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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni tavoite on selvittää vieraiden kielten opiskelutulkkausta kuurosokealle 

asiakkaalle. Työn tilaajana toimii Suomen Kuurosokeat ry:n Kommunikaatiopalvelut. 

Opinnäytetyöni tarjoaa uutta tietoa alalle, koska aihetta ei ole aiemmin tutkittu. Här-

könen ja Turkki ovat vuonna 2010 valmistuneessa opinnäytetyössään kartoittaneet 

vieraiden kielten opiskelutulkkauksen toteuttamista kolmannella asteella viittomakieli-

sille kuuroille, mutta kuurosokeisiin liittyen vastaavaa ei ole kartoitettu.  

 

Kuurosokeille tulkkaamiseen liittyvät tutkimukset ovat lähinnä keskittyneet taktiiliin 

kommunikaatioon tai erilaisiin käytettyihin kommunikointimenetelmiin (esimerkiksi 

Mesch 1998, Lahtinen 2008 sekä Kovanen & Lahtinen 2006). Lisäksi on tutkittu tulkin 

käyttöä niin asiakkaan kuin tulkin näkökulmasta (esimerkiksi Lahtinen 2004 ja Lahti-

nen & Marttila 2004). Viittomakielialalla on ilmestynyt artikkeleita liittyen vieraiden 

kielten tulkkaukseen. Esimerkiksi Laine (2006) on keskittynyt kahden tulkille vieraan 

kielen välillä toimimiseen ja Selin (2002) on käsitellyt vieraiden kielten tulkkausta ilta-

oppikoulussa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää vieraiden kielten opiskelutulkkausta kuu-

rosokealle asiakkaalle. Tutkimuskysymykset ovat: 

  

1. Millaista olisi toimiva yhteistyö opettajan, tulkin ja kuurosokean asiakkaan välillä 

vieraan kielen opiskelutulkkauksessa? 

1.1. Mitä viittomakielen tulkilta vaaditaan vieraiden kielten opiskelutulkkauksessa 

kuurosokealle asiakkaalle?  

 

Toimivalla yhteistyöllä tässä työssä tarkoitetaan Lehtisen (2001, 88-89) ja Isoherra-

sen (2005, 14) määritelmien mukaista moniammatillista yhteistyötä, jossa eri alojen 

asiantuntijat integroivat tietonsa ja taitonsa yhteen saavuttaakseen lopputuloksen, 

joka parhaiten palvelee asiakasta. Vastauksia tutkimuskysymyksiini etsin toteuttamal-

la kolme teemahaastattelua ja yhden havainnoinnin. Työtä varten haastattelin kuu-

rosokeaa asiakasta, joka on aktiivisesti käyttänyt kolmannen asteen vieraiden kielten 

opinnoissaan tulkkia. Lisäksi haastattelin kirjoitustulkkia, joka on urallaan tehnyt töitä 
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myös vieraan kielen tunneilla sekä kuurosokeiden englannin kielen virikeryhmän 

opettajaa. Havainnoinnin toteutin opettajan opettaman ryhmän kokoontumisessa. 

Käytetyistä menetelmistä kerron enemmän luvussa 5. 

 

Opinnäytetyö rakentuu siten, että luvussa 2 käsittelen kuurosokeutta ja kuurosokei-

den käyttämiä kommunikointimenetelmiä. Aihetta on käsitelty varsin laajasti, jotta työ 

voisi hyödyttää myös lukijoita, joilla ei ole aiempaa tietoa aiheesta tai jotka haluavat 

lisätietoa. Laajalla teoriaosuudella haluan myös muistuttaa lukijalle, kuinka vaihtele-

via ovat kuurosokeuden syyt ja vaikutukset kommunikaatioon ja tulkkaukseen. Lu-

vussa 3 kerron tulkkauksesta sekä opiskelutulkkauksesta. Luku 4 koostuu vieraiden 

kielten opiskelutulkkauksen esittelystä. Luvussa 5 siirrytään opinnäytetyön toteutuk-

seen, luvussa 6 taas saatuihin tuloksiin. Tulosten kanssa rinta rinnan kulkee tutki-

muskysymyksiin läheisesti liittyvä teoria. 

 

Opinnäytetyö on suunnattu viittomakielen tulkeille, asiakkaille1 sekä vieraiden kielten 

opettajille, jotka kohtaavat kuurosokeita työssään. Opinnäytetyö kokoaa seikkoja, 

jotka tulisi huomioida, kun toteutetaan vieraiden kielten opiskelutulkkausta ja asiak-

kaana on kuurosokea. 

 

 

2 KUUROSOKEAT 

 

 

Käsitteellä kuurosokeat tarkoitetaan ihmisiä, joita yhdistävä tekijä on kuulonäkövam-

ma. Kuitenkin kuulonäkövamman syntyhistoria, eli missä vaiheessa elämää ja mistä 

syystä aistit ovat heikentyneet tai ne on menetetty, kuulon ja näön vaikeusasteet se-

kä käytetyt eri kommunikaatiomenetelmät tekevät ryhmästä hyvin heterogeenisen ja 

lisäävät haastetta tulkkaukseen. (Lahtinen 2006, 182.) Kuurosokeus voi ilmetä erias-

teisena, sillä se määritellään näön ja kuulon toimintakyvyn mukaan. Kuurosokeiksi 

luetaan niin täysin kuurosokeat kuin vaikeasti kuulonäkövammaiset ihmiset. (mt., 

183.) Kuurosokeista suurimmalla osalla on eriasteisesti jäljellä olevaa näköä tai kuu-

                                            
1
 Asiakkaalla tässä tutkielmassa tarkoitetaan kuurosokeaa tulkin käyttäjää 
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loa ja osa heistä on täysin kuurosokeita. Kuulon ja näön vammat voivat olla pysyviä 

tai eteneviä. (Lahtinen 2005, 207.) 

 

 

Kuurosokeuden määritelmään kuuluu vahvasti se, että se rajoittaa henkilön osallis-

tumista yhteiskuntaan, jopa niin, että se vaatii yhteiskunnalta tukea erityispalveluihin, 

ympäristön mukauttamiseen ja teknisten apuvälineiden saamiseen (Pohjoismainen 

kuurosokeuden määritelmä 2011, 9). Suomen Kuurosokeat ry:n (2011a) mukaan 

heidän palveluidensa piirissä on noin 850 kuurosokeaa tai kuulonäkövammaista 

asiakasta. Luvussa eivät ole mukana henkilöt, joiden kuulo ja näkö ovat heikentyneet 

ikääntymisen vuoksi (Lahtinen 2006, 183). 

 

Yleensä, jos yksi aisti on puutteellinen, aivot voivat muotoutua uudelleen niin, että 

aistijärjestelmät pyrkivät korvaamaan toinen toisiaan. Jos ihmisellä on kuuloaistin 

suhteen puutteita, vastaanottaa hän yleensä näön kautta visuaalista kanavaa pitkin 

enemmän tietoa. Sama toimii myös päinvastoin: sokeat ihmiset saavat kuulon kautta 

puuttuvaa tietoa. Kuurosokeilla on kuitenkin kahden aistin vamma, joka usein voi olla 

myös etenevä. Tämä tarkoittaa, että kuulonäkövammainen henkilö ei voi täysin kor-

vata puuttuvaa visuaalista tietoa auditiivisella tai auditiivista visuaalisella tiedolla. (Yli-

talo 2006, 69–70.) Yhdistetyn vamman vuoksi tarvitaan informaatiota muita aisti-

kanavia pitkin, joten näön ja kuulon ollessa heikkoja tai heikentyessä, kasvaa koske-

tuksen merkitys tiedon saannin välineenä (Lahtinen 2008, 29, 50). 

 

 

2.1 Kuurosokeuden luokittelu 

 

Kuurosokeat voidaan luokitella neljään ryhmään kuurosokeutumisen ajan mukaan: 1) 

syntymästään saakka kuurosokeat, 2) syntymästään saakka näkövammaiset, joiden 

kuulo on heikentynyt myöhemmin, 3) syntymästään saakka kuulovammaiset, joiden 

näkö on heikentynyt myöhemmin sekä 4) aikuisiässä kuurosokeutuneet (Suomen 

Kuurosokeat ry 2011b). Kuurosokeuden tausta vaikuttaa moniin asioihin, kuten sii-

hen, millaisia kommunikointimenetelmiä kuurosokea käyttää tai identifioiko hän itsen-

sä suomenkielisten vai esimerkiksi viittomakielisten ryhmään (Mustonen 2006, 8-9). 
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Yleisimmät kuurosokeuden aiheuttajat ovat Usherin oireyhtymä ja CHARGE-

oireyhtymä (Suomen Kuurosokeat ry 2011b). Usherin oireyhtymä on periytyvä saira-

us, joka aiheuttaa kuulonäkövamman. Siihen liittyy etenevä verkkokalvonrappeuma, 

joka aiheuttaa näkövamman sekä sisäkorvaperäisen kuulovamman. (Suomen Kuu-

rosokeat ry 2011c.) CHARGE-oireyhtymä on synnynnäinen samanaikaisesti esiintyvä 

oirekokonaisuus, jonka perussyytä ei tiedetä. CHARGE-oireyhtymä ei vaikuta ainoas-

taan näköön ja kuuloon vaan siihen liittyy muihin aistituntemuksiin liittyviä ongelmia ja 

haasteita. (Suomen Kuurosokeat ry 2011d.) Muita syitä kuurosokeudelle ovat muun 

muassa keskosuus, erilaiset kehitysvammat, sairaus tai tapaturma, aivojen vammau-

tuminen tai aivokasvaimet sekä ikääntyminen (Suomen Kuurosokeat ry 2011e). 

 

 

2.2 Kuurosokeiden käyttämät kommunikointimenetelmät 

 

Kuurosokean ensisijaisesti käyttämä kieli ja kommunikaatiomenetelmä määrittyvät 

yleensä henkilön äidinkielen sekä kuulo- ja näköasteen perusteella. Suomalaiset 

kuurosokeat käyttävät kielenään joko puhuttua suomea, puhuttua ruotsia tai suoma-

laista viittomakieltä. (Takala 2005, 30–32, 35–36; Lahtinen 2006, 183.) 

 

Kommunikaatiomenetelmät voivat perustua joko puhuttuun kieleen (sen puhuttuun tai 

kirjoitettuun muotoon) tai viittomakieleen. Kielen tuottamisen ja vastaanottamisen 

kanavat voivat olla keskenään samat tai eroavat riippuen näön ja kuulon asteesta 

sekä siinä mahdollisesti ajan saatossa tapahtuneesta muutoksesta. Kommunikaa-

tiomenetelmä voi vaihdella myös ympäristön asettamien rajoitusten vuoksi. Tällaisia 

ovat esimerkiksi vääränlainen valaistus tai huono akustiikka. Useimmiten kielen tuot-

tamisen menetelmä säilyy samana, vain vastaanottomenetelmä muuttuu. (Lahtinen 

2005, 208–209; Lahtinen 2008, 29.) Puheeseen tai viittomakieleen perustuvien me-

netelmien lisäksi kommunikoinnissa voidaan käyttää kosketukseen perustuvia taktii-

leja, kommunikaatioita tukevia menetelmiä (Lahtinen 2004, 26). Eri menetelmiä va-

paasti yhdistelevää kommunikaatiomenetelmää kutsutaan kokonais- tai totaalikom-

munikaatioksi. Sen tavoitteena on löytää tietylle henkilölle juuri sopiva tapa ilmaista 

itseään ja vastaanottaa informaatiota. (Takala 2005, 41–42.) 
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2.2.1 Puhuttuun kieleen perustuvat tai sitä tukevat menetelmät 

 

Puhuttuun kieleen perustuvia menetelmiä ovat puhe, kirjoitus ja suuraakkoset, sor-

miaakkoset sekä niihin pohjautuva viestintä. Puhetta tukevia menetelmiä ovat tukiviit-

tomat ja huulioluku.  

 

Yleensä kuuroutuneet, jotka ovat menettäneet kuulonsa puheenoppimisiän jälkeen, 

käyttävät pääasiallisena kommunikointimenetelmänään puhetta ja voivat tuottaa sitä 

ymmärrettävästi. Puhetta voivat käyttää myös huonokuuloiset. Molemmilla ryhmillä 

voi olla ongelmia äänenvoimakkuuden säätelyn kanssa. (Laurén 2006, 199–201.) 

 

Kirjoitusta voidaan tuottaa käsin tai koneella. Kirjoituksen vastaanottaminen voi pe-

rustua visuaaliseen tai taktiiliin kanavaan. Visuaalista kanavaa vastaanotettaessa 

teksti voidaan lukea joko tietokoneen näytöltä tai paperilta. Taktiilisti vastaanotetta-

essa tekstiä voidaan lukea pistekirjoituksella tai sitä voidaan vastaanottaa taktiilein 

sormiaakkosin kädestä käteen tai suuraakkosilla (Kovanen & Lahtinen 2006, 11–12). 

Suuraakkoset eli antikva on menetelmä, jossa vastaanottajaan kämmeneen kirjoite-

taan sormella tikkukirjaimin kirjain kerrallaan (Ylitalo 2006, 69; Lahtinen 2006, 190). 

 

Jokaisella suomen kielen aakkosella on omat viittomakieliset vastineensa, jotka 

muodostavat ryhmän, jota kutsutaan sormiaakkosiksi (Vivolin-Karén & Alanne 2006, 

11). Sormituksessa suomenkielinen sana tuotetaan visuaaliseen muotoon kirjain ker-

rallaan käyttämällä sormiaakkosia. Kyseessä on eräänlainen uudelleenkoodaus. 

(Roslöf & Veitonen 2006, 173.) Sormiaakkosista on olemassa myös taktiilimuoto, jos-

sa sormiaakkoset viitotaan kämmenen sisällä peukalohankaan (Suomen Kuurosoke-

at ry 2011f). Sormiaakkosiin perustuva menetelmä on myös sormiaakkosviestintä, 

jossa selkeän huulion kanssa samanaikaisesti näytetään jokaisen sanan ensimmäi-

nen kirjain (Laurén 2006, 204–205). 

 

Tukiviittomia käyttävät esimerkiksi huonokuuloiset, dysfaattiset, autistiset ja kehitys-

vammaiset. Menetelmässä puhetta tuetaan yksittäisillä lauseen ydinsanoja vastaavil-

la viittomilla. (Takala 2005, 34–35.) 
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Huulioluku voi olla itsenäinen menetelmä tiedon ja tekstin vastaanottamiseen, tai sitä 

voidaan tukea erilaisilla menetelmillä (esimerkiksi tukiviittomat ja viitottu puhe), tai se 

voi tukea esimerkiksi viittomakielellä vastaanotettua tekstiä. Huulioluvussa seurataan 

suun ja kielen liikkeitä, eleitä sekä ilmeitä. Se vaatii harjoitusta ja visuaalista hahmot-

tamiskykyä. Sen jatkuva käyttö vaatii tarkkaavaisuutta ja on raskasta käyttäjälle. (Ta-

kala 2005, 38–39.)  

