettaneet kysymystä monivalintakysymykseksi. Jokin muu -vaihtoehtoon oli avoimeen
kenttään vastattu myös sellaisia vaihtoehtoja, joita emme olleet antaneet vaihtoehdoiksi ollenkaan. Huomasimme, miten tärkeää on antaa vastaajalle mahdollisuus täyttää vastaustaan myös vapaaseen kenttään, koska jos emme olisi
antaneet mahdollisuutta vastata avoimesti, olisimme rajanneet pois tilastojen
oikeellisuuden kannalta merkittäviä vastauksia.

Huomasimme joistakin vastauksista, että kysymystä ei ollut ymmärretty täysin
oikein. Joissakin vastauksissa avoimeen kenttään oli vastattu jo vaihtoehdoissa annettu vastaus, mutta hieman eri näkökulmasta. Näitä vastauksia analysoidessa piti ottaa huomioon avoimen vastauksen vaikutus kokonaistilas-
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toon. Kyselyä tehdessä pidimme mielessämme sen, että vastaaja vastaa kyselyyn todennäköisesti omalla vapaa-ajallaan, emmekä voi olla täysin varmoja
siitä, vastaako hän oikein tai ymmärtääkö hän kysymystä niin kuin olimme ajatelleet. Joitakin vastauksia analysoidessamme jouduimme liittämään vastauksen toiseen tilastoon, koska vastaaja oli vastannut avoimeen vaihtoehtoon jotakin, mikä saattoi kuulua jo annetun vaihtoehdon sisälle.

Saimme kyselyn ollessa auki palautetta siitä, että olemme asettaneet yhden
kysymyksen epäselvästi. Kysymys oli ammattinimikettä tiedusteleva kysymys
vastavalmistuneiden tulkkien kyselyssä. Alkuperäisessä kysymyksessä ei ollut
tarkennusta siitä, että halusimme vastaajien vastaavan nimenomaan ensimmäisen tulkkausalan ammattinimikkeensä. Tarkensimme juuri tätä tiettyä kysymystä heti palautteen jälkeen kyselyn ollessa auki. Teimme päätöksen
tehdä tarkennuksen, koska olimme varmoja siitä, että kyselyyn jo vastanneet
vastaajat eivät asettuisi eri arvoiseen asemaan kyselyn tuloksia analysoidessamme. Katsoimme heidän vastauksensa ennen kysymyksen tarkentamista ja
tulimme siihen tulokseen, että jo vastanneista vastaajista jokainen oli ymmärtänyt kysymyksen tarkoituksenmukaisesti.

Olemme opinnäytetyön tietoperustassa ja kyselyn perusteella saaduissa tuloksissa tuoneet esille tasapuolisesti näkökulmia molemmista tulkkeja kouluttavista oppilaitoksista. Tutkimuksen oikeellisuuden ja eettisyyden kannalta,
olemme pitäneet tärkeänä kaikkien näkökulmien esille tuomista ilman tietyn
yksittäisen tahon tarpeita tai päämääriä korostamatta. Kyselyn analysointivaiheessa pidimme erityisen tärkeänä tarkastella ja dokumentoida saatuja yksittäisiä tietoja niin, että vastaajan tunnistaminen muita lähteitä käyttäen ei ole
mahdollista. Tulkkausala on pieni ja kolmen vuoden otanta kahdesta oppilaitoksesta on melko lyhyt ja suppea. Lisäksi pidämme tärkeänä ymmärrystä
siitä, että saamamme tulokset antavat vain suuntaviivaa tulkkausalan työllisyys- ja työllistymistilanteelle vastavalmistuneiden tulkkien näkökulmasta.
Saamamme tulokset eivät esimerkiksi kerro, ovatko vastaajat edelleen ensimmäisessä tulkkausalan työsuhteessaan ja tyytyväisyyteen liittyvät vastaukset
eivät kata vastaajan elämäntilanteeseen liittyviä yksittäisiä tekijöitä kokonaisuutena.
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8.1 Tulevaisuuden kouluttamistarve

