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Social skills along with cognitive skills have become two of the most important skills to 

master in all fields of work. The personality and social intelligence of a sign language 

interpreter is essential in their everyday work.  The thesis was subscribed by Evantia Oy, 

they aim to constantly improve their work and customer service. The results of this thesis can 

be used for internal training.  

 

The aim of this thesis is to establish what kind of social skills are essential in the work of a 

sign language interpreter. Interpreting is always a collaboration between the interpreter and 

the interpreter user and good social skills contribute to the building of trust.  

 

The research is qualitative and is based on theme interviews to discover the thoughts and 

procedures of both interpreters and the users of sign language interpreters to determine what 

kind of social skills are valued in an interpreter. The individual interviews were conducted 

during spring 2021.  

This thesis brings up experiences of social encounters and situations from multiple points of 

views; 7 interpreters, 3 deaf sign language users and 2 professionals working with sign 

language users, were interviewed for this thesis. The theoretical chapter examines the work 

of a public service interpreter and the concept of emotional and social skills. In addition to 

addressing the significance of non verbal communication during interactions. 

 

The empirical research confirms the importance of social skills in the work as a sign language 

interpreter.  The research results establish what kind of social skills customer's value in 

interpreters. Common themes in the results are discretion, empathy, small talk-skills and the 

ability to control difficult emotions.  

The results also confirm the necessity of developing one's social skills. Cultural awareness 

and different work experiences help interpreters master these skills to better understand 

people and work professionally, adjusting in varying situations 

 

 Keywords: social skills, emotional intelligence, small talk, sign language  interpreters, 

clients  
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1. JOHDANTO 

”Koskaan ei saa toista tilaisuutta tehdäkseen hyvän ensivaikutelman” 

Sosiaalisiin- ja tunnetaitoihin ja niiden merkitykseen työelämässä kiinnitetään yhä enenemässä 

määrin huomiota, niin yhteiskunnallisissa muutoksissa, työpaikoilla kuin ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen ja ainutkertainen. Aitoon koh-

taamiseen vaaditaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi kunnioittavaa ja tasa-arvoista asen-

netta toista ihmistä kohtaan. Sosiaalisia taitoja ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä, vaan niitä voi 

ja pitää kehittää. (Kauppila, 2000, 13.) 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, millaisia sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja viittoma-

kielentulkin tulisi hallita työssään. Tulkkikoulutuksen käyneillä ammattitulkeilla on hyvät tulk-

kaus- ja kielitaidot, he omaavat myös asioimistulkkauksen ammattisäännöstön. Asioimistulkki 

kohtaa päivittäin paljon erilaisia asiakkaita ja tilanteita elämän kaikilla osa-alueilla aina lapsen 

syntymästä hautaan asti. 

Tulkki valmistautuu tulevaan toimeksiantoon huolellisesti, miettii sanastoa kaikilla tilaukseen 

merkityillä työkielillä, tutustuu tilauksen tietoihin sekä mahdolliseen materiaaliin. Itse työ ta-

pahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja jokainen tulkki tekee työtään aina omalla per-

soonallaan. Tulkin on työssään kyettävä hallitsemaan tunteitaan ja hänen on omattava tilanne-

tajua. Sosiaaliset- ja tunnetaidot nousevat kieli- ja tulkkaustaitojen rinnalla yhdeksi tärkeäksi 

osaksi toimivaa vuorovaikusta. Työn tilaaja Evantia Oy voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia 

osana kehittämistyötä. Hiljaista tiedon välittämisen ja välittymisen kautta voidaan edistää yh-

tenäisempiä käytäntöjä. Korkeakouluissa opitaan vuorovaikutustaitoja lukemalla ja käytän-

nössä harjoittelemalla. Hiljaisen kokemustiedon- ja taidon jakaminen toimii arjen opettajana. 

Tässä opinnäytetyössäni olen rajannut aiheeni käsittämään asioimistulkkaustilanteiden kohtaa-

mistilanteita ja niistä kertyneitä kokemuksia. Haluan selvittää sosiaalisten taitojen merkitystä 

kohtaamisissa ennen tulkkauksen alkua aina tilauksen päättymiseen asti. Selvityksessä sivutaan 

myös tulkin työssä mahdollisesti vaikeidenkin tilanteiden aiheuttamien tunteiden hallintaa, nii-

den käsittelyä, sekä työstä palautumista yleisellä tasolla, joka on tärkeä aihe työhyvinvoinnin 

ylläpitämisessä. Opinnäytetyöni työelämälähtöisen tutkimuksen tuloksista on hyötyä opinnäy-

tetyön tilaajalle, tulkeille, tulkkiopiskelijoille ja tulkkikoulutukselle. 
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2. TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 

2.1 Aiheen valinta 

Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi tulkin sosiaaliset taidot, joihin kuuluvat muun muassa small 

talk -taidot. Aihe on tärkeä, sillä tulkin työ tapahtuu kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, jossa 

sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot nousevat yhtä tärkeäksi kuin tulkkaus- ja kielitaidot. Aihe 

on myös tärkeä tulkin ammatillisen kehittymisen kannalta.  

Tulkin sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja käsitteleviä opinnäytetöitä on tehty aiemminkin, 

mutta nimenomaan tulkin sosiaalisten taitojen merkityksestä kohtaamisten aikana ei ole tehty. 

Susanna Sillman (2017) käsittelee aihetta ylempään ammattikorkeakoulututkinnon liittyvässä 

opinnäytetyössään ”Viittomakielen tulkkien eettisen pohdinnan kehittäminen ja tukeminen” 

jossa, selvitettiin millaiset tilanteet ovat tulkeille haastavia eettisesti ja miten he ratkaisevat 

näitä tilanteita. Heidi Mäkinen (2013) opinnäytetyössään ”Tulkin tuntosarvet”. Viittomakielen-

tulkkien ajatuksia terveydenhuollon tulkkaustilanteissa tarvittavista taidoista” selvitti, millaisia 

sosiaalisia taitoja tulkilla tulisi olla terveydenhuollon tulkkaustilanteissa, ja miten mahdollisesti 

niissä tarvittavat taidot poikkeavat muunlaisissa tulkkaustilanteissa tarvittavista taidoista. 

Haluan tässä työssäni selvittää miten tulkin sosiaaliset taidot voivat osaltaan edesauttaa luotta-

muksen ja sujuvan vuorovaikutuksen toteutumista. Multimodaalinen vuorovaikutus, eettiset 

ohjeistukset ja niiden tulkinta sekä tulkin ammattisäännöstö ovat ammattitulkeille keskeisessä 

osassa.  

On tärkeä muistaa, että ihmisten välisessä kanssakäymisessä ihminen kohtaa aina toisen ihmi-

sen. Asiakkaan kunnioittavasta kohtaamisesta, sosiaalisista taidoista sekä tunnekyvyistä ja nii-

den merkityksestä tulkin työssä on tärkeä puhua. Kuten Daniel Goleman (2001) kirjassaan 

”Tunneäly työelämässä” toteaa työelämän sääntöjen muuttumisesta: pelkkä älykkyys ja tieto-

taito eikä koulussa opitut taidot riitä, vaan meitä arvioidaan myös kykyjemme tulla toimeen 

itsemme sekä muiden ihmisten kanssa (Goleman 2001, 15). 

Olen toiminut viittomakielentulkkina vuodesta 1986 lähtien, ja saanut mahdollisuuden seurata 

tulkkausalan kehitystä näiden 35 vuoden aikana. Tulkkausalan muutokseen on vaikuttanut 

vuonna 2010 säädetty (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010), jonka mu-

kaan Kela (Kansaneläkelaitos) järjestää lain velvoittamana keskitetysti vammaisille henkilöille 

tarkoitettuja tulkkipalveluita. 
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”Oikeus tulkkauspalveluun myönnetään henkilölle, joka täyttää tulkkauspalvelu-

laissa asetetut edellytykset toimivasta kommunikointikeinosta. Vammainen henkilö 

voi saada tulkkauspalvelua, jos hän kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauk-

sen avulla ja jos hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino”. (Kela 

2020a.) 

Muutokseen on lisäksi vaikuttanut tulkkikoulutuksen kehittyminen (Rainó & Vik 2020, 12). 

Kuurojen Liiton ensimmäinen tulkkauksen lyhytkurssi järjestettiin vuonna 1962: Tämän jäl-

keen 1-vuotisia viittomakielentulkin koulutuksia järjestettiin 1980-luvulla Turun kristillisessä 

opistossa sekä ruotsinkielinen viittomakielentulkkikoulutus Porvoon ammatillisessa kurssikes-

kuksessa vuonna 1986. (Rainó & Vik 2020, 15, 20). Toinen ruotsinkielinen tulkkikoulutus 

(Borgå Folkhögskola) toteutui 3-vuotisena 1990. (mt., 2020, 20). Tänä päivänä viittomakielen-

tulkiksi voi opiskella Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun kampuksella sekä Humanistisen 

ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksella. Opintojen kesto on 4 vuotta. (Ammattikorkea-

kouluopinnot 2020).  

2.2 Opinnäytetyön tilaaja 

Opinnäytetyöni tilaaja on Evantia Oy, jossa työskentelen itsekin. Evantia oli tilaajaksi luonnol-

linen valinta, koska Evantiassa on hyvin edustettuina niin nuoria vastavalmistuneita tulkkeja 

kuin pitkään alalla toimineita konkareita eri puolilla Suomea. 

Evantia-konserniin kuuluvat emoyhtiö Evantia Oy:n lisäksi tulkkausyritys Sign Line Oy. Evan-

tia toimii myös Ruotsissa, jossa yritys on mukana etätulkkauspalvelussa yhdessä paikallisten 

toimijoiden kanssa. 

Evantia tarjoaa viittomakielen tulkkausta, tulkkausta puhevammaisille ja kuulonäkövammai-

sille asiakkaille sekä kirjoitustulkkausta. Evantia-konserni tuottaa kommunikaatio-opetusta, jo-

hon kuuluu muun muassa puhetta tukevia ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien ja tuki-

viittomien opetusta. Evantia on tuottanut yksilöllisiä kommunikaatio-kansioita eri ikäryhmien 

tarpeiden mukaan. Uusimpina palveluina Evantia tarjoaa etäpalveluita niin tulkkauksessa kuin 

kommunikaatio-opetuksessakin. Lisäksi Evantian palveluvalikoimassa on verkkopalvelun saa-

vutettavuus- sekä muut asiantuntijapalvelut. 

Evantia Oy on perustettu vuonna 2009, on osa Honkalampi-konsernia ja on alansa suurin työn-

antaja Suomessa. Evantia-konsernissa työskentelee erilaisissa tehtävissä yli 100 ammattilaista 

ja konsernilla on seitsemän toimipistettä ympäri Suomea. 
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Evantian tavoitteena on mahdollistaa palveluillaan yhdenvertainen kohtaaminen ja osallistumi-

nen asiakkailleen, sillä jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kommunikointiin kaikissa elämän-

tilanteissa ja -vaiheissa. Evantian mottona on: ”Kommunikointi kuuluu kaikille!”. (Evantia Oy 

2020.) 

2.3 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena on kerätä viittomakie-

lentulkkien ja kuurojen viittomakielisten (asiakas) sekä viittomakielisten parissa työskentele-

vien (asiantuntija) omakohtaisia kokemuksia aiheesta. Teemahaastattelukysymysten aiheet, joi-

hin pyrin saamaan vastauksia ovat: 

 

Mitä small talk on ennen varsinaista tulkkaustilannetta? 

Mitä sosiaalisia taitoja tulkin tulisi hallita? 

Miten tunneäly näkyy viittomakielentulkin työssä?  

2.4 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyöni tarkoitus on avata keskustelua tulkin sosiaalisten taitojen tärkeydestä, sekä ke-

rätä kokemuksia tulkin ja viittomakielisen kuuron asiakkaan (asiakas) välisistä kohtaamistilan-

teista, ennen varsinaisen tulkkauksen alkamista, tulkkauksen aikana ja sen jälkeen. Haluan 

tuoda näkyväksi tulkkien, asiakkaiden ja viittomakielisten parissa työskentelevien (asiantun-

tija) kokemuksia ja asiakkaan nostamia toiveita tulkille.  

Laadullisen tutkielman tavoitteena on nostaa esille tulkkien ajatuksia ja kokemuksia sosiaalis-

ten taitojen merkityksestä, sekä tuoda näkyväksi sitä hiljaista tietoa, jota tulkeilla koulutuksen, 

työn ja kokemuksen kautta on kertynyt. Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan aikuisen ihmisen 

sosiaalisista taidoista sekä niiden merkitystä on tutkittu vähän. Sosiaalisten taitojen kehityk-

sestä lapsuuden ja murrosiän aikana löytyy paljon tutkimuksia, sekä tämän kehityksen selittäviä 

teorioita. Aikuisuudesta sekä, siitä miten pysyviä lapsuuden aikana saavutetut sosiaaliset taidot 

ovat, ei paljon tiedetä, eikä millaisia sosiaalisia taitoja aikuiset arvostavat ja mitä merkitystä 

niillä on työelämälle. (Keltikangas-Järvinen 2010, 25.) 
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Tarkoituksenani on teemahaastattelujen avulla tutkia aihetta useasta näkökulmasta. Teoria-

osuudessa tutkin tunneälyn ja -taitojen käsitteitä sekä haastateltavien omia havaintoja sekä hei-

dän kokemuksiansa. Tarkoitus on selvittää miten mahdollisesti jo lyhytkin vuorovaikutus voi 

edesauttaa luottamuksen syntyä, sekä yhteistyön sujumista varsinaisessa tulkkaustilanteessa. 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Luvussa 4 avaan lyhyesti teoreettisen viite-

kehyksen avulla seuraavia käsitteitä: tunneäly, sosiaalinen älykkyys, sosiaaliset taidot, kuten 

empatia ja small talk. Empiirisen aineiston kokoamiseen käytän puolistrukturoituja teemahaas-

tatteluja, teoriaan alan kirjallisuutta, artikkeleita sekä internetin kautta haettua tietoa. 

Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla haluan kartoittaa, millaisia sosiaalisia taitoja 

tulkin tulisi hallita, jotta kohtaamiset toteutuisivat kaikissa tilanteissa luottamusta, tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta kunnioittaen.  Pyrkimykseni on tuoda näkyväksi sitä hiljaista tietoa, jota am-

mattitulkeilla on asiakkaan ja tulkin välisistä kohtaamisista ja sosiaalisia taitoja vaativista tilan-

teista kertynyt. Työn yhtenä tärkeänä tavoitteena on nostaa esille tulkinkäyttäjien kokemuksia 

ja toiveita tulkeille. 

Ensimmäinen tavoitteeni on selvittää, millaisia ajatuksia small talk ja sosiaaliset taidot herättä-

vät tulkeissa, viittomakielisissä asiakkaissa sekä työntekijöissä, jotka työskentelevät viittoma-

kielisten parissa. Tarkoituksenani on selvittää millaisia sosiaalisia taitoja viittomakielen tulkin 

tulisi hallita ja tuoda näkyväksi asiakkaiden toiveita ja odotuksia tulkeilta.    