 

 

2.2.2 Viitottuun kieleen perustuvat menetelmät 

 

Viittomakieli on pääasiallisesti kuurojen käyttämä kieli, joka koostuu käsien liikkeistä, 

eleistä ja ilmeistä. Sillä on oma kielioppinsa, rakenteensa ja sanastonsa. Yleensä sen 

vastaanotto perustuu näkökykyyn, paitsi sen taktiilissa muodossa, jossa kieltä vas-

taanotetaan tuntoaistin kautta kädestä käteen. (Takala 2005, 30–32, 35; Hytönen & 

Rissanen 2006, 24.) Viittomakielisiä kuuroja on Suomessa lähteestä riippuen 

3100:sta noin 5000:een (YLE Uutiset 2008; Takala 2005, 32; Hytönen & Rissanen 

2006, 24; 24/2011 Viittomakielisten kielelliset oikeudet). Viittomakieltä voidaan tuot-

taa joko vapaaseen tilaan, kaventuneeseen näkökenttään, lähietäisyydelle tai taktii-

listi (Lahtinen 2006, 183). Yleensä huonokuuloiset ja kuuroutuneet näkövammaiset 

ilmaisevat itseään viittomakielen sijasta puhutulla kielellä (Lahtinen 2005, 208–209).  

 

Viitotussa puheessa tuotetaan viittomia yhtäaikaisesti suomenkielisen huulion tai pu-

heen kanssa. Sen tarkoituksena on tukea huuliolukua. Viitottua puhetta kommuni-

kointimenetelmänään käyttävät yleensä kuuroutuneet tai huonokuuloiset. (Laurén 

2006, 215–216.) Viitotussa puheessa käytetty huulio noudattaa pääasiallisesti puhu-

tun kielen kielioppia ja sanastoa (Hytönen & Rissanen 2006, 24). Kuurosokeat asiak-

kaat voivat ottaa vastaan viitottua puhetta vapaaseen tilaan, mikäli heillä on jäljellä 

näön jäänteitä. Mikäli näköä ei ole jäljellä, voidaan viitottua puhetta vastaanottaa tak-

tiilisti.  

 

Viitottua puhetta käytettäessä ei yleensä viitota kaikkia suomen kielen mukaisia sija-

päätteitä, vaan ne näkyvät ainoastaan huuliossa. Kieliopin mukaista viittomista voi-
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daan pitää eräänlaisena muunnelmana viitotusta puheesta. Siinä käytetään viittomi-

en ja huulion lisäksi niin sanottuja kielioppiviittomia2. (Takala 2005, 35.) 

 

 

2.2.3 Muut menetelmät 

 

Kuurosokeat voivat käyttää kommunikoinnissaan myös muita menetelmiä kuten ku-

vailua ja sosiaalishaptisia menetelmiä, joista yksi esimerkki on sosiaaliset pikaviestit. 

Kuvailun tarkoituksena on antaa tietoa sekä fyysisestä että sosiaalisesta ympäristös-

tä ja siinä tapahtuvasta toiminnasta. Näkö- ja kuuloaistin kautta saatava tieto muute-

taan kuvailuksi, joka voi olla esimerkiksi kielellistä (puhe, viittomakieli, kirjoitus) ja 

liikkeeseen tai kosketukseen perustuvaa. (Lahtinen 2004, 72; Lahtinen, Palmer & 

Lahtinen 2009, 12–17.)  Liikkeellä kuvailussa joko kuvailijan tai vastaanottajan kehol-

la osoitetaan esimerkiksi asentoa, paikkaa, korkeutta, liikettä, etäisyyttä, roolia ja 

rytmiä (Lahtinen, Palmer & Lahtinen 2009, 119). Kosketukseen perustuvaa kuvailua 

on esimerkiksi käden ohjaaminen esineisiin tai keholle piirtäminen. Kuvailijana voi 

toimia kuka tahansa, esimerkiksi perheenjäsen tai tulkki. (Lahtinen 2004, 72; Lahti-

nen, Palmer & Lahtinen 2009, 12–17.)  

 

Kommunikaation laatua voidaan parantaa käyttämällä sosiaalishaptisia menetelmiä, 

koska kuurosokealta jää muuten havaitsematta visuaalisia, auditiivisia ja kehon lähet-

tämiä viestejä (Lahtinen 2008, 50). Sosiaalisten pikaviestien kautta välitetään tietoa 

ympäristöstä, toiminnasta sekä sosiaalisesta tilanteesta ja ympäristöstä. Sosiaalisia 

pikaviestejä voidaan käyttää esimerkiksi henkilön tunnistamisessa tai kuvattaessa 

tilassa siirtymistä. Sosiaalisilla pikaviesteillä voidaan antaa kuurosokealle tietoa il-

man, että hänen tekemisensä täysin keskeytetään. (mt., 52.) 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Kielioppiviittomat ovat tukiviittomia, joita käytetään esimerkiksi tiettyjen sijamuotojen ilmaisemiseen 

(Blom 2008, 57). 
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2.3 Kuurosokeiden opiskelussa käyttämät apuvälineet  

 

Apuvälineiden avulla pyritään tukemaan kuurosokean toimintakykyä ja itsenäistä ar-

jessa selviytymistä. Apuvälineet valitaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Apuvälineitä voivat olla erilaiset välineet, ohjelmat ja laitteet. Yleisimpiä kuulonäkö-

vammaisten apuvälineitä ovat tärinähälyttimet, valkoiset kepit, suurennuslasit ja kuu-

lokojeet. Apuvälineitä on suunniteltu eri käyttötarkoituksiin ja -ympäristöihin, kuten 

hoito- tai harjoitusvälineiksi ja kodinhoitovälineiksi helpottamaan esimerkiksi pukeu-

tumista, liikkumista sekä asumista. (Forsberg 2010.)  

 

Opiskelussa tärkeimpiä ovat kommunikointiin, tiedonsaantiin ja tiedonvälitykseen liit-

tyvät apuvälineet. Ne voivat liittyä näkemiseen, kuulemiseen, taktiiliin kommunikaati-

oon tai puhelimen käyttöön. Apuvälineet voivat myös olla esimerkiksi erilaisia nauhoi-

tus- ja kuuntelulaitteita, hälytys- tai merkinantovälineitä tai kalentereita. Niiden avulla 

voidaan helpottaa lukemista, laskemista, kirjoittamista tai piirtämistä. Näkemisen 

apuna käytetään erilaisia silmälaseja, piilolaseja, erikoislinssejä, häikäistymistä eh-

käiseviä suodatinlaseja, suurennuslaseja, lukukiviä, luuppeja, kiikareita ja elektronisia 

suurennuslaitteita eli lukuTV:tä, jossa on kamera ja näyttö. (Forsberg 2010, 19–22.) 

 

Kuulemisen apuvälineitä voidaan käyttää, mikäli toiminnallista kuuloa on jäljellä. Ta-

vallisimpia kuulon apuvälineitä ovat kuulokojeet, sisäkorvaistutteet eli kokleaimplantit, 

ääntä vahvistavat kommunikaattorit, FM-laitteet ja induktiosilmukat. Kuulokojeiden ja 

implanttien käytöllä tähdätään siihen, että toiminnallinen kuulo on mahdollisimman 

hyvä. Induktiosilmukkaa käytetään kuulokojeen avulla. Se vähentää esimerkiksi taus-

tahälyääniä. Induktiosilmukka voi olla asennettuna kiinteästi tilaan tai se voi olla irral-

linen väliaikainen silmukka. Elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä sen käytös-

sä. Kommunikaattorissa on mikrofoniosa ja siihen johdolla liitetyt kuulokkeet tai kau-

lassa oleva induktiosilmukka. Sen avulla vahvistetaan keskustelua. (mt., 22–25.)  

 

FM-laitteita voidaan käyttää esimerkiksi luennolla. Ne koostuvat lähettimestä ja vas-

taanottimesta, jotka ovat langattomasti yhteydessä toisiinsa radioaalloilla. (mt., 22–

25.) Luentotilanteessa lähetin on opettajalla. Opiskelijan vastaanotin on kytketty kuu-

lokojeeseen, joka on T-asennossa. FM-laitteen etuna on se, että hälyäänet eivät väli-

ty. Kuitenkin samaan aikaan välittymättä jäävät myös muiden tilanteessa läsnä olevi-
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en kommentit. FM-laite voidaan kytkeä myös televisioon tai esimerkiksi vieraiden kiel-

ten oppitunneilla nauhuriin, jolta kuuntelutehtävät kuunnellaan. (Kurki & Takala 2005, 

52.) 

 

Suomessa yleisin taktiilin kommunikaation apuväline on kannettava tietokone, johon 

on liitetty pistenäyttö ja pistekirjoitusnäppäimet. Myös matkapuhelimeen on mahdol-

lista liittää pistenäyttö ja pistekirjoitusnäppäimet. Näin voidaan kommunikoida lähet-

täen viestejä kahden puhelimen välillä. Älypuhelimiin voidaan hankkia erilaisia ohjel-

mia, joilla näytön tekstiä voidaan suurentaa tai luetuttaa puhesyntetisaattorilla. Puhe-

limeen on myös mahdollista hankkia ohjelmia, joilla voidaan suurentaa tekstiä. (Fors-

berg 2010, 26–28.) 

 

Sanelukoneella voi nauhoittaa omia muistiinpanoja tai luentoja. Siihen voi myös siir-

tää tietokoneelta äänitiedostoja. Sanelukoneeseen on myös mahdollista liittää kau-

lainduktiosilmukka. (mt., 28–29.)  

 

 

3 TULKKAUS 

 

 

Frishberg (1990, 18) määrittelee tulkkauksen prosessiksi, jossa lähtökielellä tuotettu 

viesti muutetaan kohdekielelle. Lähtökieli voi olla viitottu tai puhuttu, mutta tärkeintä 

on se, että prosessi tapahtuu välittömästi siinä hetkessä, jolloin lähtökielinen viesti 

tuotetaan. Pöchhacker (2004, 11) puolestaan määrittelee tulkkauksen kääntämisen 

alalajiksi, jossa tulke tehdään kerran kuullun lähtötekstin pohjalta välittömästi. Mo-

lemmissa määritelmissä korostuu se, että kohdekielinen teksti tuotetaan hetkessä, 

eikä lähtötekstiin voida palata samalla tavalla kuin kääntämisprosessissa. Tulkkauk-

sessa ymmärretään ja tuotetaan viestejä monikielisessä ympäristössä (Tommola 

2006, 129).  

 

Tulkkaus voi olla samanaikaista eli simultaania tai konsekutiivista eli perättäistä. Pu-

huttujen kielten tulkkauksessa käytetään useimmiten konsekutiivitulkkausta, kun taas 

viittomakielen tulkkaukselle ominaiset kaksi modaliteettia eli viestintäkanavaa mah-

dollistavat simultaanitulkkauksen käytön (Rissanen 2006, 26). Simultaanitulkkaus 
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tarkoittaa sitä, että kun kuuleva puhuu, tulkki viittoo, ja kuuron viittoessa tulkki puhuu 

samaan aikaan. Tulkkaus tulee aina viiveellä, myös simultaanitulkkauksessa (Koukka 

2010, 62). Cokelyn (1986) mukaan viive tarkoittaa aikaa lähtötekstin kuulemisesta 

kohdetekstin tuottamiseen (Tommola 2006,154). Se johtuu tulkkausprosessista, jon-

ka tulkki joutuu käymään lävitse voidakseen kääntää tekstin kohdekielelle.  

 

Tulkkaus voidaan jakaa eri osa-alueisiin joko sen asiakasryhmien tai toteuttamisym-

päristön mukaan. Asiakasryhmillä viittomakielen tulkin työssä tarkoitetaan esimerkiksi 

kuuroja, huonokuuloisia, kuuroutuneita ja kuurosokeita (Hytönen & Rissanen 2006, 

181). Kuurosokeille tulkkausta käsittelen luvussa 3.2.  

 

Toteuttamisympäristön ollessa jaottelun perusteena saadaan kolme ryhmää: asioi-

mistulkkaus, opiskelutulkkaus ja konferenssitulkkaus. Asioimistulkkaus toteutetaan 

arkipäivän tilanteissa, joissa tärkeintä on viestintätilanne ja asioiden hoitaminen. 

Useimmiten siinä ovat osapuolina viranomainen ja asiakas. (Tommola 2006, 128.) 

Asioimistulkkaustilanteita voivat olla esimerkiksi lääkärikäynnit, uskonnolliset tilaisuu-

det ja työpaikkatulkkaukset (Humphrey & Alcorn 2007, 325-379). Konferenssitulkka-

uksen tarve alkoi Kansainliiton perustamisesta ja on yhä kasvanut Euroopan Unionin 

kielellisen yhdenvertaisuuden periaatteen myötä. Konferenssitulkkausta tapahtuu 

valtiollisissa yhteyksissä monien eri kielten välillä, mutta myös pienemmässä mitta-

kaavassa esimerkiksi englannin ja kansalliskielen välillä. (Pöchhacker 2004, 16.) 

Opiskelutulkkausta käsittelen seuraavassa luvussa. 

 

 

3.1 Opiskelutulkkaus 

 

Opiskelutulkkaus on oppilaitoksessa tapahtuvaa tulkkausta. Tulkin tehtävänä on tul-

kata luokka- ja opetustilanteissa. Myös muut opiskeluun liittyvät tilanteet, kuten ryh-

mätyöt ja erilaiset ohjauskeskustelut tai opintomatkat kuuluvat opiskelutulkkauksen 

piiriin. (Humak 2010.) Tulkkaus mahdollistaa opiskelijan osallistumisen kouluympäris-

töön (Humphrey ym. 2004, 326). Opiskelutulkkausta tapahtuu kaikilla koulutusasteilla 

(Koukka 2010, 59).  

 



 

 

15 
 

Opiskelutulkkaus tapahtuu viiveellä. Tämä asettaa haasteita kaikille tilanteen osa-

puolille: opiskelijalle, opettajalle ja tulkille. Opiskelijan ja tulkin tulee toimia yhteistyös-

sä keskenään, mutta myös opettajan ja tulkin, jotta oppimistilanne sujuisi mahdolli-

simman jouhevasti. Esimerkiksi tulkin ja opettajan kannattaa keskustella siitä, kuinka 

viive huomioidaan. (Koukka 2010, 62; Winston 2002, 136.) Lisäksi opiskelutulkkauk-

sessa tulee huomioida, että opiskelija ei voi katsoa montaa asiaa yhtä aikaa. Kuule-

vat opiskelijat voivat kuunnella ohjeita ja katsoa taulua, mutta kuuron opiskelijan on 

tehtävä valinta tulkin tai taulun välillä. (Koukka 2010, 62.)  

 

Erityisiä haasteita aiheuttaa, jos opiskelijalla on kuulovamman lisäksi näkövamma. 

Riippuen opiskelijan kuulonäkövammasta ja käytetystä tulkkausmenetelmästä tulk-

kaus vaatii aikaa (viive ja esimerkiksi kädestä käteen viittominen) ja tilaa (kirjoitus-

tulkkaus ja mahdolliset apuvälineet) enemmän kuin tulkkaus kuulovammaiselle asi-

akkaalle. Samalla tavoin kuin kuurolla asiakkaalla myös kuurosokean asiakkaan on 

mahdotonta saada samanaikaisesti tietoa siitä, mitä puhutaan ja mitä esimerkiksi 

taululle kirjoitetaan.  