Vastaustemme perusteella voidaan huomata, ettei opiskelijan oppilaitoksella
ole ollut vaikutusta työllistymisnopeuteen, jolloin kyselymme asettaa oppilaitokset tässä suhteessa tasavertaiseen asemaan. Lisäksi suhteellisen korkea
työllistymisprosentti (72 %) tukee tulkkien kouluttamisen tarvetta myös tulevaisuudessa. Tulkkeja ei kouluttaudu kentälle työttömiksi niin suuressa määrässä
kuin ehkä ennen opinnäytetyön aloittamista ajattelimme. Lisäksi vähäiset vaikutukset vastavalmistuneiden tulkkien työllisyyteen kilpailutuksen voimaantulon jälkeen tukevat myös tulkkien kouluttamistarvetta. Siihen emme osaa ottaa
kantaa, kannattaako aloituspaikkojen määrää säilyttää ennallaan vai pienentää. Tarpeen voisi kuitenkin olla yksityiskohtaisempi erikoistuminen tulkkausalla esimerkiksi erikoistuminen maahanmuuttaja-asiakkaisiin. Tulkkausalan
tekninen osaaminen ei vastaa teknologian kehityksen nykytilannetta. Etätulkkausta ei tehdä nykyään siinä määrin, missä asiakaskunta, teknologia ja tulkkaustarve sen ehkä mahdollistaisivat. Tulkkauspalvelun tulevaisuuden kannalta oleellista on, miten etätulkkaus ja teknologia tulevat tulevaisuudessa valtaamaan alaa tulkkausalalta. Myös tämä vaikuttaa oleellisesti tulkkikoulutuksen aloituspaikkojen suuntaamiseen sekä erikoistumisen tarpeeseen tulevaisuudessa.

Tulkkausala ja sille valmistuvat opiskelijat ovat erityisessä asemassa valmistuessaan ammattiinsa. Tulkkausalan kilpailutukset neljän vuoden välein vaikuttavat olennaisesti avoinna olevien työpaikkojen määrään suhteessa valmistuvien määrään. Kela rajoitti uusien tulkkien rekrytointia kilpailutuskauden ollessa käynnissä. Tällöin on hyvinkin mahdollista, että vastavalmistunut tulkki
joutuu vastaanottamaan alempaa koulutusta vaativan työtehtävän odottaessaan pääsyä tulkkausalan työtehtäviin. Tämä vaikuttaa olennaisesti tulkin ammattitaitoon ja myöhemmin motivaatioon sekä uskallukseen siirtyä tulkkausalalle esimerkiksi kahden välivuoden jälkeen valmistumisesta.
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8.2 Työllistyminen ei takaa tyytyväisyyttä

Oletuksena tulkkauksen koulutuksesta valmistumisen jälkeen on, että tulkkausalalla on töitä ja vastavalmistunut pääsee melko varmasti töihin. Koulutuksen aikana saamamme kuvan mukaan lähes jokainen tulkki työllistyy valmistumisensa jälkeen tulkkausalalle, ellei jää esimerkiksi vanhempainvapaalle
tai opiskele lisää. Tällaisen kuvan olemme yleisesti saaneet oppilaitoksen puolelta opintojemme edetessä. Emme kuitenkaan koskaan ole nähneet tutkimusta asiasta. Emme myöskään tämän tiedon pohjalta tiedä, tarkoittaako työllistyminen vain työsopimuksen saamista, joka voi olla esimerkiksi nollatuntisopimus, jolla tehdään tulkkausalan töitä vain muutamia tunteja kuukaudessa.
Opinnäytetyö osoittaa, että ainakin vuosina 2016–2018 valmistuneet tulkit ovat
kohtuullisen tyytyväisiä saatuihin työtunteihin. Tyytyväisyyttä kysyvään kysymykseen vastasi 48 vastaajaa ja heistä 31 oli tyytyväisiä.

Halusimme saadun työsuhteen lisäksi tutkia myös tyytyväisyyttä saatujen työsuhteiden laatuun ja samalla tulkkaustyötuntien riittävyyttä. Pelkkä työllistyminen tulkkausyritykseen nollatuntisopimuksella ei useinkaan riitä itsensä tai perheensä elättämiseen. Vastaavia tutkimuksia tulkkien tyytyväisyydestä saatuihin työtuntimääriin on vähän. Sen sijaan työllistymistä, eli sopimuksen saamista on tutkittu ainakin Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden
osalta. Vastaavien tutkimusten vähäisen määrän takia halusimme tutkia aihetta tarkemmin ja saada tarkempia vastauksia mahdollisiin tulevien tulkkiopiskelijoiden kysymyksiin.

