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Etätulkkaus nousi ajankohtaiseksi aiheeksi viittomakielen tulkkauksen alalla Suomessa ja 

maailmalla COVID-19-pandemian alettua keväällä 2020. Etätulkkauksen määrä kasvoi no-

peasti, ja alalle kehittyi hyviä käytänteitä ja asiantuntijuutta viittomakielen etätulkkauksesta 

yritysten ja erehdysten kautta. Koska käytänteet ovat olleet osin hajanaisia, syntyi tarve koota 

hyvät toimintatavat yhteen, jotta alalle muodostuu etätulkkaukseen selkeitä yhteisiä ja va-

kiintuneita toimintamalleja.  

  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa opas viittomakielen etätulk-

kaukseen. Tutkimuskysymyksinä olivat, mitä ominaispiirteitä, vaatimuksia ja hyötyjä etä-

tulkkaus tuo viittomakielen tulkin työhön ja minkälaisia etätulkkauksen hyvät käytänteet ja 

toimintamallit ovat. Työn tietoperustassa käsitellään etätulkkauksen historiaa ja nykytilaa, 

erityisesti COVID-19-pandemian vaikutuksia etätulkkaukseen, sekä etätulkkauksen omi-

naispiirteitä.  

  

Oppaaseen koottiin etätulkkauksen hyviä käytänteitä kaksiosaisella laadullisella tutkimuk-

sella kevään 2021 aikana. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin Webropol-ky-

sely viittomakielen tulkeille. Kyselytutkimukseen vastasi 64 tulkkia, mikä käsittää karkeasti 

arvioituna noin 10 % alalla toimivista viittomakielen tulkeista.  Tutkimuksen toinen vaihe oli 

yhteisöllinen verkkokeskustelu suljetulla Blogspot-alustalla, mihin osallistui 12 henkilöä. 

Verkkokeskustelussa osallistujat keskustelivat etätulkkauksen eri ilmiöistä tietoperustan ja 

ensimmäisen tutkimusvaiheen pohjalta koostettujen teemojen alla. Etätulkkauksen oppaan 

sisältämät hyvät käytänteet on koottu sekä kyselytutkimuksen että verkkokeskustelun tulok-

sista.  

   

Työn tuotos, opas viittomakielen etätulkkaukseen, on tarkoitettu ensisijaisesti viittomakielen 

tulkeille ja alan palveluntuottajille. Opas jakautuu eri teemoihin. Kunkin teeman alussa on 

lyhyt teoreettinen osuus, ja sen alla käytännön vinkkejä, ratkaisuja sekä kehittämisehdotuk-

sia. Tulkkauspalvelun käyttäjille opas tarjoaa tietoa erilaisista etätulkkausratkaisuista ja hy-

vistä käytänteistä etätulkkausympäristöissä toimimisessa. Opasta voidaan hyödyntää tulkki-

koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuloksia voivat työssään soveltaa myös puhut-

tujen kielten tulkit, kirjoitustulkit ja puhevammaisten tulkit. Jatkotutkimukseksi esitämme 

rinnakkaisoppaiden kokoamista kirjoitustulkkauksen ja puhevammaisten tulkkauksen sekä 

kuurosokeille tulkkauksen etätulkkaukseen.  
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When COVID-19 evolved into a pandemic in the spring of 2020, remote interpreting became 

a topical issue in the sign language interpretation industry. The amount of remote interpreting 

rose rapidly, and the interpreters developed good practices and expertise in remote sign lan-

guage interpretation through trial and error. Since remote interpreting is accomplished in 

many ways, there is a need to collect good practices from sign language interpreters in order 

to develop common and established working practices for remote interpreting.   
 

The aim of this thesis was to produce a guide for the remote interpretation of sign language. 

The research questions were as follows: what are the characteristics, demands and benefits 

that remote interpreting brings to sign language interpretation and what are the best practices 

and recommendations for remote interpreting? The theoretical framework contains the his-

tory and current state of remote interpreting, particularly how the COVID-19 pandemic af-

fected remote interpreting, and characteristics of remote interpreting. 
 

Best practices in remote interpreting were collected by means of a two-part qualitative study. 

The study was conducted during the spring of 2021. The first part of the study included 

a Webropol survey for sign language interpreters. Responses were received from 64 inter-

preters, corresponding to approximately 10 per cent of those currently active in the industry. 

The second stage of the study was a collective online discussion on a closed Blogspot plat-

form with 12 participants. In online discussion, the participants collaboratively discussed the 

different phenomena of remote interpretation under the themes drawn from the knowledge 

base and the first research phase. The best practices included in the remote interpreting guide 

were collected from both the survey and the online discussion.   
 

The results of the research and the final product is primarily intended for sign language in-

terpreters and the industry’s service providers. The guide is divided into different themes. 

Each theme begins with a short theoretical section followed by practical tips, solutions, and 

suggestions for improvement. For the users of interpreting services, the guide introduces dif-

ferent remote interpreting solutions and good practices for remote interpreting environments. 

The guide can be of use in the planning and implementation of interpreter education and 

training and the results can be applied more widely in the field of remote interpreting. Further 

research is suggested in the form of compiling equivalent remote interpreting guides for 

speech-to-text interpreting, alternative and augmentative communication, and deaf-blind in-

terpreting.  
 

 Keywords:  remote interpreting, sign language, guidelines 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimuksellisen kehittämistyömme tavoitteena on koota hyviä käytänteitä ja toimintamalleja 

viittomakielen etätulkkaukseen ja julkaista ne oppaana. Etätulkkaus nousi ajankohtaiseksi ai-

heeksi viittomakielen tulkkauksen alalla keväällä 2020 COVID-19-pandemian alettua, ja etä-

tulkkauksen määrä kasvoi merkittävästi etätyösuositusten ja liikkumisrajoitusten vuoksi (ks. 

Sjelvgren & Antinjuntti 2021). Koronatilanteen huonontuessa maaliskuussa 2020 Kela vapautti 

asiakkaille mahdollisuuden käyttää erilaisia teknisiä ratkaisuja etätulkkauksen toteuttami-

seen. Kelan (2020a, 23) palvelukuvauksen mukaan keväällä 2021 alkaneella hankintakaudella 

palveluntuottajat voivat tehdä etätulkkausta samoissa tuotteissa, joissa tuottavat myös lähitulk-

kausta.   

  

Etätulkkaus on tällä hetkellä ajankohtainen ilmiö koko maailmassa, ja etätulkkaus sekä etäyh-

teyksien käyttö yhdistää tulkkeja ja tulkin käyttäjiä yli maa- ja kielirajojen. Keskustelu etätulk-

kauksen yleistymisestä ja tulevaisuudesta käy vilkkaana, sillä etätulkkaus muuttaa viittomakie-

len tulkkausalan toimintatapoja sekä tuo alalle uudenlaisia kysymyksiä, esimerkiksi palkkauk-

sesta sekä lyhyen vasteajan tulkkauksista, jos etätulkkausta aletaan tarjota päivystyspalve-

luna. Etätulkkauksessa tulkki tarvitsee myös uudentyyppisiä selviytymiskeinoja ja tulk-

kausstrategioita. COVID-19-pandemian myötä etätulkkauksen tutkimusta on tehty Suomessa 

ja kaikkialla maailmassa. Suomessa tutkimusta on tehty viittomakielen etätulkkauksen pari-

työskentelyn kokemuksista (Heino 2020). COVID-19:n aiheuttaman kriisin vaikutuksia viitto-

makielen tulkkausalaan on tutkittu maailmanlaajuisesti yli 60 maata kattaneessa pitkittäistutki-

muksessa (De Meulder, Pouliot & Gebruers 2021). Puhuttujen kielten puolelta on julkaistu väi-

töskirja etätulkkauksesta terveydenhuollon tilanteissa (Hansen 2020).   

  

Tutkimuksellisen kehittämistyömme tilaaja on Kieliasiantuntijat ry, joka on Akavan Erityis-

aloihin kuuluva valtakunnallinen kieliasiantuntijoiden ja monikielisen viestinnän asiantuntijoi-

den ammattijärjestö. Kieliasiantuntijat toimii tärkeässä roolissa etätulkkauksen asiantuntijata-

hona. Kieliasiantuntijat on ollut mukana uudistamassa asioimistulkin ammattisäännöstöä: etä-

tulkkaus on tuotu uutena lisänä ammattisäännöstöön. (ks. Asioimistulkin ammattisäännöstö 

2021).  Kieliasiantuntijat laatii viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen vähim-
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mäisehdot ja osallistuu alan työehtosopimusten neuvotteluun, ja on siten vaikuttamassa etätulk-

kauksen palkkaukseen sekä hyvien käytänteiden muodostumiseen viittomakielen tulkkauksen 

kentällä.   

  

Etätulkkauksen tuottamisen vapauduttua palveluntuottajat alkoivat tuottaa etätulkkausta omien 

tietojensa ja taitojensa mukaan. Alalle kehittyi ammatillisia toimintatapoja ja asiantuntijuutta 

viittomakielen etätulkkauksesta yritysten ja erehdysten kautta. Koska käytänteet ovat olleet 

osin hajanaisia, syntyi tarve koota hyvät toimintatavat yhteen, jotta alalle muodostuu etätulk-

kaukseen selkeitä yhteisiä ja vakiintuneita toimintamalleja. Vastaamme tähän tarpeeseen koos-

tamalla oppaan viittomakielen etätulkkaukseen.   

  

Kuvaamme tietoperustassamme etätulkkauksen kehitystä Suomessa ja etätulkkauksen muutos-

vaihetta COVID-19-pandemian aikana. Etätulkkauksen nopea kehitys COVID-19-pandemian 

aikana on tuonut etätulkkauksen kentälle myös uudenlaista termistöä. Määrittelemme työs-

sämme sekä tuottamassamme etätulkkauksen oppaassa keskeisiä etätulkkauksen termejä. Lä-

hestymme aihetta myös etätulkkauksen piirteiden näkökulmasta. Erittelemme, millaisia kogni-

tiivisia haasteita etätulkkaus asettaa tulkille sekä toisaalta, millaisia mahdollisuuksia, voimava-

roja ja resursseja etätulkkaus tarjoaa tulkin työhyvinvoinnille.  
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2 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TAVOITTEET 

 

 

Tutkimuksellinen kehittämistyömme pyrkii edistämään hyvien ja suositeltavien etätulkkaus-

käytänteiden vakiintumista viittomakielen tulkkauksen alalle. Keskitymme viittomakielen 

tulkkien näkökulmaan. Työmme on vaikuttamassa alan kehitykseen siten, että alalle saadaan 

yhtenäisiä käytänteitä ja toimintamalleja, jotka helpottavat ja auttavat viittomakielen tulkkaus-

alan toimijoita tuottamaan tasalaatuista etätulkkausta asiakkaille. Kokoamamme oppaan tavoit-

teena on tukea uusia tulkkeja ja toimijoita etätulkkauksen aloittamisessa sekä tarjota jo etätulk-

kausta tehneille tulkeille vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tilanteisiin. Keräämme kaksiosaisella tut-

kimuksella tietoa siitä, mitä ominaispiirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia etätulkkauksen li-

sääntyminen on aiheuttanut viittomakielen etätulkkaukseen sekä minkälaisia hyviä käytänteitä 

ja toimintamalleja viittomakielen etätulkkauksen kentällä on. Oppaaseen kootaan kustakin etä-

tulkkauksen teemasta tulkkeja hyödyttävää tietoperustaa sekä konkreettisia, hyviä käytänteitä, 

toimintaohjeita ja neuvoja helpottamaan tulkkien työtä.  