Toisena tavoitteenani on nostaa esille erilaisten tilanteiden ja kokemuksen kautta hyväksi muo-

dostuneita käytänteitä small talk -aiheista, kohtaamistilanteistilanteisiin laskeutumisesta sekä 

käyttäytymis- ja tunnetaidoista. Selvityksessä sivutaan myös työstä palautumisen tärkeyttä ja 

keinoja palautua haastavasta työstä. 
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3 ASIOIMISTULKKAUS 

3.1 Mitä asioimistulkkaus on 

Asioimistulkkaus on kahden kielen ja kulttuurin välistä tulkkausta, joka on viittomakielisten 

arjessa mukana kaikilla elämän osa-alueilla. Tulkkausta tarvitaan silloin, kun tilanteessa mu-

kana olevilla henkilöillä ei ole yhteistä kieltä.  Asioimistulkkaus on kasvokkain tai etäyhtey-

dellä tapahtuvaa viestintää kuten työssä, vapaa-ajalla, opiskelussa, asioinnissa viranomaisten 

kanssa, perhejuhlissa ja harrastuksissa sekä muussa yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Asi-

oimistulkkaustilanteet vaihtelevat mutta tapahtuvat yleisimmin viranomaisen, yhteiskunnan vi-

rallisen instituution tai muun tahon pienimuotoisina kahden tai muutaman ihmisen tai pieneh-

kön ryhmän välillä. (Kieliasiantuntijat 2021.) 

Tulkin rooli asiointitilanteissa on kielellisessä toiminnassa. Tulkin rooliin vaikuttavat tulkin 

omien ja tulkinkäyttäjien odotusten lisäksi kulttuuriset odotukset. Ennen katsottiin tulkin ole-

van neutraali robottimainen kielenkääntäjä, mutta tänä päivänä tulkki nähdään enemmän vuo-

rovaikutuksen osallistujana, joka kielellisen viestinnän aikana edesauttaa ja tukee osallistujien 

välistä tasa-arvoa. (Laine 2016, 12.)   

3.2 Asioimistulkkauksen viitearvot 

Tulkkauspalvelu on lakiin perustuva oikeus, joka takaa oikeuden tulkkauspalveluun kaikille 

kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille. (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 

133/2010). Tulkkauspalvelut mahdollistavat osaltaan kielellisten oikeuksien ja kielellisen saa-

vutettavuuden toteutumisen sekä tasavertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. Tulk-

kien tehtävänä on mahdollistaa kuulevien, kuurojen, huonokuuloisten ja kuurosokeiden henki-

löiden välinen vuorovaikutus kaikenlaisissa kohtaamisissa. (Mäkelä, 2020). Tulkin ammat-

tietiikka on määritelty ammattisäännöstössä (Liite 1). Ammattisäännöstö on vuodelta 2013 ja 

sen on laatinut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen 

puhevammaisten Tulkit ry, Suomen viittomakielen Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Helsin-

gin seudun asioimistulkkikeskus, Keski-Suomen tulkkikeskus, Kuuloliitto ry ja Kuurojen Liitto 

ry.  (Kieliasiantuntijat 2021.)  
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3.3 Viittomakielentulkin tehtävä 

Tulkin ensisijainen tehtävä on kommunikaation mahdollistaminen sekä kielellisen saavutetta-

vuuden edistäminen. Toisena tulkin toiminta edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon sekä itse-

määräämisoikeuden toteutumista. (Humanistinen Ammattikorkeakoulu 2021.) Tulkilta vaadi-

taan kieli- ja tulkkaustaidon lisäksi vuorovaikutuskeinojen hallintaa, asiakaslähtöistä, joustavaa 

ja ammattitaitoista toimintaa erilaisten asiakkaiden sekä tilanteiden ja toimintaympäristöjen 

moninaisuudessa. Tulkilta odotetaan kykyä ymmärtää ihmisiä ja taitoa mukautua nopeastikin 

muuttuviin tilanteisiin (em. 2021). Tulkeilla tulee olla hyvä muisti, keskittymis- ja paineen-

sietokykyä sekä nopeaa hahmotus- ja reaktiokykyä. Sosiaaliset taidot ovat tulkin työssä keskei-

siä. (Kieliasiantuntijat 2021).  

Tulkin tulee säännöksen mukaan ”käyttäytyä tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla”. 

Ammattisäännöstön kohdan 9 mukaan ”Tulkin tulee kaikessa käyttäytymisessään ja esiintymi-

sessään toimia kunkin tulkkausviestintätilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon tilan-

teeseen liittyvät käyttäytymis- ja pukeutumisnormit”. Säännöstön mukaan tunteet ei saa vaikut-

taa tulkin työhön, mutta tulkkaustilanteisiin liittyvät käyttäytymisnormit voivat edellyttää myös 

tietynlaista tunnekäyttäytymistä. (Viljamaa 2018, 122.) Asioimistulkin työssä ruumiillisuuden 

ja tunteiden pohdita on uusi näkökulma, joita Anu Viljamaa ja Kaisa Koskinen on tutkinut kir-

jassa Asioimistulkkaus – Monikielisen yhteiskunnan arkea (2018). Tulkki on tietoinen keholli-

sesta läsnäolostaan sekä tulkkaustilanteessa kokemiansa sekä välittämiensä tunteiden vaiku-

tusta työhönsä. Jos tulkkaus tapahtuu etänä videoyhteyden välityksellä, tulkin läsnäolon puute 

voi vaikuttaa tilanteen sujumiseen. (Koskinen, Vuori & Leminen 2018, 15.) 

Minttu Laine maisteritutkielmassaan (2016) tuo esille tulkin aktiivisen osallistumisen vuoro-

vaikutuksen aikana, varsinkin dialogisissa keskustelutilanteissa. Viittomakielen sekä puhevam-

maisen tulkin opiskeluun on myös sisällytetty kaikkina opiskeluvuosina työelämätaidot, sekä 

eri asiakasryhmien kohtaaminen. (Rainó & Vik 2020, 24).  Asioimistulkki kohtaa työssään kai-

ken ikäisiä ihmisiä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa, joissa sosiaalinen kanssakäyminen onnis-

tuu ainoastaan tulkin välityksellä. Tulkin merkityksestä ja tärkeydestä Humakin tulkkiopiske-

lijoiden sanoin: 

”Kielellinen saavutettavuus merkitsee tasa-arvoa. Kohtaaminen tulkin kanssa voi 

olla asiakkaalle ne ainoat 10–15 minuuttia päivästä, kun hän tapaa toisen ihmisen, 

joka puhuu hänen äidinkieltään. Se voi olla aika voimaannuttava ja positiivinen ko-

kemus asiakkaalle.” (Röksä 2019.)  
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4 TUNNEÄLYÄ JA SOSIAALISIA TAITOJA  

Tulkin ammatissa vaaditaan paljon erilaisia kognitiivisia taitoja, kuten kieli- ja tulkkaustaitojen 

lisäksi loogista päättelykykyä, hyvää muistia sekä hahmotus- ja reaktiokykyä.  Asioimistulkin 

työ on asiakastyötä ja tulkki kohtaa työssään hyvin erilaisia ihmisiä ja tilanteita, joissa asian-

omaiset käyvät mahdollisesti läpi vaikeita tai vastaavasti hyvinkin myönteisiä asioita ja niistä 

nousevia tunteita. Tämän kaltaiset tilanteet voivat herättää tulkissa hyvinkin voimakkaita tun-

teita. (Viljanen 2018, 121). Itsetuntemuksen avulla voimme tunnistaa omia sekä toisten tunteita 

ja säädellä tunteitamme vaativissakin tilanteissa. Sosiaaliset taidot näkyvät vuorovaikutustilan-

teiden hallintana sekä small talkin, empatian ja kuuntelun taitona. Tässä luvussa avaan lyhyesti 

älykkyyden, tunneälyn, empatian ja sosiaalisten taitojen käsitteitä. 

4.1 TUNNEÄLY OSANA ÄLYKKYYTTÄ  

Opittujen taitojen yhteydessä puhutaan usein älykkyydestä. Yleisimmin älykkyys käsitetään 

älykkyysosamäärän (ÄO) pisteiden avulla. Mitattavia kognitiivisia taitoja, jotka korreloivat 

keskenään ovat, kielellisen, päässälaskun, loogisen päättelyn sekä tilan ja liikkeen tajuaminen. 

(Mensa 2021). Yleisluonteisesti älykkyys nähdään kykynä ratkoa ongelmia, oppia ja kykyä so-

veltaa opittua tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa sekä taitoa ratkaista ongelmia. Älykkyys 

näkyy taitona käsitellä abstrakteja asioita sekä ymmärtää niitä. Älykkyyttä on myös kyky hah-

mottaa erilaisten asioiden välisiä suhteita sekä taitoa käyttää ja kehittää omia kykyjään (em.) 

Älykkyys on Mensan (2021) mukaan yksi ihmisen persoonallisuus piirteistä. Älykkyys on po-

sitiivinen ja tärkeä ominaisuus, mutta ihmisellä on monia muitakin keskeisiä persoonallisuuden 

piirteitä, kuten ahkeruus, tunnollisuus ja empatiakyky. (Mensa. 2021.) ÄO ja tunneäly ei Daniel 

Golemanin (1997) mukaan ole toisiaan poissulkevia taitoja vaan enemminkin erillisiä kykyjä. 

Tunneälyn juuret ovat Wechslerin (1939) älykkyyden määritelmässä. Psykologi Howard Gard-

nerin loi 1980 luvulla moniälykkyysteorian, tämän mallin mukaan ihmisen älykkyys ei rajaudu 

pelkästään perinteisen älykkyysmäärittelyn sisään. Gardnerin mallissa ihmisellä sanotaan ole-

van olemassa seitsemän erityyppisistä älykkyyttä. Ne ovat toisistaan riippumattomia (Rope 

2010, 37.) Gardenin teorian mukaan nämä älykkyydet ovat: 

1) visuaalis-avaruudellinen  

2) kehollis-kinesteettinen 

3) musikaalinen  
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4) kielellinen 

5) loogis-matemaattinen 

6) intrapersoonaalinen (kykyä ymmärtää omia tunteitaan, motiiveja sekä asenteitaan) 

7) interpersoonallinen älykkyys (Kykyä ymmärtää muita ja heidän tunteitaan, sosiaalinen ky-

vykkyys).  

Myöhemmin hän vielä sisällytti naturalistisen älykkyyden määritelmään (Kärnä 2021). Iso-

korven mukaan (2004) intrapersoonallinen älykkyyden ydinkyky liittyy ihmisen pääsyä omiin 

tunteisiinsa, kykyä tiedostaa omia tunteita ja niiden vaikutusta omaan käyttäytymiseen.  

Interpersoonallinen älykkyys on sosiaalista älykkyyttä, joka kohdistuu ulospäin ja tarkoittaa 

ihmisen kykyä ymmärtää muita ja heidän erilaisuuksiaan, kuten temperamenttia, mielialoja ja 

haluja sekä kykyä toimia menestyneesti näiden tietojen varassa. Sosiaaliset taidot mahdollista-

vat ihmissuhteiden toimivuutta. (Isokorpi 2004, 24–28).  

4.2 Tunneäly 

Tunnetaito on opittu, tunneälyyn perustuva kyky. Tunneäly tarkoittaa ihmisen mahdollisuuksia 

oppia käytännön kykyjä, jotka perustuvat tunneälyn osa-alueisiin. Esimerkiksi hyvä asiakas-

palvelu on tunnetaito, joka perustuu empatiaan, samoin luotettavuus on taito, joka pohjautuu 

itsehallintaan. (Goleman 2001, 40.) 

Amerikkalainen tutkija - psykologi Daniel Goleman toi 1990-luvun loppupuolella tunneäly-

käsitteen kansainväliseen tietoisuuteen.  Tunneäly-taitoja on tutkinut myös pitkään kanadalai-

nen Reuven Bar-On, joka puolestaan määritteli tunneälyn joukoksi henkilökohtaisia emotio-

naalisia sekä sosiaalisia taitoja selviytyä onnistuneesti ympäristön vaateista. Salovey ja Mayer 

vuonna 1990 puolestaan esittävät tunneälyn merkittäviksi tekijöiksi ihmisen kykyyn vaikuttaa 

omiin sekä toisten tunnetiloihin. Saarinen ja Kokkonen kirjassaan Tunneäly (2003) tiivistää 

tunneälyn määritelmän seuraavasti: ”Tunneäly on kykyä tunnistaa ja tulkita itsestä ja toisista 

ihmisistä nousevia tunteita sekä tuottaa näistä tunnehavainnoista asianmukaisia päätelmiä oman 

ajattelun ja toiminnan tueksi.” (Saarinen & Kokkonen 2003, 17.) 

Goleman (2001, 361) puolestaan kiteyttää määritelmää: ”Tunneälyllä tarkoitetaan kykyä ha-

vaita tunteita sekä itsessä että muissa, motivoitua ja hallita tehokkaasti sekä omia tunnetiloja 
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että ihmissuhteisiin liittyviä tunteita.” Goleman (2012) tuo kirjassaan Aivot ja tunneäly–uusim-

mat oivallukset esille uusimpia tutkimuksia aivoissa olevista keskuksista, jotka vaikuttavat ja 

säätelevät tunneälyä. (em., 9).   

Tunneälyn avulla voidaan tarkkailla ihmisiä ja heidän käytöstään, sekä aistia mitä kannattaa 

milloinkin puhua. Vuorovaikutuksen aikana toisen ihmisen tunnetilan tulisi olla virittynyt sa-

malle aallonharjalle, jotta mahdollinen vuorovaikutus voi syntyä ja että keskustelu sujuisi mah-

dollisemman luonnikkaasti. (Saarinen & Kokkonen 2003, 155.) Älykkyysosamäärän ja tun-

neälyn kehittymiskykyä Goleman (2001) kuvaa seuraavasti: ” Toisin kuin ÄO, joka ei juuri 

muutu teini-iän jälkeen, tunneäly näyttäisi olevan enimmäkseen oppimisen tulosta ja kehittyvän 

elämänkokemuksen myötä. Tunneälyä tarvitaan täydentämään perinteistä älykkyyttä”. (Gole-

man 2001, liite 1.)  

 

 

Kuvio 1.Tunneälyn viitekehys Golemanin (kirjasta Aivot ja tunneäly Uusimmat oivallukset 

(2012)  

 

Suurin osa jokaisen tunneälymallin esimerkeistä sopii näihin neljään alueeseen: Itsetuntemus, 

itsehallinta, sosiaalinen tietoisuus ja ihmissuhteiden hallinta. 