 

 

3.2 Tulkkaus kuurosokeille 

 

Viittomakielen tulkin asiakkaina olevat kuurosokeat ovat hyvin heterogeeninen jouk-

ko. Aiemmin kerrotun luokittelun mukaan (ks. 2.1 Kuurosokeuden luokittelu), osa asi-

akkaista on syntymästään saakka kuurosokeita, osalla joko kuulo- tai näkövamma on 

edeltänyt toista tai he ovat kuurosokeutuneet aikuisiällä. Asiakkaiden monen kirjava 

tausta näkyy niin kommunikointimenetelmissä kuin myös niihin pohjautuvissa tulk-

kausmenetelmissä. (Lahtinen 2006, 183–184.) Kuurosokeille käytetyt tulkkausmene-

telmät pohjaavat luonnollisesti heidän käyttämiinsä kommunikaatiomenetelmiin. 

Tulkkausmenetelmät voidaan jakaa auditiivisiin, visuaalisiin ja taktiileihin menetel-

miin.  

 

Puheentoisto on auditiivinen menetelmä. Siinä tulkki toistaa puhuttua selkeästi ää-

neen. Suuraakkosia voidaan käyttää kuullun tukena. Tulkki voi esimerkiksi kirjoittaa 

puhujan nimen suuraakkosin asiakkaan käteen. Lisäksi visuaalisiin menetelmiin kuu-

luvaa huuliolukua voidaan käyttää ymmärryksen tukena. Puheentoiston kanssa rin-
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nakkain voidaan käyttää myös esimerkiksi sormiaakkosviestintää eli SAV:a, jossa 

jokaisen sanan ensimmäinen kirjain näytetään sormiaakkosin. Sekä huuliolukua ja 

sormiaakkosviestintää käytettäessä auditiivista kanavaa pitkin saatua viestiä vahvis-

tetaan visuaalisin menetelmin. (Lahtinen 2004, 23–29.)  

 

Visuaalisiin menetelmiin kuuluvat myös viitottu puhe ja viittomakieli. Kuten aiemmin 

mainittiin, viitottu puhe pohjautuu puhutun kielen rakenteisiin, ja siinä käytetään viit-

tomia yhdessä selkeän huulion kanssa. Viittomakieli taas on oma itsenäinen luonnol-

linen kielensä. Viitottua puhetta ja viittomakieltä voidaan tulkkauksessa tuottaa va-

paaseen tilaan, rajattuun näkökenttään tai taktiilisti eli kädestä-käteen riippuen asiak-

kaan toiminnallisen näön tasosta. Viitottaessa rajattuun näkökenttään tai taktiilisti 

viittomisessa tapahtuu muutoksia verrattuna vapaassa tilassa tuotettuun viittomiseen. 

Esimerkiksi viittomien paikassa tai suunnassa voi tapahtua muutoksia. Taktiilissa viit-

tomisessa esimerkiksi ilmeillä ilmaistu tieto tulee välittää kosketuksen kautta. (Kova-

nen & Lahtinen 2006, 44–49.) Mikäli viittominen on vapaassa tilassa tai rajatussa 

näkökentässä tapahtuvaa, huulioluku voi tukea niitä (Lahtinen 2004, 23–29). 

 

Visuaalisiin menetelmiin kuuluu myös kirjoitustulkkaus. Siinä puhuttu ja muut tilan-

teeseen vaikuttavat äänet muutetaan kirjoitettuun muotoon. Kirjoitustulkkaus voidaan 

toteuttaa joko käsin tai tietokoneella. (Laurén 2006, 205.) Tietokoneella kirjoitettaes-

sa on mahdollista muotoilla tekstin ominaisuuksia, kuten kokoa ja fonttia, sekä esi-

merkiksi taustan väriä asiakkaalle sopivaksi (mt., 212). Myös kirjoitusta voidaan vas-

taanottaa taktiilisti pistekirjoituksella luettuna pistenäytöltä. Muita taktiilimenetelmiä 

kirjoituksen vastaanottamiseen ovat suuraakkoset ja taktiilit sormiaakkoset. Suuraak-

kosilla voidaan kirjoittaa sanoja kämmeneen tikkukirjaimin. Taktiileilla sormiaakkosilla 

sanat sormitetaan kirjain kerrallaan kuurosokean käteen. (Lahtinen 2004, 23–29; Ko-

vanen & Lahtinen 2006, 11; Lahtinen 2006, 189.) Lisäksi tulkkausmenetelmänä voi-

daan käyttää tikutusta, jossa luettavan tai läpikäytävän tekstin eteneminen näytetään 

osoittamalla tekstistä.  

 

Sosiaalishaptisen kommunikaation ja kuvailun vastaanotto voivat lukeutua eri katego-

rioihin riippuen tulkkauksen vastaanottajan toiminnallisesta näöstä ja kuulosta. Sosi-

aalishaptista kommunikaatiota ja kuvailua voidaan käyttää itsenäisinä menetelminä 

tai samanaikaisesti muiden menetelmien kanssa. Asiakkaan kuunnellessa esimerkik-
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si induktion kautta tulkki voi samanaikaisesti välittää tietoa ympäristöstä ja ihmisten 

reaktioista. (Lahtinen 2008, 52–53.)  

  

 

4 VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUTULKKAUS 

 

 

Tulkin kielitaito voidaan jaotella A-, B- ja C-kieliin. Äidinkieleensä eli A-kieleensä tulk-

ki tulkkaa kaikista työkielistään, joko simultaanisti tai konsekutiivisti. B-kieleensä, joka 

on jokin muu kieli kuin äidinkieli, mutta jonka tulkki hallitsee täydellisesti, hän tulkkaa 

joko yhdestä tai useammasta työkielestään. Kaikki tulkit eivät pysty simultaanitulkka-

ukseen B-kieltä kohti. C-kieli on kieli, jota tulkin tulee ymmärtää täydellisesti, mutta 

joka ei koskaan ole kohdekielenä, vaan ainoastaan lähdekielenä. (Seleskovitch 1998, 

62-65; Euroopan komissio 2011.) Suurimmalla osalla viittomakielen tulkeista A-kieli 

on suomi ja B-kielenä on suomalainen viittomakieli (Roslöf & Veitonen 2006, 164). 

 

Viittomakielen tulkin erikoisuutena voidaan nähdä, että hän tulkkaa jatkuvasti sekä A-

kieleltä B-kielelle että B-kieleltä A-kielelle simultaanisesti. Vieraiden kielten oppitun-

nilla lähdekielenä voi olla C-kieli tai sellainen kieli, joka ei ole tulkin työkieli. Usein 

tulkkien taidot vieraiden kielten opiskelutulkkaukseen nojautuvat omaan harrastunei-

suuteen ja toisen asteen opinnoissa saatuihin taitoihin (Härkönen & Turkki 2010, 18-

19). 

 

Vieraiden kielten opiskelutulkkauksen menetelmät ovat moninaiset. Selin (2002, 34) 

on teoksessaan lyhyesti kuvannut, kuinka tulkkaus voi tapahtua vieraiden kielten op-

pitunneilla tilanteessa, jossa paikalla on kaksi viittomakielen tulkkia ja asiakkaana 

viittomakielinen kuuro. Hänen videoituihin tulkkaustilanteisiin pohjautuvien huomioi-

densa mukaan pääasiallisena toimintatapana oli suomenkielisten osuuksien kääntä-

minen suomalaiselle viittomakielelle ja vieraskielisten osuuksien osittainen sormitta-

minen tai suomen kielen mukainen viittominen, jossa käytettiin vieraan kielen kirjoi-

tusasun mukaista huuliota. Hän myös kertoo siitä, millaisia menetelmiä on hyödyn-

netty erilaisten tehtävien tarkistuksessa ja läpikäymisessä.  
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Härkösen ja Turkin (2010) opinnäytetyössä on selvitetty, millaisia menetelmiä on käy-

tössä vieraiden kielten opiskelutulkkauksessa viittomakielisille opiskelijoille. Heidän 

selvityksensä mukaan tunneilla käytetään eri menetelmiä, kuten suomalaista viitto-

makieltä, viitottua puhetta, sormiaakkosviestintää, sormitusta, tikutusta, kirjoitustulk-

kausta sekä muita menetelmiä. Luetunymmärtämisharjoituksissa käytetään joko tiku-

tusta tai viitotaan rivin numero, jolla tekstissä ollaan menossa. Osa tulkeista sormittaa 

lauseen alun, jotta opiskelija voi löytää tekstikohdan. Kuulunymmärtämistehtäviä ei 

tulkata, jos asiakkaalla on niistä vapautus. Yleensä tällöin harjoitus korvataan tekstil-

lä, jonka asiakas lukee itse. Sanastotehtävien tulkkaukseen käytetään eniten sormi-

tusta, seuraavaksi viittomakieltä ja viitottua puhetta. Suomalaista viittomakieltä käyte-

tään myös vieraan kielen huuliolla. Osa tulkeista ajattelee kirjoitustulkin käytön ole-

van paras tapa sanastotehtävien tulkkaukseen. Kielioppitehtävissä käytetään suoma-

laista viittomakieltä sekä sormitusta. Kaksi vastaajista kertoi käyttävänsä suomalaista 

viittomakieltä vieraan kielen huuliolla. Huulion käyttö vaihteli kirjoitetun ja lausutun 

muodon välillä. Härkösen ja Turkin kyselyyn vastanneista tulkeista suurin osa oli sitä 

mieltä, että ihanteellinen tapa vieraiden kielten opiskelutulkkaukseen viittomakielisel-

le asiakkaalle olisi viittomakielen tulkin ja kirjoitustulkin yhteistyössä toteuttama tulk-

kaus. 

 

Opiskelijoiden vastaukset Härkösen ja Turkin kyselyyn olivat hyvin samansuuntaisia, 

kuitenkin lisänsä toi opiskelijoiden vastaaminen opettajien kysymyksiin. Opiskelijoista 

valveutuneimmat kirjoittivat vieraskieliset vastaukset itse tai puhuivat, yksi käytti 

suomalaista viittomakieltä ja kaksi viitottua puhetta vieraan kielen huuliolla. Viidestä 

opiskelijasta ainoastaan yhden tulkki lausui hänen vastauksensa puhutun kielen mu-

kaisesti. Kahdella opiskelijoista ei ollut tietoa, kuinka tulkki tulkkasi. (Härkönen & 

Turkki, 26-29.)  

 

Kyselyiden vastauksien pohjalta Härkönen ja Turkki kokosivat ehdotelman vieraiden 

kielten opiskelutulkkauksen toteuttamiseksi. Heidän mukaansa viittomakielen tulkin ja 

kirjoitustulkin yhteistyö olisi hedelmällisin ja oppimista parhaiten tukeva tapa toteuttaa 

tulkkaus. Viittomakielen tulkki tulkkaisi suomenkieliset osuudet ja kirjoitustulkki vie-

raskieliset osuudet. Näin toteutuessaan tulkkaus palvelisi kuuron opiskelijan tavoitet-

ta oppia vieraan kielen kirjoitettua muotoa. Siinä kuitenkin korostuu kirjoitustulkin vie-

raan kielen taidon merkitys. Ehdotelmassa myös nostetaan esiin teknologian hyödyn-
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täminen vieraiden kielten tunneilla. Opiskelija voisi itse vastata vieraalla kielellä kir-

joittaen tietokoneella. Tällöin mitattaisiin nimenomaan opiskelijan kielitaitoa tulkin kie-

litaidon sijaan. Härkösen ja Turkin mukaan vastauksissa voisi hyödyntää niin video-

tykkiä, jolloin vastaukset tulevat kaikkien tietoon samaan tapaan kuin ääneen lausu-

tutkin vastaukset, kuin erilaisia Chat-kanavia, jotka mahdollistavat opettajan ja opis-

kelijan kahdenkeskisen keskustelun. (mt., 42-43.) Mielestäni Härkösen ja Turkin eh-

dotelman mukaista toteutusta voitaisiin soveltaa myös kuurosokeille asiakkaille. Kui-

tenkaan en suuremmin työssäni ota kantaa tulkkausmenetelmiin vaan keskityn 

enemmän yhteistyöhön eri osapuolten välillä sekä siihen, mitä tulkilta vaaditaan vie-

raiden kielten opiskelutulkkauksessa kuurosokealle asiakkaalle. 

 

 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Tässä luvussa esittelen käytetyt tutkimusmenetelmät ja haastateltavat. Tutkielmas-

sani käytin kahta kvalitatiivista tutkimusmenetelmää: havainnointia eli observointia ja 

teemahaastattelua. Opinnäytetyön toteutuksen aloitin havainnoimalla kuurosokeiden 

englannin kielen piirin3 kokoontumista. Havainnointia hyödynsin teemahaastatteluis-

sa, joita toteutin kolme. Havainnoinnin aikana sain näkökulmia siihen, kuinka vierai-

den kielten opiskelutulkkausta ja opetusta toteutetaan tällä hetkellä. Minulla oli mah-

dollisuus palata tekemiini havaintoihin haastatteluissa. Haastateltavat olivat kuu-

rosokeille englantia opettava opettaja, kirjoitustulkki, joka on työskennellyt kuu-

rosokeiden kanssa myös vieraiden kielten opiskelutulkkauksen puitteissa sekä kuu-

rosokea asiakas.  

 

 

5.1 Havainnointi ja sen toteutus 

 

Havainnointi toteutettiin kerran. Sen tavoitteena oli saada näkökulmia siihen, kuinka 

vieraiden kielten opiskelutulkkausta kuurosokeille tällä hetkellä toteutetaan. Lisäksi 

havainnoin sitä, kuinka opetuksessa huomioidaan, se että osallistujat ovat kuu-

                                            
3
 Kuurosokeiden englannin kielen piiri on osa Suomen Kuurosokeat ry:n järjestämää viriketoimintaa. 
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lonäkövammaisia. Havainnointi on tiedonkeruun muoto, jossa saadaan tietoa siitä, 

kuinka ihmiset oikeasti toimivat (Saarinen-Kauppanen & Puusniekka 2006). Havain-

nointia voi käyttää esimerkiksi haastattelun tukena tai itsenäisenä tutkimusmenetel-

mänä. Havainnointi sopii hyvin kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmäksi (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2008, 208).  

 

Havainnoinnissa tarkkailin tunnin rakennetta ja sen asiasisältöä: millaisia harjoituksia 

tunnilla toteutettiin, kuinka opiskelijat, opettaja ja tulkit sijoittuivat, millä kielillä tai me-

netelmillä tunnilla kommunikoitiin sekä millaisia apuvälineitä tunnilla oli käytössä. Li-

säksi tarkkailin millaisia tulkkausmenetelmiä käytettiin erilaisissa tilanteissa. Havain-

noinnista tein muistiinpanoja. Tekemiini havaintoihin palasin myös opettajan haastat-

telussa, joka tehtiin heti tilanteen jälkeen. Havainnoitu tilanne ei ollut ensisijainen tut-

kimuskohteeni, vaan sen aikana tein huomioita, joita hyödynsin kirjoitustulkin ja asi-

akkaan haastattelujen rungoissa. Havainnoinnissa keskityin samoihin teemoihin, joita 

opettajan haastattelussakin käsiteltiin. Kuitenkin haastattelussa selvitettiin myös ha-

vainnoinnin aikana esiin nousseita uusia seikkoja, kuten yhteistyötä opettajan ja tulk-

kien välillä.  