 

Vaikka olemme rajanneet tutkimuksemme koskemaan viittomakielen tulkkausta, tuloksia voi-

daan silti soveltaa myös puhuttujen kielten tulkkaukseen, kirjoitustulkkaukseen sekä puhevam-

maisten tulkkaukseen. Tutkimuksellinen kehittämistyömme selvittää, kuinka viittomakielen 

tulkit ovat toteuttaneet etätulkkausta koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa, ja minkälaisia 

hyötyjä, haasteita ja hyviä toimintamalleja heidän kokemuksistaan tulee esille.      

 

Tutkimuskysymyksemme ovat:   

 

1. Mitä ominaispiirteitä, vaatimuksia ja hyötyjä etätulkkaus tuo viittomakielen tulkin työ-

hön?  

2. Minkälaisia etätulkkauksen hyvät käytänteet ja toimintamallit ovat?   

   

Tarkastelemme tutkimuksellisessa kehittämistyössämme etätulkkausta ja sen toteutta-

mista tulkkauksen eri vaiheista ja näkökulmista. Etätulkkauksen vaiheita ovat muun muassa 

tietoturvan ja ohjelmistojen haltuunotto, etätulkkauspisteen perustaminen ja etätulkkaukseen 

valmistautuminen, tulkkaustilanne, purkukeskustelu mahdollisen parin kanssa ja työn päättä-

minen eli raportointi sekä etätulkkauspisteen mahdollinen purkaminen. Erilaisia näkökulmia 
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etätulkkaukseen tuovat työhyvinvointi, tekniikka, tilanteenhallinta sekä eri toimijoiden vaiku-

tus etätulkkaukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan, mihin tilanteisiin etätulkkaus sopii, ja mitkä 

tilanteet on parempi hoitaa lähitulkkauksena. Selvitämme, miten etätulkkaus tulisi järjestää ja 

toteuttaa teknisesti siten, että tulkkien on mahdollista tehdä työnsä laadukkaasti, varmuudella 

sekä taloudellisesti kannattavasti. Pohdimme tulkkien työhyvinvoinnin näkökulmasta, mihin 

asioihin tulee panostaa, jotta tulkit tekevät etätulkkausta mielellään ja kokevat etätulkkauksen 

tuottamisen luontevana osana työtään. Kartoitamme, millaisia vaikutuksia eri toimijoiden väli-

sellä yhteistyöllä voi olla etätulkkaukseen ja kuinka etätulkkauksen järjestämistä voidaan ke-

hittää.  

  

Tutkimuksellisen kehittämistyömme perusteella laadimme viittomakielen etätulkkauksen op-

paan, joka on tarkoitettu julkaistavaksi koko viittomakielen tulkkausalan käyttöön. Ensisijai-

sena kohderyhmänä ovat viittomakielen tulkit ja viittomakielen tulkkausalan palveluntuottajat. 

Myös muut tulkit, kuten puhuttujen kielten tulkit, puhevammaisten tulkit sekä kirjoitustulkit, 

saavat etätulkkauksen oppaasta tietoa etätulkkauksen ominaispiirteistä sekä konkreettisia neu-

voja etätulkkaustilanteisiin sekä etätulkkauksen toteuttamiseen. Tutkimuksessa ja oppaassa pe-

rehdymme myös eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, etätulkkauksen reunaehtojen vaikutuk-

seen etätulkkauksen tuottamisessa sekä etätulkkauksen palkkoihin ja palkkioihin. Kieliasian-

tuntijat ry saa oppaasta konkreettisen välineen, jolla voidaan jakaa tietoa etätulkkauksen omi-

naispiirteistä, vaativuudesta ja hyödyistä ja jolla voidaan lisätä keskustelua etätulkkauksen jär-

jestämisestä. Tulkkauspalvelun käyttäjille opas tarjoaa erilaisia etätulkkausratkaisuja sekä hy-

viä toimintatapoja etätulkkausympäristöissä toimimiseen. Etätulkkauksen yleistyminen aiheut-

taa painetta myös tulkkikoulutukseen (De Meulder ym. 2020, 43), ja siksi opas viittomakielen 

etätulkkaukseen hyödyttää myös viittomakielen tulkkikoulutusta. Opasta voidaan hyödyntää 

tulkkikoulutuksen sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

Tällä hetkellä viittomakielialalla on saatavilla vasta suppeasti suomenkielistä, ajantasaista läh-

dekirjallisuutta etätulkkauksesta. Alalla on tehty joitakin opinnäytetöitä (ks. Heino 2020; Joke-

lainen 2011), ja tietoa etätulkkauksesta löytyy joistakin projektiraporteista sekä toimitetuista 

teoksista (ks. Rainò & Vik 2020; Veitonen 2006). Tekniikka kehittyy nopeasti, ja julkaisut etä-

tulkkauksesta ovat aina aikansa kuvia.  COVID-19-pandemian aikana etätulkkaus näytti arki-

päiväistyvän osaksi normaalia tulkkaustyötä myös viittomakielen tulkkauksen puolella ja 

toi tulkkauksen kentälle asioita, joita ei ole vielä aiemmassa kirjallisuudessa käsitelty. Tuoreille 
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julkaisuille etätulkkauksesta on tarvetta. Suomeksi ei ole aiemmin julkaistu kattavaa ohjeis-

tusta etätulkkauksesta. Maailmalla on tehty joitakin ohjeistuksia etätulkkaukseen, mutta ne 

ovat laajuudeltaan usein suppeita sisältäen vain olennaisimman (ks. esim. DCAL 2020; AIIC 

2020).  
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3 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOH-
DAT 

 

 

 

Etätulkkausta on kehitetty Suomessa erilaisissa hankkeissa 2000-luvun alusta 2010-luvun al-

kupuolelle asti. Kommunikaatioteknologian kehitys on johtanut mahdollisuuksiin tuottaa myös 

tulkkauspalvelua moninaisilla tavoilla. Teknologian kehitys ja useat eri käytänteet etätulkkaus-

palvelun tuottamisessa ovat johtaneet myös kirjavaan termistöön etätulkkauksesta. Etätulk-

kauksen lisääntyminen on herättänyt alalla keskustelua, ja tärkeinä asioina on nähty etätulk-

kauksen soveltuminen eri tilanteisiin, tulkin työolot etätulkkauksessa, palvelun tarjoamisen te-

hokkuus sekä se, millaisia muutoksia tulkkien ammattiala on valmis kestämään (ks. Braun 

2015, 2; ks. Ortiz Holmberg 2021; Sjelvgren & Antinjuntti 2021).   

 

3.1 Etätulkkaus ja lähitulkkaus viittomakielen tulkkauksessa  

Etätulkkaus on etäyhteydellä, joko puhelin- tai videoyhteydellä, tapahtuva tulkkaustilanne, 

jossa vähintään yksi osapuoli on fyysisesti eri paikassa (Tieteen termipankki 2020b). Etätulk-

kausta voidaan määritellä useasta eri näkökulmasta. Kaikkiin määritelmiin liittyy kuitenkin se, 

että joku tai jotkut osapuolet eivät ole tilassa fyysisesti läsnä, vaan osallistuvat tilanteeseen jon-

kin laitteen välityksellä.   

   

Englannin kielessä etätulkkauksen kattokäsitteenä on distance interpreting, jonka alakäsitteitä 

ovat teleconference interpreting ja remote interpreting (Constable 2015; AIIC 2020).  Braun 

(2015) määrittelee käsitteen remote interpreting (RI) siten, että sillä viitataan tulkin olevan re-

aaliajassa eri paikassa kuin asiakkaat. Tulkki voi olla myös jonkun osapuolen kanssa samassa 

paikassa. Remote interpreting -käsitteen yhteydessä on syytä erotella puhelintulkkaus (te-

lephone-based interpreting) ja videoyhteyksillä tuotettu tulkkaus (videoconference-based in-

terpreting), sillä niiden modaliteetti on erilainen. Viittomakielen tulkkauksessa alalle on vakiin-

tunut termi video remote interpreting.  Braun nostaa esiin näkökulman, jossa etätulkkaus 

näyttäytyy tulkin etätyön muotona. Etätulkkaus mahdollistaa tulkin työskentelyn kotoa kä-

sin.  (Braun 2015, 1–2.) 
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Nykyisin on tarjolla useita kuva- ja ääniyhteyden mahdollistavia ohjelmistoja tietokoneeseen 

ja sovelluksia mobiililaitteisiin. Arkikielessä on käytössä useita eri termejä tilanteelle, jossa ih-

miset ovat yhteydessä toisiinsa kuva- ja ääniyhteydellä, kuten videokokous, etäkokous ja vi-

deoneuvottelu. Tässä työssä käytetään yläkäsitettä etäyhteys, joka käsittää erilaisilla laitteilla, 

ohjelmilla tai sovelluksilla muodostetut kuva- ja ääniyhteydet. Etäyhteydessä osallistujat voi-

vat kommunikoida siten, että tilanteen kaikki osallistujat tai osa heistä on fyysisesti eri pai-

koissa. Silloin osallistujat osallistuvat tapaamiseen videoyhteydellä tai videot suljettuna, mutta 

kuitenkin siten, että kyseessä ei ole pelkkä puhelu eli ääniyhteys. Etäkokouksella viitataan 

yksittäiseen, jollakin ohjelmalla tai sovelluksella, luotuun kokoukseen, johon osallistujat liitty-

vät saman linkin kautta. Puhelimella soitetusta kuva- ja ääniyhteydestä voidaan käyttää tarkem-

min termiä videopuhelu. Tässä työssä ja oppaassa on käytetty myös termiä videoyhteys sil-

loin, kun on haluttu kuvata esimerkiksi asiakkaan ja tulkin välistä kuva- ja ääniyhteyttä.   