Goleman jakaa Sosiaalisen älyn kahteen laajempaan osaan: Sosiaaliseen tietoisuuteen eli sii-

hen, kuinka hyvin aistimme toisten tunteita, ja toisaalta sosiaaliseen kyvykkyyteen, eli siihen 

mitä me näillä tiedoilla teemme. Itsetuntemus on reaaliaikaista tietoa omista tunteista ja taitoa 

käyttää niitä hyväksi. (Goleman 2009, 93). Ongelmatilanteissa ihminen osaa erotella, onko tun-

teessa kysymys omista tunteista ja ajatuksista vai ulkopuolisista tekijöistä. (Isokorpi 2004, 24.) 
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Itsehallinnan perusta on kykyä käsitellä ja hallita omia tunteita niin etteivät tunteet häiritse teh-

tävän suorittamista, vaan pystymme toimimaan tilanteeseen sopivalla tavalla.  Voimme siis itse 

vaikuttaa siihen, miten reagoimme tunteisiimme, sekä sen kautta voimme vaikuttaa tilanteisiin. 

(Goleman 2012, 27.) Sosiaalinen tietoisuus ja ihmissuhteiden hallinta ovat suoraan sidoksissa 

itsetuntemukseen, joka näkyy vuorovaikutustaitoina, empatiakykynä sekä sosiaalisten suhtei-

den hallintana. (Goleman 2009, Isokorpi 2004, 24.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Sosiaalisen äly osana tunneälymallia (Goleman 2009, 341)  

 

Sosiaalisella tietoisuudella tarkoitetaan kirjoa, joka ulottuu toisen ihmisen sisäisen tilan nope-

aan aistimiseen, hänen tunteidensa ja ajatustensa ymmärtämiseen ja monimutkaisten sosiaalis-

ten tilanteiden lukemiseen. Sosiaalinen kyvykkyys taas tarkoittaa toisen tunnetilan tai hänen 

ajatustensa sekä aikeittensa ymmärtämistä. Mutta se ei yksistään takaa hyviä vuorovaikutustai-

toja. Sosiaalinen kyvykkyys rakentuu sosiaalisen tietotietoisuuden varaan. Sen ansiosta kans-

sakäyminen on sujuvaa sekä tarkoituksenmukaista. (Goleman 2009, 93.) 

4.3 Empatia 

Asioimistulkkauksessa tunnetyön merkitys on näkyvä, sillä nämä vuorovaikutustilanteet toteu-

tuvat usein kasvokkain. Usein niissä käsitellään hyvin henkilökohtaisia asioita. Tulkilta vaadi-

taan tilannesensitiivisyyttä ja empatiaa, mutta samalla tulkkia velvoittaa eettiset ohjeistukset 

(Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021), jossa tulkin neutraalisuutta ja puolueettomuutta ko-
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rostetaan kohdissa 6: Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuu-

lumatonta, sekä kohdassa 7: Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asen-

teidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä. (Koskinen 2018, 160, 167–168.) 

Empatia tarkoittaa kykyä eläytyä toisen ihmisen tunteisiin ja mielentiloihin. Se on sosiaalisten 

taitojen kulmakivi, jota tarvitaan kaikissa ihmissuhteissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Empatiaa on toisten ihmisten tunteiden, tarpeiden, viestien ja tavoitteiden tunnistaminen, kuin 

myös niiden huomioiminen ja niihin vastaaminen.  Se antaa valmiuksia lukea viestejä myös 

rivien välistä, eli ymmärtää tarvittaessa myös sanojen kanssa ristiriidassa olevia, sanattomia ja 

kehollisia eleiden ja ilmeiden viestejä. Empatian aakkoset opitaan saamalla myötätuntoa ja ym-

märrystä jo varhaisesta vuorovaikutuksesta lähtien. Myöhemmin sitä voi harjoitella kaikissa 

ihmissuhteissa, koko elämän ajan. (Mieli 2020.) Toimivassa vuorovaikutuksessa empatia ja 

myötätunto ovat välttämättömiä, joita voi kehittää ja oppia. Empatian piiriä voi kasvattaa esi-

merkiksi kirjallisuuden ja taiteen avulla. Toisen näkeminen yksilönä, jolla on oma tarinansa, 

auttaa kasvattamaan empatiaa. (Aaltola & Rajala 2021.) 

Kanssaihmisten tunteiden havainnoinnista sanattoman viestinnän välityksellä saamme tietoa 

äänensävyn, ilmeiden ja kehonkielen kautta. Tutkimusten mukaan sanattoman eli nonverbaali-

sen viestinnän osuus kanssakäymisen aikana on noin 60 prosenttia. (Kauppila 2006, 33.) 

 

 

Kuvio 3. Sanattoman viestinnän muotoja (Kauppila 2006, 34). 

 

Ilmeet ja eleet paljastava kanssaihmisestä enemmän kuin hänen sanansa.  Sanattomaan viestin-

tään liittyvät myös vaatteet ja niiden värit sekä tilan ja ajankäyttö. Kauppilan (2000) mukaan 

viestijöiden etäisyyksiä toisistaan on tutkinut antropologi Edvward Hall vuonna 1966. Hänen 
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määrittelemänsä alueet on jaettu neljään eri vyöhykkeeseen: Intiimiin alueeseen, joka on fyysi-

sestä kontaktin otosta noin 0,5 metriin, persoonalliseksi alueeksi hän määrittelee 0,5–1,25 met-

riä ja sosiaaliseen alueeseen 1,25–3 metriä ja lopuksi julkiseen 3–7 metriä. (Kauppila 2000, 39.) 

Tulkin työssä nämä eri etäisyydet voivat vaihdella paljonkin riippuen tilasta ja tilanteesta. Koh-

taamisen aikana sekä myös itse tulkkauksen aikana tulkin ottamalla etäisyydellä ja tilankäytöllä 

on suuri merkitys myös vuorovaikutuksen sujumisen kannalta. Se miten tulkki jo tilaan saapu-

essaan ottaa etäisyyttä voi kuvastaa tilanteen hallintaa, asiakkaan kunnioitusta ja asennetta kes-

kustelukumppaniin. (Viljanen 2021.)  

Huomiomme kiinnittyy ensimmäisenä ihmisen ulkoiseen olemukseen, kuten ryhtiin, kehon 

asentoihin, ilmeisiin ja eleisiin ja ensivaikutelma kohtaamisen aikana muodostuu muutamassa 

sekunnissa. Ulkoisesta olemuksesta näkyy myös itseluottamus ja itsetunto. Hymyilevää ihmistä 

on helppo lähestyä, hymy tarttuu myös keskustelukumppaniin, sillä aivojen peilineuroonit et-

sivät hymyn toisten kasvoilta ja vastareagoivat laukaisemalla hymyn. (Goleman 2009, 51).   

Tunteiden tulkinta näiden pienten vihjeiden avulla perustuu tunnetaitoihin, kuten omiin tuntei-

siimme ja niiden hallintaan. Itsekuri ja itsetietoisuuden puute vaikeuttaa muiden mielialojen 

tunnistamista. (Goleman 2001, 161.) Lähetämme tunneviestejä aina kun kohtaamme toisen ih-

misen, tunteet tarttuvat toiselle sanattoman viestinnän yhteydessä jatkuvasti. Tunneviestit tart-

tuvat ja tartuttavat lähes huomaamattomasti, nonverbaalisti lyhyessäkin kohtaamistilanteissä jo 

lyhyenkin tervehtimisen aikana. Sosiaalisesti taitava pystyy hallitsemaan näitä viestejä siten, 

ettei anna omien tunteiden häiritä toista osapuolta. Tunneviestien hallinta on myös osa tun-

neälyä. (Goleman 1997, 148). Isokorven (2004) mukaan tunteiden tarttuminen voi heijastua 

kehokokemuksena, joka johtuu aivojen limpisen järjestelmän menetelmästä toimia. Toisen tun-

netila tai reagointi voi aikaansaada muutoksia myös toisen ihmisen fysiologisessa tilassa, esi-

merkiksi hormonitoiminnassa, sydämen sykkeessä, verenpaineessa tai ihonvärin muutoksena. 

Nämä edellä mainitut fysiologiset muutokset aiheuttavat muutoksia ihmisen kokemassa tunne-

tilassa. (Isokorpi 2004, 29.) Nummenmaa (2010) esittää samoin, miten esimerkiksi hautajai-

sissa tunneilmaisujen, kuten ilmeiden, eleiden ja äänen havaitseminen laukaisee toisessa vas-

taavanlaisen reaktion. (Nummenmaa 2010, 130.)  

Transferenssia tapahtuu Viljasen (2021) mukaan kaikissa ihmisten välisissä suhteissa. Transfe-

renssi käsitettä käytetään, kun puhutaan siitä, että uusien ihmisten tapaamisiin siirtyy tunteita 

aikaisemmista ihmissuhteista. Kun joku muistuttaa aiemmin tuntemaamme toista ihmistä 



19 

 

 

alamme nopeasti tuntemaan samanlaisia tunteita tätä uutta ihmistä kohtaan. Tällaista tunteiden 

siirtoa sanotaan transferenssiksi. (Aarnio & Vuorinen 1991). 

Bontempo ja Malcolm kirjassa In Our Hands (2012) esittävät, että tulkit kohtaavat työssään 

myös haastavia sekä traumaattisia asioita, jotka voivat vaikuttaa tulkkien omiin tunnetiloihin, 

uskomuksiin ja maailmankatsomukseen. Bontempon ja Malcolmin mielestä tärkeintä koke-

muksien hallitsemisessa on tunnustaa, hyväksyä ja tulla toimeen oman inhimillisyyden kanssa. 

Viittomakielentulkki ei kiistattomasti ole immuuni kokemaan asiakkaiden traumoja ominaan. 

(Bontempo & Malkom 2012, 126–127.) Kehittämällä ja soveltamalla omia henkilökohtaisia 

selviytymismekanismeja sekä tehokkaiden tukiverkoston avulla voidaan vähentää ja ennalta-

ehkäistä negatiivisa vaikutuksia. (em.,127). 

4.4 Sosiaaliset taidot 

Sosiaalisten taitojen ja niiden kehittyminen liitetään usein ammatillisiin taitoihin, mutta sosiaa-

listen taitojen merkitys nähdään kestävän läpi elämän. Yleisesti sosiaalisia taitoja voidaan mää-

ritellä sosiaalisesti hyväksytyiksi ja opituiksi käyttäytymistaidoiksi. Eri ikäisillä ihmisillä voi 

olla hyvinkin erilaiset sosiaaliset taidot. Sosiaalisten taitojen keskeisenä alueena on interper-

soonallinen käyttäytyminen sekä viestinnän taidot. (Kauppila 2000, 125–126.) Nykyisen käsi-

tyksen mukaan sosiaalisia taitavuutta on, kun ihminen kykenee solmimaan nopeasti kontakteja 

uusien ja hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Sosiaalisesti taitava keskustelee sujuvasti ja on luon-

teva muiden seurassa.  Sosiaaliset taidot ovat suurelta osin riippuvaisia aikakaudesta sekä kult-

tuurista. Keskeisiä taitoja ovat kyky valita oikeita ratkaisumalleja eri ongelmatilanteisiin ja va-

lita juuri siihen sosiaaliseen tilanteeseen sopiva ratkaisu. (Keltikangas-Järvinen 2010 ,20–22.)  

Sanotaan ettei ihmisen sosiaalisiin taitoihin yleensä kiinnitetä erityisesti huomiota, mutta niiden 

puuttuminen kyllä huomataan. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot sekoittuvat helposti, sosiaalinen 

ihminen ei välttämättä ole sosiaalisesti taitava mutta viihtyy muiden seurassa ja on seurallinen. 

Sosiaalisuus on yksi ihmisen synnynnäinen temperamenttipiirre, sosiaaliset taidot taas ovat 

opittuja, eivät synnynnäisiä. (Keltikangas-Järvinen, 17.)  

Persoonallisuus muodostuu paljolti kulttuurin ja kasvatuksen kautta. Personaalisuuteen kuuluu 

ihmisen minäkuva, itsearvostus, tavoitteet ja päämäärät. Sosiaalisuus nähdään synnynnäisenä 

valmiutena lähestyä muita, mutta sosiaaliset taidot kertovat siitä, miten muiden kanssa 

osaamme olla. (Keltikangas-Järvinen 2010, 31–32.) Tulkille sosiaalisuudesta voi olla hyötyä 
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sellaisissa rajatussa asioimistulkkaus tilanteissa, jossa vapaamuotoinen keskustelu esimerkiksi 

uusien asiakkaiden kanssa nousee tärkeäksi yhteistyön toisen kieleen tutustumisen vuoksi.    

Sosiaaliset taidot ovat puolestaan opittuja taitoja. Sosiaalisesti taitava osaa asettua toisen ase-

maan, kokee toisen tunteet, jotka herättävät sympatian, joka tarkoittaa emootiota kuten myötä-

tuntoa ja sääliä. Sosiaalialaisia taitoja ovat myös hienotunteisuus ja herkkyys. Keltikangas Jär-

vinen (2010) esittää sensitiivisyyden, olevan tärkeä temperamenttipiirre, kun puhutaan sosiaa-

lisista taidoista. Sensitiivinen aikuinen huomaa herkästi, milloin sosiaalinen tunnetila muuttuu, 

tai kun ihminen haluaa peitellä oikeita tunteita, hän osaa sovittaa omaa käytöstään tilanteen 

vaatimuksen mukaan. (Keltikangas-Järvinen 2010, 22, 60–61.) Vaikka kaikki edellä mainitut 

ominaisuudet eivät ole opittuja ja näissä ominaisuuksissa on synnynnäisiä eroja, ilmaantuvat 

ne ihmissuhteissa sosiaalisina taitoina (em., 59). 

Sosiaaliset taidot ymmärretään yleensä kognitiivisina taitoina, kuten ongelmanratkaisutaidot, 

eri tilanteiden selvittelytaidot ja uusien vaihtoehtojen esille tuomisen taidot. Tulee aina muistaa, 

että sosiaalisiin taitoihin yhdistyy vahvasti myös eettinen ja moraalinen näkökanta. Ei riitä, että 

toiminta tai vaihtoehto on tehokas tai toimiva vaan sen on oltava myös eettisesti sekä moraali-

sesti hyväksyttävä. (Keltikangas-Järvinen 2010, 23.) Ihmisen sosiaaliset taidot kuvastavat hä-

nen kykyään selvitä sosiaalisista tilanteista, mutta kuvaavat myös laajemmin hänen persoo-

naansa. Sosiaalisissa taidoissa parhaimmillaan näkyy ihmisen kyky arvostaa ja kunnioittaa 

muita, kykyä huomioida heidän oikeutensa sekä kykyä noudattaa käyttäytymissääntöjä. (em., 

24.) Sosiaalisia taitoja on mahdollista opettaa ja oppia tietosilla harjoituksilla. Kohteliaisuus 

sekä muden huomioiminen ovat useimpien mielestä itsestään selviä perustaitoja mutta eivät 

välttämättä automaattisesti välity sukupolvelta toiselle. Peruskoulun oppiaineiden sisään voisi 

sisällyttää harjoituksia esimerkiksi erilaisten roolileikkien kautta. (Suoninen, Pirttilä-Backman, 

Lahikainen & Ahokas 2010.) 