Saarikko ja Suonpää (2014) ovat tutkineet viittomakielen tulkkien työllistymistä
vuosina 20112013, ja heidän saamiensa tulosten mukaan tulkeilla on hyvin
töitä. Heidän kyselynsä mukaan 91 % tulkeista työllistyy valmistumisensa jälkeen. Opinnäytetyön tulosten mukaan vastaava luku vuonna 20162018 valmistuneiden viittomakielen ja puhevammaisten tulkkien kohdalla on 72 %. Prosenttiluvut eivät ole suoraan verrannolliset, koska Saarikon ja Suonpään
(2014) kyselyssä ei ole otettu lainkaan huomioon puhevammaisten tulkkien
työllistymistä, mutta suuntaa antava vertailuarvo kuitenkin on. Suoraa yhteyttä
kilpailutuksen vaikutuksista työllistymiseen emme kyselyn pohjalta kuitenkaan
löytäneet. Sen sijaan kilpailutuksen vaikutus esimerkiksi saatuun työsuhteen
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laatuun näkyi melko selvästi. Kilpailutuksen vaikutuksen tutkiminen työllistymiseen oli tärkeimpiä tutkimuskysymyksiämme tehdessämme tätä opinnäytetyötä.

Humanistinen ammattikorkeakoulu, SVT ry ja Akavan erityisalat ry ovat yhteistyössä vuonna 2018 toteuttaneet kyselyn tulkkien työsuhteista ja ansioista
vuonna 2017. Kyselyn pohjalta saadusta aineistosta nousee esille muun muassa työllisyystilanne vuonna 2018 ja Kelan kilpailutuksen 2017 voimaantulon
vaikutus työsuhteen laatuun. Vuonna 2019 keväällä julkaistaan toinen kysely
liittyen tulkkien työsuhteisiin ja ansioihin vuonna 2018. Loppuraportti julkaistaan vuonna 2019. (Putkonen-Kankaanpää 2018.) Loppuraportin valmistuessa tuloksia on mielenkiintoista vertailla saamiimme tuloksiin.

8.3 Jatkotutkimusaiheita opinnäytetyömme pohjalta

Lähetimme kyselyn SPT ry:lle, ja he lähettivät kyselymme kaikille jäsenilleen.
Kysely tavoitti SPT:n kautta myös suuren määrän erikoisammattitutkinnon käyneistä puhevammaisten tulkeista. Rajasimme kyselymme vastaajajoukosta
pois erikoisammattitutkinnosta valmistuneet tulkit. Saimmekin muutamia yhteydenottoja rajaukseemme liittyen. Mielestämme aiheesta voisi myöhemmin
tehdä vastaavanlaisen tutkimuksen mukaan lukien erikoisammattitutkinnon
suorittaneet puhevammaistentulkit.

Opinnäytetyömme pohjalta on mahdollista myöhemmin tutkia esimerkiksi opiskelupaikkojen määrän ja suuntautumisen tarvetta tulevaisuudessa, kilpailutuskauden aikana tulkkien lisäämisen tarvetta sekä opiskelijoiden ammattitaidon
laadun ja määrän vähenemistä.

Olisi mielenkiintoista tutkia, miten tulkkiopiskelijoiden pohjakoulutus vaikuttaa
työllistymiseen. Rahijärvi on vuonna 2016 tutkimuksessaan (”Lisäkoulutustahan se sitten vaatii” Viittomakielen tulkkien työllistyminen muihin kuin tulkkausja käännöstehtäviin) todennut, että pelkällä tulkin ammattikorkeakoulututkinnolla on hankalaa työllistyä muualle kuin tulkkausalalle. Rahijärven kyselyn
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erään vastaajan mielestä, itse tulkin papereilla ei tee mitään, jos aikoo saada
töitä tulkkausalan työtehtävien ulkopuolelta (Rahijärvi 2016).

Olisi siis mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako ennen tulkkausalan koulutusta
hankitut koulutukset tulkin työllistymiseen valmistumisen jälkeen. Tulkkausalan koulutusta pidetään kuitenkin yleisesti hyvinkin erilaisena koulutuksena
verrattuna esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tai tekniikan alan koulutuksiin.
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Tällä sivulla olevat kysymykset kysyttiin jokaiselta kyselyn vastaajalta.
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Nämä kysymykset aukesivat vastaajalle, kun hän oli valinnut edelliseen kysymykseen vaihtoehdon vuonna 20162018 vastavalmistuneet tulkit.

(Vastausvaihtoedon en työllistynyt ollenkaan valitsemisen jälkeen vastaajalle
avautui seuraavalla sivulla 52 kysymykset, muussa tapauksessa kysymykset
jatkuivat seuraavasti.)
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Vastaajan valitessa vaihtoehdon en työllistynyt ollenkaan, kyselyssä avautui
seuraavana olevat kysymykset.
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Tästä alkaa kilpailutuksen 2017 voimaantulon jälkeen työttömiksi jääneiden
tulkkien kyselyosio.
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Tämä kysymys oli pakollinen kaikille kyselyyn vastanneille vastaajille, aiemmista kyselyssä tehdyistä valinnoista huolimatta.