  

Tilanteessa oli paikalla kaksi viittomakielen tulkkia, jotka tulkkasivat kaikille. Kuitenkin 

heidän pääasiallisena asiakkaanaan oli yksi kuurosokea viittomakielinen opiskelija, 

joka vastaanotti viittomista rajoitettuun näkökenttään. Muut paikalla olleet opiskelijat 

käyttivät joko kuulokojeita tai sisäkorvaistutteita. Viittomakielinen opiskelija käytti 

kommunikoinnissaan suomalaista viittomakieltä, mutta muut opiskelijat ottivat vas-

taan ja itse tuottivat puhetta. Kuvassa 1 näkyy tilanteessa olevien henkilöiden sijoit-

tuminen toisiinsa nähden. Opiskelijat, tulkit ja opettaja olivat asettuneet pyöreän pöy-

dän ympärille siten, että viittomakielistä opiskelijaa (punainen pallo) vastapäätä istui-

vat tulkit (oranssit pallot), opettaja (sininen pallo) heidän vieressään, muut opiskelijat 

(vihreät pallot) sijoittuivat viittomakielisen ja opettajan väliin (kuva1). 
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Kuva 1: Kaavio istumajärjestyksestä havainnoidussa tilanteessa 

 

Tunnin rakenne ja asiasisällöt koostuivat sanastoon kertauksesta, puhutun kielen 

tuottamisesta sekä kulttuuriin tutustumisesta. Puhutun kielen tuottamisen viittomakie-

linen opiskelija tuotti kirjallisena. Rakenteesta tai käsitellyistä asioista ei ollut suora-

naisesti havaittavissa, että kyseessä oli kuulonäkövammaisten ryhmä. Joitain perin-

teisiä kieltenopetuksessa käytettyjä tehtävätyyppejä, kuten täydennystehtäviä, ei käy-

tetty. Tehtävät olivat ryhmän vaihtelevista näönasteista johtuen pääasiallisesti suulli-

sia. Apuvälineitä tunnilla oli käytössä muutamia. Opiskelijoilla oli omat kuulon apuvä-

lineet, yleisessä käytössä oli induktiosilmukka ja yhdellä opiskelijalla oli käytössä 

oma kannettava tietokone, jossa oli hänen näkökyvylleen sopivaksi säädetyt fontti, 

fontin väri ja taustaväri.  

 

Suurimman osan ajasta opettaja puhui suomea, jolloin tulkit tulkkasivat suomalaiselle 

viittomakielelle rajoittuneeseen näkökenttään. Jos opettaja käytti englantia, tulkit 

käyttivät viitottua suomea englannin kielen sanajärjestyksellä ja huuliolla. Eräässä 

harjoituksessa opettaja luki englanniksi lyhyen tarinan, jonka tulkit viittoivat viitotulla 

suomella ja englanninkielisellä huuliolla ja sanajärjestyksellä, mutta sormittivat siitä 

tietyt opettajan etukäteen määrittelemät sanat. Myös muissa tilanteissa, kuten sanas-

toa läpikäytäessä, tulkit käyttivät sormitusta. Sormitus on paljon käytetty tulkkaus-

muoto vieraiden kielten opiskelutulkkauksessa.  

 

 

5.2 Teemahaastattelu ja sen toteutus 

 

Toisena tutkimusmenetelmänä työssäni käytin teemahaastattelua. Teemahaastatte-

lussa aiheen teemat eli aihealueet pohditaan etukäteen, mutta kysymyksiä ei muo-
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toilla tarkasti ja niitä ei aseteta tiettyyn järjestykseen (Hirsjärvi ym. 2008, 203). Haas-

tatteluissa käsiteltyjä teemoja olivat oppitunti, harjoitukset ja tulkkausmenetelmät, 

apuvälineet, tulkki ja oppitunti, yhteistyö sekä tulkin taidot. Teemat nousivat aihee-

seen liittyvästä teoriasta. Lisäksi havainnoinnin aikana tehtyihin huomioihin esimer-

kiksi yhteistyöstä palattiin haastatteluissa. Teemahaastattelussa on tärkeä varmistaa, 

että kaikki teemat tulevat käsiteltyä, mutta aiheiden käsittelyn laajuus voi vaihdella 

haastattelusta toiseen (Eskola & Vastamäki 2007, 27–28). Haastattelussa saatuja 

vastauksia voidaan myös selventää tai syventää pyytämällä perusteluja ja lisäkysy-

mysten käyttö on mahdollista (Hirsjärvi ym. 2008, 200–202). Haastatteluissa hyödyn-

sin lisäkysymysten ja tarkentamisen mahdollisuuden. Valitsin teemahaastattelun, 

koska se mielestäni antoi tilanteelle raamit, mutta samaan aikaan myös vapauden. 

Haastattelulla oli mahdollista polveilla ja sen aikana asioihin avautui uusia näkökul-

mia. Kuitenkin kaikki teemat huomioitiin ja käsiteltiin haastattelun aikana. Haastatte-

lujen tuloksia käsitellään luvussa 6. 

 

 

5.3 Haastateltavat 

 

Opinnäytetyötä varten haastattelin kolmea henkilöä. Ensimmäisenä haastattelin eng-

lannin kielen opettajaa, joka työskentelee kuurosokeiden parissa. Toisena haastatte-

lin kirjoitustulkkia, jolla on kokemusta vieraiden kielten opiskelutulkkauksesta kuu-

rosokealle asiakkaalle. Kolmantena haastateltavana oli kuurosokea henkilö, jolla on 

ollut opintojensa aikana viittomakielen tulkki tai kirjoitustulkki tulkkaamassa vieraiden 

kielten oppitunteja. Ensin kerron, kuinka haastateltaviin päädyttiin ja sen jälkeen esit-

telen haastatellut lyhyesti. 

 

Haastateltavat löytyivät pääasiallisesti opinnäytetyön ohjaajien kontaktien kautta. 

Kuurosokean haastateltavan suhteen oli muutamia kriteereitä, joilla mahdollisten 

haastateltavien joukkoja rajattiin. Ensimmäisenä kriteerinä etsittiin haastateltavaa, 

joka olisi opiskellut vieraita kieliä tulkin välityksellä kolmannella asteella eli ammatti-

korkeakoulussa tai yliopistossa. Rajauksen syynä oli se, että heillä kenties on pidem-

pi kokemus vieraiden kielten opiskelusta ja sen tulkkaukseen liittyvistä seikoista ver-

rattuna esimerkiksi toisen asteen opiskelijoihin tai perusasteen oppilaisiin. Lisäksi 

kolmannen asteen opiskelijat ovat kaikki täysi-ikäisiä. Myös haastateltavien motivaa-
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tio vieraiden kielten opiskeluun voi poiketa peruskoulun ja toisen asteen opiskelijois-

ta. Opiskelijat voivat opiskella kieliä, koska ovat kiinnostuneita niistä tai koska tietävät 

tarvitsevansa niitä nykyisissä tai tulevissa opinnoissaan tai töissään.  

 

Tutkielmaa varten en halunnut rajata haastateltavien joukkoa heidän kuulonäkö-

vammansa tyypin perusteella, koska se olisi voinut karsia mahdollisten haastateltavi-

en joukkoa liikaa. Yhteen haastateltavaan asiakkaaseen päädyttiin laajemman otan-

nan sijaan, koska haluttiin perehtyä yhden asiakkaan kokemuksiin syvemmin. Näin 

oli mahdollista saada kokonaiskuva niistä seikoista, joiden asiakas koki olevan tärkei-

tä vieraiden kielten opiskelutulkkauksessa. 

 

 

5.3.1 Opettaja 

 

Haastateltava opettaja oli koulutukseltaan englannin kielen opettaja. Hän opetti haas-

tatteluhetkellä ensimmäistä vuotta englantia kuurosokeille opiskelijoille. Tätä ennen 

hänellä oli työkokemusta kuurosokeiden kanssa työskentelystä kahden vuoden ajal-

ta. 

 

 

5.3.2 Kirjoitustulkki 

 

Haastattelemallani kirjoitustulkilla oli kirjoitustulkin koulutuksen lisäksi tehnyt opintoja 

liittyen kuurosokeuteen, kuten opastuksen ja sosiaalishaptisen kommunikaation 

kursseja. Tulkkauskielinään hänellä oli äidinkielensä suomen lisäksi englanti, ruotsi, 

ranska ja saksa. Kyseisistä kielistä hän oli suorittanut eriasteisia yliopisto-opintoja. 

Lisäksi hän ylläpiti kielitaitoaan harrastuneisuuden kautta. Kieliopintojen lisäksi hänel-

lä oli taustaa lingvistiikasta. 
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5.3.3 Kuurosokea asiakas 

 

Haastatellun kuurosokean kuulonäkövamman syy on neurologinen. Hänellä on syn-

tymästään saakka ollut etenevä näkövamma, jonka seurauksena tällä hetkellä näköä 

on enää vähän jäljellä. Kuulovamma on tullut myöhemmässä elämänvaiheessa. 

 

Haastateltava identifioi itsensä suomenkieliseksi. Hänen kielen tuottamisen ja vas-

taanottamisen kanavansa erosivat toisistaan. Hän itse tuotti puhetta, mutta vastaan-

ottomenetelmänä oli taktiili viittomakieli. Taktiilin viittomisen rinnalla hänellä oli käy-

tössään myös sosiaalishaptisia menetelmiä sekä kuvailu. 

 

Ajansaatossa asiakkaan kielen vastaanottamisen kanava on muuttunut. Ennen kuu-

lon heikkenemistä hän pystyi vastaanottamaan puhetta kuulon avulla. Kuulon heike-

tessä, mutta näkötilanteen vielä salliessa viitottiin hänelle kapeaan näkökenttään. 

Tällöin asiakas pystyi käyttämään myös huuliolukua tukena ymmärtämiselle. Kun 

näkökyky ei enää ollut riittävä, siirryttiin taktiiliin vastaanottamiseen. Taktiilin viittoma-

kielen lisäksi asiakas on jonkin aikaa käyttänyt myös tadomaa4.  

 

Asiakas on käyttänyt opinnoissaan erilaisia apuvälineitä. Hänellä on ollut käytössään 

esimerkiksi kiikarilasit, joissa oli vaihdettavia linssejä. Hän on myös käyttänyt erilaisia 

silmälaseja, kuulokojeita sekä FM-laitetta. Lisäksi hänellä on ollut käytössään tieto-

kone pistenäytöllä sekä pistelevy. 

 

Haastatellun kuulonäkövamman muuttumisen myötä myös käytetyt tulkkausmene-

telmät ovat muuttuneet. Kirjoitustulkkausta hän on vastaanottanut pääasiallisesti tie-

tokoneella tavalliselle näytölle, jonka taustaväri ja fontti on säädetty hänelle sopivak-

si. Jos lähtökielenä on vieras kieli, suosisi asiakas mahdollisuuksien mukaan kirjoi-

tustulkkia tai kirjoitustulkin ja viittomakielen tulkin yhteistyötä, koska vieraan kielen 

kirjoitusmuoto on hyvin tärkeä. Joskus hän on pyytänyt myös viittomakielen tulkkia 

kirjoittamaan paperille, koska sormittaessa tapahtuu enemmän virheitä. Sormitusta 

on käytetty paljon. Asiakkaan kokemuksen mukaan se yleensäkin liittyy vieraiden 

                                            
4
 Tadoma on huulioluvun taktiilimenetelmä, jossa kuuro tai kuurosokea henkilö asettaa kätensä osit-

tain puhujan kaulalla ja osittain huulille. Näin hän tuntee puhuessa syntyvät liikkeet ja värähtelyt. 
(Frishberg 1990, 157.) 
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kielten tulkkaukseen. Sormittaminen tai kirjoitustulkkaus vaatii tulkilta hyvää kielitai-

toa. Tästä ja muista tulkilta vaadittavista taidoista kerrotaan laajemmin luvussa 6.3.  

 

Koska asiakas kommunikoi itse puheella, hänelle sormitetaan myös ääntämisohjeita. 

Asiakkaalle on viitottu joko suomalaista viittomakieltä tai viitottua puhetta. Hän on 

aiemmin vastaanottanut niitä rajoitettuun näkökenttään, mutta näkökyvyn heiketessä 

vastaanottokanava on muuttunut taktiiliksi. 

 

Huulioluvun hän tunsi tukeneen ymmärtämistä ennen viittomakielen tulkin käyttöä. 

Sormiaakkosviestintää hän kertoi kokeilleensa, mutta se ei ollut toimivaa. Tikutusta 

on käytetty, mutta se on vaatinut, että teksti on suurikokoista tai tietokoneen näytöllä 

ja että hän omalla kädellään seuraa tekstin etenemistä. Asiakkaan kanssa on tulkka-

uksessa käytetty myös kuvailua ja sosiaalishaptisia menetelmiä.  

 

Tulkkausta varten on myös kehitetty menetelmiä yhteistyössä tulkin ja asiakkaan 

kanssa. Nämä ovat liittyneet lähinnä ääntämiseen tai kuulemiseen. Koska asiakas 

haluaa itse tuottaa vierasta kieltä puheella, on hänelle tärkeä tietää, missä sanassa 

on esimerkiksi paino. Tulkki on voinut piirtää selkään tai pöytään nouseeko vai las-

keeko äänenpaino. Asiakas voi myös toistaa sanan, ja tulkki kertoo, milloin paino tu-

lee oikein.  

 

 

5.4 Haastattelujen toteuttaminen 

 

Ennen havainnointia kokosin kaikkia kolmea haastattelua varten rungot (liitteet 1, 2 ja 

3), jotka hieman poikkesivat toisistaan eri haastateltavien kohdalla. Toisistaan eriä-

viin runkoihin päädyin muun muassa siksi, että en voinut olettaa kaikilla tilanteen 

osapuolilla olevan samanlaisia taustatietoja. Esimerkiksi opettajalla en olettanut vält-

tämättä olevan tietoa erilaisista tulkkausmenetelmistä, mutta hänellä on tietoa siitä, 

millaisia kielten oppitunnit ovat rakenteeltaan ja mitä harjoituksia niihin kuuluu. Run-

kojen kokoaminen alkoi teoriaan tutustumisesta. Teorian ja opinnäytetyön tavoitteen 

selkiydyttyä aloin koostaa runkoja. Haastattelurungoista sain palautetta opinnäyte-

työn ohjaajilta, ja muokkasin niitä palautteen mukaisesti. Lisäksi havainnoinnin ja 
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opettajan haastattelun jälkeen minulla oli vielä mahdollisuus tehdä muutoksia seu-

raaviin haastatteluihin.   

 

Haastattelut toteutin yksilöhaastatteluina joulukuussa 2011 ja tammikuussa 2012. 

Ensin haastattelin opettajaa, seuraavaksi kirjoitustulkkia ja viimeisenä asiakasta. Jär-

jestyksen perusteena oli se, että opettajan ja kirjoitustulkin haastattelut avasivat ha-

vainnoinnin tavoin uusia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin ja toivat esiin seikkoja, joita 

en aiheen aikaisemman tutkimattomuuden vuoksi, ollut osannut huomioida. Tällaisia 

seikkoja olivat esimerkiksi heidän havaintonsa siitä vaikuttaako opetukseen opiskeli-

jan kuulonäkövamma tai se, että opetusta tulkataan. Ennen asiakkaan haastattelua 

sain siis tietoa ja näkemystä siihen, kuinka vieraiden kielten opiskelutulkkausta käy-

tännössä toteutetaan. Opettajan haastattelu toteutui kasvokkain joulukuussa 2011. 

Kirjoitustulkin haastattelu toteutui joulukuussa 2011 Skypen5 välityksellä. Kuurosoke-

an asiakkaan haastattelu tapahtui tammikuussa 2012 kasvokkain tulkin välityksellä. 