Hyvät tavat, kuten tervehtiminen, ystävällinen hymy ja silmiin katsominen ihmisten välisessä 

kohtaamisessa kuuluvat myös sosiaalisten taitojen piiriin. Sosiaalisissa tilanteissa hymy on tie-

toinen valinta jolla toinen kohdataan. Hymyllä voidaan paljastaa tunnetiloja, mutta sillä voidaan 

myös peittää niitä.  Hyvää päivää hymy on maltillinen, eikä siinä paljasteta hampaita siinä mää-

rin kuin leveässä hymyssä. Hymyssä on monia vivahteita, joita voi lukea vuorovaikutustilan-

teissa jatkuvasti. Silmät ja ihmisen katse kertovat monista asioista kuten ihmisen tavoitteista, 

mielialoista ja tunteista. Hymyllä tulkki viestii omasta hyväntuulisuudestaan mutta samalla 

asenteistaan keskustelukumppaniin. (Kauppila 2000, 35.)  
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Kaarina Suonperän (2020) kertoo Koronan (Covid- 19- viruksen aiheuttama pandemia) olevan 

uusi ja hämmentävä monille. Hänen mielestään se ei oikeuta olemaan epäkohtelias tai kääntä-

mään katsetta maahan. Hyviin tapoihin kuuluu silmiin katsominen, hymyileminen ja tervehdys. 

Silmiin katsomisella on hänen mukaansa äärettömän suuri merkitys. Se kertoo rehellisyydestä 

ja vilpittömyydestä. (mt. 2020.)   

4.5  Small Talk 

Suomen kielessä ei ole vakiintunutta termiä Englanninkieliselle sanalle small talk. Suomi sa-

nakirjan (suomisanakirja 2021) mukaan small talk on: ” Kohteliaan sävyinen kevyen pinnalli-

nen keskustelu, jutustelu, rupattelu”. Small talk määritellään hieman eri tavoilla riippuen tilan-

teesta, kielestä ja kulttuurista. Perinteisesti kulttuurit on jaettu niin sanottuihin kuunteleviin ja 

toisaalta ulospäin suuntautuviin kulttuureihin. Suomi lasketaan enemmänkin itäisiin kuuntele-

viin kulttuureihin, kuten myös Japani, Kiina ja Turkki. Luonnollista onkin, ettei näissä kulttuu-

reissa innostuta small talkista vaan ajatellaan sen useimmiten olevan pelkkää turhaa löpinää. 

(Vartia 2009, 63.) Niini Vartia (2009) Kotona kaikkialla - kirjassaan tiivistää small talkin mer-

kityksen kansainvälisessä kontekstissa olevan tilanteen haltuun ottamista ja strategiaa. Suo-

messa puhutaankin usein rupattelusta mutta small talk on Vartian mukaan ”yhtä kaukana ns. 

rupattelusta kuin valtion budjettikeskustelu on kevätpuron solinasta”. (Vartia 2009, 61.) 

Nora Pirtinjärvi ja Miika Santa kandidaattitutkielmassaan ovat selvittäneet suomalaisten aja-

tuksia small talkin merkityksestä. Aihetta ei ole Suomessa tutkittu ja siksi he hyödyntävät 

omassa tutkielmassaan ulkomaisia tutkimuksia. Small talkia esiintyy myös professionaalisissa 

suhteissa, lähinnä ammatillisissa viitekehyksissä, kuten lääkärin ja potilaan välisessä small tal-

kissa. Aiemmat tutkimukset ovatkin keskittyneet enemmän tämän tyyppiseen viitekehykseen. 

Vaikka small talk on yleismaailmallinen viestinnän ilmiö, eri kulttuurit tuovat siihen omia eri-

tyispiirteitä, koska kaikessa interpersoonallisessa (kahdenvälisessä) viestinnässä on merkkejä 

kulttuurista. (Pirtinjärvi & Santa 2020,4.) Small talk on siis tärkeä työelämätaito aina kun luo-

daan perustaa ihmisten väliselle alkavalle vuorovaikutukselle. Tutkimuksen mukaan suomalai-

set oppivat small talk -taitoja juuri työelämässä (em). Tulkki on työssään palveluammatissa, 

jossa tarvitaan asiakkaiden kohtaamisissa myös tätä tärkeää small talk -taitoa.  

Rakentavassa vuorovaikutuksessa vaaditaan myös taitoa kohdata ja kuunnella, olla läsnä.  Pyr-

kimys ymmärtää toisia, auttaa meitä rakentamaan siltaa toisen ihmisen luo. Voimmekin todeta, 

että toimiva ja hyvä vuorovaikutus rakentuu kuuntelemisen ja läsnäolon taidolla. (Mieli ry 
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2021.) Ensivaikutelman jälkeen ja kanssakäymisen jatkuessa puheen eli kielen merkitys mieli-

kuvan rakentumisessa kasvaa. Small talkilla on useita tarkoituksia ja merkityksiä, sen avulla 

luodaan kontakti ja huomioidaan toista ihmistä. Kontakti luodaan alussa esimerkiksi jonkin ti-

lanteeseen sopivan keskustelun avausfraasin avulla. Kohtaamisessa on tärkeä lähestyä toista 

hienotunteisesti, ihmisen kulttuuritausta huomioiden (Eno-Ennakoiva 2012, 27–33.)  

Viittomakielissä katsekontaktilla on tärkeä merkitys. Viitotun keskustelun aikana luodaan kes-

kustelukumppaniin esteetön katsekontakti. Katsekontaktilla osoitetaan keskustelukumppanin 

huomioimista sekä osoitetaan kiinnostusta keskusteluun ja sen ylläpitämiseen. Katsekontaktin 

ja huomion herättämiseen on monia tapoja mutta tavallisimmin käytetään käden heilautusta tai 

olkapäälle koskettamista. (Laine 2016, 19, 26.) 

Kuunteleminen ja läsnäolo 

Kuten aiemmin todettiin, rakentavassa vuorovaikutuksessa kaivataan läsnäoloa sekä taitoa 

kuunnella ja kohdata. Yksi kohtaamisen tarjoamia mahdollisuuksia on kuunteleminen.  Kuun-

telun arvokas taito vaikuttaa ehkä yksinkertaiselta, mutta sen toteuttaminen arjessa ei aina tule 

luonnostaan. Kuunteleminen ja läsnäolo on suurelta osaltaan ruumiillista tai kehollista toimin-

taa, joka tapahtuu tässä ja nyt. Keskustelukumppanin kuuntelemista voi harjoitella kaikissa 

vuorovaikutus tilanteissa esimerkiksi ystävien tai perheenjäsenten kanssa. (Mieli 2021.) Viitto-

makielisessä keskustelussa toisen kuuntelemista voidaan osoittaa ei- manuaalisesti, tällä tarkoi-

tettaan katseen suuntaamista, kehon asentoja, pään nyökkäyksiä, kasvojen ja suun liikkeitä sekä 

ilmeitä. Vastaava pätee myös puhutuilla kielillä kommunikoitaessa, koska kehollisten viestien, 

kuten nyökkäysten ja eleiden tunnistaminen vaikuttaa puhujien vuorotteluun. Viittomakielisen 

vuorovaikutuksen aikana, käsien pitämin vartalon sivulla tai sylissä antaa toiselle viestin, ettei 

ole ottamassa vuoroa.  (Laine 2016, 15.) 
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4.6 Tilannetaju 

Tilannetaju on tulkille tärkeä taito kaikissa tilanteissa, niin kohtaamisen aikana kuin itse tulk-

kaustilanteessa ja se jälkeen. Harri Gustafsberg (2019) määrittelee tilannetajun: ”älykkyyden, 

tietoisuuden, itsetietoisuuden, ympäristötietoisuuden ja toisten ihmisten tietoisuuden ymmärtä-

mistä siinä hetkessä, kun teemme päätöksen”. Eli tarvitaan ymmärrystä olevassa olevasta het-

kestä. Tilannetajun avulla voimme vaikuttaa suorituskykyymme ja tapaamme toimia. Tilanne-

tajua tarvitsemme itsemme ja toisten ihmisten havainnoimiseen, sekä kykyä huomioida muut-

tuvia tilanteita monesta näkökulmasta. Tilannetaju auttaa tekemään hyviä päätöksiä vaikeissa 

ja stressaavissakin tilanteissa. Tilannetajua ja kohtaamista voi kehittää ainoastaan tapaamalla 

monia erilaisia ihmisiä. (Gustafsberg 2019.)  
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5 HAASTATTELUJEN TOTEUTUS 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullista tutkimusaineistoa kerätään tutki-

malla ilmiötä sekä saadaan näkyviin myös se mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu 

usein tarkastellessa ilmiötä yleisemmällä tasolla. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2008, 177.) 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata todellista elämää. Laadulliselle tutkimukselle 

on tyypillistä, ettei tutkittavia ole kovin paljon mutta analysoitavaa aineistoa kertyy runsaasti, 

kuten haastattelujen kautta saatua aineistoa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 105.) Työni 

tavoitteena on kerätä ajatuksia ja kokemuksia, sitä mitä sosiaalisia taitoja tulkin tulisi hallita ja 

mitkä taidot nousevat tärkeiksi viittomakielentulkkien arjessa. Pyrin työssäni noudattamaan 

eettisiä kriteereitä. Ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa tärkeinä kriteereinä mainitaan suostu-

mus, haastateltavien ihmisten anonymiteetin kunnioittaminen ja analyysivaiheen luottamuksel-

linen käsittely. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 131). 

Aineistonkeruun menetelmänä käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua sekä teoreettiseen 

viitekehykseen kirjallisuutta, artikkeleita ja internethakuja. Teoriaosuus perustuu halustani sy-

ventää tutkimuskysymyksiin sisältyviä käsitteitä, kuten esim. tunneäly ja sosiaaliset taidot tul-

kin työssä. Haastattelu on kvalitatiivisen tutkielman tiedonkeruumenetelmänä yleinen ja ihan-

teellinen sekä menetelmänä joustavampi kuin kysely. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa 

voidaan kerätä esimerkiksi haastattelun, havainnoinnin tai kyselyn avulla. (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 71). 

5.1 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu on yksi tutkimushaastattelun muoto, jossa haastattelu etenee tiettyjen kes-

keisten teemojen varassa. Teemahaastattelun etuja on se, että vaikka kysymysten muoto puo-

listrukturoidussa haastattelussa on kaikille sama voi haastattelija vaihdella kysymysten järjes-

tystä. Haastateltavat voivat vastata omin sanoin. Robson (1995) toi mukaan näkemyksen, että 

vaikka kysymykset on määrätty ennalta, voi haastattelija vaihdella kysymysten sanamuotoa. 

(Hirsijärvi & Hurme 2011, 47.) Haastattelun etuna on myös se, että haastatteluun valittuja hen-

kilöitä on helpompi saada mukaan. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2008, 201).  

Teemahaastattelut päädyin toteuttamaan yksilöhaastatteluina, uskoen näin saavani laajemman 

ja rehellisemmän kuvan haastateltavien subjektiivisista kokemuksista. Haastattelukysymykset 

sekä haastattelurungon (Liite 2) laadin jo suunnitteluvaiheessa. Haastattelu etenee keskeisten 
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teemojen ympärillä joustavasti, ja haastattelun edetessä haastattelija voi harkita onko kaikista 

teemaan liittyvistä aiheista välttämätöntä keskustella. (Hirsijärvi & Hurme 2011, 66). Yksilö-

haastattelu on kahden ihmisen välinen vuorovaikutus, joka perustuu kieleen. Ennen haastattelua 

jotkut haastateltavista kommentoivat, ettei heillä ehkä ole mitään sanottavaa, mutta haastattelun 

aikana kiinnostus aiheesta ylitti odotukset.  

Kaikki haastateltavat suostuivat mukaan mielellään, ilman suostuttelua. Kielen merkitys on tär-

keä. (Hirsijärvi & Hurme 2011, 49). Evantia-konsernissa työskentelevien tulkkien työkieliparit 

ovat, suomi–suomalainen viittomakieli sekä ruotsi–suomenruotsalainen viittomakieli. Edustet-

tuna on muitakin puhuttuja kieliä. Tässä selvityksessä haastateltavien kanssa käytetty kieli on 

kahta viittomakielistä informanttia lukuun ottamatta suomi. Viittomakielisten haastattelut to-

teutin viittomakielillä. Kysymysten teemoja pohtiessani laadin samalla itselleni teemahaastat-

telurungon, johon lisäsin syventäviä apukysymyksiä.  Haastattelijan päämäärä on saada haas-

tateltavan henkilökohtaiset näkemykset ja niille antamat merkitykset esille vuorovaikutuksen 

avulla. (Hirsjärvi &Hurme 2011, 48.)   Kaikki haastattelut toteutettiin etäyhteydellä. Haastatte-

lujen kesto oli keskimäärin 1 tunti. Yhtä puhelinhaastattelua lukuun ottamatta haastattelut to-

teutettiin Zoom ohjelmaa käyttäen, joka soveltuu haastatteluun erinomaisesti, sillä ohjelma 

mahdollistaa tallentamisen. Haastattelujen tallentaminen on välttämätöntä, jotta aineistoon voi-

daan palata. (Hirsijärvi & Hurme 2011,75).  Haastattelu, jonka tein puhelimella, nauhoitin toi-

sen puhelimen sanelin-toiminnolla.   

 

5.2 Haastateltavien valinta 

Haastateltavat sekä haastateltavien määrän valintaan käytin omaa harkintaani. Henkilöiden 

määrää voi suhteuttaa siten, että saa kerättyä selvitykseen riittävästi tarvitsemaa tietoa. (Hirsi-

järvi & Hurme 2011, 60). Haastateltavien määrään vaikutti useampi asia, sillä halusin työhöni 

alueellista kattavuutta. Haastattelin 7 viittomakielentulkkia, 3 kuuroa viittomakielistä tulkin-

käyttäjää sekä 2 viittomakielisten parissa työskentelevää asiantuntijaa. Haastatteluun valittujen 

tulkkien työuran pituus vaihtelee 1 vuodesta yli 30 vuotta alalla toimineiden sisällä. Selvityk-

seen valikoidut tulkit yhtä lukuun ottamatta työskenteli haastatteluhetkellä Evantiassa, näin 

tlaaja saa talon sisältä kartoitettua empiiristä tietoa. Haastatteluihin valitut tulkit toimivat päi-

vittäin hyvinkin erilaisissa tilanteissa sekä toimintaympäristöissä eri puolella Suomea, joka 

puolestaan tuo lisäarvoa selvityksen luotettavuuteen.  
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Toisena haastatteluryhmänä olivat viittomakieliset kuurot tulkinkäyttäjät ja viittomakielisten 

parissa työskentelevät asiantuntijat. Toisella viittomakielisten parissa työskentelevällä oli myös 

tulkin tausta. Kuurojen viittomakielisten valinnassa tavoitteena oli saada eri ikäisten tulkinkäyt-

täjien näkökulmia. Pohdinnan päätteeksi lähetin valituille informanteille sähköpostilla kutsun, 

suostumuslomakkeen ja tutkimuskuvauksen.   

5.3 Aineiston analyysi 

Valitsin aineistolähtöisen sisältöanalyysin, jolloin aineisto ohjaa analyysiä vahvasti. Ladullinen 

analyysi antaa mahdollisuuden tehdä havaintoja, tyypitellä ja hahmotella aineistosta usein tois-

tuvien havaintojen avulla. (Hirsijärvi & Hurme 2011, 136.) 