   

Laissa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (L133/2010, 4. §) etätulkkaus määritellään 

tulkkaukseksi, jossa “vähintään yksi osapuoli on fyysisesti eri paikassa ja muihin osapuoliin 

kuva- ja ääniyhteydessä.” Kelan määritelmä etätulkkauksesta poikkeaa hieman tulkkauspalve-

lulain määritelmästä. Kela (2020a, 22) määrittelee palvelukuvauksessaan etätulkkauksen siten, 

että tulkkauspalvelua tarvitseva asiakas ja tulkki ovat fyysisesti eri paikoissa. Jos tulkki ja asia-

kas ovat samassa paikassa, on se Kelan määritelmän mukaan lähitulkkausta, vaikka kolmas 

osapuoli olisi eri paikassa.    

  

Etätulkkaustilanteiden kirjo on heterogeeninen, ja viittomakielelle tulkattu etätulkkaustilanne 

muuttuu sen mukaan, kuka osapuolista on etänä. Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä kes-

kitytään sellaisiin etätulkkaustilanteesiin, joissa tulkki ja viittomakielinen asiakas ovat eri pis-

teissä (vrt. Kela 2020a, 22). Kun viittomakielisen asiakkaan ja tulkin välillä on etäyhteys, se 

vaikuttaa merkittävämmin etätulkattuun tilanteeseen viittomakielen tulkkauksen näkökulmasta, 

verrattuna siihen, että vain kuuleva osapuoli olisi etäyhteyden päässä. Mikäli tulkki ja viitto-

makielinen asiakas ovat samassa paikassa, tulkin ei tarvitse järjestää itselleen etätulkkauspis-

tettä ja huomioida esimerkiksi taustaa ja valaistusta, tulkin ei ole välttämätöntä näkyä kame-

rassa eikä tulkin tarvitse huomioida kolmiulotteisen kielen tulkkausta tai vastaanottamista kak-

siulotteiselta ruudulta. Tämän vuoksi viittomakielisen asiakkaan kanssa samassa paikassa to-

teutettu etätulkkaustilanne näyttäytyy tulkille lähitulkkauksen kaltaisena.  
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Viittomakielen etätulkkauksessa yhteys luodaan osapuolten välille videoyhteyden välityksellä. 

Kuuleva osapuoli voi olla fyysisesti eri paikassa, jolloin muodostuu kolmen pisteen etäyhteys, 

tai samassa paikassa jommankumman, tulkin tai asiakkaan, kanssa. Etäyhteys luodaan erilai-

silla mobiilisovelluksilla tai tietokoneohjelmilla. Tässä kehittämistyössä otetaan huomioon 

myös muita etätulkkauksen muotoja siltä osin, kuin ne vaikuttavat tulkkaustilanteen tekniik-

kaan, tilanteenhallintaan tai esimerkiksi tulkkaukseen valmistautumiseen. 

 

Alalla käytetään etätulkkauksen vastaparina termiä lähitulkkaus tai läsnäolotulkkaus (ks. Tie-

teen termipankki 2020a). Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä käytetään termiä lähitulk-

kaus, sillä se on yhtenevä muiden vastaavien suomenkielisten termien kanssa, kuten lähiopetus 

tai lähikontakti. Myös Kela käyttää palvelusta termiä lähitulkkaus. Kelan määrittely lähitulk-

kaukselle poikkeaa yleisestä tulkkausalan määrittelystä siten, että Kelan määrittelyn mukaan 

lähitulkkauksessa kolmas osapuoli voi olla etäyhteyden päässä. Kela (2020a, 22) määrittelee 

palvelunkuvauksessaan lähitulkkauksen seuraavasti:    

   

Lähitulkkauksella tarkoitetaan - - tulkkausta, jossa tulkki ja asiakas ovat fyysisesti 

samassa paikassa. Kolmas osapuoli voi olla lähitulkkauksessa samassa tai eri pai-

kassa kuin tulkki ja asiakas. Lähitulkkausta on siten myös tulkkaus, jossa kolmas 

osapuoli on fyysisesti eri paikassa kuin tulkki ja asiakas.   

   

Puhelintulkkaus on puolestaan puhelinyhteydellä toteutettavaa tulkkausta. Sitä ei itsessään ole 

määritelty viittomakielen tulkkauksen kentällä etätulkkaukseksi, kun asiakas ja tulkki ovat sa-

massa tilassa. Puhelintulkkausta on kuitenkin mahdollista tehdä myös etäyhteyksien välityk-

sellä. Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä käytämme tästä termiä etäpuhelintulkkaus.  

 

Etätulkkausympäristö voidaan käsittää vuorovaikutustilaksi tai -ympäristöksi, jossa vuoro-

vaikutus tapahtuu. Tällöin teknologia toimii resurssina, jota osallistujat voivat käyttää ja järjes-

tää. (Hansen 2020, 14.) Täten etätulkkausympäristöön kuuluvat kaikki ne tilat, joista henkilöt 

osallistuvat etävuorovaikutukseen, sekä etätulkkauksen tekniikka, kuten laitteet ja etäyhteys, 

jossa vuorovaikutus tapahtuu. Etätulkkauspiste tarkoittaa tulkkauksessa käytettäviä laitteita, 

taustoja, valoja sekä muita tulkkauksessa välttämättömiä välineitä, kuten tuoleja ja tasoja, joille 

laitteet asetetaan. Etätulkkauspisteestä puhuttaessa viitataan myös osoitteeseen, jossa piste si-

jaitsee. Etätulkkaustilalla tarkoitetaan paitsi etätulkkauspistettä myös huonetta ja tilaa sen 

taustalla.  
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Viittomakielen etätulkkauksen termistö ei ole vielä täysin vakiintunutta, ja siksi tässä tutkimuk-

sellisessa kehittämistyössä on päädytty käyttämään osin termejä, joita ei löydy lähdekirjallisuu-

desta. Tässä työssä kutsutaan hybriditulkkaukseksi sellaista paritulkkauksen muotoa, jossa 

toinen tulkeista on etätulkkina ja toinen lähitulkkina, eli asiakkaan kanssa samassa pai-

kassa. Jos tulkkaus tulee lyhyellä varoitusajalla, eikä tulkki ehdi valmistautua siihen, kutsutaan 

sitä tässä työssä lyhyen vasteajan tulkkaukseksi (ks. Rainò & Vik 2020, 64). Esimerkiksi 

etätulkkauspäivystys kuuluu lyhyen vasteajan tulkkaukseen.    

 

3.2 Etätulkkaus osana ammattieettistä säännöstöä 

Etätulkkaus on tuonut alalle uutta keskustelua tulkin ammattietiikasta. Kaikkia asioimistulk-

keja koskevaa asioimistulkin ammattisäännöstöä päivitettiin vuoden 2021 alussa etätulkkauk-

sen osalta. Etätulkkauksen tulo kentälle on vaikuttanut moneen ammattieettisen säännöstön 

kohtaan. Etätulkkaus on tuonut tarkennuksia ammattieettisen säännöstön salassapitovelvolli-

suuteen, tulkin tietotekniseen osaamiseen sekä tietoturvan hallintaan.  

  

Ammattieettisen säännöstön mukaan tulkin asiantuntijuuteen kuuluu keskeyttää puhuja, jos 

viestin välittämisen tarkkuus kärsii tietoteknisten ongelmien vuoksi. Tulkki huolehtii tietolii-

kenneyhteyksien tietoturvasta ja varmistaa, etteivät ulkopuoliset näe tai kuule mitään tulkkaus-

tilanteesta. Tulkki varmistaa, että hänellä on riittävä pätevyys, tarvittava laitteisto ja riittävä 

tietotekninen osaaminen toimeksiantoon ennen kuin ottaa sen vastaan. Tulkki siis varmistaa 

ennen tulkkaustilannetta, että hän hallitsee tulkkaustilanteessa käytettävän tietoteknisen lait-

teiston, ohjelmiston ja muut tekniset ratkaisut. (Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021, 3–5.)    

  

Ammattieettisessä säännöstössä ohjeistetaan, että etätulkkauksessa tulkki huolehtii omalta osal-

taan hyvästä kuvan ja äänen laadusta. Mahdollisesta tulkkauksen tallentamisesta tulee sopia 

etukäteen tulkin kanssa. Tulkki tiedottaa osapuolia viipymättä tulkkausta vaikeuttavista sei-

koista, kuten huonosta äänen kuuluvuudesta, huonosta näkyvyydestä tai muusta viestintää hait-

taavasta häiriöstä. Tulkki kehittää ja ylläpitää tietoteknisiä taitojaan ja tietoturvaosaamistaan. 

(Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021, 5, 7–8.)   

 



15 
 

 

3.3 Katsaus etätulkkauksen historiaan Suomessa 

Etätulkkauksen kehitys käynnistyi Suomessa varsinaisesti 2000-luvun taitteessa teknologian 

kehittyessä siihen pisteeseen, että etätulkkausta on voitu alkaa kehittää ja toteuttaa. Vielä 2000-

luvun puolen välin tienoilla kännyköiden ja tablettien kehittyessä puhuttiin viittomakielen tulk-

kausalalla etätulkkauksen ohella myös mobiilitulkkauksesta, jolla viitattiin langattomilla mo-

biililaitteilla toteutettavaan etätulkkaukseen erotuksena kiinteillä videoneuvottelulaitteilla teh-

dystä etätulkkauksesta (Veitonen 2006, 250). Nyttemmin mobiilitulkkaus on terminä jäänyt 

historiaan ja viittomakielialalla puhutaan yleisesti etätulkkauksesta (ks. Rainò & Vik 2019, 

64).   

  

Ensimmäisen kerran etätulkkausta oltiin kehittämässä Suomessa EU:n rahoittamassa Cans-

hankkeessa (1996–1997), mutta etätulkkauksen kehittäminen käynnistyi todella vasta vuositu-

hannen vaihteessa (Jokelainen 2011, 13). Vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen olikin 

etätulkkauksen kehittämisen aikaa, sillä tuolloin käynnistettiin useita hankkeita ja projekteja 

etätulkkauksen kehittämiseksi. Etätulkkausta kehittämässä olivat muun muassa:   

• Esteetön etätulkkaus- eli Etu-projekti (2002–2004)   

• Mobiilitulkkaus – etätulkkauksen tulevaisuus (MOET 2004–2005)   

• Tulkkipalvelun kehittämisprojekti Tupu (2004–2008)   

• Kuurojen multimodaaliset tulkkipalvelut, Kumu-projekti (2005–2006)   

• Mobiilitulkkauspilotti (MOP, 2006–2007)   

• Mobiilitulkki-hanke (MOI, 2007–2009)   

• Etätulkki.fi-hanke (2007–2010)   

• Yhteispalvelujen laajentamishankkeen etätulkkaustyöryhmä (2009)   

• Punos-hanke – Puhevammaisten tulkkauspalveluihin nostetta (2008–2011) (Ks. 