Haastattelutilanteessa tulkki tulkkasi kysymykset taktiilisti viittomakielellä ja asiakas 

vastasi itse puheella. Opettajan ja kirjoitustulkin haastattelut olivat molemmat kestol-

taan noin tunnin, kuurosokean asiakkaan haastattelu kesti noin kaksi tuntia.  

 

Nauhoitin haastattelut, jotta niihin palaaminen olisi helppoa. Lisäksi litteroin haastat-

telut. Litteroinnin jälkeen analysoin aineiston käyttäen teemoittelua. Teemoittelulla 

tarkoitetaan sitä, että analysoitaessa haastatteluja niistä tarkastellaan sellaisia seik-

koja, jotka ovat usealle haastateltavalle yhteisiä tai jotka nousevat esiin yhdestä 

haastattelusta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 173). Teemoittelua tehdessäni merkitsin eri 

teemoja litteroituihin haastatteluihin eri väreillä. Haastattelujen tuloksia tarkastellaan 

seuraavassa luvussa. 

 

 

 
 
 
 

                                            
5
 Skype on ilmainen verkkopuheluihin tarkoitettu ohjelma, joka on nykyään osa Microsoftia. (Skype 

2012). 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA TARKASTELU 

 

 

Tässä luvussa vastaan haastatteluiden pohjalta tutkimuskysymyksiini ja selvitän 

opinnäytetyön tavoitteen mukaisesti vieraiden kielten opiskelutulkkausta. Tutkimus-

kysymyksinä oli selvittää, millainen olisi toimiva yhteistyö opettajan, tulkin ja kuu-

rosokean asiakkaan välillä vieraan kielen opiskelutulkkauksessa sekä mitä viittoma-

kielen tulkilta vaaditaan vieraiden kielten opiskelutulkkauksessa kuurosokealle asiak-

kaalle. Kysymyksiin vastaan siten, että luvussa 6.1 käsitellään yhteistyötä opettajan, 

tulkin ja kuurosokean asiakkaan välillä ja luvussa 6.2 aiheena on viittomakielen tulkil-

le asetetut vaatimukset. Tekstin joukossa on suoria lainauksia. Merkintä --- tarkoittaa, 

että lauseesta on jätetty jotain pois. 

 

 

6.1 Yhteistyö kuurosokean asiakkaan, tulkin ja opettajan välillä 

 

Haastateltavista jokainen sanoi tehneensä yhteistyötä opiskelutulkkaustilanteessa 

sen toisten osapuolien (asiakas, opettaja ja tulkki) kanssa. Kuitenkin yhteistyön mää-

rä ja tavat olivat vaihtelevia. Yhteistyötä vaikuttivat rajoittavan ajan ja tiedon puute.  

 

Lehtinen (1999) esittelee neljä erilaista mallia toteuttaa eri tieteenalojen yhteistyötä 

koulumaailmassa: yksitieteisen, monitieteisen, tieteiden välisen ja moniammatillisen 

mallin (Lehtinen 2001, 88). Yksitieteisessä mallissa vain yhden tieteenalan edustaja 

palvelee asiakasta (opiskelijaa), monitieteellisessä mallissa eri alojen asiantuntijat 

työskentelevät kukin omilla erityisalueillaan käyttäen omia menetelmiään riippumatta 

muiden toiminnasta. Tieteiden välisen mallin mukainen yhteistyö on yleisimmin käy-

tetty yhteistyön malli, siinä eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhteistyössä suunni-

tellen ja toteuttaen palveluja. Tässä mallissa tärkeää on vuorovaikutus, jonka seura-

uksena asiakkaan saama palvelu on kokonaisvaltaista ja sen eri osat sopivat yhteen. 

Kuitenkin eri asiantuntijat ovat vastuussa omien palvelujensa järjestämisestä. Mo-

niammatillinen malli muistuttaa tieteiden välisen mallin mukaista yhteistyötä siten, 

että asiantuntijat toimivat tiiviisti yhdessä. Poikkeavaa on se, että toisten alojen asi-

antuntijoille opetetaan oman alan taitoja ja käytänteitä. (Lehtinen 2001, 88-89.) Tässä 
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opinnäytetyössä yhteistyöllä tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, jolle Lehtisen 

määritelmän mukaan tärkeää on asiantuntijoiden tiivis yhdessä toimiminen. Lisäksi 

Isoherrasen (2001, 14) määritelmän mukaan moniammatilliselle yhteistyölle keskeis-

tä on yhteisen tiedon prosessointi, jossa eri alojen asiantuntijat integroivat tietonsa ja 

taitonsa yhteen siten, että lopputulos parhaiten palvelee asiakasta.  

 

Opettajan ja asiakkaan välisestä yhteistyöstä opettaja ei haastattelussa todennut mi-

tään, mutta opettajan ja tulkin välisestä yhteistyöstä hänellä oli muutamia ajatuksia. 

Opettaja ajatteli yhteistyön tulkkien kanssa olevan tulkkien huomioimista opetuksen 

aikana, esimerkiksi hän luetteli oudompia sanoja kirjain kirjaimelta tai rauhoitti puhe-

tempoaan. Lisäksi hänen mielestään etukäteismateriaalin jakaminen tulkeille oli yh-

teistyötä. Tulkit olivat toisinaan saattaneet antaa vinkkejä opettajalle siitä, kuinka jo-

kin asia kannattaisi tulevaisuudessa toteuttaa. Tällaiset vinkit liittyivät kuurouden 

huomioimiseen: esimerkiksi muiden kuunnellessa tekstiä, kuurolla näkevällä opiskeli-

jalla tulisi olla teksti luettavanaan. Opettaja sanoi, ettei hän ole keskustellut tulkkien 

kanssa heidän käyttämistään tulkkausmenetelmistä eikä hänellä ole kovinkaan paljon 

tietoa siitä, miten tulkit eri tilanteissa toimivat. Kuitenkin opettajalla varmasti oli jokin 

käsitys tulkkien toiminnasta, koska havainnoidulla tunnilla hän vaikutti tulkkien toimin-

taan esimerkiksi pyytämällä heitä sormittamaan läpikäydystä tarinasta tietyt etukä-

teen määritellyt sanat. Haastattelussa opettaja kertoi yleensä jakavansa kuunteluteh-

tävät viittomakieliselle opiskelijalle tekstinä, mutta havainnoitavalla kerralla oli ollut 

tietoteknisiä ongelmia, joista johtuen hän ei voinut jakaa tarinaa tekstinä.  

 

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että tulkkien tulisikin olla 

valveutuneita ja jakaa omaa tietotaitoaan myös opettajalle kuurouteen liittyvissä sei-

koissa sekä olla valmiita yhteistyöhön esimerkiksi ottamalla vastaan toiveita työnsä 

toteuttamiselle. Aktiivisemmalla yhteistyöllä voitaisiin päästä parempiin tuloksiin. 

Opettajan kertoman perusteella voidaan päätellä, että yhteistyötä opettajan ja tulkki-

en välillä tapahtuu, mutta Lehtisen jaottelun mukaan monitieteisen mallin tasolla. 

Tämä tarkoittaa, että tietoa  vaihdetaan ainoastaan vähän tai ei lainkaan ja opettaja 

sekä tulkit toimivat omalla alueellaan omia menetelmiään käyttäen. Esimerkiksi kes-

kustelemalla käytettävistä tulkkausmenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta voitaisiin 

kuurosokealle tarjota mahdollisimman hyvää tulkattua opetusta ja syventää yhteistyö-

tä tieteiden väliselle tai moniammatilliselle tasolle. Winstonin (2002, 134-136) mu-
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kaan tulkkauksen kautta saatu opetus on aina toisen käden opetusta, joka voi olla 

samankaltaista kuin kuulevien saama opetus, mutta ei koskaan sama. Tähän seik-

kaan voisivat opettaja ja tulkki keskittyä yhteisissä keskusteluissaan.  

 

Härkösen ja Turkin (2010) opinnäytetyöstä sekä Selinin (2002) tutkimuksesta on ha-

vaittavissa, että vieraiden kielten opiskelutulkkauksessa viittomakielisille kuuroille 

asiakkaille käytetään viitottua puhetta vieraan kielen huuliolla sekä sanajärjestyksel-

lä. Tätä samaa käytäntöä oli myös tätä opinnäytetyötä varten havainnoidussa tilan-

teessa. Kuitenkin menetelmän hyödyt ovat mielestäni kyseenalaiset. Yleensä kuuron 

opiskelijan tavoitteena on oppia lukemaan ja kirjoittamaan tekstiä. Tällöin toimivin 

menetelmä vieraiden kielten opiskelutulkkaukseen olisi kirjoitustulkkaus tai Härkösen 

ja Turkin ehdotelman mukainen kirjoitustulkin ja viittomakielentulkin yhteistyö. Kielen 

tuottaminen toki voi olla yksi tavoite, mikäli kyseessä on kuuroutunut henkilö. Kuiten-

kin tulisi tilanteen osapuolten yhdessä pohtia, millaisilla tulkkaus- ja opetusmenetel-

millä tätä tavoitetta parhaiten tuettaisiin.  

 

Kirjoitustulkin kokemuksen mukaan yhteistyö opettajan kanssa yleensä jää varsin 

pinnalliseksi. Hän ei kokenut, että esimerkiksi materiaalien kysymistä etukäteen voi 

sanoa yhteistyöksi. Tulkin mielestä ideaalinen tilanne olisi, jos tulkki voisi keskustella 

opettajan kanssa esimerkiksi harjoitusten oppimistavoitteista tai tulkkauksen toteut-

tamisesta sekä siitä kuinka tulkkaus ja opetus parhaiten tukisivat toisiaan. Hän siis 

ajatteli ideaali-tilanteen olevan Lehtisen (2001) ja Isoherrasen (2005) määritelmien 

mukaista moniammatillista yhteistyötä. Kuitenkaan keskusteluun ei tulkin mukaan 

yleensä ole riittävästi aikaa, eikä hän ole saavuttanut yhteistyön ihannetta koskaan. 

Yleensäkin tulkit kokevat tärkeäksi yhteistyön. Härkösen ja Turkin (2010, 24) tiedus-

tellessa opinnäytetyössään tulkkien ajatuksia opettajan kanssa tehtävästä yhteistyös-

tä kaikki 32 vastaajasta olivat sitä mieltä, että tulkin on tarpeellista keskustella opetta-

jan kanssa tunteihin ja opetukseen liittyvistä seikoista. Keskustelu on tarpeellista, 

jotta tulkki voi tiedottaa opettajaa tulkin käytöstä sekä vieraiden kielten tulkkaukseen 

liittyvistä seikoista. Osa vastaajista mainitsi myös opettajan informoimisen siitä, kuin-

ka kuulovammainen opiskelija voidaan opetuksessa huomioida sekä tulkkien etukä-

teisvalmistautumisen. Keltanen (1998, 60-75) on pro gradu-tutkielmassaan havainnut 

tulkin ja opettajan välisen toimivan yhteistyön vaikuttavan jopa tulkin työhyvinvointiin. 

Tulkit kokivat tyytymättömyyttä siitä, että heillä on harvoin mahdollisuuksia osallistua 
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työn suunnitteluun. Lisäksi tulkki jää helposti paikattomaksi harhailijaksi, jolla ei ole 

omaa sijaansa työyhteisössä.  

 

Jotta kirjoitustulkin haastattelussa kaipaama ideaalinen yhteistyö tulkin ja opettajan 

välillä voisi toteutua, vaatisi se molemmilta osapuolilta vuorovaikutusta ja sitoutumista 

yhteistyöhön. Tällaisessa moniammatillisessa yhteistyössä tulkki ja opettaja voisivat 

molemmat hyödyntää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan ratkaistessaan sitä, 

kuinka kuurosokea asiakas saisi mahdollisimman laadukasta tulkattua opetusta (Ky-

kyri 2007, 113). He voisivat opettaa toinen toisilleen oman erityisalansa taitoja ja käy-

tänteitä. Tällöin molempien osapuolten tiedot ja taidot laajenisivat. (Lehtinen 2001, 

89, 92.) Myöhemmin, mikäli he kohtaisivat samanlaisen tilanteen, olisi molemmilla jo 

pohjatietoa siitä mitä toinen tekee ja aiemmin muotoutuneita ratkaisumalleja. 

 

Etenkin kirjoitustulkin haastattelussa nousi esiin ajan riittämättömyys. Hän ei kokenut 

ajan riittävän opettajan kanssa keskusteluun. Lehtisen (2001, 93) mukaan yhteistyö 

kuitenkin vaatii etenkin alkuvaiheessaan aikaa sen osapuolilta. Silti mikäli tällöin käy-

tetään aikaa asioiden tarkkaan läpikäymiseen ja yhdessä pohtimiseen, säästyy aikaa 

yhteistyön myöhemmissä vaiheissa osapuolten ollessa jo selvillä asioista. Tulkin ja 

opettajan välisessä yhteistyössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että opettaja kertoisi tulkil-

le esimerkiksi erilaisten harjoitusten pedagogisen merkityksen tulkin jakaessa tieto-

aan tulkkaukseen ja tulkkausmenetelmien heikkouksiin ja vahvuuksiin sekä kuu-

rosokeuteen ja sen huomioimiseen liittyen. Näin he yhdessä voisivat ratkaista, mikä 

tulkkausmenetelmä esimerkiksi kuhunkin harjoitustyyppiin on sopivin. Keskustelles-

saan ja pohtiessaan yhdessä etukäteen syntyisi molemmille selkeämpi kuva toisen 

työstä ja sen vaatimuksista kuin jos keskustelua ei käytäisi. Tällaisessa yhteistyössä 

voisi olla mukana myös kuurosokea asiakas, joka on oman kuulonäkövammansa ja 

sen asettamien rajoitusten asiantuntija. 

 

Jotta tällainen yhteistyö olisi mahdollista, vaadittaisiin tulkkauksessa jatkuvuutta. 

Asiakas kertoi haastattelussaan kokemuksestaan, kuinka tulkit vaihtuvat usein ja se 

voi tuntua hyvinkin raskaalta. Mikäli tulkit vaihtuvat jatkuvasti, ei yhteistyön ole mah-

dollista toteutua. Opettajalta tai asiakkaalta ei voi vaatia jatkuvasti tapahtuvaa uuden 

tulkin perehdytystä toimintatapoihin ja -malleihin. Kuurosokeilla on mahdollisuus saa-

da käyttöönsä tulkkirinki, jolloin kuurosokea asiakas saa käyttöönsä aina vain tietyt 
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tulkit (Kela 2010). Tulkeilla on tällöin tieto siitä, millaisia kommunikointimenetelmiä 

asiakas käyttää ja tulkkauksessa on jatkuvuutta. Kuitenkin haastatellun kuurosokean 

asiakkaan kohdalla tulkkirinki ei ollut käytössä. Tähän hän kertoi syyksi epävarmuu-

den tulkin saamisesta tilanteessa, jossa kaikki rinkiin nimetyt tulkit ovat varattuja. 

Asiakkaan mukaan tulkit tulisi varata hyvissä ajoin etukäteen, eivätkä hänen opiske-

lunsa aina mahdollistaneet tätä. Asiakkaan mukaan mikä tahansa tulkki on parempi 

kuin tulkittomuus. 