Aloitin aineiston analyysin jo haastatteluvaiheessa, tiivistämällä ja tulkitsemalla haastateltavan 

kuvausta kulloinkin käsiteltävästä aiheesta. Kerroin myös tulkinnastani haastateltavalle, sa-

malla kysyen, olinko ymmärtänyt oikein. Haastateltavalla on näin mahdollisuus hylätä tai hy-

väksyä tulkintani tai tiivistelmä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 137). ”Merkitysten tiivistäminen 

tarkoittaa sitä, että haastateltavan esiin tuomat merkitykset puetaan lyhyempään sanalliseen 

muotoon”. (em.,137).  

Sisältöanalyysiin käytin paljon aikaa, sillä aineistoa oli paljon. Kuuntelin tallenteet tarkkaan ja 

samalla litteroin vastaukset aihepiireittäin eri luokkiin eli teemoihin. Viittomakieliset haastat-

telut aloitin tulkkaamalla lyhyitä osia puhelimen äänityksellä, jonka jälkeen katsoin tallenteen 

uudelleen. Lopuksi litteroin käännökset aihepiireittäin, mutta en kuitenkaan sanatarkasti vaan 

asiakokonaisuuksin. Teemoittelulla tarkoitetaan laadullisen aineiston pilkkomista ja luokittelua 

narratiivisestä aineistosta nousevien aihepiirien mukaan. Teemakortistoa tehdessäni käytin vä-

rikoodaamista, jonka avulla erottelin aihepiirit ja aiheista samankaltaisia ilmauksia. Aihepiirit 

teemoihin valitsin ensin kysymysten perusteella, mutta jouduin luomaan joitakin uusia teemoja 

haastateltavien vastausten perusteella, sillä koin niistä nousseet aiheet työssäni merkitykselli-

siksi. Alkuperäisestä informaatiosta koodaamalla nostin lopuksi työhöni olennaiset ilmaukset, 

tästä voidaan käyttää käsitettä ”aineiston pelkistäminen”. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109). Ai-

neiston teemojen sisältä litteroin muutamia sanatarkkoja sitaatteja, joita voi käyttää aineiston 

johtopäätösten ja tulkintojen tukena. (Kamk 2021). Opinnäytetyössäni on piirteitä fenomeno-

logisesta näkökulmasta, sillä tarkoitus on selvittää haastateltavien subjektiivisia kokemuksia ja 

ajatuksia, jotka ovat samalla yhteisöllisiä. (Laine 2015 ,31) 
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6   TULOKSET 

Tässä kappaleessa esitän teemahaastattelujen tuloksia tulkin sosiaalisten taitojen merkityksestä 

ja alaluvuissa esittelen haastatteluissa nousseet vastaukset aiheittain. Esittelen aiheeseeni saa-

mia tuloksia kysymysasettelun mukaan siten, että jokaisen alaotsikon kohdalla esittelen ensin 

tulkkien vastauksia ja ajatuksia, sen jälkeen kuurojen viittomakielisten asiakkaiden ja lopuksi 

viittomakielisten kanssa työskentelevien ajatuksia samoista aiheista (tulosten esittelyssä olen 

nimennyt tämän ryhmän asiantuntijoiksi). Samalla on todettava, että analysointivaiheessa huo-

masin, että kaikki aihepiirit liittyivät tavalla tai toisella toisiinsa. Jaoin silti tulokset analysoin-

tivaiheessa teemahaastattelukysymysten ohjaamiin aihepiireihin. Aihepiirit ovat: Small talk ja 

asiakkaan kohtaaminen, tulkin sosiaaliset taidot tulkkauksen aikana, empatia ja tunneäly sekä 

palautuminen.  

6.1 Asiakkaan kohtaaminen ja small talk 

Tulkit (viittomakielen tulkit) 

         ”Tilannetaju on kaikista tärkein” 

Tulkit toivat haastattelussa esille asiakkaaseen tutustumisen alkavan jo ennen virallista kohtaa-

mista. Asiakkaan profiiliin tutustuminen antaa tietoa asiakkaan iästä ja sukupuolesta. Tilauk-

sesta ilmenee tulkkauspaikka ja mahdollisesti tietoa tulkkauksen sisällöstä. Yksi haastateltava 

kertoi usein lähettävänsä asiakkaalle lyhyen tekstiviestin tai videoviestin, jossa voi esitellä it-

sensä ja tiedustella mahdollisia lisätietoja. Videoviestit toimivat alkututustumiseen toistensa 

tapaan viittoa. Varsinainen ensikohtaaminen nähtiin haastattelijoiden mukaan erittäin tärkeäksi, 

jossa ensivaikutelma luodaan ensimmäisten sekuntien aikana. Tulkki saa heti esittelyvaiheessa 

tietoa asiakkaan käsialasta eli tavasta viittoa sekä yleisestä tunnelmasta. Asiakkaankin sosiaa-

liset taidot saattavat vaihdella, siksi kulttuuri- ja asiakastuntemus nähtiin auttavat hyvän vuoro-

vaikutuksen syntyyn. Tilannetaju nähtiin kohtaamisissakin kaikkein tärkeimmäksi. 

”Se on sitä, että osaat lukea tilannetta ja sitä ihmistä kuten, mitä minulta odotetaan 

ja mitä voin odottaa toiselta”. 

”Kohtaamisen aikana pyrin olemaan helposti lähestyttävä ja sovittaa omaa viitto-

mistani” 
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Jokainen asiakas on erilainen ja hänet tulee kohdata yksilöllisesti. Tulkin tulee ottaa huomioon 

asiakkaan kieli, ikä ja kulttuuritausta. Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien kanssa keskustel-

lessa haastateltu kertoi muuttavansa omaa viittomistaan selkokielisemmäksi. Haastateltavat toi-

vat esille erityisesti lapsiasiakkaat, sillä heidän kanssansa tulee laskeutua fyysisesti samalle ta-

solle. Lapset ovat välittömiä ja leikkiinkin voi lähteä mukaan. Tutustumisen kautta lapsi oppii 

luottamaan tulkkiin. Tulkki toimii samalla lapselle tulkin mallina ja hänen on muistettava oma 

roolinsa ja toimittava varsinaisissa tulkkaustilanteissa eettisesti, eli pysyen tulkin roolissa.  

Haastateltavat toivat esille omien arvojen vastaisen keskustelun tai tilanteita, joissa tapahtuu 

jotain heidän omien arvojen vastaisista. Näissä tilanteissa tulkin on oltava riittävän tietoinen 

omista ilmeistään tai reaktioistaan, tulkin omat mielipiteet ei tule näkyä. On muistettava, että 

jokainen asiakas tulee aina kohdata kunnioittavasti ja ystävällisesti. Eräs haastatelluista haluaisi 

muistuttaa, että ”pahankin tilanteen asiakas on ihminen”. Toinen haastateltu toi esille, miten 

vastavalmistuneena alussa jännitti joka kerta uusien asiakkaiden kohtaamista. Kun asiakkaat 

tulevat tutummiksi jännityskin laantuu. 

”Alussa oli sykkeet varmaan lähempänä 200 joka kerta kun lähti keikalle. Joka 

päivä samalla viikolla tapaa uuden asiakkaan, ei löydy mitään asiakkaasta ei sosi-

aalisestakaan mediasta. Syntymäaikojen perusteella voi vähän päätellä miltä asia-

kas saattaisi näyttää. Sit meet ja yrität pälyillä ja näyttää aktiiviselta ja siltä että 

täällä mä olen. Se oli alussa haastavaa mutta melkein aina olen heti bongannut asi-

akkaan, siinä on sellainen katsekontakti ”.  

Haastateltavat kertoivat valmistautuvansa toimeksiantoon ennen työn alkua, pukeutumalla siis-

teihin työvaatteisiin ja kenkiin, sillä puhtaana ja hyväntuoksuisena on varmempi olo. Toinen 

haastateltava kertoi valmistautuvansa tulkkausiin myös henkisellä tasolla. Saapumalla ajoissa 

tulkkauspaikan läheisyyteen, voi rauhassa keskittyä tulevaan toimeksiantoon. Hän kertoi käyt-

tävänsä mielikuvaharjoituksia, jonka avulla luo mielessään ideaalitilanteen.  

Tulkkien kuvaukset small talkista ja sen merkityksestä kohtaamisen aikana olivat hyvinkin yh-

teneväisiä keskenään. Small talkilla luodaan hyvää ja luottavaista ilmapiiriä vuorovaikutusti-

lanteissa tulkin ja asiakkaan välillä. Kaikki haastateltavat kuvailivat small talkin yleismaalli-

siksi keskusteluiksi, kuten säästä ja yleisistä ajankohtaisista asioista. Ajankohtaisuus, kuten uu-

tiset ja esimerkkinä maskien käyttö Covid-19-viruksen aiheuttaman pandemia vuoksi, on nyt 

ollut yleinen keskusteluaihe. Turvallisiksi ja sopiviksi puheenaiheiksi todettiin myös kulttuuri-
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seen kontekstiin sopivia aiheita esimerkiksi Kuurojen kulttuuritapahtumat. Tuttujen asiakkai-

den kanssa voi vaikka palata edellisellä kerralla jutustelujen teemaan, sillä osoitetaan kiinnos-

tusta asiakkaasta ja keskinäinen luottamus vahvistuu.  

”Small talk toimii kohtaamistilanteessa lämmittelynä ja antaa mahdollisuuden tu-

tustua asiakkaan käsialaan”. 

”En tuputa omia mielipiteitä esimerkiksi koronarokotuksista” 

Haastateltavat pohtivat tilanteita, joissa small talk -keskustelua ei alussa ole. Eräs haastatelta-

vista nosti esiin poliisitutkinnan, jossa tulkin tilaajana on poliisi. Tulkki tapaa tällöin yleensä 

ensin poliisin ja vasta sen jälkeen asiakkaan. Tämän kaltaiset tilanteet ovat hyvin virallisia. 

Osa vastaajista toi esille, etteivät he toimi keskustelun avaajina, vaan odottavat asiakkaan aloit-

tavan keskustelun. Toiset taas kertoivat usein itse aloittavansa jutustelun. Uusien asiakkaiden 

kanssa keskustelu kääntyy usein tulkin ammatinvalintaan liittyviin kysymyksiin, kuten miten 

tulkki on kiinnostunut alasta ja milloin hän on valmistunut. Tulkin asuinpaikka myös kiinnostaa 

asiakkaita. Tämän tyyppisiin kysymyksiin vastataan yleensä mieluusti. Tuttujen asiakkaiden 

kanssa jutellaan omistakin asioista, mutta tulkki ei koskaan itse aloita tämän tyyppistä keskus-

telua. Haastateltavien mielestä vältettäviä aiheita ovat uskonto, politiikka ja henkilökohtaiset 

tai intiimit asiat. Tulkit kertoivat vaihtavansa ystävällisesti puheenaihetta, jos keskustelu kään-

tyisi joihinkin edellä mainittuihin aiheisiin. 

”Joskus on ollut sellainen tilanne, että asiakas on alkanut keskustelemaan uskon-

nosta, moniavioisuudesta ja yksiavioisuudesta sekä kyselemään ja mennyt henkilö-

kohtaisuuksiin. Silloin olen sanonut, etten keskustele näistä asioista vieraan ihmi-

sen kanssa.” 

Tulkit toivat myös esille solidaarisuuden ammattikuntaansa kohtaan. He eivätkä lähde kom-

mentoimaan tai keskustelemaan tulkkikollegoistaan asiakkaan kanssa. Pitkien odottelujen ai-

kana, kuten lääkäri käyntien yhteydessä, small talk toimii ajan ja tilan täyttämiseksi. Tulkit 

kertovat toimivansa näissä tilanteen mukaan, eli tulkkaavat ympäristöstä omasta mielestään 

olennaista tai jotain, mihin muutkin paikallaolijat reagoivat mutta antavat asiakkaalle rauhan 

tehdä omia asioitaan. Näissä tilanteissa koettiin asiakkaan kanssa sopimisen ensisijaisen tärke-

äksi, asiakas päättää haluaako hän tulkin tulkkavan ympäristöstä jotain erityistä. Haastateltavat 

toivat myös esille kuuntelemisen ja hiljaa olon taidon tärkeyden, sillä kaikki eivät halua jutella.  

”Pitkien odottelujen hiljaisina tunteina voi ajatella, vaikka kauppalistaa, mutta tyl-

sistyminen ei saa näkyä kasvoista tai ilmeistä eikä se, että miettii jotakin ihan 

muuta”. 
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Suurin osa vastanneista kertoi, etteivät näissä pitkissä odotustilanteissa ota koskaan omaa pu-

helinta esille, vaan mieluummin istuvat hiljaa tai lukevat lehteä. Yksi haastateltavista kertoi 

näissä tilanteissa joskus selailevansa puhelimesta maailman tapahtumia ja kertoa niistä kuurolle 

asiakkaalle.  

”Kuurot eivät välttämättä aina saa tietoonsa kaikkea samaa informaatiota mitä kuu-

levat, esimerkiksi radion kautta. Siksi kerron mielelläni mitä maailmalla tapahtuu”.  

Tulkin on osattava keskustella mutta, osattava myös olla hiljaa. Small talk -taitoja haastatelta-

vien mielestä voi ja pitää opetella. Työn kautta ja muita seuraamalla ja havainnoimalla oppii, 

miten esimerkiksi hoitohenkilökunta kohtaa ja rupattelee asiakkaiden kanssa. Small talkia voi 

haastateltavan mielestä harjoitella kotona puolison tai ystävien kanssa. Tulkit toivat vahvasti 

esiin sen, että tulkin työ on myös asiakaspalveluammatti. Haastateltava kertoi opastaneensa 

harjoittelijoita miettimään jo etukäteen valmiiksi muutamia keskustelunaiheita kohtaamistilan-

teisiin, sillä small talk toimii kohtaamistilanteissa vuorovaikutuskanavan avaajana ja mahdolli-

sen jännityksen keventäjänä. Sen jälkeen on helpompi kääntää keskustelu tulevaan asiaan. Asi-

akkaan tahtoa olla rupattelematta/keskustelematta tulee tietenkin aina kunnioittaa. 

Asiakkaat (kuurot asiakkaat) 

 ”Tulkilla tulee olla hyvät ihmissuhdetaidot” 

Asiakkaat toivovat tulkeilta kohtaamistilanteissa avoimuutta, helposti lähestyttävyyttä, oma-

aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Tulkilla tulee olla taito keskustelun aloittamiseen, jonka kautta 

tutustutaan myös molempien viittomistyyliin. Kohtaamisen aikana juuri tulkin hyvät vuorovai-

kutustaidot ja kyky osata kommunikoida edesauttavat luottamuksen syntymistä. Kun asiakas 

saa kokemuksen, että tulkki osaa hallita tilannetta, syntyy luottamus. Haastateltavan mukaan, 

tulkin itsevarmuus tai epävarmuus vaikuttavat asiakkaaseen. Tulkkien kokonaisvaltainen sosi-

aalisten tilanteiden hallinta koetaan tärkeäksi. Tulkin small talkin sujuminen ei haastateltavan 

mukaan ole asiakkaan vastuulla, mutta asiakas voi helpottaa tilannetta kertomalla tulkkausti-

lanteeseen liittyvistä asioista. Näin päästään keskustelun alkuun.  