Jokelainen 2011, 14–42).    

   

Vuosituhannen alussa etätulkkauksen kehittäminen on ollut aktiivista. Tulkkauspalvelun siirty-

essä Kelan rahoitus- ja järjestämisvastuulle vuonna 2010 etätulkkauksen kehittäminen näyttää 

hiipuneen, sillä vuotta 2011 seuraa vuosien ajanjakso, jonka ajalta ei projektiraportteja tai tuo-

toksia aiheesta ole. Vasta viime aikoina etätulkkausta on alettu kehittää uudestaan aktiivisem-

min. Tästä on esimerkkinä kaupallinen etätulkkaukseen kehitetty ohjelma Chabla (ks. Kilpeläi-

nen 2016). Vuodesta 2010 eteenpäin aina COVID-19-pandemian alkuun Kela on itse hoitanut 

etätulkkauspalvelun Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelun kautta (Rainò & Vik 
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2020, 64, 68). Etäpalvelun kautta on mahdollista saada etätulkkausta ilman ajanvarausta lyhyi-

siin asiointeihin arkipäivisin etäpalvelun aukioloaikoina (Kela 2021).  

   

Ennen tulkkauspalvelun siirtymistä Kelan vastuulle etätulkkausta tarjottiin satunnaisesti joissa-

kin kunnissa, mutta etätulkkauksesta ei ollut olemassa mitään valtakunnallista toimintamallia 

tai yhtenäistä toimintakulttuuria. Vuonna 2010 tuli voimaan laki vammaisten henkilöiden tulk-

kauspalvelusta, joka määritteli ensimmäistä kertaa myös etätulkkauksen osaksi tulkkauspalve-

lua. Tätä ennen laki ei määritellyt etätulkkauksen kuulumista osaksi tulkkauspalvelua, vaan 

etätulkkauksen tuottaminen perustui alan toimijoiden omaan aktiivisuuteen kehittää ja tarjota 

palvelua. (Jokelainen 2011, 14.) Lain vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (L 133 

/2010, 8. §) mukaan   

   

Tulkkauspalvelu voidaan järjestää myös etätulkkauksena, jos se on palvelunkäyt-

täjän yksilölliset tarpeet huomioon ottaen mahdollista ja perusteltua. Kansanelä-

kelaitos järjestää etätulkkausta käyttävälle henkilölle tulkkauksessa tarvitta-

vat hinnaltaan kohtuulliset välineet ja laitteet sekä vastaa etäyhteyden käytöstä 

aiheutuvista välttämättömistä kustannuksista.   

   

Vuoden 2010 jälkeen Kelan reunaehdot ovat määritelleet etätulkkauspalvelun tuottamista ja 

toteuttamista (ks. Jokelainen, 2011, 49). Tulkkauspalvelun siirtyessä Kelan järjestämis- ja ra-

hoitusvastuulle Kela määritteli, että asiakas voi tilata etätulkkauksen ottamalla yhteyden Kelan 

etäpalveluun ennalta ilmoitettuna vastaanottoaikana tai tilaamalla etätulkkauksen etukäteen 

(Jokelainen 2011, 50). Tällä tavoin etätulkkausta toteutettiinkin Kelan omana palveluna, tosin 

melko vähäisessä määrin lähitulkkaukseen verrattuna, aina kevääseen 2020 saakka. COVID-

19-pandemia muutti työkulttuuria maailmanlaajuisesti ja pakotti monet, myös tulkit, etätöi-

hin.   

 

3.4 Etätulkkaustilanne COVID-19:n aiheuttaman poikkeustilan aikana  

Kela vapautti etätulkkauksen tuottamisen maaliskuussa 2020 COVID-19-pandemian alet-

tua. Vammaisten tulkkauspalvelua voitiin tuottaa etänä missä vain tilanteissa, jotka sopivat asi-

akkaalle ja palveluntuottajalle. Niin lähi- kuin etätulkkaukset välitettiin lähipalveluperiaatteen 

mukaisesti. Etätulkkauksen tuottamisen edellytyksenä oli, että sekä asiakkaalla että tulkilla on 

käytettävissään etätulkkauslaitteet ja -ohjelmisto. Palveluntuottajien tuli arvioida ja varmistaa 
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etätulkkauksen tietoturva. Tietoturvan arvioinnissa Kela suositteli käyttämään yleisesti tunnus-

tettuja ja tunnettuja kansallisia tietoturvaa ohjaavia viitekehyksiä sekä noudattamaan henkilö-

tietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta, GDPR:ää. Käytettävien etätulkkausohjelmien 

tuli olla sellaisia, etteivät ne vaatineet asiakkailta henkilötietojen tallentamista. Etätulkkausyh-

teys voitiin luoda esimerkiksi sähköpostitse välitettävän linkin kautta. (Kela 2020d.)   

   

Etätulkkausta on toteutettu COVID-19:n aikana usealla eri tavalla Kelan ohjeistuksen puit-

teissa. Koska valmista mallia etätulkkauksen tuottamiseen ei ole ollut, etätulkkauskäytänteet 

ovat syntyneet usein yrityksen ja erehdyksen kautta. Viittomakieliset asiakkaat alkoivat käyttää 

etätulkkausta hyvin monenlaisissa tilanteissa, kuten opiskelussa, työpaikan palavereissa, ter-

veydenhuollossa ja asioinnissa. COVID-19-pandemian aikana viittomakielen etätulkkaukseen 

yhdistyi puhelintulkkaus, sillä myös monet puhelut piti hoitaa etäyhteydellä tulkattuna eli etä-

puhelintulkkauksena. Etäpuhelintulkkauksessa puhelun soittamisen käytännöt ovat olleet osin 

kirjavia. Puheluja on soitettu tilanteen mukaan joko asiakkaan tai tulkin puhelimesta, ja tulk-

kaus on hoidettu erillisessä etäyhteydessä. Etäpuhelintulkkauksessa on hyödynnetty myös eri-

laisia sovelluksia, joiden kautta on voitu hoitaa sekä puhelu että tulkkaus samassa yhteydessä. 

 

Työpaikan palaverit, opiskelu ja jopa valmistujaisjuhlat siirtyivät toteutettavaksi etänä erilai-

silla sovelluksilla, joihin myös tulkit liittyivät tulkkaamaan, tai tulkkaus hoidettiin toisen sovel-

luksen kautta. Myös terveydenhuollon tulkkauksia toteutettiin etänä esimerkiksi siten, että asia-

kas ja lääkäri olivat läsnä samassa paikassa, ja vain tulkki osallistui tilanteeseen etäyhteyden 

päästä. Etätulkkausta tehtiin tableteilla, kännyköillä, kannettavilla tietokoneilla sekä pöytätie-

tokoneilla, joihin voitiin liittää myös erillinen web-kamera. Etätulkkauksessa käytettyjen so-

vellusten kirjo on laaja. Etätulkkausta toteutetaan erilaisilla videoneuvotteluohjelmilla, kuten 

Microsoft Teamsilla, Zoomilla, WhatsAppilla, Google Meetillä, Skypellä ja FaceTimella (ks. 

Heino, 2020).   

 

Kun etätulkkauksen tuottaminen vapautui, tulkit ja asiakkaat sopivat keskenään ennen etätulk-

kauksen toteuttamista käytettävistä sovelluksista ja siitä, toteutetaanko tulkkaus samassa vai eri 

etäkokouksessa kuin missä tulkattava tilanne järjestetään. Kela ei rajoittanut vuoden 2020 ai-

kana niiden sovellusten käyttöä, joita oli mahdollista käyttää ilman rekisteröitymistä. Paritulk-

kauksen ollessa kyseessä tulkit ovat voineet itse päättää, missä sijainneissa he toteuttavat tulk-

kauksen. Tulkit ovat voineet toteuttaa tulkkauksen eri paikoissa tai samassa paikassa. Tulkit 
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ovat joutuneet miettimään tietoturvaa ja erilaisia ratkaisuja etätulkkauksen mahdollistamiseksi 

erityisesti tilanteessa, jossa myös muu perhe on kotona etäkoulussa tai -töissä.  

 

3.5 Kelan reunaehdot etätulkkaukselle 2021 alkaneella hankintakaudella 

Kela on kilpailuttanut palveluntuottajat lähi- ja etätulkkauksen osalta keväällä 2021 alkaneelle 

vammaisten tulkkauspalvelun hankintakaudelle. Kela kilpailutti ensimmäistä kertaa etätulk-

kauksen lähitulkkauksen rinnalla. Lähi- ja etätulkkaus eivät ole tällä hankitakaudella omina, 

erillisinä tuotteinaan. Kelan (2020a, 23) palvelunkuvauksen mukaan palveluntuottajat voi-

vat tarjota etätulkkausta vain niissä tuotteissa, joissa tarjoavat lähitulkkausta. Pelkän etätulk-

kauksen tarjoaminen jossakin tuotteessa ei ole mahdollista. Etätulkkausta tarjoavien palvelun-

tuottajien on noudatettava Kelan (2020a, 23–24; Kela 2020c) asettamia etätulkkauksen tieto-

turva- ja tietosuojavaatimuksia sekä tilojen, että laitteistojen ja käytettävien etätulkkaussovel-

lusten osalta. Tulkkausympäristössä ei saa olla häiriöitä, valaistuksen pitää olla hyvä ja tulkin 

taustan rauhallinen. Palveluntuottajan täytyy pystyä tarjoamaan tulkeille riittävä määrä etätulk-

kaustiloja, jotta myös yhtäaikaiset etätulkkaukset on mahdollista toteuttaa. Etätulkkauksessa 

käytettävien laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien tulee soveltua etätulkkaukseen.   

  

Tulkin vakituisena etätyöpisteenä voi olla joko tulkin kotiosoite tai yrityksen osoite. Vakituisen 

etätyöpisteen lisäksi tulkin on mahdollista tehdä etätulkkausta tilapäisesti toisessa osoitteessa, 

jos se ei estä tulkin käytettävyyttä muihin tulkkauksiin. Kela ei korvaa etätulkkauksessa tulkin 

lähtöpisteen ja tulkin oman etätulkkauspisteen välisistä matkoista johtuvia matkakustannuksia. 