 

Tulkki sanoi tekevänsä yhteistyötä tulkkiparin kanssa esimerkiksi sopimalla vastuun-

jaosta, valmistautumalla yhdessä sekä mahdollisuuksien mukaan purkamalla tilan-

netta jälkikäteen yhdessä. Valitettavasti tilanteen purkuun ei yleensä ole juurikaan 

aikaa. Asiakkaan kanssa hän kertoi toimineensa yhteistyössä siten, että yhdessä 

pohdittiin, kuinka erilaiset tilanteet olivat sujuneet. Esimerkiksi keskustellaan siitä, 

onko jokin tulkkaustapa ollut toimiva vai ei. Lisäksi tulkki kertoi myös sen olevan osa 

yhteistyötä, että tarkistaa, millainen on asiakkaan näöntilanne sinä päivänä ja tarvit-

taessa muuttaa esimerkiksi tietokoneen asetuksia näön vaatimuksia vastaaviksi. En-

nen tulkkaustilannetta tulkin ja asiakkaan tulee varata aikaa yhteiselle keskustelulle. 

Keskustelun aikana tulisi käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: tulkkauksessa käy-

tetty kieli ja menetelmät sekä niiden mahdolliset muutokset, mitä asioita kuvaillaan ja 

kuinka, miten opastetaan sekä apuvälineiden hyödyntäminen tulkkauksessa. (Marttila 

2006, 35.) Tulkin on oltava tietoinen asiakkaan kuulonäkövammasta ja sen asetta-

mista vaatimuksista. Haastattelussa kuvailtua tulkin ja asiakkaan välistä yhteistyötä 

on vaikea asettaa Lehtisen määrittelemiin raameihin, koska vaikka asiakas on oman 

kuulonäkövammansa ja sen vaikutusten asiantuntija, ja siten yksi moniammatillisen 

yhteisön jäsenistä, on hän samaan aikaan myös tuotetun palvelun vastaanottaja.  

 

Opettaja-asiakas-yhteistyöstä asiakas kertoi aina etukäteen ottavansa yhteyttä uu-

teen opettajaan, jonka kanssa hän käy keskustelemassa kuulonäkövammastaan ja 

sen vaikutuksesta sekä tulkkauksesta. Hän koki, että opettajat ovat halukkaita tarvit-

taessa toimimaan esimerkiksi opetuksessaan eri tavalla, mikäli he tietävät tarpeesta 

ajoissa. Opettajan kanssa yhteistyötä toteutettiin myös esimerkiksi sopimalla missä 

muodossa materiaali asiakkaalle tulee tai siitä kuka hoitaa sen kopioinnin.  
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”Joo, opettajathan on hyvinkin halukkaita varmaankin toimimaan toisinkin 
yleensä --- Mut siitä vain pitäis tietää ajoissa. --- Monia asioita, niin ne on 
erittäin vaikeita toteuttaa siinä paikalla.” 

 

Asiakas ajatteli, että tulkkaukseen liittyen asiakas ja tulkki voivat antaa toinen toisil-

leen vinkkejä ja tarvittaessa yhdessä miettiä, kuinka asiat tulisi hoitaa tai mikä olisi 

toimiva tulkkausmenetelmä eri tilanteissa. Asiakas toivoi tulkeilta aloitteellisuutta esi-

merkiksi paikan valinnassa. Tämä edellyttää, että tila on tulkille tuttu entuudestaan tai 

hän on siihen käynyt tutustumassa. Asiakkaan mielestä olisi tärkeää, että hän kes-

kustelisi tulkin kanssa myös apuvälineiden käytöstä etukäteen. Tähän syynä oli se, 

että apuvälineiden vaihtaminen vaatii aikaa. Hän toivoi, että keskustelemalla tulkin 

kanssa hän välttyisi liiallisilta pyynnöiltä esimerkiksi lasien vaihtoon liittyen.   

 

 ”Näistä me joudutaan etukäteen aina tulkin kanssa puhumaan. Että hän 
 tietää, ettei pyydä minua vaihtamaan laseja joka käänteessä tai sitä etu-
 linssiä tai jotakin. Koska se vie aikaa ja se on hyvin epäkäytännöllistä.” 
 

Apuvälineet ovat arvokas lisä tiedonsaantiin ja selviytymiseen asiakkaalle. Ne voivat 

myös rikastuttaa tulkkauksen kautta saatavaa tietoa. Apuvälineet ovat jokaiselle asi-

akkaalle yksilölliset. Tällöin ne siis vastaavat asiakkaan tarpeeseen ja sen hetkiseen 

näön ja kuulon tilanteeseen. Niiden hyödyntäminen vaatii kuitenkin osaamista asiak-

kaalta, mutta myös tulkilta. Asiakas on apuvälineen käyttöön saadessaan saanut sii-

hen myös opastuksen (Forsberg 2010, 8), joten asiakkaalla tulisi olla pääasiallinen 

vastuu käyttötaidosta. Kuitenkin olisi tärkeää, että tulkki on tietoinen siitä, miten eri 

apuvälineitä käytetään sekä niiden asettamista rajoitteista ja mahdollisista hyödyistä 

tulkkaukselle. Tällaisia hyötyjä voisivat esimerkiksi olla etukäteen saatujen luentoma-

teriaalien muokkaaminen siten, että asiakas voi tietokoneen näytöltä seurata niitä. 

Toinen esimerkki on kirjoitustulkin haastattelusta, kuinka dokumenttikameraa, jota ei 

voitane pitää varsinaisena apuvälineenä, mutta joka tilanteessa toimi sellaisena, voi 

hyödyntää tiedon välittämisessä: 

 
 " --- se oli sellainen tilanne, että opettajalla oli joku kuva. Sit siinä oli do-
 kumenttikamera siin pöydällä ja kukaan ei tajunnu, että se oli dokument-
 tikamera. No minäpä --- sanoin, että hei tuo on dokumenttikamera, ett jos 
 laitat siihen sen kuvan, niin me voidaan tulla sinne varmaan taululle sit 
 kattoon yhdessä sitä kuvaa. Ja niinhän me tehtiin. Laitettiin se doku-
 menttikamera käyntiin ja osattiin sitä käyttää ja heijastettiin se dokument-
 tikameran kuva seinälle ja sitte tota mentiin sinne ja itse asiassa taisinpa 
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 vielä piirtää opiskelijan selkään sen, mitä siellä kaikkea. Tää on tällaista 
 multimodaalista optua (opiskelutulkkausta)." [kursiivi kirjoittajan selven-
 nys] 
 

Tulkin ja opettajan välinen yhteistyö oli asiakkaan mielestä tärkeää. Asiakas painotti 

tulkin vastuuta olla yhteydessä opettajaan etukäteen. Yhteys oli tärkeä, esimerkiksi 

valmistautumisen näkökulmasta. Myös Marttilan (2006, 34-35) mukaan on valmistau-

tumisen ja tilanteen sujuvuuden kannalta tärkeää, että tulkki on etukäteen yhteydes-

sä tilaisuuden järjestäjään tai tässä tapauksessa opettajaan. Tällöin tulkilla on mah-

dollista kertoa esimerkiksi mitä tulkkaus tarkoittaa ja millaiset ovat sen vaikutukset. 

Esimerkiksi tulkki voi informoida opettajaa siitä, että tulkkaus tapahtuu viiveellä ja 

tämä tulisi huomioida esimerkiksi esitettäessä yleisölle kysymyksiä. Myös tulkin haas-

tattelusta oli havaittavissa, että vastuu yhteydenotosta on tulkilla ja siihen mahdolli-

suuksien mukaan pyritään. Ongelmaksi tilanne muodostui, jos tulkin aika ei riittänyt 

yhteydenottoon. Opettaja ei haastattelussa ottanut asiaan kantaa.  

 

Asiakas kertoi, että toisinaan luennoitsija huomioi tulkkien työtä ja esimerkiksi kirjoit-

taa jonkin sanan taululle ja toteaa: ”tulkeille tiedoksi”. Tämä on seurausta siitä, että 

joko tulkit tai asiakas on aiemmin kysynyt jonkin sanan kirjoitusasua. Tämä on yksi 

käytännön esimerkki, kuinka yhteistyö voi näkyä ja vaikuttaa molempien työskente-

lyyn. Opettaja tietää riittävästi tulkkausprosessista yrittääkseen ennakoida tulkin pro-

sessin katkeamisen mahdollisuutta ja estääkseen sen. Esimerkissä kiteytyy se, kuin-

ka opettaja on ymmärtänyt tulkin tehtävän ja kuinka hän voi tukea paitsi tulkin työs-

kentelyä myös tulkin ja opettajan yhteisen tavoitteen, laadukkaan opetuksen, toteu-

tumista. 

 

 

6.3 Tulkilta vaadittavat taidot 

 

Haastateltavista kaikki nostivat tulkin tärkeimmäksi taidoksi vieraiden kielten opiske-

lutulkkauksessa kuurosokealle asiakkaalle vieraan kielen taidon. Kuitenkin haastatel-

tavat olivat keskenään eri mieltä siitä, löytyykö tulkeilta tätä taitoa.  Lisäksi he mainit-

sivat muita taitoja, kuten valmistautumisen kuvailun ja opastuksen, joita pitivät tärkei-

nä tai joiden ajattelivat edesauttavan tulkkauksen onnistumista. Seuraavaksi vaadit-

tuja taitoja esitellään taito kerrallaan jokaisen haastatellun vastaukset huomioiden. 
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Opettajan mielestä tärkein taito on vieraan kielen taito. Hänen kokemuksensa mu-

kaan sitä tulkeilta löytyy riittävästi, ainakin kun kyseessä on englanninkielen taito. 

Muista kielistä hän ei sanonut mitään. Nykyisin vieraiden kielten opetuksessa jo pe-

ruskoulussa sekä lukiossa korostetaan vieraalla kielellä viestinnän taitoja ja tavoit-

teena on totuttaa oppilas/opiskelija käyttämään kielitaitoaan (Opetushallitus 2003, 

100-101; Opetushallitus 2004, 138). Sen vuoksi esimerkiksi opettaja käyttää opetta-

essaan vierasta kieltä mahdollisimman paljon. Lisäksi kolmannella asteella osa ope-

tuksesta, myös muulloin kuin vieraita kieliä opiskellessa voi olla vieraalla kielellä to-

teutettua. Tämä asettaa vaatimuksia myös tulkille, jonka tulee ymmärtää vieraalla 

kielellä tuotettu teksti voidakseen tulkata sen. 

 

Kirjoitustulkki oli sitä mieltä, että vieraan kielen taitotaso tulkeilla ei ole aina riittävä. 

Hänen mielestään tulkit ottavat tilauksia vastaan liian kevein perustein, vaikka taito ei 

tilanteeseen riittäisi. Haastateltavan mielestä tulkilla ei tarvitse olla muodollista koulu-

tusta kyseisestä kielestä, mutta hänellä tulee olla kuhunkin tilanteeseen riittävät tai-

dot. Esimerkiksi lukion oppimäärää tulkatessa tulkilla tulisi olla lukion oppimäärä hal-

lussaan ja mitä korkeammalla tasolla opiskellaan, sitä korkeammat vaatimukset ase-

tetaan tulkin kielitaidolle. Kirjoitustulkki korosti myös että ainoastaan taito vieraan kie-

len käyttöön ei riitä, vaan tulkin tulisi hallita kielen rakenne, kielioppi ja sen normit. 

Härkösen ja Turkin (2010, 18-191) opinnäytteestä kävi ilmi, että kyselyyn vastanneis-

ta 33 tulkista, suurella osalla oli lukiokoulutustaustaa kielten opiskelussa. Lisäksi kou-

lutusta oli hankittu esimerkiksi kansalaisopistossa. Vastanneista viisi oli opiskellut 

vieraita kieliä yliopistossa. Kielitaitoa ylläpidettiin lähinnä oman harrastuneisuuden 

kautta. Kuinka vahvan pohjan tulkkaukselle antaa kielitaito, jonka ylläpito on kiinni 

omasta viitseliäisyydestä työpäivän päätteeksi? Tässä piilee epäkohta, jota olisi hyvä 

pohtia niin tulkkien kuin tulkkauspalvelun tarjoajien. Tulkkauksen laatua luultavasti 

parantaisi se, mikäli työnantajat mahdollistaisivat lisäkouluttautumisen ja taitojen ke-

hittämisen työajalla. 

 

Kenties syynä siihen, että tulkit lähtevät tulkkaamaan taitotasonsa ylittäviin tilantei-

siin, on velvollisuudentunto. Se, että tulkit ajattelevat, että mikäli he eivät lähde teke-

mään tilausta, niin kuka sitten. Lopputuloksena tilauksen tekemättä jättämisestä voi 

olla paitsi tulonmenetystä tuntipalkkaiselle tulkille myös asiakkaan menettämä oppi. 
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Sekä kirjoitustulkki että asiakas nostivat esiin sen, että tulkilla olisi hyvä olla jonkin-

laista koulutusta kielitieteistä, esimerkiksi kielitieteen peruskurssi. Näin myös tulkilla 

olisi käsitys esimerkiksi kielten keskinäisistä eroista. Tällä hetkellä viittomakielentulkin 

koulutusohjelmassa on pakollisena opintoina yleisen kielitieteen opintokokonaisuus, 

joka on laajuudeltaan viisi opintopistettä. Kuitenkin siinä keskiössä ovat teoreettisen 

kielentutkimuksen peruskäsitteet, eikä varsinaisesti eri kielten keskinäiset erot ja sa-

manlaisuudet. (HUMAK 2011, 115.) Asiakas kaipasi tulkilta myös tarvittaessa fonetii-

kan tuntemusta, kuitenkin hän totesi myös, että tulkki ei voi olla kaikkien alojen asian-

tuntija.  

 

Asiakkaan mukaan tulkeilla on yleensä hyvä taju siitä, mitä opetetaan. Haastattelus-

sa hän kertoi, että mikäli opettajan käyttämä kieli oppitunnilla on englanti, niin viitto-

makielen tulkit tulkkaavat puheen suomalaiselle viittomakielelle. Jos opetuksessa 

käsitellään esimerkiksi jotain kielioppirakennetta, asiakkaan mukaan tulkit hyvin oival-

tavat, mitä opetetaan ja tarvittaessa esimerkiksi sormittavat päätteen. Asiakas kui-

tenkin toivoi, että tulkit muistaisivat kertoa, milloin oppitunnin kieli vaihtuu. Usein kiel-

ten oppitunneilla käytetään sekä suomen kieltä että vierasta kieltä, jos molemmat 

tulkataan asiakkaalle suomalaiselle viittomakielelle, on tärkeää välittää myös tieto 

käytetystä kielestä. Tällöin asiakas osaa vastata tai muuten kommunikoida oikealla 

kielellä.  