Vaikka tulkilta vaaditaan tulkkaus- ja kielitaitojen lisäksi paljon sosiaalisia taitoja, ei kaikkea 

nähty olevan yksin tulkin vastuulla. Asiakas voi auttaa epävarmaa tai hermostunutta tulkkia 

antamalla mahdollisimman paljon etukäteistietoa tulkkaukseen osallistuvista, sekä siitä, mitä 
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asioita tullaan käsittelemään. Jos vastavalmistunut tai uusi tulkki on epävarma eikä uskalla ryh-

tyä keskusteluun, voi asiakas aloittaa kysymällä esimerkiksi tulkin valmistumisvuodesta tai 

muusta.  

”Tulkilla tulee olla taitoa huomioida tunnetila ja se millainen päivä asiakkaalla on, 

milloin on sopiva höpistä ja milloin asiakas ei halua”   

Tulkilta vaaditaan tilannetajua. Jos asiakas on väsynyt tai sairas tulee se huomioida, hän ei sil-

loin halua rupatella tulkin kanssa. Small talk aiheiksi asiakkaat mainitsivat samat yleiset pu-

heenaiheet kuin tulkit, kuten sään ja ajankohtaiset asiat. Henkilökohtaisia kysymyksiä asiak-

kaalle pidettiin sopimattomina. Yksi vastaaja kertoi haasteena hänen kohdallaan olevan sen, 

ettei oman kielistä tulkkia löydy. Haastateltava näki kieliasian vaikuttavan jo kohtaamisessa. 

Yhteistyö ei pääse toimimaan ja asiakas joutuu muokkaamaa ja hidastamaan omaa viittomista, 

jotta tilanteessa ylipäätään päästään eteenpäin. Toinen haastateltu halusi lisäksi huomauttaa, 

ettei tulkki ole tulkkaustilanteessa ystävä, joka voi kysellä asiakkaan perhe tai yksityisasioista. 

Mahdolliset ystävyyssuhteet rakentuvat muualla. Tulkkien tulisi haastateltavien mukaan mää-

räajoin palauttaa mieliin eettiset ohjeistukset. Pitkät odottelut koetaan kamaliksi ja ei toivotuiksi 

tilanteiksi. Asiakkaiden mielestä tulkin ei tarvitse näissä tilanteissa ylläpitää keskustelua. 

 

Asiantuntijat (viittomakielisten parissa työskentelevät, kuulevat asiantuntijat) 

”Luottamuksen saaminen on ihan se ykkönen”. 

Asiantuntijat toivat haastatteluissa vahvasti esille kohtaamisissa luottamuksen syntymisen nä-

kökulman, ja sen, miten helposti sen voi menettää. 

 ”Paikalle on tultava ajoissa, myöhästyminen on todella paha juttu”.  

Myöhästymisiltä ei voi välttyä, niitä tapahtuu, ja vaikka myöhästymiseen on hyvä syy, vaikut-

taa se auttamattomasti yhteistyön alkamiseen. Small talk nähdään tärkeäksi taidoksi, jota voi 

opiskella mutta se on silti aina tilannesidonnaista. Haastateltava mainitsi asiakastuntemuksen 

avuksi keskustelunaiheiden löytämiseen. Jos asiakas on tuttu, voi keskustelun aloittaa esimer-

kiksi asiakkaan harrastuksesta, tai kysymällä kuulumisia. Vaikka small talk ei ole ihmeellistä 

tai vaikeaa, siihen tarvitaan kuitenkin aitoa kiinnostusta ihmisestä. Haastateltava korosti small 

talkin keskeiseksi taidoksi kohtaamisen aikana, mutta on muistettava, että jokainen tilanne on 

erilainen ja yksilöllinen. 

 ”Small talk on se hetki, kun se ihmissuhde siinä tilanteessa luodaan” 
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Lukemalla sosiaalisia viestejä, sekä sitä miten asiakas ilmaisee itseään, saadaan paljon tietoa 

asiakkaan kielitaidosta ja tyylistä, esimerkiksi nuorisoslangista, tai kun asiakas on korkeasti 

koulutettu ja käyttää paljon sivistyssanoja. Nämä tiedot auttavat varsinaisen tulkkaustilanteen-

kin onnistumista. Jos tiedetään, että tulkkaustilanne tulee käsittelemään vaikeita ja haastavia 

asioita, on hyvä keskustella varovasti jostain ihan muusta kuin tulevasta tilanteesta, mutta ei 

pidä mennä toiseen ääripäähän ja olla hauska. Maahanmuuttajien kanssa kohtaamiseen voi val-

mistautua selvittämällä kyseiseen kulttuurin liittyviä asioita, näin itselle tulee varmempi olo. 

Myös pukeutumiseen kannattaa kiinnittää huomiota, ettei sillä ärsytä ketään. Small talk -taito-

jen avulla luovitaan ja vältytään turhan jäykäksi muodostuvia tilanteita. Tulkin vastuulla on 

vuorovaikutustilateiden sujuminen. Sosiaalisten sääntöjen tiedostaminen on tärkeää, mutta tul-

kin tai työntekijän kehonkieli on se, joka kertoo kiinnostuksesta asiakasta kohtaan.  

6.2 Tulkin sosiaaliset taidot tulkkaustilanteissa 

Tulkit 

Tulkit nostivat tärkeiksi taidoiksi sosiaalisten tilanteiden lukutaidon, tilannetajun ja tilannesen-

sitiivisyyden. Tulkilla tulee olla peruskäyttäytymissäännöt hallussa, kuten miten tervehditään 

kaikkia paikallaoliota ja kiitetään lopuksi. Näin varmistetaan tilanteen päättyminen ennen kuin 

poistutaan paikalta. Ystävällinen käytös on aina ehdottoman tärkeä huolimatta tulkin tempera-

menttipiirteistä tai persoonasta.  Haastateltavat tulkit pitivät myös tärkeinä ominaisuuksina 

joustavuutta, kärsivällisyyttä, rauhallisuutta, malttia ja huumoria, joka auttaa aina. Koulussa 

opittuja tiukkoja eettisiä ohjeita joudutaan arjen työssä kiertämään, varsinkin iäkkäiden asiak-

kaiden kanssa työskenneltäessä. Tästä haastateltava mainitsi esimerkkinä tietotekniikan ohjeis-

tusten tulkkauksen ikäihmiselle. Tulkki ei tee mitään asiakkaan puolesta mutta voi lukea ja 

viittoa ohjeita selkeämmin. Omaa harkintaa ja sosiaalisia taitoja tarvitaan näissä tilanteissa. 

 

 ”Koulussa käytiin läpi selkeät rajat mutta kentällä rajat ovat ihan muuta”.  

”Joskus liian kirjaimellisesti eettisiä ohjeita noudattamalla voi vaikeuttaa tilan-

netta”. 

Vapaamuotoisemmissa tulkkaustilanteissa kuten juhlissa, joissa virallista tulkkausta ei koko 

ajan ole, tulisi haastateltujen mielestä tulkin pyrkiä sulautumaan joukkoon. Näin tulkki nähdään 

vuorovaikutuksen osallistujana, samalla kun tulkki on asiakasta varten tässä ja nyt. Sujuvasti 

mukana oleminen herättää vähemmän huomiota kuin se, että kieltäytyy esimerkiksi tarjoilusta. 
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Tulkki saa ja tulee kunnioittaa asianomaisia osanoton ilmauksella tai onnitella päivänsankaria 

kuten muutkin. 

”Skumppalasin voi ottaa tarjottaessa ja laskea sen juomatta sivuun tai sanoa ystä-

vällisesti kiitos, mutta tarvitsen juuri nyt molempia käsiäni”  

Juhlatilaisuuksissa on muistettava hyvät ja arvostavat käytöstavat koko tilaisuuden ajan. Tulkin 

ruokailusta tai muusta vastaavasta juhlan aikana tulee tiedustella hienotunteisesti, tekemättä 

siitä kenellekään ongelmaa. Haastateltavien mielestä tulkin tehtävänä näissä tilanteissa on vuo-

rovaikutuskanavien luominen kuuron ja kuulevien välillä, mutta toisaalta tulee kunnioittaa asi-

akkaan itsemääräämisoikeutta. Viittomakielisessä kulttuurissa voi olla eri sosiaalisia sääntöjä 

kuin kuulevien kulttuureissa ja paikalla voi olla muitakin sosiaalisia kulttuureita läsnä. Työko-

kemuksen kautta tulkki oppii mikä läsnä olevassa sosiaalisessa kulttuurissa on sopivaa tai so-

pimatonta. Tulkin tulee osata mukautua vaihtelevissa tilanteissa ja pyrkiä edesauttamaan vuo-

rovaikutustilanteen syntyä. Tulkki voi esimerkiksi sijoittua kuulevan fyysiseen läheisyyteen, 

siten että heti tilaisuuden tultua tulkki voi joustavasti mahdollistaa kuurolle asiakkaalle tilan 

tulkattuun keskusteluun. 

Varsinaiseen tulkkaustilanteisiin mentäessä molemmat osapuolet tulee huomioida. Tulkki astuu 

tilaan asiakkaan jälkeen ja huomioi kohteliaasti myös muut tilassa olevat. Kuuleva on myös 

tulkkaustilanteessa tulkin asiakas. Tulkki tervehtii ja ottaa samalla joustavasti sopivan paikan 

itselleen, näin hän ottaa tilanteen haltuun. Tulkki sopii omasta tilaan sijoittumisestaan yleensä 

asiakkaan kanssa, mutta joutuu joskus pyytämään itselleen optimaalisemman paikan. Tulkin 

tulee huolehtia omasta työergonomiastaan ja kuuluvuudesta, jotta hän voi hoitaa työnsä es-

teettä. 

”Ystävällinen hymy ja katse samalla kun toteaa että voinhan istua tähän voi auttaa 

kuulevaakin osapuolta rentoutumaan”.  
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Asiakkaat (kuurot asiakkaat) 

”Tulkilta vaaditaan paljon sosiaalisia taitoja” 

Asiakkaat nimesivät ihmissuhdetaidot tulkin tärkeäksi sosiaaliseksi taidoksi. Koulutuksessa tu-

lisi haastateltavien mielestä panostaa enemmän sosiaalisten taitojen harjaantumiseen. Yleisesti 

todettiin tulkkien omaavan hyvät peruskäyttäytymistaidot. Kaikki haastateltavat toivat esille 

asiakkaan itsemääräämisoikeuden. Tulkki ei saa holhota tai puhua asiakkaan puolesta eikä kor-

jata mahdollisia väärinkäsityksiä.  

”Tulkin tulee aina kertoa, jos tilanteessa kolmas osapuoli ei tiedä jotain tulkkauk-

seen tai viittomakieleen liittyviä asioista. Asiakas kertoo itse. Jos tulkki näissä ti-

lanteissa ottaa puheenvuoron, tuntuu että tulkki ottaa tilanteen hallinnan itselleen. 

Tulkin pitää aina ilmoittaa näistä asiakkaalle! Näin voin itse päättää kuinka rea-

goin”. 

Haastateltavat kuurot asiakkaat toivat vahvasti esille tulkkauksen oikeellisuuden. Tulkin tulee 

aina tarkistaa asiakkaalta, jos ei ymmärrä. Tilanteissa, jossa tulkki tulkkaa väärin, hän voi ai-

heuttaa vuorovaikutuksen katkeamisen, tai omalla toiminnallaan aiheuttaa väärinkäsityksiä. Pa-

himmassa tapauksessa tilanne tai keskustelu voi lähteä väärään suuntaan. Asiakkaan mukaan 

optimaalinen tilanne syntyy, kun voi luottaa tulkkiin ja hänen taitoihinsa. Tulkki tekee työnsä 

ja asiakas voi keskittyä täysin omaan asiaansa. 

 ”Asiakkaan vastuulla on seurata tulkkausta, muuten tilanteiden sujuminen on aina 

molempien vastuulla.”  

Tulkkaus nähtiin vahvasti yhteistyönä. Haastateltavan mukaan sosiaalisia taitoja tulisi olla 

myös asiakkaalla. Tulkkifirmoille on haastateltavien mukaan syntynyt maine, jonka perusteella 

asiakas voi heti arvioida onko kyseinen tulkki mahdollisesti hyvä. Vaativiin ja tärkeiksi koet-

tuihin tilanteisiin asiakkaat käyttävät mahdollisuuksien mukaan omia listatulkkejaan. Kelan yl-

läpitämään tulkkilistaan voi valita omat tulkit esimerkiksi työelämään, ja eri tulkit harrastuk-

siin. Tulkkilista on asiakkaille tärkeä, mutta arkisiin ja helppoihin tilanteisiin kerrottiin mielel-

lään otettavan uuden tai vieraammankin tulkin.   

Juhlatilanteissa koetaan hankalaksi se, jos paikalla on useampi kuuro. Silloin olisi toivottavaa, 

jos jokaisella asiakkaalla olisi oma tulkki. Näin tulkki olisi koko ajan lähellä ja käytettävissä, 

kun asiakas haluaa keskustella kuulevien vieraiden kanssa. Tämänkaltaiset tilanteet koettiin 

olevan tilanneriippuvaisia eikä näin voida yleistää, tai sanoa mikä olisi paras ratkaisu. 

”Toivon tulkilla olevan ”antenni” ainakin puoliksi ylhäällä pöytäkeskusteluissa, 

jotta voin napata tilanteessa sellaista, mihin muutkin huomionsa kiinnittävät”. 
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Eräs haastateltava mainitsi toiveenansa saada tulkki, joka olisi persoonaltaan ja tyyliltään asi-

akkaan oloinen. Tulkin verbaalinen ulosanti tulisi muistuttaa asiakkaan tyyliä ja samalla tulkin 

tulisi osata ”eläytyä” keskustelukumppanin tyyliin. Tällä nähtiin olevan merkitystä sosiaalisten 

tilanteiden saumattomaan sujumiseen. Yksi vastaajista kertoi tulkin usein unohtavan tulkata 

asiakkaalle, mitä tulkki itse keskustelee esimerkiksi luennoitsijan kanssa tai muiden osallistu-

jien keskustelut hänelle ennen tilaisuuden alkua. Näissä tilanteissa asiakas kokee jäävänsä ul-

kopuoliseksi. Toinen vastaajista nosti huolen tulkkien kielitaidosta. Haastateltavan mielestä, 

nuoret ja vastavalmistuneet tulkit, jotka eivät ole Coda tulkkeja (Codalla viitataan kuurojen 

vanhempien kuuleviin lapsiin) eivät osaa riittävän hyvin kuurojen eri tyylejä viittoa. Toisena 

mainittiin kuurojen kulttuurituntemuksen tärkeys. Asiakas haluaisi kannustaa nuoria tulkkeja 

osallistumaan kuurojen tapahtumiin myös vapaa-ajalla. Näin tutustuu kuuroihin ja heidän luon-

nolliseen viittomiseensa.  