Etätulkkaus voi toteutua myös muualla kuin tulkin vakituisessa etätyöpisteessä asiakkaan tar-

peiden vuoksi, jolloin matkakustannukset korvataan.  (Kela 2020a, 48–49, 127–128.)  Paritulk-

kaukset on voitu toteuttaa eri etätulkkauspisteistä käsin poikkeustilan aikana. Kelan palveluku-

vauksessa mainitaan kuitenkin, että paritulkkaukset tulee toteuttaa ensisijaisesti yhdestä etä-

tulkkauspisteestä siten, että molemmat tulkit ovat toisen, ensin tilaukseen kiinnitetyn tulkin etä-

tulkkauspisteessä. Tällöin toisen tulkin matkakustannukset korvataan. Perustellusta syystä 

tulkki tai palveluntuottaja voi pyytää välitystä muuttamaan tilausta siten, että etätulkkaus teh-

dään jälkimmäisenä kiinnitetyn tulkin etätulkkauspisteestä, jos tulkit ovat sopineet keskenään 

etätulkkauspisteen vaihdosta. Tulkkauspaikka voidaan vaihtaa vain, jos muutos ei aiheuta lisä-

kuluja Kelalle.  (Kela 2020a, 83–84, 128.)  
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Jos tilaukseen ensin kiinnitetylle tulkille ei löydy tulkkiparia hänen etätulkkauspisteensä lä-

heltä, voidaan tilaukseen välittää pari myös kauempaa. Tällöin etätulkkaus voidaan toteuttaa 

siten, että tulkit ovat eri sijainneissa. Kela kuitenkin painottaa, että tulkkiparin tulee pyrkiä tu-

kemaan toisiaan mahdollisuuksien mukaan myös etäyhteyden kautta. Kela perustelee vaati-

muksen fyysisesti samassa paikassa tulkkaamisesta nimenomaan sillä, että parin tukeminen on 

silloin mahdollista. Tulkki voi luopua paritulkkauksena toteutettavasta etätulkkauksesta, jos 

tulkin etätulkkauspiste on oma koti, johon hän ei halua ottaa tulkkiparia. (Kela 2020a, 83–84.)  

 

3.6 Etätulkkaus eri tilanteissa 

Kelan (2020b, 3) tulkkauspalvelun etuusohjeen mukaan etätulkkaus soveltuu lyhytkestoisiin 

tulkkaustilanteisiin, joista esimerkkinä on mainittu puhelintulkkaus ja lyhyet asiointitilanteet. 

Kelan (2017) etätulkkauksesta tiedottavilla internet-sivuilla mainitaan, ettei etätulkkaus sovellu 

käytettäväksi esimerkiksi työpaikan palavereissa, kokouksissa tai kerhotilanteissa, ja vastaaviin 

ajallisesti pitkäkestoisiin tai sisällöltään vaativiin tilanteisiin kehotetaan tilaamaan lähitulkkaus. 

Huomionarvioista on, että COVID-19:n aiheuttaman poikkeustilan aikana työpaikkapalaverit 

ovat siirtyneet usein pidettäväksi etänä, jolloin on luontevaa tulkata ne myös etänä.    

    

Mattilan (2018, 63) selvitti tutkielmassaan myös, millaisissa tilanteissa etätulkkausta käytetään 

puhuttujen kielten tulkkauksen puolella Suomessa. Kyselyn tulosten mukaan etätulkkauksia to-

teutetaan eniten asioimistulkkaustilanteissa, minkä lisäksi myös oikeustulkkaustilanteita tulka-

taan etänä. Konferenssitulkkausta tuotettiin vähiten etätulkkauksena ennen COVID-pandemiaa. 

Pricen (2012) tutkimuksessa vertailtiin lähitulkkausta ja etätulkkausta sekä puhelimen että vi-

deon välityksellä. Tulosten mukaan tulkit kokivat, että etätulkkaus sopii tiedonvälitykselli-

sin tilanteisiin yhtä hyvin kuin lähitulkkaus. Kun taas on kyse tilanteista, joissa on mukana kou-

lutuksellisia tai psykologisia ulottuvuuksia, joista esimerkkinä ovat perhetapaamiset, vaativat 

lääketieteelliset toimenpiteet, hoitotilanteessa tapahtuva koulutus, sairaalan kotiuttamisohjeis-

tus, erilaiset terapiat ja sosiaalityö, tulkit ajattelivat lähitulkkauksen sopivan niihin paremmin. 

(Hansen 2020, 11.)   
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4 ETÄTULKKAUKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 
 

 

Etätulkkauksen haasteet voidaan jakaa neljään osatekijään: etävuorovaikutuksen haasteet, ti-

lanteenhallinta etätulkkauksessa, etätulkkauksen kuormittavuus ja stressi sekä tekniikan suju-

vuus etätulkkauksessa. Myös etätulkkauspäivystys ja etätulkkauksena toteutetut lyhyen vas-

teajan tulkkaukset aiheuttavat tulkille erityisiä haasteita. Etätulkkaus on kuitenkin ennen kaik-

kea mahdollisuus, ja se tarjoaa tulkin työhön monia hyötyjä ja voimauttavia tekijöitä.  

 

4.1 Etävuorovaikutuksen haasteet 

Etävuorovaikutuksen haasteet koskevat kaikkia osallistujia ja tekevät etätulkatusta tilaisuu-

desta vaativamman kaikille osapuolille. Microsoftin (2020) teettämän työelämätutkimuksen 

mukaan videokokouksissa koetaan yleisesti enemmän stressiä ja ylikuormittumista kuin 

muussa tietokoneella tehtävässä työssä. Väsymys alkaa noin 30–40 minuutin kohdalla, ja stressi 

alkaa kasvaa, kun kokous on kestänyt noin kaksi tuntia. Bailensonin (2021) mukaan stressin 

kasvamiseen vaikuttavat muun muassa sanattoman viestinnän puutteellisuuden aiheuttama 

kuormitus, lähietäisyydellä olevien katsekontaktien suuri määrä, kognitiivinen kuormitus ja 

fyysisen liikkuvuuden rajoittuneisuus.  

   

Etäkokouksissa kasvokuvat näkyvät yleensä suurina, ja katsekontaktit ovat suoria. Lähietäisyy-

dellä olevia katsekontakteja on paljon. Kun etäkokoukseen osallistutaan omalta koneelta kir-

joitusetäisyyden päästä, ruudulla näkyvät henkilöt tulevat osaksi intiimiä tilaa, joka on tarkoi-

tettu lähimpien ihmisten välille. Kun ruudulla näkyy useita suoria katsekontakteja kerrallaan ja 

pitkäaikaisesti, osallistujat pysyvät psykologisesti virittyneinä, vaikka olisivat vain kuuntelijan 

roolissa eivätkä puhujina. Videokokoukset vaativat osallistujilta myös enemmän kognitiivisia 

resursseja. Etänä ihmiset joutuvat näkemään paljon enemmän vaivaa sanattoman viestinnän 

tuottamisessa ja vastaanottamisessa, mikä lisää kognitiivista kuormaa. (Bailenson 2021.)  

  

Bailensonin (2021) mukaan myös teknologian aiheuttamat syyt, kuten kuvan ja äänen viive, 

vaativat osallistujilta enemmän keskittymistä vuorovaikutukseen. Lisäksi vuorottelu on haasta-

vampaa etänä, erityisesti silloin kun osallistujia on monta. Vuorovaikutuksen väheneminen 

näytön jakamisen aikana aiheuttaa osaltaan väsymystä. Videokokouksissa osallistujat puhuvat 

keskimäärin 15 % kovemmalla äänellä lähitilanteisiin verrattuna, sekä joutuvat huomioimaan 
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jatkuvasti, kuinka itse näkyvät videokuvassa. Kameran kuvakulma kattaa vain pienen alueen, 

ja siksi osallistujat joutuvat pysymään aloillaan pidempiä aikoja kuin lähitilanteissa, jolloin 

myös fyysinen aktiivisuus vähenee.  Puheen äänenvoimakkuus nousee, liikkuminen vähenee ja 

oman videokuvan katsomisesta johtuva itsearviointi lisääntyy, mitkä kaikki lisäävät osal-

taan etäkokouksen kuormittavuutta. (Bailenson 2021.)  

 

4.2 Tilanteenhallinta etätulkkauksessa 

Tilanteenhallinta etätulkkauksessa on tulkille vaativa tehtävä ja pitää sisällään monia samanai-

kaisia prosesseja. Fyysisen läsnäolon puute vaikuttaa sanattomaan viestintään ja voi aiheuttaa 

tulkille erillisyyden tunnetta etenkin, jos tulkki on ainoa, joka osallistuu tilanteeseen etänä. Kun 

tulkki on fyysisesti läsnä tilanteessa, hän voi tulkita puhujan eleitä, ilmeitä ja asentoja osana 

tulkkauksen kognitiivista prosessia. Tällöin on mahdollista yhdistää puhujan olemus puheen 

sävyihin, intonaatioon, painotukseen ja rytmiin. Etätulkkauksessa tulkki ei mahdollisesti näe 

lainkaan ympäristön vihjeitä, tai hän pystyy tulkitsemaan niitä vain osittain, mikä kuormittaa 

tulkin kognitiivista päättelyä. Jos tulkki ei näe puhujaa, hän joutuu osin arvailemaan puheen ja 

sanattoman viestinnän yhdessä muodostamia merkityksiä.  (Skinner, Napier & Braun 2018, 

20–21; Jokelainen 2011, 75–76.)  

   

Etäkokouksissa vuorottelun vaikeutuessa moni saattaa puhua yhtä aikaa. Useiden ihmisten 

osallistuminen, päällekkäin puhuminen sekä nopea vuoronvaihtorytmi puhujien välillä asettaa 

tulkin erilaisten tulkkausteknisten sekä sosiaalisten haasteiden eteen. Etäkommunikoinnissa on 

enemmän toistoa sekä päällekkäisyyttä, mikä osaltaan heikentää tulkkeen tarkkuutta. Toisaalta 

lähikontaktin puute aiheuttaa tulkille haasteen myös siinä, kuinka tilanteen hiljaisissa kohdissa 

toimitaan. Lähikontaktin puuttuessa asiakkaan kohtaaminen muuttuu toisenlaiseksi. Asiakas ei 

välttämättä kotiympäristössä keskity tulkkaustilanteeseen samalla intensiteetillä kuin lähitilan-

teessa ja saattaa esimerkiksi poistua kesken tulkkaustilanteen hakemaan jotain unohtunutta. 