 

Tulkin taidoista kysyttäessä ainoastaan opettaja mainitsi kuurosokeuteen liittyvät 

opinnot. Kuitenkin etenkin asiakkaan haastattelusta oli havaittavissa kyseisten taito-

jen kantava merkitys. Asiakas useaan otteeseen totesi, että paljon on tulkin taidoista 

kiinni toimiiko jokin menetelmä vai ei. Esimerkiksi hän sanoi toivoneensa kuvailua ja 

sosiaalishaptisia menetelmiä käytettäväksi opiskelutulkkauksessa, mutta hän oli ha-

vainnut, että kaikilla tulkeilla niiden käyttö ei sujunut niin, että se olisi toimivaa. Kuu-

rosokeuteen liittyviä opintoja on viittomakielentulkin koulutusohjelmassa tarjolla va-

paavalintaisina tai suuntautumisen opintoina. Opinnoissa käsitellään esimerkiksi viit-

tomakieltä ja viitottua puhetta vapaaseen tilaan, rajoittuneeseen näkökenttään ja tak-

tiilisti, erilaisia tulkkausmenetelmiä (esim. SAV, tikutus), kuvailua, opastusta sekä 

sosiaalishaptisen kommunikaation perusteita ja sosiaalisia pikaviestejä. (HUMAK 

2011, 129; 135-136; Diak 2011, 19.) 
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Asiakkaan haastattelun mukaan tulkin taidot asettavat rajoituksia käytettyihin tulk-

kausmenetelmiin. Kysyttäessä häneltä vaihtelevatko käytetyt tulkkausmenetelmät 

hänen omien toivomuksiensa mukaan, asiakas totesi:  

 

”Niin ja sitten sen tulkin taitojen mukaan. Niinku et tavallaan… Minä 
huomaan, että tämän tulkin kanssa tämä toimii, niin minä ehdotan sitä, 
toisen tulkin kanssa se ei taas suju ollenkaan, niin turha sellaista on vaa-
tia. Sitten minä yritän keksiä jonkun muun keinon.”   

 

Asiakas myös kertoi toivovansa tulkkauksessa käytettävän viittomakieltä, mutta ha-

vainneensa, että tulkit viittovat aika paljon suomen kielen mukaisesti. Hän epäili, että 

syynä suomen kielen mukaiseen viitottuun puheeseen on tulkkien työssään toisinaan 

kohtaama kapasiteettipula6 ja lyhyt viive. Se, että asiakkaan toive ei aina toteudu, 

herättää ajattelemaan, onko tulkki tehnyt informoidun päätöksen ottaessaan tilauksen 

vastaan. Ammattieettisten sääntöjen mukaan tulkki ottaa tilauksen vastaan vain, jos 

on siihen pätevä (SVT 2012a, SVT 2012b). Aina ei kuitenkaan ole helppo arvioida 

etukäteen tilanteen vaatimuksia tai omaa potentiaalista suoriutumista, joten virhear-

viointeja tapahtuu. Tärkeää on muistaa, että myös laissa määritellään tulkkauspalve-

lujen järjestämistä ja asiakkaan toiveiden huomioimista. Laki vammaisten henkilöiden 

tulkkauspalvelusta 19.2.2010/133 edellyttää, että tulkkauspalvelua järjestettäessä on 

huomioitava paitsi asiakkaan äidinkieli ja kulttuuritausta myös toivomukset, mielipide, 

etu ja yksilölliset tarpeet. Lain mukaan asiakkaan tulisi siis saada tulkkausta itse va-

litsemallaan kielellä tai kommunikaatiomenetelmillä. 

 

Asiakas kertoi havainneensa opetuksen nopeuden olevan haaste tulkille. Tulkki ei 

ehdi poimimaan kaikkea tulkattavasta auditiivisesta ja/tai visuaalisesta aineksesta. 

Silloin tietoa jää puuttumaan. Asiakkaan kokemuksen mukaan tulkki ei huomaa kaik-

kea puuttuvaa, eikä tulkille jää aikaa ymmärtää, mikä on asian ydin. Näkemykseni 

mukaan tilanteen ratkaisussa auttaisi tulkin ja opettajan välinen yhteistyö. Vaikka 

tulkki on paikalla, ei se poista opettajan vastuuta huolehtia siitä, että myös erityis-

opiskelija tulkkeineen pysyy opetuksessa mukana. Opettajan tulisi huomioida tulkki ja 

                                            
6
 Gilen (1997) kapasiteettimallin mukaan tulkkaus voidaan jakaa osasuorituksiin, jotka kilpailevat tois-

tensa kanssa käytettävissä olevasta käsittelykapasiteetista. Osasuorituksia ovat kuunteleminen, tuot-
taminen, muistaminen ja toimintojen koordinointi. Yhden osasuorituksen vaatiessa enemmän resurs-
seja, muille jäljelle jäävä kapasiteetti pienenee. (Tommola 2010, 136-137.) 
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kuurosokea asiakas esimerkiksi rauhoittamalla tahtia. Tulkin ja asiakkaan olisi tärkeä 

tiedottaa opettajaa siitä, kuinka opetuksen nopeus vaikuttaa tulkkaukseen ja sitä 

kautta asiakkaan saamaan opetukseen. Myös isot tilat ja suuret ryhmät vaikuttavat 

tulkkaukseen. Yleensä niissä kuuluvuus on heikompi, jolloin tulkki/tulkit keskittyvät 

kuullunymmärtämiseen ja kuvailu sekä sosiaaliset viestit jäävät vähemmälle. 

 

Asiakkaan haastattelussa oli huomattavissa tulkin valmistautumisen merkitys. Tärke-

ää oli valmistautuminen sekä opetuksen tulkkaukseen että ympäristöön orientoitumi-

seen. Tutustumalla etukäteen ympäristöön, jossa tulkkaus tapahtuu, tulkki voi pa-

remmin välittää asiakkaalle tiedon siitä, millainen ympäristö on (Lahtinen 2006, 192). 

Vuonna 2004 toteutetussa Sujuva tulkkaus kuurosokeille- kyselyssä (Lahtinen 2004, 

77-82) kuurosokeilta kysyttiin, mitä he haluavat tietää ympäristöstään. Vastaukset 

olivat varsin yhdenmukaisia. Tärkeiksi asioiksi nousivat fyysinen ympäröivä tila mah-

dollisine erikoisuuksineen tai vaaratekijöineen sekä ihmisten toiminta, nimet ja kes-

kustelun aiheet. Tätä opinnäytetyötä varten toteutetussa haastattelussa ilmenneet 

asiakkaan toiveet siitä, mitä tulisi kuvailla ja millaisiin seikkoihin pitäisi kiinnittää huo-

miota, ovat samansuuntaisia. Lisäksi asiakas oli vahvasti sitä mieltä, että tulkin tulisi 

tutustua tilaan etukäteen myös sen vuoksi, että ratkaisu tilaan sijoittumisesta olisi 

mahdollisimman toimiva sekä tulkin/tulkkien että asiakkaan kannalta.  

 

Asiakkaan mielestä tulkkien valmistautumisessa on parannettavaa. Hän kertoi ihme-

telleensä, kuinka valmistautumattomina tulkit saattavat tilanteeseen tulla. Valmistau-

tuminen on tulkille tärkeä taito, joka rakentuu kolmesta osa-alueesta: aihetuntemuk-

sesta ja sanastosta, erityisistä valmistautumistekniikoista ja pitkäjänteisestä valmis-

tautumisesta, joka tarkoittaa kielitaidon ylläpitoa ja kehittämistä (Laine 2006, 242-

243). Valmistautumisessa hyödynnetään saatua etukäteismateriaalia, mutta tulkka-

uksen aiheesta etsitään myös yleisesti tietoa esimerkiksi Internetistä, lehdistä, kirjois-

ta (mt., 243; Ala-Antti 2003, 22-26). Asiakkaan mukaan tulkit eivät kuitenkaan välttä-

mättä ole ottaneet etukäteen yhteyttä opettajaan tai selvittäneet minne tilassa olisi 

heidän mielestään paras sijoittua. 

 

Asiakas myös pohti haastattelussa, että kenties tulkit eivät välttämättä osaa arvioida 

tilanteen vaativuutta ja sen vaatimaa valmistautumista. Vaikka sekä viittomakielen 

tulkin ammattisäännöstössä että asioimistulkin ammattisäännöstössä (SVT 2012a; 



 

 

38 
 

SVT 2012b) mainitaan valmistautumisen merkitys, valitettavasti tulkeilla ei ole aina 

aikaa tai kykyä valmistautua tehtäviin riittävän huolellisesti. Ala-Antti (2003, 66) on 

gradussaan kerännyt yhteen paitsi erilaisia valmistautumiseen liittyviä metodeja 

myös eri tapoja kerätä tietoa sekä erityisiä keskittymisen kohteita kirjallisuuden ja 

oman kokemuksensa perusteella. Hänen johtopäätöksensä valmistautumisesta on 

se, että tulkki ei voi hylätä valmistautumista huolimatta siitä kuinka kokenut hän ken-

ties on. Kuitenkin hän tekstissään myöntää, että tulkeilla ei suinkaan aina ole riittä-

västi aikaa perinpohjaiseen valmistautumiseen. Silti tulkkien tulisi aina pyrkiä valmis-

tautumaan. 

 

Asiakas kertoi myös, että tulkkien valmistautumattomuus tilanteeseen aiheuttaa toisi-

naan turhautumisen tunteita:  

 

”---yleensä aina siitä lähetään, että tulkit kysyy multa, avaa uuden luen-
tosalin oven ja tulkit kysyy multa, ett mihin haluat käydä. Silloin minä aina 
lasken kymmeneen, että en ihan hermostu, koska tuota minä oon kuiten-
kin kirjoittanu yleensä siihen (tulkkitilaukseen), että toivon, että tulkki ot-
taa etukäteen yhteyttä sinne järjestäjään---” (kursiivi kirjoittajan selven-
nys) 

 

Asiakkaan mielestä tulkilla tulee olla kyky olla tilanteen tasalla ja ymmärtää mikä on 

tärkeää ja keskeistä esimerkiksi kuvaillessa. Tämän suhteen tulkkien vaihtuvuus ai-

heuttaa haasteita. Tulkit eivät voi esimerkiksi tietää, mitä edellisellä kerralla ollut tulk-

ki on kertonut ympäristön tapahtumista, ja mitkä niistä ovat uusia. Ainoastaan, jos 

tulkki on aiemmin ollut tulkkina samalle asiakkaalle samassa ympäristössä, voi hänel-

lä olla tietoa mikä ympäristössä on muuttunutta tai uutta. Esimerkkeinä asiakas käytti 

tilanteita, joissa esimerkiksi lamppua tai kukkia oli siirretty tai luokkatoveri oli raskaa-

na. Tulkki ei voinut tietää, joko asiakkaalla oli tietoa näistä muutoksista ennen kuin on 

kertonut ne asiakkaalle. Haasteellista kuitenkin on, jos tulkki ei ole tietoinen siitä, että 

kyseiset seikat ovat muutoksia. Hän voi jättää ne kertomatta, koska olettaa niiden 

olevan asiakkaalle jo tuttuja. Mielestäni voidaan siis olettaa, että tulkkien vähäinen 

vaihtuvuus parantaisi kuurosokean asiakkaan tilaisuuksia saada mahdollisimman 

paljon tietoa ympäristöstään ja sen muutoksista. 

 

Asiakkaan mielestä jatkuvuus oli tärkeää muutenkin kuin kuvailun näkökulmasta. 

Esimerkiksi eri tulkkausmenetelmien tai –tapojen kokeilu jää usein yhteen kertaan ja 
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siitä puuttuu yhtäjaksoisuus tulkkien jatkuvasti vaihtuessa. Asiakas koki jatkuvan 

vaihtelun raskaaksi ja väsyttäväksi, koska kuten hän moneen kertaan haastattelun 

aikana totesi, paljon riippuu tulkin taidoista tai kyvyistä. Se, mikä yhden tulkin kanssa 

on toimiva menetelmä ja tapa, ei olekaan sitä seuraavan kanssa. Uudelle tulkille ei 

aina jaksa selittää, kuinka ennen on tehty tai mikä aiemmin on koettu toimivaksi.  

 
”---jos silloin kerran pääsee niitä kokeilemaan, niin sitten seuraavalla ker-
ralla on taas uusi ihminen ja taas eri jutut. --- Ja ei sitä jaksa niinku ihan 
loputtomiin a:sta lähteä sitä asiaa esittelemään.” 

 
Asiakkaan toiveissa siinsi, että jonain päivänä olisi esimerkiksi jonkinlainen ehdotel-

malista, johon olisi koottuna eri tilanteissa toimineita tulkkausmenetelmiä, -tapoja ja -

ratkaisuja, jotta aina uudessa tilanteessa tai uuden tulkin kanssa toimiessa ei tarvitsi-

si lähteä tyhjästä. Jokaisella tulkkipalvelun käyttäjällä ja tulkilla on arvokasta tietoa 

erilaisista tilanteista ja siitä, mikä niissä on tuntunut toimivalta. Listaan voisi koota 

näitä kokemuksia, joita voisi sitten kokeilla, kehittää ja muokata omaan tilanteeseen 

sopivaksi. Tällaisen listan kokoaminen voisi kehittää tulkkauspalveluiden laatua. Ne 

tarjoaisivat uudessa tilanteessa lähtökohdan ja vaihtoehtoja, mikäli käytetty mene-

telmä ei toimi.  

 
”Mutta jos on siinä tilanteessa, että oikeesti niinku meillä ei oo hajua-
kaan, kuinka tämä tilanne saataisiin toimimaan, niin kyllä minä uskon, et-
tä tulkeille, asiakkaille, vanhemmille ja opettajille, kaikille ois hyötyä siitä, 
että ainakin tämmösiä on jotkut kokeillu ja huomannu, että nää toimii. Et-
tä voitasko mekin kokeilla ainakin jotain näistä, että päästäis edes al-
kuun. --- Ja sitten tilanteessa voi paremmin ottaa huomioon, koska asi-
akkaat on niin monenlaisia niin näön kuin kuulon ja persoonankin puoles-
ta, että okei, jos tässä nyt on lähtökohta, niin muokataan.” 

 

Kirjoitustulkki totesi havainneensa luovuuden olevan merkityksellistä niin vieraiden 

kielten tunneilla tulkkauksessa kuin muussakin tulkkauksessa. Koko ajan tulkin tulisi 

pohtia, kuinka asiakas saa mahdollisimman paljon tulkattavasta asiasta. Hänen mie-

lestään tulkilla tulisi olla tarjota eri keinoja samaan tilanteeseen, jos yksi keino ei toi-

mikaan. Tulkin mielestä luovuuden ja ”takaporttien” tai varasuunnitelmien käyttö ko-

rostuu erityisesti kuurosokeille tulkatessa. Tähän hän kertoo syyksi esimerkiksi sen, 

että näöntilanne voi vaihdella päivien välillä tai päivän mittaan. Varasuunnitelmien ei 

tarvitse hänen mukaansa olla ihmeellisiä, vaan ne voivat olla myös ihan yksinkertai-
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sia pieniä juttuja, kuten taustavärin vaihtaminen erilaiseksi, jotka täytyy vain huoma-

ta.  

 
”Se et niinku ei saa jättää aivoja narikkaan, kun lähtee tulkkaamaan. Niin 
mää aina sanon. Täytyy ottaa se hoksnokka mukaan.” 

 

 

7 LOPUKSI 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vieraiden kielten opiskelutulkkausta kuu-

rosokealle asiakkaalle. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset haastattelujen avulla. 

Opinnäytetyön tulokset kertovat, millaista yhteistyö on ja millaista se voisi olla. Ne 

myös valottavat sitä, kuinka monet seikat vaikuttavat tulkkaukseen ja sen toimivuu-

teen sekä mitä tulkilta vaaditaan. 