 ”Kun itse tulee paikalle avoimin mielin, mutta tulkki ei lähde mukaan keskuste-

luun, vaan on selvästi hermostunut ja jännittää, silloin tuntuu vaikealta luottaa tulk-

kiin.” 

”Tulkin pitää olla rohkea, unohtaa omat mielipiteensä ja tulkattava asiat ja termit 

niiden oikeilla nimillä huolimatta omista arvoistaan tai uskonnosta”. 

 

Asiantuntijat (viittomakielisten parissa työskentelevät, kuulevat asiantuntijat) 

Asiantuntijat nostivat myös tulkin sosiaaliset vuorovaikutustaidot tärkeäksi. Tulkin tulee aina 

olla ystävällinen. Tulkki huolehtii omalla läsnäolollaan siitä, että tilanteet soljuvat luontevasti, 

eli ettei tulkki omalla käyttäytymisellään tee tilanteesta jäykkää tai outoa.  

”Vaatii tulkilta äärimmäisen hyviä taitoja tehdä vuorovaikutustilanteet sellaisiksi, 

ettei tulkin läsnäolo katko vuorovaikutusta asiakkaiden välistä” 

Arjen vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja tulisi haastatellun mukaan koulutuksessa korostaa. 

Haastateltava toi esille tulkin ottaman etäisyyden ja sen merkityksen. Asiakas voi kokea tulkin 

kylmäksi, jos hän esimerkiksi terapiatilanteessa sijoittuu liian kauas tai on liian jäykkä tai vi-

rallinen. Kaikilla ilmeillä, esimerkiksi kulmakarvojen nostolla voi olla vaikutusta asiakkaan 

luottamukseen tai avautumiseen esimerkiksi lääkärin vastaanotolla. Tulkin tulee jatkuvasti tark-

kailla omaa käytöstään ja ilmeitään. Kuulevan osapuolen kannalta äänenkäytöllä nähdään ole-

vansuuri merkitys. Esimerkiksi on varottava, ettei tulkki kuullosta vihaisemmalta kuin asiakas 

itse ilmaisee tunnettaan.  
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”Tulkin tulisi kuulostaa asiakkaalta ja hänen tyyliltään, eli äänen värillä ja voimak-

kuudella on suuri merkitys viestin välittymisessä”. 

Toinen asiantuntija kertoi maakunnissa olevan eroja. Pääkaupunkiseudulla tulkit toimivat yh-

tenäisesti ja ammattimaisesti. Tällöin voi luottaa, että tulkit toimivat ja käyttäytyvät tilanteeseen 

sopivalla tavalla. 

 ”Maakunnissa törmää rentoihin tulkkeihin, jotka ottavat näkyvää omaa roolia. Pää-

kaupunkiseudulla tulkit toimivat sivussa, hyvää tulkkia ei edes huomata niissä ti-

lanteissa”. 

6.3 Tunneäly ja empatia 

Tulkit 

”Tulkkikin on ihminen” 

Tulkit olivat yhtenäisiä empatian tärkeydestä. Kaikki vastaajat kertoivat näyttävänsä empatiaa 

mutta pyrkivät olemaan neutraaleja eivätkä anna omien tunteiden näkyä tulkkauksen aikana. 

Ennen tulkkausta ja sen jälkeen voi ja pitääkin näyttää myötätuntoa tai lohduttaa varovaisin 

elein, mutta on hallittava omia tunteitaan ja haettava apua, jos traumaattiset asiat jäävät liikaa 

painamaan mieltä. Työnohjaus nähtiin tärkeänä tukimuotona tunteiden käsittelyssä ja työroolin 

hallinnassa, mutta nopeaan apuun suositeltiin soittamista esimiehelle tai työkaverille heti tilan-

teen jälkeen. 

”Omat tunteet nousevat helpommin, jos tulkkauksen aikana esille tulevat asiat liip-

paavat läheltä omia” 

Empatia tulee osoittaa aidosti, luonnollisesti ja hienotunteisesti. Myötätuntoa voi osoittaa ystä-

vällisellä hymyllä ja silmillään. Onnellisuudenkin tunteet ovat sallittuja. Tulkki on välittäjä, 

pitää mielessään eettiset säännöt mutta on myös ihminen, joka saa näyttää tunteita. Tulkin on 

pidettävä mielessä, ettei tunne ole hänen vaan asiakkaan. Keskusteluissa käsiteltiin tunteita ja 

tunteiden tarttumista vaikeiden asioiden ja surun läsnäolleessa, kuten hautajaisissa, joissa ihmi-

set itkevät ja tunne tarttuu tulkkiin. Tulkkien mielestä tunteiden esiin tuleminen on luonnollista, 

mutta pysyen tulkin roolissa. 

”Kun muut kyynelehtivät ja jos itselle tulee kyynel, otan nenäliina esiin, mutta en 

ala vollottamaan siinä.” 

 ”Vaikka tunnen, tulkin rooli auttaa ja pystyy paremmin tulkkaamaan”. 
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Kaksi haastateltavaa kertoi kieltäytyvänsä hautajaisten tulkkauksista, koska tunteet tulevat her-

kästi pintaan. Poikkeuksellisesti he kertomansa mukaan olivat ottaneet tilauksen vastaan siinä 

tapauksessa, jos asiakas oli erityisesti heitä toivonut. Tulkki ei ota vastaan tehtävää, johon hän 

on esteellinen. (Asioimistulkin eettiset ohjeet 2021). Tunneäly liitettiin omien tunteiden ym-

märtämiseen ja niiden hallintaan. Haastateltavat kuvailivat, miten tunneälyn avulla tunnistetaan 

asiakkaan tunnetila ja osataan toimia tilanteeseen sopivalla tavalla. Tulkki voi haastateltavien 

mukaan nostaa negatiivisia tunteita asiakkaassa omalla käytöksellään tai vaatetuksellaan, siksi 

asiakastuntemus on tärkeää. Toisaalta tulkin neutraalisuus nähtiin keinoksi olla näyttämättä 

omia tunteita tai kiinnostusta käsiteltävästä aiheesta, näin antaa tilaa muiden tunteille. 

  

”Tunneäly on sitä, että tunnen toisen tunteet, eikä ala silloin rupattelemaa”.  

Tulkkaustilanteen jälkeen haastatellut kertoivat osoittavansa hienotunteisesti ja varovasti myö-

tätuntoa ikävien asioiden vuoksi surevalle, tai vastaavasti onnittelevansa esimerkiksi työpaikan 

saamisesta.  

 

Asiakkaat (kuurot asiakkaat) 

Asiakkaidenkin mielestä tulkin tulee olla empaattinen. Ei tulkki ole kone, jos asiakas on surul-

lisen ja itkee, on inhimillistä ja sopivaa näyttää myötätuntoa. Asiakkaan mielestä tulkki ei saisi 

olla kylmä vaan hänen tulee olla helposti lähestyttävä. Tulkilta vaaditaan tilannetajua, sensitii-

visyyttä ja ymmärtämistä ihmisten tunnetilasta. Tulkilta vaaditaan asiakkaiden mielestä paljon 

sosiaalisia taitoja herkissä tilanteissa. 

”Kerran tulkki alkoi itkeä, kun kerroin lääkärille omista vaikeista asioista ja vaikka 

itse en itkenyt mutta kun näin tulkin kyyneleet niin se vaikutti minuun ja aloin itse-

kin itkeä” 

Itse tulkkaustilanteessa tulisi tulkin pystyä pitämään itsensä mahdollisimman ammattimaisena 

ja pyrittävä pitämään omat tunteensa neutraalimpana. Tilanteen jälkeen tulkki voi näyttää sym-

patiaa mutta yleensä asiakas toivoo, että tulkki poistuu paikalta tilanteen päättymisen jälkeen, 

eikä jää siihen enää rupattelemaan. 
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Asiantuntijat (viittomakielisten parissa työskentelevät, kuulevat asiantuntijat) 

Haastateltavat mainitsivat samoja tunnetaitoja ja niiden tarpeellisuutta kuin tulkit ja asiakkaat, 

sekä painottavat samalla työroolin muistamisen. Tulkin tulisi olla lämmin ja empaattinen, mutta 

samalla pysyen tulkin roolissa. Oman herkkyyden kanssa pärjää paremmin, kun pitää fokuk-

sessa sen mikä oma rooli on tässä ja nyt. Tunteita nostattavien asioiden yhteydessä kyynel saa 

näkyä mutta omia tunteita tulee purkaa myöhemmin esimerkiksi työnohjauksessa.  

Tunneälyä määriteltiin taitona ymmärtää tunnetiloja itsessä ja muissa. Tunteiden tiedostaminen 

nähtiin tärkeäksi asiakastyöskentelyssä, jossa tulkin tai työntekijän henkilökohtaiset tunteet 

voisivat vaikuttaa asiakkaisiin. Omat ajatukset ja tunteet tulee puhdistaa ennen tilanteeseen tu-

loa. Tulkin tärkeänä tehtävänä mainittiin tulkatun keskustelun osapuolten tunteiden välittämi-

nen.  

”Tulkki ei saa päästää läpi omia tunteita esimerkiksi käyttämällä vääränlaista ää-

nensävyä, joka kumpuaa mahdollisesti tulkin omista tunteista”.  

Toinen haastateltava toi esille transferenssin, jota kaikissa ihmisten välisissä suhteissa tapahtuu. 

Transferenssi käsitettä käytetään, kun puhutaan siitä, että uusien ihmisten tapaamisiin siirtyy 

tunteita aikaisemmista ihmissuhteista. (Aarnio & Vuorinen 1991). Tiedostaminen, mistä omat 

tunteet toista kohtaan johtuvat, auttaa itsehallintaa. 

6.4 Työstä palautuminen 

Viimeinen kysymys haastateltaville oli: kuinka palaudut työstäsi? Asiat, jotka jäävät painamaan 

töiden jälkeen voivat vaikuttaa hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Itsensä kehittäminen ja 

tunneasiat vaativat tulkeilta paljon voimavaroja. Tästä syystä halusin selvittää, kuinka haasta-

teltavat käsittelivät työstä nousevia ajatuksia ja tunteita sekä heidän työkalujaan palautumiseen. 

Suurin osa tulkeista kertoi työasioiden toisinaan jäävän mieleen painamaan ja ovat kokeneet 

työnohjauksen tärkeäksi työkaluksi niiden käsittelyssä. 

”Jos kyse on lapsista tai perhejutuista jutut jäävät eniten mieleen, jään niiden jäl-

keen pohtimaan eniten sitä, onnistuinko kääntämään niin että sosiaalityöntekijä ym-

märtää kulttuuriset seikat ja toisaalta että olinko tarpeeksi selkeästi tulkannut viran-

omaiskielen toisinaan kryptistä tekstiä” 

Matalaa kynnystä työterveyshuoltoon yhteydenottamiseen kannustettiin, jos asiat jäävät pit-

käksi aikaa painamaan. Palautumiseen ja negatiivisiin tunteisiin auttaa taide ja muut harrastuk-
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set, joissa voi ilmaista itseään ja tunteitaan.  Esimerkiksi tanssi tai muut liikunnalliset harras-

tukset edesauttavat palautumista, keskittyminen johonkin muuhun auttaa. Välittömästi työka-

verin kanssa keskustelemista pidettiin myös hyvänä toimivana tapana tunteiden purkamisessa.   

Yksi haastateltava kertoi tulkkauksen jälkeen hengittävänsä syvään muutaman kerran, laskevan 

hartiansa ja vasta sen jälkeen nousevansa autoon ja näin voi taas siirtyä seuraavaan työhön. 

Asiantuntijoiden kanssa keskusteluissa tuli myös vahvasti esille työnohjauksen tarpeellisuus 

tunteiden käsittelyssä. Yksin ei pidä jäädä vaikeiden tunteiden kanssa. 

 ”Joskus asiakas on haukkunut tulkin suoraan tilanteessa, silloin mielessäni mietin, 

että toivottavasti tulkki haluaa tämän jälkeen jäädä alalle”  

Hyvänä ohjeena toinen haastateltava asiantuntija neuvoo ravistelemaan ja tärisyttämään koko 

kehoaan voimakkaasti päästäkseen negatiivisiesta tunteista irti. Osa vastaajista kertoivat asioi-

den harvoin jäävän mieleen, siihen nähtiin auttavan ammattiroolin muistuttaminen itselleen. 

Useampi tulkki kertoi työvaatteiden vaihtamisen vapaa ajanasuun auttavan työstä irtautumi-

seen. Yksi asiantuntuja kertoi, ettei hän koskaan käytä vapaa-ajalla samoja asusteita, laukkua 

tai vaatteita, vaikka ne olisivat itselle kuinka mieluisia tahansa. Etätöiden lisääntyminen voi 

vaikeuttaa työ ja vapaa-ajan erottelua, siihen nähtiin tärkeäksi löytää itselleen hyvä ja toimiva 

keino. Jokaisella on oma tapansa palautua, mutta selkeä siirtymäriitti on yksi hyvä tapa lopettaa 

päivän työ.  
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7 POHDINTA 

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksenani oli kartoittaa, millaisia sosiaalisia taitoja tulkin tulisi 

työssään hallita. Teemahaastattelu kysymykset olivat: Mitä small talk on viittomakielisessä 

tulkkaustilanteessa kohtaamisen aikana, ennen varsinaisen tulkkauksen alkua. Mitä sosiaalisia 

taitoja tulkin tulisi hallita sekä miten tunneäly näkyy viittomakielentulkin työssä? Tulokset 

osoittavat onnistuneesti tämän kehittämistyön aiheen tärkeyttä niin viittomakielisen asiakkaan 

kuin tulkinkin näkökulmasta. Sosiaaliset taidot ovat usein itsestään selviä eikä niitä ajatella. 

Tästäkin syystä aihe koetiin mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Alkuperäisiin haastattelukysymyk-

siin lisäsin muutaman teeman, jotka liittyivät luontevasti käsiteltäviin aiheisiin kuten tunteiden 

käsittelyyn. Viittomakielen tulkit olivat yhtenäisiä kohtaamisenaikaisten tilanteiden liittymi-

sestä luottamukseen, sekä yhteistyöhön asiakkaan ja tulkin välillä. Luottamuksella taas on suuri 

merkitys tilanteiden sujumiseen varsinaisen tulkkauksenkin aikana. Small talkia pidettiin tär-

keänä työelämätaitona, jota voi opetella samoin kuin sosiaalisia taitoja. Kaikkien haastatelta-

vien vastaukset small talk -aiheista olivat yksiselitteiset eli tulee pidättäytyä yleismaailmalli-

sissa ja turvallisissa teemoissa. Eroja tuli esille eniten siitä, voiko tulkki olla se, joka aloittaa 

keskustelun. 