Tulkki ei saa sillä aikaa häneen kontaktia, ja tilanne keskeytyy. Koska etätulkkauksessa tilan-

teenhallinta on haastavampaa, tulkkauksen onnistuminen vaatii tulkilta enemmän tilanteen 

koordinointia kuin lähitulkkaustilanteissa. Tulkin roolin muuttuminen koordinoivammaksi on 

myös eettinen kysymys, sillä se liittyy muun muassa siihen, millaista valtaa tulkki käyttää tulk-

kaustilanteessa. (Braun 2015, 6–8, 10–11; Jokelainen 2011, 74–75.) Tulkki joutuu tekemään 

esimerkiksi päätöksen siitä, ketä tulkata, kun monet yrittävät saada puheenvuoron yhtä aikaa. 
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4.3 Etätulkkauksen kuormittavuus ja stressi 

Etätulkkauksen kuormittavuus ja stressi tekevät etätulkkauksesta vaativaa fysiologisesti, kog-

nitiivisesti ja psyykkisesti. Etätulkkauksen on havaittu kuormittavan tulkkia kognitiivisesti 

enemmän kuin lähitulkkaus. Kun tulkeilla on suurempi kognitiivinen kuorma ja enemmän vai-

keuksia tulkkauksessa, he uupuvat nopeammin, mikä taas johtaa helpommin tulkkausvirhei-

siin.  Merkittävänä erona etätulkkauksen ja lähitukkauksen välillä on se, että etätulkkauk-

sessa tulkkeen laatu laskee jyrkemmin ja nopeammin kuin lähitulkkauksessa. Etätulkkauksessa 

tulkeilla on useammin leksikaalisen aktivoinnin ongelmia, ja monet ongelmat liittyvät toisiinsa. 

Esimerkiksi päällekkäin puhuminen johtaa poisjättöihin tulkkeessa. (Braun 2015, 6–8; Moser-

Mercer 2003.)  Moser-Mercer (2005) uskoo, että etätulkkaustilanteessa tulkki ei voi proses-

soida tietoa ja rakentaa kielellisiä edustuksia samoin kuin lähitulkkauksessa.  

   

Etätulkkauksella on todettu olevan yhteys suurempaan fysiologiseen stressiin. Etätulkkausti-

lanteen epävarmuustekijöiden on havaittu aiheuttavan stressiä, ja osa tulkeista kokee etätulk-

kauksen tekemisen aiheuttavan jopa ahdistuksen tunteita.  Huonosti sujuneiden etätulkkausti-

lanteiden on ajateltu vaikuttavan mahdollisesti tulkin asenteeseen etätulkkausta koh-

taan. (Braun 2015, 6, 13; Moser-Mercer 2003, 1; Tyer 2018, 72.) Brownin (2015, 14) mu-

kaan etätulkkaus vaatii tulkita enemmän voimavaroja, ja tulkki saattaa kärsiä helpommin paitsi 

tulkkauksen aikaisesta myös tulkkaustilanteen jälkeisestä uupumisesta. Tulisikin tutkia lisää 

fyysisen etäisyyden ja etäyhteyksien, eli ruudun, videokuvan ynnä muiden, vaikutuksia tiedon 

käsittelyyn, kommunikaatiokäyttäytymiseen ja kommunikaation dynamiikkaan (Brown 2015, 

14). Tulkilla voi olla myös suurempi kynnys ilmoittaa olevansa sairaana, koska etätulkkauk-

sessa muilla ei ole tartuntavaaraa (Tyer 2018, 72).  

  

Useissa etäohjelmissa on oletuksena osallistujan oman videokuvan näkyminen ruudulla. Oman 

peilikuvan katsominen lisää tutkimusten mukaan itsearviointia ja -kritiikkiä, joka voi aiheuttaa 

lisääntynyttä stressiä ja negatiivisia tunteita, ja se korostuu erityisesti naisilla. (Bailen-

son 2021.) Tulkkien on havaittu olevan useammin tyytymättömiä omaan suoritukseensa etä-

tulkkauksessa kuin lähitulkkauksessa, vaikka tulkkeen laadussa ei ole havaittu normaalia suu-

rempaa poikkeamaa (Braun 2015, 6–8).  
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Etätulkkauspäivystys ja lyhyellä vasteajalla tulevat tulkkaukset tuovat etätulkkaukseen omia 

haasteitaan. Jos tulkki toimii päivystävänä etätulkkina, hän saa päivän aikana tulkattavak-

seen joukon erilaisia asioita ja erilaisista sosiolingvistisistä taustoista tulevia asiakkaita, jotka 

käyttävät monenlaisia kielen rekisterejä. Tulkin täytyy siis päivän aikana käyttää monenlaisia 

sosiolingvistisiä strategioita, eri aihealueiden sanastoja ja hallita käytettävä tekniikka. Etätulk-

kauksessa tulkki tarvitsee vahvojen tulkkaustaitojen lisäksi hyvän yleistiedon, laajan sanaston 

molemmilla tulkattavilla kielillä, laajan tulkkausalan kokemuksen sekä vahvan kulttuurisen ja 

kielivariaatioiden tuntemuksen. Vaativuutta päivystysluonteisessa etätulkkauksessa lisää se, 

että tulkki ei ehdi valmistautua tulevaan tulkkaukseen.  (Skinner ym. 2018, 26.) Braun (2015, 

14) toteaa, että tulisi tutkia myös millaisia vaikutuksia etätulkkauksella on tilaajien odotuksiin. 

Tilaajanäkökulmasta on mielenkiintoista, tuleeko tulkkaus ‘teollistumaan’ vain napin painal-

luksen päähän.  

 

4.4 Tekniikan haasteet ja mahdollisuudet etätulkkauksessa 

Jo vuosikymmen sitten Jokelaisen (2011) tutkiessa etätulkkausta onnistuneeksi etätulkkausko-

kemukseksi määriteltiin tilanne, jossa tekniikka toimi hyvin. Yhteyksien sekä kuvan- ja äänen-

laadun täytyi olla kunnossa. Lisäksi laitteiden ja ohjelmistojen helppokäyttöisyys sekä yhteiset 

toimintatavat osapuolten välillä korostuivat. Jo tuolloin näyttöruutujen katsominen koettiin 

kuormittavana, ja etätulkkauksen tekoa pidettiin raskaana erityisesti pitkissä tulkkauksissa. (Jo-

kelainen 2011, 73, 79–80.) Edelleen etätulkkauksessa keskustellaan samankaltaisista haas-

teista, kuten kaksiulotteisesta ruudusta kolmiulotteisen kielen tulkkauksessa. Yli kymmenessä 

vuodessa tekniset mahdollisuudet ovat kehittyneet huomattavasti.   

  

Heinon (2020, 34–35) mukaan tekniikan haasteet etätulkkauksessa voidaan jakaa käyttäjien 

vähäiseen kokemukseen etätulkkauksesta ja siinä käytettävästä tekniikasta, laitteiden ja yhteyk-

sien toimintahäiriöihin sekä tekniikan ja tulkkausprosessin samanaikaisen hallinnan haasteisiin. 

Heino listaa tulkkien kokemia haasteita etätulkkauksessa. Erilaisten, eri ominaisuuksin varus-

teltujen etäohjelmistojen käytön oppiminen koettiin kuormittavaksi. Kuvakkeiden kiinnittämi-

nen ruutuun tulkkien ja asiakkaan jatkuvan näköyhteyden varmistamiseksi ei aina toiminut ti-

lanteissa, joissa oli useita osallistujia, näyttöä jaettiin ja tulkkaus tapahtui yhdellä laitteella, sa-

man ohjelman sisällä. Teknisiä haasteita ja samalla hankaluutta laadukkaan tulkkauksen toteut-

tamiseen aiheuttivat myös erilaiset vikatilanteet, kuten kameran ja mikrofonin toimintahäiriöt, 
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pätkivä ja rakeinen kuva tai yhteyden pätkiminen ja katkeileminen. Yhdeksi tekniseksi haas-

teeksi mainittiin myös pieni kuvaruutu.  

 

4.5 Etätulkkauksen hyödyt ja voimauttavat tekijät  

Etätulkkauksessa on monia hyötyjä ja voimauttavia tekijöitä. Etätulkkaus voi myötävaikuttaa 

tulkin työhyvinvointiin ja antaa voimavaroja. Osa kansainvälisistä tutkimuksista viittaa siihen, 

että etätulkkaus on mahdollistanut tulkille paremman keskittymisen itse tulkkaustehtävään, kun 

ympäristö ei vaikuta tulkin kuormitukseen. Toisaalta tiettyyn ympäristöön meneminen virittää 

tulkin mielentilan kyseisen alan tulkkausta varten ja valmistelee tulkkia käyttämään tilantee-

seen kuuluvaa kielen rekisteriä. Etätulkkauksissa tulkki tulkkaa esimerkiksi yliopiston luennot 

ja terveydenhuoltotilanteet samasta fyysisestä sijainnista, eikä fyysinen ympäristö tällöin tue 

tulkkia kielen rekisterin valinnassa. (Skinner ym. 2018, 20–21; De Meulder ym. 2021, 32.)   

  

Brunsonin (2018) tekemässä amerikkalaistutkimuksessa viittomakielen tulkit kertoivat useita 

motivoivia tekijöitä, joiden vuoksi he toimivat etätulkkeina: aikaa ja rahaa ei kulu matkustami-

seen, vaan tuloja on mahdollista ansaita useammalta tunnilta päivän aikana. Tulkit kokivat pää-

sevänsä kehittämään tulkkaustaitojaan eri asiayhteyksissä, erityisesti puheelle tulkkauk-

sessa. Etätulkkauksen ajateltiin laajentavan tulkin kokemusta ja siten kehittävän tulkin osaa-

mista ja ammattitaitoa. Tulkit kokivat saavansa olla anonyymeja tulkkausalan ammattilaisia, 

eivätkä kaikkien tuntema tulkki paikallisessa viittomakielisessä yhteisössä. (Brunson 2018, 46–

56; ks. myös De Meulder ym. 2021, 36.) Myös Skinner ym. (2018, 21) tekivät tutkimuksessaan 

saman havainnon: etätulkkauksessa tulkki sai mahdollisuuden työskennellä tuntemattomien 

asiakkaiden kanssa, eikä tulkin läheisyys kuurojen yhteisöön ollut tulkkauksen taustalla, kuten 

paikallisessa lähitulkkauksessa. 
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5 TUTKIMUS ETÄTULKKAUKSEN KÄYTÄNTEISTÄ  

 

 

Viittomakielen etätulkkauksen oppaan taustalle toteutettiin kaksivaiheinen, kvalitatiivinen tut-

kimus. Ensimmäinen osa tutkimuksesta oli puolistrukturoitu kyselytutkimus. Kysely (liite 1) 

sisälsi kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen sekä avoimia kysymyksiä, minkä lisäksi 

kyselyssä kartoitettiin tulkkien ajatuksia ja tunteita asteikkoihin perustuvilla kysymyksillä. Ky-

selytutkimuksella pyrittiin laadulliseen tiedonkeruuseen. Myös tutkimuksen toinen osa, yhteis-

toiminnallinen verkkokeskustelu, oli kvalitatiivinen, ja sen tavoitteena oli osallistaa viittoma-

kielen tulkkeja kehittämään etätulkkauksen käytänteitä yhteistoiminnallisesti.  Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohtana on todellisuuden kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltai-

sesti, ja se sopii erityisesti sellaisten ilmiöiden tutkimiseen, joista on vasta vähän tietoa (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 138, 161, 164).  