 

Yhteistyön kannalta tärkeää on aika ja jatkuvuus. Tilanteen osapuolilta tulisi löytyä 

resursseja yhteiseen aikaan, pohdintaan ja toimintaan. Tällä tavalla luotaisiin pohjaa 

myös jatkuvuudelle, joka on seurausta sitoutumisesta yhteiseen tavoitteeseen. Koska 

kielen opiskelun tavoitteena voidaan yleensä pitää kielen oppimista, pitää tulkkauk-

sen tukea tätä tavoitetta. Yhteistyön kautta mahdollistetaan informoidut, toimivat ja 

tarkoituksenmukaiset tulkkausratkaisut. Jotta eri tahojen välillä olisi mahdollista ta-

pahtua yhteistyötä ajatustenvaihdon merkeissä, tulisi osapuolten olla hyvin perillä 

omaan alaansa kuuluvasta osaamisesta ja pystyä siirtämään tämä tieto muille. Opet-

tajan tulisi osata tarvittaessa esimerkiksi selittää, mikä on kunkin harjoituksen tavoite. 

Kuurosokean asiakkaan tehtävänä on toimia itsensä tuntijana: hänen tulee tietää, 

kuinka esimerkiksi näkötilanne väsymisen myötä vaihtelee, tai millaiset tulkkausme-

netelmät hänelle sopivat. Tulkin tulisi olla tietoinen siitä, mitä erilaisia tulkkausmene-

telmiä on ja kuinka niitä voidaan hyödyntää vaihtelevissa tilanteissa. Tulkin tulisi olla 

myös tietoinen omasta osaamisestaan vahvuuksineen ja heikkouksineen.  

 

Tulkkiin ja tulkkaukseen kohdistuvia vaateita oli useita. Ehkä yhtenä kaiken kokoava-

na niistä nousi harkinta. Kahden vieraan kielen välillä työskentely on vaativaa. Tulkin 

on reflektoitava omaa osaamistaan. Tulkin tulisi etukäteen miettiä onko tehtävä hä-

nelle sopiva, ja mitä tilanne vaatii. Tulkin tulisi myös pohtia millainen toiminta tilan-

teessa palvelee asiakkaan oppimista. Hänellä tulisi olla myös valmiudet toimia, mikäli 
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kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan ja suunnitelmaa pitää muuttaa tilanteen 

muuttuessa tai vaihdellessa. 

 

Tutkimusmenetelmien avulla sain vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kuitenkin on hyvä 

huomata, että otanta sekä havainnoinnissa että haastatteluissa oli pieni. Tällöin tu-

lokset eivät ole yleistettävissä vaan on tärkeä muistaa, että kyseessä on yksittäisten 

ihmisten omat kokemukset ja ajatukset aiheesta. Jonkun toisen mielestä yhteistyö 

voisi olla toimivampaa toteutettuna toisella tapaa tai hänen asettamansa vaateet tul-

kille poikkeaisivat niistä, joita tässä työssä on käsitelty.  

 

Kaikki haastateltavat pohtivat asiaa myös eri lähtökohdista. Kenties aiheesta olisi 

saanut kattavamman kokonaiskuvan, mikäli haastateltavina olisivat olleet asiakas, 

hänen oma opettajansa ja tulkkinsa. Tutkimusmenetelmissä puutteena oli mielestäni 

myös se, että havainnointi tapahtui tilanteessa, jossa tulkkina oli viittomakielen tulkki 

eikä kirjoitustulkki. Haastattelussa taas kuuluivat kirjoitustulkin ajatukset.  

 

Kuurosokeuden saralla on kartoitettavana vielä monia asioita. Oma opinnäytetyöni 

lisää tietoa siitä, mitä tulisi huomioida yhteistyön ja tulkkiin kohdistuvien vaatimusten 

näkökulmasta. Tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä ja esiin nostamiani asioita 

voidaan käyttää harkinnan pohjana, kun aloitetaan vieraiden kielten opiskelutulkkaus 

kuurosokealle asiakkaalle.  

 

Jatkotutkimusaiheeksi ehdotan kuurosokean asiakkaan haastattelussa esiin noussut-

ta toivetta listasta, joka kokoaisi eri tulkkausmenetelmiä ja eri tilanteisiin sopivia rat-

kaisuja. Mielestäni tällaisella kokoelmalla voitaisiin lisätä tulkkauspalvelun laatua, 

koska tulkkien ja asiakkaiden ei tarvitsisi aloittaa tyhjästä. Lisäksi tämä voisi mahdol-

listaa jatkuvuuden myös siinä tapauksessa, että tulkkien vaihtuvuus olisi suurta. Eri 

tulkkausmenetelmien toimivuuden kartoitus olisi myös tärkeää lisätietoa kentällä toi-

miville tulkeille.  
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LIITTEET 

 

 

Liite 1 Teemahaastattelun runko, opettaja 

 

Tausta 

 

- Kuinka pitkältä ajalta sinulla on kokemusta kuurosokeiden kanssa työskente-

lystä? 

- Millainen on opetettava ryhmäsi? 

o kuinka monta oppilasta? 

o millaisia kuulonäkövammoja heillä on? 

 millaisia kommunikointi menetelmiä he käyttävät? 

 

 

Oppitunti 

 

- Millaisia eri kielenoppimistilanteita hyödynnät opetuksessasi? 

o luokka 

o yksilötyöskentely 

o pienryhmätyöskentely 

o luennot 

o tentit 

o verkkotyöskentely 

- Millaisia harjoituksia teetät opetuksessasi? 

 sanastoharjoitukset 

 luetun ymmärtäminen 

 käännösharjoitukset 

 kuullun ymmärtäminen 

 täydennysharjoitukset 

 tuottaminen 

 puhuttu, kirjoitettu 

 

- Millaisia opetusmenetelmiä vieraiden kielten opetuksessa käytetään yleensä? 
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- Eroavatko kuurosokeille käytetyt opetusmenetelmät yleensä käytetyistä? 

- Onko jotain opetusmenetelmiä, mitä mielestäsi ei voi käyttää kuurosokean 

opiskelijan kanssa? 

 

- Miten opetukseen mielestäsi vaikuttaa se, että opiskelija on kuurosokea? 

o Vaikuttaako se tehtyihin harjoituksiin? 

o Eriytätkö tehtäviä? 

o Ovatko esimerkiksi monisteet räätälöity jokaiselle erikseen? 

 

Apuvälineet 

 

- Käyttävätkö oppilaasi apuvälineitä? 

o Millaisia? 

o Kuka apuvälineitä käyttää? 

o Kuka niistä huolehtii? 

- Kuinka käytetyt apuvälineet vaikuttavat opetukseen? 

- Kuinka apuvälineet vaikuttavat luokkatilaan ja sen järjestykseen? 

 

Tulkki ja oppitunti 

 

- Millaisia tuntisi ovat rakenteeltaan? 

o Vaikuttaako tulkin läsnäolo tuntien rakenteeseen? 

 esim. tauot 

- Teetkö yhteistyötä tulkkien kanssa? 

o Jos teet, niin millaista? 

- Oletko pohtinut tunnin kulkua yhdessä tulkin ja asiakkaan/oppilaan kanssa? 

- Huomioitko tulkin työn oppitunnin aikana? 

o Jos huomioit, niin kuinka? 

- Tiedätkö millaisia tulkkausmenetelmiä tulkit käyttävät tulkatessaan? 

- Millaisia havaintoja olet tehnyt käytetyistä menetelmistä? 

- Asettaako tulkkaus haasteita opetukselle? 

o Jos asettaa, miksi? 

- Oletko havainnut tulkkauksen vaikuttavan esimerkiksi ryhmäytymiseen? 

- Kuinka tulkit ovat sijoittuneet luokkatilanteessa? 
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Tulkki 

 

- Mitä taitoja mielestäsi tulkilla tulisi olla vieraiden kielten opiskelutulkkaukses-

sa? 

- Löytyykö tulkeilta käsityksesi mukaan tarvittavia taitoja? 
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Liite 2 Teemahaastattelun runko, kirjoitustulkki 

 

Tausta 

 

- Millainen koulutus sinulla on? 

- Kuinka pitkään olet työskennellyt kuurosokeiden parissa kirjoitustulkkina? 

- Oletko ollut tulkkina yksin vai onko sinulla ollut pari? 

o Jos sinulla on ollut pari, mikä on ollut hänen roolinsa? (tarkoitan, että 

onko hän ollut viittomakielen tulkki, kirjoitustulkki tai molempia) 

 

Tulkki ja oppitunti 

 

- Oletko tulkannut erilaisissa kielenoppimistilanteissa? Missä niistä? Onko nii-

den tulkkauksen välillä ollut eroa? 

o luokka 

o yksilötyöskentely 

o pienryhmätyöskentely 

o luennot 

o tentit/koetilanteet 

o verkko-opiskelu 

- Oletko tulkannut erilaisia harjoituksia? Mitä niistä? Onko eri harjoitusten tulk-

kauksen välillä ollut eroa? 

o sanastoharjoitukset 

o luetun ymmärtäminen 

o käännösharjoitukset 

o kuullun ymmärtäminen 

o täydennysharjoitukset 

o tuottaminen 

 puhuttu, kirjoitettu 

- Onko jokin harjoitus, jossa tulkkia ei ole käytetty? Jos kyllä, niin mikä? Miksi? 

- Oletko tulkannut erilaisten harjoitusten tarkistustilanteita? Onko erilaisten har-

joitusten tulkkauksen välillä ollut eroa? 

- Kuinka olet sijoittunut eri tilanteissa? 
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- Välittääkö tulkkaus mielestäsi riittävästi informaatiota sekä opetuksesta että 

siitä mitä luokassa tapahtuu? Mahdollistaako tulkkaus mielestäsi esimerkiksi 

ryhmäytymisen? 

 

Yhteistyö 

 

- Teetkö yhteistyötä opettajan kanssa? Millaista yhteistyötä? 

- Onko asiakkaillasi ollut avustajia mukana? Jos on ollut, oletteko tehneet yh-

teistyötä? Millaista yhteistyötä? 

 

Apuvälineet 

 

- Oletko huomannut asiakkaiden käyttävän apuvälineitä opiskelutulkkaustilan-

teessa? 

- Jos olet huomannut, niin millaisia apuvälineitä olet huomannut asiakkaiden 

käyttävän opiskelutulkkaustilanteessa? 

- Vaikuttavatko apuvälineet jotenkin tulkkaukseen? 

 

Tulkki 

 

- Mitä taitoja tulkilla tulisi mielestäsi olla vieraiden kielten opiskelutulkkaukses-

sa? Miksi? Löytyykö tulkeilta käsityksesi mukaan tarvittavia taitoja? Miksi/Miksi 

ei? 

- Oletteko asiakkaan ja/tai tulkkiparin kanssa yhdessä miettineet käytettäviä 

tulkkausmenetelmiä? 

o Onko asiakas opettanut sinulle taitoja? 

o Oletko itse antanut ehdotuksia, kuinka tilanteessa voisi toimia? 
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Liite 3 Teemahaastattelun runko, kuurosokea tulkin käyttäjä 

 

Tausta 

 

- nimi, kuulovamman diagnoosi 

- äidinkieli, käytetyt kommunikaatiomenetelmät 

- Mitä sinulle vieraita kieliä olet opiskellut tulkin välityksellä?  

o milloin olet opiskellut ko. kieliä tulkin välityksellä? 

o millä koulutusasteella olet opiskellut ko. kieliä tulkin välityksellä? 

- Kuinka monta tulkkia sinulla on ollut ko. tunneilla? 

o ovatko tulkit olleet viittomakielen tulkkeja, kirjoitustulkkeja vai muita? 

- Saatko itse päättää tulkeistasi? Onko sinulla tulkkirinki? 

- Onko sinulla ollut tunneilla avustajaa? 

 

Tulkkausmenetelmät 

 

- Mitä menetelmiä tulkki on käyttänyt vieraiden kielten opiskelutulkkauksessa? 

o kirjoitustulkkaus: käsin: paperille/käteen suuraakkosia vai  

tietokoneella: tavallinen näyttö, pistenäyttö; 

o sormitus/taktiilit sormiaakkoset:  

 milloin?  

 uuden käsitteen kohdalla?  

 sanan alku vai koko sana? 

o viitottu puhe:  

 vieraan kielen mukaisella huuliolla, suomen kielen mukaisella 

huuliolla 

 vapaaseen tilaan, rajattuun näkökenttään, taktiilisti 

o suomalainen viittomakieli:  

 vapaaseen tilaan, rajattuun näkökenttään, taktiilisti 

o huulioluku 

o SAV 

o puheentoisto 

o tikutus 

o sosiaaliset pikaviestit 
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o kuvailu 

- Onko joitain menetelmiä pitänyt kehittää erikseen? 

- Jos olet opiskellut useampia kieliä tulkin välityksellä, onko niissä ollut eroja 

käytettyjen tulkkausmenetelmien suhteen?  

 

- Millaisissa kielenoppimistilanteissa vieraiden kielten tunneilla olet käyttänyt 

tulkkia? 

o luokka 

o yksilötyöskentely 

o pienryhmätyöskentely 

o luennot 

o tentit/koetilanteet 

o verkko-opiskelu 

- Millaisia tulkkausmenetelmiä tulkki on käyttänyt eri kielenoppimistilanteissa? 

- Ovatko käytetyt menetelmät mielestäsi tukeneet oppimistasi? 

o Jos kyllä, miksi? 

o Jos ei, miksi? 

- Kuinka tulkki on sijoittunut eri kielenoppimistilanteissa? 

 

- Millaisia harjoituksia sinulla on ollut kielenoppimistilanteissa? 

 sanastoharjoitukset 

 luetun ymmärtäminen 

 käännösharjoitukset 

 kuullun ymmärtäminen 

 täydennysharjoitukset 

 tuottaminen 

 puhuttu, kirjoitettu 

- Millaisia tulkkausmenetelmiä tulkki on käyttänyt erilaisissa harjoituksissa? 

- Ovatko käytetyt menetelmät mielestäsi tukeneet oppimistasi?` 

o Jos kyllä, miksi? 

o Jos ei, miksi? 

- Onko harjoituksia pitänyt eriyttää sinulle? 

- Onko jokin harjoitus, jossa et ole käyttänyt tulkkia? Miksi? 
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- Millaisia tulkkausmenetelmiä tulkki on käyttänyt erilaisten harjoitusten tarkis-

tamisessa? 

- Ovatko käytetyt menetelmät mielestäsi tukeneet oppimistasi? 

o Jos kyllä, miksi? 

o Jos ei, miksi? 

 

- Saatko tulkkauksen avulla mielestäsi riittävästi informaatiota sekä opetuksesta 

että siitä, mitä luokassa tapahtuu?  

o Tulkataanko esimerkiksi opetusta ja ryhmän kommentteja tasapuolises-

ti? 

o Vaikuttavatko tulkkauksessa tehdyt valinnat, esim. siitä mitä tulkataan, 

ryhmäytymiseen? 

 

Apuvälineet 

 

- Onko sinulla käytössäsi apuvälineitä opiskelussa? 

o Jos sinulla on, millaisia apuvälineitä käytät? 

 pistenäyttö, lukuTV, induktio, suurennettu teksti 

- Vaikuttaako apuvälineiden käyttö jollain tavalla tulkkaukseen? 

o esim. jos tehtävien ratkaisut ovat sinulla suurennettuna tekstinä sormit-

taako tulkki edelleen ratkaisut? 

 

Tulkki 

 

- Mitä taitoja tulkilla tulisi olla vieraiden kielten opiskelutulkkauksessa? Löytyykö 

tulkeilta tarvittavia taitoja? 

- Oletteko tulkin kanssa yhdessä pohtineet käytettäviä tulkkausmenetelmiä? 

o Pitikö tulkille opettaa taitoja? 

o Tuliko tulkilta ehdotuksia kuinka toimia? 

 

 

 

 

 