Asiakkaiden mielestä tulkki voi ja saa toimia keskustelun avaajana, jonka aikana tutustutaan 

toisen kieleen ja tapaan viittoa sekä käydään mahdollisesti läpi tulevan tulkkaustilanteen sisäl-

töä. Small talk -taitoja tarvitaan aina kun luodaan perustaa ihmisten väliselle alkavalle vuoro-

vaikutukselle (Vartia 2009, 61). 

Aineistosta nousi monia tärkeitä sosiaalisia taitoja, mutta päällimmäisiksi taidoiksi tulkit kuva-

sivat tilanne- ja sensitiivisyystajun, empatian ja kohtaamisen aikana käytävän small talkin. Asi-

akkaan kunnioitus, hyvät käyttäytymistavat, ystävällisyys, joustavuus ja huumori mainittiin 

kuuluvan jokaisen tulkin sosiaalisiin taitoihin. Tilannesidonnaisuus esiintyi kaikissa vastauk-

sissa. Omien tapojen ja taitojen peilaaminen eli havainnointi sekä niiden jakaminen koettiin 

tärkeäksi.  

Asiakkaat peräänkuuluttavat tulkilta paljon samoja sosiaalisia taitoja kuin tulkit itse, mutta ko-

rostivat asiakkaan itsemääräämisoikeutta kaikissa tilanteissa. Se ei kuitenkaan asiakkaiden mie-

lestä sulje pois tarvetta tulkin osoittamalle empatialle, kuten herkkyydelle tilanteissa, missä 

tunteita pitääkin näyttää, ammatillista roolia unohtamatta. Asiakkaat nostivat tärkeäksi tulkin 
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avoimuuden, aktiivisuuden, helposti lähestyttävyyden sekä itsevarmuuden omassa työssään, se 

tuo luottamuksen tunteen, ettei asiakkaan tarvitse miettiä miten tulkki pärjää. 

Kaikki haastateltavat pitivät small talk- ja sosiaalisia taitoja tärkeinä työelämätaitoina, joita tu-

lisi jatkuvasti kehittää. Tunneäly- ja taidot auttavat tunnistamaan omia tunteita sekä erottele-

maan niistä toisten tunteet. Juuri tunne- ja sosiaalisen älyn osa-alueet ovat niitä, joita tarvit-

semme tilannetajussa kuten: Itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tietoisuutta ja ihmissuh-

teiden hallintaa. (Goleman 2007.)  

Isokorven (2004) mukaan tunnetaidot ovat ihmisen yksilöllisiä ja yksityisiä taitoja, joten niiden 

kehittämiseen ei voida antaa valmiita ratkaisuja tai yleistyksiä. (Isokorpi 2004, 65). Nuoret vas-

tavalmistuneet tulkit sijoittuvat usein isompiin tulkkausalan yrityksiin ja saavat alussa mahdol-

lisuuden työskennellä kokeneiden tulkkien matkassa. Nuorille tulkeille toivottiin rohkeutta ot-

taa puheeksi asiat, jotka mietityttävät. Aito läsnäolo ja omana itsenä oleminen on avain uusien 

ihmisten kohtaamiselle. Nonverbaalisen viestinnän painoarvo on viittomakielisessä vuorovai-

kutuksessa vieläkin suurempi kuin 60 %. Vartaloon nojautuminen, käsien asento, ilmeet, silmät 

ja katse ovat osa viittomakieltä, mutta lisäksi niiden avulla osoitetaan läsnäolosta, kuuntelemi-

sesta sekä kiinnostamme ja asenteistamme keskustelukumppaniin.  

Mentori toimintaa pidettiin hyvänä tapana omaksua toimintamalleja tulkin moninaisissa tilan-

teissa. Työnohjauksen hyödyntämisen mahdollisuutta suositeltiin kaikille, mutta akuuteissa ti-

lanteissa kannustettiin esimiehelle tai työkaverille soittoa, joka nähtiin tärkeänä ja hyvänä en-

siapuna. 

Aineiston suuri määrä yllätti analysointivaiheessa. Aineiston teemoittelu ja pilkkominen pie-

nempiin osiin helpotti mutta aikataulu meni kiireiseksi, sillä haastattelut siirtyivät helmikuun 

puolesta välistä maaliskuun alkuun 2021. Alun perin tarkoituksena oli lisäksi järjestää ryhmä-

haastattelu kuurojen yhdistyksellä tai kerholla, jolloin olisi ollut mahdollisuus kartoittaa laa-

jempaa aineistoa eri ikäisiltä kuuroilta tulkinkäyttäjiltä, mutta Covid-19 virus- epidemia sotki 

suunnitelmat eikä ryhmähaastatteluja voitu järjestää.  

Aineiston läpikäyminen oli mielenkiintoista, tulokset vahvistavat kaikilta osin tunne- ja sosiaa-

liset taitojen tärkeyttä tulkin työssä. Aihe kiinnostaa itseäni henkilökohtaisesti ja oli myös syy 

aiheen valintaan. Haastattelut onnistuivat hyvin, mutta jäin samalla miettimään, olisiko kysely 

ollut hyvä toisena menetelmänä haastattelujen lisäksi. Uskon silti, että juuri yksilöhaastattelu 

oli kasvokkain tapahtuvan narratiivisen metodin, sekä aikataulun näkökulmasta paras valinta. 
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Haasteita tuotti aineiston rajaaminen pelkästään teemahaastattelun tutkimuskysymyksiin, joka 

hankaloitti analyysivaiheen aikana, koska aineistosta en olisi halunnut jättää mitään pois. 

Työstä palautuminen oli yksi aiheista, jota en halunnut rajata pois, esittelin sen tulosten lopussa. 

Tulosten esittelyssä jätin tarkoituksella pois haastateltavien iän ja sukupuolen, jotta anonymi-

teetti toteutuisi täysimääräisesti. Sitaateissa jätin myös pois sen, kuka haastateltavista oli sano-

nut lainatun kommentin. Sillä ei mielestäni ollut tässä selvityksessä merkitystä, koska vastaus-

ten aiheet liittyivät toisiinsa ja hyvinkin samantyyppisiä vastauksia tuli useammalta haastatel-

tavalta.  

Vaikka haastateltavia ei määrällisesti ollut paljon, voidaan ajatella tulosten olevan suhteellisen 

luotettavia, sillä kun analysoin varsinkin tulkkien vastauksia, alkoi aineisto kyllääntyä eli vas-

tauksissa oli paljon samankaltaisuutta.  

Evantiassa opinnäytetyön tuloksia tullaan esittelemään konsernipalaverissa, toivonkin aiheen 

herättävän keskustelua. Opinnäytetyö voi toimia Evantiassa osana kehittämistä sisäisessä kou-

lutuksessa. Yrityksen yhteiset käytännöt näkyvät ulospäin osana laadukasta asiakaspalvelua. 

Sosiaalisia taitoja tulisi vastaajien mielestä kehittää niin opintojen aikana kuin työelämässä. 

Covid-19-pandemia on muuttanut toimintatapoja, tuoden etätyöskentelyyn myös viittomakie-

lentulkkaukseen. Olisikin mielenkiintoista, jos joku haluaisi tehdä opinnäytetyön etätulkkauk-

seen vaikuttavista sosiaalisista taidoista. Uskon että lähitulkkaus tulee pitämään oman paik-

kansa, varsinkin asioimistulkkauksen osalta, sillä etätulkkaus ei kaikissa tilanteissa ole sopiva 

toimintatapa. Tulkin läsnäolo helpottaa vuorovaikutuksen sujumista, kuten Minttu Laine (2016) 

Maisteritutkielmassaan esittää miten tulkki voi välittää multimodaalista informaatiota juuri fyy-

sisen sijoittumisen, katseen suuntaamisen ja liikkeen avulla. (Laine 2016, 103).    

Tässä työssä keskityin asioimistulkkaustilanteissa tapahtuviin kohtaamisiin ja niissä tarvitta-

vien sosiaalisten taitojen kartoittamiseen. Jatkossa aihetta voisi laajentaa käsittämään muihin-

kin tulkkausalan tilanteisiin. Olisi myös kiinnostavaa tehdä tapaustutkimus samasta aiheesta ja 

verrata siitä saatuja tuloksia haastattelututkimukseen. 
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9 LIITTEET 

 

Liite 1 Asioimistulkin eettiset ohjeet 

Säännöstöä ovat päivittäneet 1.1.2021: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry, Kieli-

asiantuntijat ry, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry ja Suomen kirjoitustulkit ry. 

Asioimistulkin eettiset ohjeet 

1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus. 

2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta. 

3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen. 

4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä tai etätulk-

kauksen osalta riittävää tietoteknistä osaamista tai tarvittavaa laitteistoa. 

5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa sekä selvittää, millä tavoin tulk-

kaus toteutetaan. 

6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta. 

7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipi-

teidensä vaikuttaa työhönsä. 

8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole 

velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä. 

9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla. 

10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa. 

11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla. 

12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan 

Tutustu koko säännöstöön: 

 https://kieliasiantuntijat.fi/fi/kieliasiantuntijat-tyossa/ammattisaannosto-ja-lainsaadanto/asioi-

mistulkin-ammattisaannosto/ 
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Liite 2 Tutkimuskuvaus  

Hyvä tulkkikollega!  

Opiskelen Humakissa Tulkki AMK-opintoja. Teen parhaillaan opinnäytetyötä aiheesta, Small 

talk & Sosiaaliset taidot - tulkin arjessa.  

Tulkkikoulutuksen käyneillä tulkeilla on hyvät tulkkaustaidot sekä kielitaidot, he hallitsevat 

myös asioimistulkkauksen ohjesäännöt ja etiikan pääpiirteet. Käytännön työ kentällä on moni-

naista ja yllättävääkin.   

Vaikka tulkin sujuva viittomakielen/kielitaito on ensiarvoisen tärkeää, silti joskus yhtä tärkeänä 

osana nousee tulkin sosiaaliset taidot sekä tilannetaju.  

Kutsun nyt sinut osallistumaan haastatteluun, jossa keskustellaan siitä, millaisia small talk ja 

sosiaalisia taitoja tulkin tulisi hallita, jotta viittomakielentulkin ja asiakkaan kohtaaminen to-

teutuisi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia ajatuksia aihe herättää, sekä kerätä käytän-

nön kokemuksia arjen erilaisista kohtaamisista asiakkaiden kanssa. Lisäksi tutkin, miten ensi-

kohtaaminen mahdollisesti vaikuttaa tulkin ja asiakkaan yhteistyöhön vai vaikuttaako se. 

Siksi valitsin juuri sinut, koska olet työskennellyt tulkkina pitkään ja sinulla on paljon annetta-

vaa tähän selvitykseen.   

  

Teemahaastattelun kysymykset/ keskustelunaiheet ovat: 

 

 Mitä small talk on ennen varsinaista tulkkaustilannetta? 

 

Mitä sosiaalisia taitoja tulkin tulisi hallita? 

 

Miten tunneäly näkyy viittomakielentulkin työssä? 
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Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.   

Voitte myös keskeyttää tutkimuksen koska tahansa syytä ilmoittamatta.   

  

Selvitys toteutetaan teemahaastatteluina. Haastattelu toteutetaan Zoom etäyhteydellä. Mahdol-

lisuuksien mukaan voidaan myös sopia tapaaminen esim. Evantian toimistolla, Pasilassa. Ajan-

kohta sovitaan yksilökohtaiseste jokaisen haastateltavan kanssa. Aikaa kyselyyn varataan tunti. 

Kysely toteutetaan mahdollisimman pian mutta viimeistään 28.2.2021 mennessä. Haastattelut 

nauhoitetaan/äänitetään.  

    

Tutkimukseen osallistuminen ei maksa sinulle mitään. Osallistumisesta ei myöskään makseta 

erillistä korvausta.  

Mahdollinen matkakustannus korvataan.  

  

Toivottavasti kiinnostuit ja osallistut kyselyyn!  

Olethan yhteydessä mahdollisimman pian, mutta viimeistään 15.2.202 
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Liite 3 Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 
Tutkimuksen toteuttaja: Humanistiinen ammattikorkeakoulu, Pirjo Falk, puh, 040 5683 227, 
pirjo.falk(at)humak.fi. Ohjaaja, Hanna Putkonen – Kankaanpää puh, 050 4119 594, hanna.putkoen-
kankaanpaa(at)humak.fi  
 

Minua       on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää 
mitä sosiaalisia taitoja tulkin tulisi hallita asiakkaan kanssa kohtaamisissa, sekä kerätä tulkkien koke-
muksia, ajatuksia ja käytänteitä. 

 
Olen saanut tutkimustiedotteen ja ymmärtänyt sen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen 
tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja toteutuksesta.  
 
Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutki-
musta koskeviin kysymyksiini. 
 
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti. 
 
Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani tutkimukseen.  
 
Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista ja että voin peruuttaa tämän suostumukseni koska 
tahansa syytä ilmoittamatta. Olen tietoinen siitä, että mikäli keskeytän tutkimuksen tai peruutan 
suostumuksen, minusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tie-
toja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineisto 
 
Olen tietoinen, että selvityksessä esiin tullutta aineistoa käytetään ainoastaan tähän selvitykseen ja 
kaikki materiaali tuhotaan opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. 
 
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen.  
 

 

 
_____________, ____ . ____. _______ 
 

Allekirjoitus:  ______________________________________ 
 
Nimenselvennys: ______________________________________ 
 
 
 
Alkuperäinen allekirjoitettu tutkittavan suostumus sekä kopio tutkimustiedotteesta liitteineen jäävät 
tutkijan arkistoon. Tutkimustiedote liitteineen ja kopio allekirjoitetusta suostumuksesta annetaan 
tutkittavalle. Kaikki henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti. 
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Liite 4 Teemahaastattelun kyselyn runko 

 

Kauanko olet toiminut tulkkina? 

 

 

1. Mitä small talk on? 

 

2. Miten small talk näkyy tulkin työn käytännössä 

  

3. Mitkä asiat nousevat tärkeäksi, kun tapaat asiakkaan? Vuorovaikutus? 

Mitkä sosiaaliset taidot ovat tärkeitä työssä? 

 

4. Pitäisikö Small talk -taitoja kehittää ja miten? 

 

5. Mitä tunneäly tarkoittaa on tulkin työssä? 

 

6. Sosiaalinen älykkyys – miten määrittelisit sen? 

 

7. Empatia – onko tulkin oltava empaattinen? 

 

8. Tulisiko sosiaalisia taitoja kehittää ja miten? 

 

9. Mitkä asiat mielestäsi vaikuttavat luottamuksen syntyyn asiakkaan ja tulkin välillä? 

 

 

10. Muuta, Palautuminen 

 

Väittämiä, (varalle) 

- Sosiaalinen henkilö omaa aina myös hyvät sosiaaliset taidot? 

- Tulkin ammattitaito on aina tärkeintä? 

- Hyvät sosiaaliset taidot auttavat toimeksiannon kokonaisuuden sujumiseen? 

- Voin aina kohdata jokaisen asiakkaan samalla tavalla? 

- En ole ”seuraneiti”? (Juhlat) 

- Kohtaamisessa katsekontakti ja asiallisuus ovat tärkeitä.  

 