 

Työelämän kehityshaasteet ovat muotoutuneet globalisaation ja esimerkiksi tieto- ja viestintä-

teknologian nopean kehityksen myötä aiempaa monimutkaisemmiksi, ja tästä syystä sopivien 

ratkaisujen löytäminen vaatii aiempaa enemmän asiantuntijatiedon ja käytännön tason toimijoi-

den tietotaidon välistä vuorovaikutusta. Osallistavan kehittämisen ideana on mahdollistaa käy-

tännön toimijoiden ja asiantuntijatiedon välinen vuorovaikutus, jonka kautta uusi tieto ja osaa-

minen rakentuvat.  (Alasoini 2006, 38–39, 41.) Viittomakielen etätulkkauksen nopeassa käyt-

töönotossa on kyse uudesta, monimuotoisesta kehityshaasteesta, ja siksi yhteisöllisen, osallis-

tavan kehittämisen menetelmä valikoitui yhdeksi tutkimuksen toteutustavaksi.  

 

Kehittämisprojekteilla voidaan saada aikaan ensimmäisen ja toisen asteen tuloksia. Ensimmäi-

sen asteen tulokset ovat paikallisia parannuksia, esimerkiksi työn tuottavuudessa, palvelun laa-

dussa, asiakaspalvelussa, johtamisessa tai työntekijöiden tiedonsaanti- ja vaikutusmahdolli-

suuksissa. Toisen asteen tulokset taas ovat laajemmin sovellettavia malleja, menetelmiä tai hy-

viä käytänteitä, jotka hyödyttävät laajempaa joukkoa. Käytänteitä voidaan levittää konsultoin-

nin, koulutuksen, seminaarien, julkaisujen ja tietopankkien kautta. (Alasoini 2006 42, 45.) Tä-

män tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena on toisen asteen tulosten toteutuminen, eli etä-

tulkkauksen hyvien käytänteiden leviäminen koko alan käyttöön viittomakielen etätulkkauksen 

oppaan kautta. 
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5.1 Kyselytutkimus viittomakielen tulkeille 

Ensimmäisen vaiheen tutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä. Webropol-kyselyn linkki jaet-

tiin Kieliasiantuntijoiden tammikuun 2021 Jäsenviestissä, joka toimitetaan kuukausittain säh-

köpostitse jäsenistölle. Lisäksi kysely jaettiin esimerkiksi viittomakielen tulkkien ja Huma-

kin tulkkialumnien Facebook-ryhmiin sekä sähköpostitse tulkeille ja palveluntuottajille. Kyse-

lylomake testautettiin ennen kyselyn julkaisua kahdella viittomakielen tulkilla, ja siten varmis-

tettiin kyselylomakkeen yksiselitteisyys ja selkeys. Lomakkeen toimivuus testattiin sekä tieto-

koneella että mobiililaitteilla vastattaessa. Kysely oli auki kaksi viikkoa aikavälillä 25.1.-

7.2.2021. Muistutusviestejä kyselystä lähetettiin toisen viikon alussa ja viimeisenä vastauspäi-

vänä. Kyselyyn saatiin 64 vastausta. Facebookin viittomakielen tulkkien ryhmässä on 649 tulk-

kikoulutuksen saanutta tulkkia (7.7.2021). Vuonna 2019 alalla on työskennellyt kuulovammais-

ten asiakkaiden tulkkina 574 viittomakielen tulkkia (Rainò & Vik 2020, 36). Kyselyyn vastasi 

siten noin 10 % alalla toimivista viittomakielen tulkeista.  

  

Kyselyssä oli yhteensä 56 kysymystä ja sen vastausajaksi oli arvioitu noin 30 minuuttia. Kysely 

sisälsi strukturoituja kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat kirjoittaa va-

paammin omia ajatuksiaan. Kyselyn kautta saatiin kerättyä tietoa COVID-19:n aiheuttaman 

poikkeustilan aikana toteutetusta etätulkkauksesta. Taustakysymysten, kuten valmistumisvuo-

den, koulutustaustan ja työkokemuksen, lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaajat tekivät etätulk-

kausta koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana sekä missä, mistä sijainneista, millä tavoin ja 

minkälaisin varustein vastaajat olivat etätulkkausta tehneet. Lisäksi kyselyssä selvitettiin vas-

taajien ajatuksia ja tunteita etätulkkausta kohtaan sekä kysyttiin, mitkä asiat vastaajat kokivat 

etätulkkauksessa haastaviksi ja mitkä asiat taas etätulkkauksen stressaavuutta vähentäviksi.    

   

Kysymyksiä esitettiin myös etätulkkaukseen valmistautumisesta ja parityöskentelystä. Vastaa-

jia pyydettiin arvioimaan etätulkkauksen vaativuutta ja vastaamaan kysymyksiin etätulkkauk-

sen palkkauksesta ja palkkioista sekä etätulkkauspäivystyksestä. Vastaajilta kysyttiin myös etä-

tulkkaukseen ja lähitulkkaukseen soveltuvista tilanteista sekä puhelintulkkauksen toteuttami-

sesta etätulkattuna. Lopuksi vastaajilta pyydettiin kehittämisehdotuksia etätulkkauspalvelun 

järjestämiseen: heiltä kysyttiin millaista yhteistyötä ja joustoa tulkit toivovat Kelalta ja työnan-

tajalta, sekä millaista yhteistyötä ja joustoa tulkit itse ovat valmiita tekemään etätulkkauksen 

toteutuksessa.   
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5.2 Yhteisöllinen verkkokeskustelu 

Kyselytutkimuksen jälkeen, tutkimuksen toisessa vaiheessa, järjestettiin yhteisöllinen verkko-

keskustelu suljetulla Blogspot-alustalla ja Padlet-ryhmätyötilassa. Verkkokeskustelun tavoit-

teena oli koota tietoa etätulkkauksen käytänteistä ja toimintamalleista yhteisöllisen kehittämi-

sen menetelmällä, jossa tietoperustan ja toimijoiden asiantuntijuuden kautta rakennettiin uutta 

tietoa. Tällä menetelmällä oli mahdollista syventää kyselyn tuloksista saatua tietoa ja muokata 

sitä yhteisöllisesti käytännön neuvoiksi. Kutsu verkkokeskusteluun toimitettiin yhteensä 19:lle 

halukkuutensa verkkokeskusteluun osallistumiseen ja yhteystietonsa ilmoittaneelle tulkille, ja 

siihen vastasi 12 kutsun saaneista.  Verkkokeskustelu järjestettiin keväällä 2021 vaihtuneen Ke-

lan vammaisten tulkkauspalvelun hankintakauden alussa 6.4.-2.5.2021, jolloin uuden hankin-

takauden reunaehtojen vaikutukset etätulkkauksen toteuttamiseen olivat tiedossa, ja tulkit oli-

vat ehtineet saada niistä jo hieman kokemusta.   

  

Verkkokeskustelun jokaiselle viikolle nostettiin yhdestä kolmeen keskustelunaloitusta eri tee-

moista. Jokaiseen teemaan koottiin alustus tutkimuksellisen kehittämistyön tietoperustasta 

ja kyselyn tuloksista, minkä avulla pyrittiin lisäämään osallistujien keskusteluaktiivisuutta. En-

simmäisellä viikolla verkkokeskustelun aiheena olivat etätulkkausympäristö, etätulkkaukseen 

valmistautuminen ja etätulkkaukseen soveltuvat tilanteet. Toisella viikolla keskusteltiin teknii-

kan haasteista ja mahdollisuuksista, tilanteenhallintataidoista, stressistä ja selviytymiskeinoista 

sekä etätulkkauksen hyödyistä ja voimauttavista tekijöistä. Kolmannella viikolla aiheita olivat 

paritulkkaus etätulkkauksessa ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. Viimeisellä viikolla paneu-

duttiin palkkaukseen etätulkkauksessa. Kussakin verkkokeskustelun teemassa keskustelijoille 

annettiin tehtävä ja kerrottiin, millaista aineistoa tai millaisia ohjeistuksia yhteisöllisesti halut-

tiin kehittää (liite 2).  

  

Verkkokeskusteluun sai osallistua itselleen sopivina hetkinä. Uudet keskustelunaiheet julkais-

tiin aina viikon aluksi, ja niitä oli mahdollista kommentoida koko verkkokeskustelun 

ajan. Verkkokeskusteluun kirjoitettiin yhteensä 51 kommenttia, joista 18 kommenttia Blogs-

pot-alustalle ja 33 kommenttia Padletiin. Padletissa kerättiin tietoa etätulkkauspisteen rakenta-

misesta. Verkkokeskusteluun osallistuminen oli mahdollista anonyymisti molemmilla alus-

toilla, mutta kaikki osallistujat kirjoittivat Blogspot-alustalla omilla nimillään. Padletiin osal-

listujat kirjoittivat nimettöminä. Aineisto käsiteltiin kauttaaltaan anonyymisti.   
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5.3 Aineiston analyysi ja tutkimusprosessi 

Laadullisissa tutkimuksissa, joissa aineistoa kerätään monessa vaiheessa eri menetelmin, ai-

neiston analyysia tehdään pitkin tutkimusprosessia. Aineiston analyysitavat voidaan jakaa kar-

keasti tilastolliseen ja laadulliseen analyysiin. Teemoittelu on yksi laadullisen aineiston taval-

lisimpia analyysimenetelmiä. (Hirsjärvi ym. 2009, 223–224.) Koska tutkimus oli kaksivaihei-

nen, tuloksia analysoitiin ja teemoittelua tarkennettiin useassa vaiheessa. Ensimmäinen tee-

moittelu tehtiin kyselytutkimuksen kyselylomakkeen (liite 1) laatimista varten. Tuolloin tieto-

perustasta poimittiin teemoja, joiden mukaan kysymykset jaoteltiin. Tietoperustan pohjalta laa-

ditun teemoittelun lisäksi kyselylomakkeen laatimista ohjasivat työelämässä kertyneet koke-

mukset etätulkkauksesta sekä havainnot eri keskustelufoorumeilta (ks. liite 1).    

  

Kyselytutkimuksen aineistoa analysoitiin pääasiassa laadullisesti. Määrällistä analyysia tehtiin, 

kun oli merkityksellistä tarkastella vastausten prosentuaalista jakautumista annettujen vaihto-

ehtojen välillä, esimerkiksi etätulkkausten määrän kehitystä COVID-19-pandemian ai-

kana.  Kyselytutkimuksen tulokset käsiteltiin verkkokeskustelun laatimisen vaiheessa, jol-

loin aineisto teemoiteltiin uudestaan vastausten perusteella: kyselytutkimuksen teemat tarken-

tuivat, ja ne järjesteltiin etätulkkauksen prosessia muistuttavaan järjestykseen alkaen tietotur-

vasta sekä etätulkkauspisteen rakentumisesta ja päättyen toimijoiden väliseen yhteistyö-

hön sekä palkkaukseen ja palkkioihin (vrt. liitteet 1 ja 2). Nämä teemat poimittiin verkkokes-

kustelun teemoiksi ja teemojen sisältöjä kehitettiin edelleen yhteisöllisessä verkkokeskuste-

lussa. Verkkokeskustelu yhteisöllisenä kehittämisen muotona oli analysoitavan aineiston ko-

koamisen kannalta tietojen täydentämisen vaihe (ks. Hirsjärvi ym. 2009, 222).  

 

Verkkokeskustelun tulokset analysoitiin laadullisesti oppaan kokoamisen yhteydessä. Samalla 

palattiin uudestaan myös kyselytutkimuksen tuloksiin ja tietoperustaan. Verkkokeskuste-

lun kommentit analysoitiin yhtä aikaa oppaan kirjoittamisen kanssa ja niitä verrattiin kyselytut-

kimuksessa saatuihin tuloksiin. Verkkokeskustelun aineisto jaettiin tarkempiin asiakokonai-

suuksiin kunkin aiheen sisällä, ja verkkokeskustelun aineistosta sekä kyselytutkimuksen tulok-

sista yhdessä koostettiin varsinaisia neuvoja itse oppaaseen. Kun aineisto oli analysoitu, ja tut-

kimus sekä sen tulokset ja tuotokset olivat valmiina, tutkimusaineisto hävitettiin tutkimuksen 

hyvän eettisen toimintatavan mukaan (ks. Hirsjärvi ym. 2009). Aineistoja käsiteltiin anonyy-

misti molemmissa tutkimusvaiheissa.   
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Oppaan ensimmäinen versio lähetettiin kuukauden kestävälle kommenttikierrokselle (1.7.–

1.8.2021) verkkokeskustelun osallistujille, muutamalle etätulkkausta paljon käyttävälle asiak-

kaalle, muutamalle palveluntuottajalle, työn tilaajalle sekä työn ohjaajille. Palaute kerättiin 

kommenttikierroksella siten, että opas jaettiin kommentoijille pilvipalvelun kautta ja tiedos-

toon annettiin käyttöoikeudet kommentointia varten. Kommentoijat pystyivät näkemään tois-

tensa kommentit anonyymeina, vierailevina osallistujina.  Kommenttikierroksella saatiin yh-

teensä 145 kommenttia. Kommenttikierroksella kommentoitiin muun muassa käytettyä termis-

töä ja sen yhtenäisyyttä, tehtiin tarkennuksia teknisiin ohjeistuksiin sekä annettiin lisää ideoita 

eri käytänteisiin. Kommenttikierroksen jälkeen teema ’yhteistyö eri toimijoiden välillä’ muu-

tettiin oppaaseen kehittämisehdotuksiksi tulkkauspalvelun järjestämisestä.   Koko analyysivai-

heen ajan fokuksena aineiston käsittelyssä oli etätulkkauksen oppaan laatiminen. Oppaan tee-

mat tarkentuivat lopulliseen muotoonsa kommenttikierroksen jälkeen. Yhdistämällä tietope-

rusta, kokemukset etätulkkauksesta, kyselytutkimuksen tulokset ja verkkokeskustelun tulok-

set sekä kommenttikierroksen kommentit saatiin aikaan opas viittomakielen etätulkkauk-

seen. Kuviossa 1 on kuvattu opinnäytetyön tekemisen prosessia.  

 

 

Kuvio 1: Kaavakuva tutkimusprosessista tutkimusvaiheiden, oppaan kehittämisen ja tutkimuk-

sellisen kehittämistyön raportoinnin aikana.   
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Kirjallisuudessa esitetyllä tietoperustalla ja kerätyllä tutkimustiedolla voidaan tuoda alan kes-

kusteluun uusia näkökulmia ja osoittaa uusia mahdollisia toimintamalleja tai perusteluja hyvien 

käytänteiden säilyttämiseen. Etätulkkauksen lisääntyminen on käänteentekevä vaihe tulkkauk-

sen lähihistoriassa. Opas viittomakielen etätulkkaukseen on aikansa tuote, sillä tekniikka ja alan 

käytänteet kehittyvät todennäköisesti vauhdilla. Oppaan julkaisumuotoa ja -paikkaa valittaessa 

pohdittiin eri vaihtoehtoja niiden muokattavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Vaihto-

ehtoina oppaan julkaisemiselle olivat pdf-muotoinen julkaisu, verkkosivu tai LibGuides-jul-

kaisu, joista jälkimmäisiä on mahdollista muokata myöhemmin. Lopulta päädyttiin pdf-muo-

toiseen julkaisuun, koska opas kuvaa tätä aikaa ja etätulkkauksen murrosta, eikä oppaan päivit-

tämiseen ole käytettävissä resursseja. Tämän työn liitteenä (3) oleva opas on käsikirjoitus Kie-

liasiantuntijat ry:n kautta julkaistavaan oppaaseen. Opas julkaistaan Kieliasiantuntijat ry:n si-

vujen kautta, jotta opas tavoittaisi mahdollisimman monet etätulkkauksen alalla toimivat tahot 

yhdenvertaisesti ja saavutettavasti.  

 



31 
 

 

6 TUTKIMUSTULOKSET JA ETÄTULKKAUKSEN OPPAAN 

RAKENTUMINEN 

 

 

Tutkimuksellisen kehittämistyön tulokset koostuvat tätä työtä varten toteutetusta kaksiosai-

sesta tutkimuksesta, jonka pohjalla on suomalaisesta ja ulkomaisesta tutkimuksesta koottu tie-

toperusta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa järjestettyyn kyselytutkimukseen (25.1.–

7.2.2021) vastasi 64 viittomakielen tulkkia. Kyselytutkimuksen viimeisessä osassa kysyttiin 

vastaajan halukkuutta osallistua tutkimuksen seuraavaan vaiheeseen, verkkokeskusteluun. 

Verkkokeskusteluun lähetettiin kutsu 19 halukkaalle osallistujalle. Heistä 12 vastasi kutsuun. 

Verkkokeskusteluun kirjoitettiin (6.4.–2.5.2021) 51 kommenttia, joista 18 Blogspot-alustalle ja 

33 Padletiin.  Suurin osa Blogspot-alustalle kirjoitetuista kommenteista oli pitkiä vastauksia, ja 

vastauksista saatiin runsaasti laadullista aineistoa. Tässä luvussa esitellään kaksivaiheisen tut-

kimuksen tulokset ja viittomakielen etätulkkauksen oppaan rakentuminen tietoperustan ja tu-

losten pohjalta.  

  

Kyselytutkimukseen osallistuvista 64 tulkista 86 % oli koulutukseltaan AMK-tasoisia tulkkeja, 

7 % opistotason ja 6 % ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita tulkkeja. Vastauksia tuli 

jokaiselta välitysalueelta: Uusimaa, Läntinen, Itäinen, Keskinen, Pohjanmaa ja Pohjoinen. Yli 

puolet vastaajista työskenteli pääasiassa Uudellamaalla, ja alle 5 % vastaajista työskenteli poh-

joisessa. Vastaajista suurin osa oli tuntipalkkaisia työntekijöitä (64 %), mutta vastaajissa oli 

tasaisesti myös yrittäjiä (20 %) sekä kuukausipalkkaisia työntekijöitä (22 %). Osa vastaajista 

toimii useammassa roolissa. Kuviossa 2 on eritelty vastaajien kokemusvuodet tulkkina. Vas-

taajat olivat valmistuneet tulkeiksi välillä 1989–2021. Suurin osa vastanneista oli työskennellyt 

tulkkina 7–20 vuotta tai yli.  
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Kuvio 2: Kyselyyn vastanneiden tulkkien kokemusvuodet tulkkina.   

  

Vastaajista yli 67 % ei ollut tehnyt lainkaan etätulkkausta ennen maaliskuuta 2020, ja vain reilu 

6 % ilmoitti tehneensä sitä säännöllisesti, loput 26 % vain yksittäisiä kertoja. Etätulkkaus on 

siis ollut tuttu työskentelymuoto vain pienelle murto-osalle tulkeista, joten lähes kaikki tulkit 

ovat aloittaneet uuden työskentelymuodon samanaikaisesti. Etätulkkausten määrä mukailee 

COVID-19-pandemian rajoituksia ja tartuntamäärien nousua ja laskua (ks. Valtioneuvosto 

2021). Poikkeustilan alkuvaiheessa maaliskuusta toukokuuhun vuonna 2020 lähes 44 % vas-

taajista ilmoitti tehneensä etätulkkauksia useana päivänä viikossa. Kesän 2020 aikana rajoitus-

ten höllennyttyä vastaava luku putoaa alle 16 prosenttiin. COVID-19-tartuntamäärien nous-

tessa jälleen syksyllä syyskuusta joulukuuhun yli 45 % vastaajista teki etätulkkauksia useana 

päivänä viikossa, ja alkuvuodesta 2021 lähes 47 % ilmoitti tehneensä etätulkkauksia useana 

päivänä viikossa. Vastaajien joukossa etätulkkausta on siis tehty runsaasti, ja vastaajat ovat 

ehtineet siten hankkia monenlaista kokemusta etätulkkauksesta.   

 

6.1 Etätulkkausympäristö 

Etätulkkausta tarjoavien palveluntuottajien on noudatettava Kelan (2020a, 23–24; Kela 2020c) 

asettamia etätulkkauksen tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia sekä tilojen, että laitteistojen ja 
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käytettävien etätulkkaussovellusten osalta. Tulkkausympäristössä ei saa olla häiriötä, valais-

tuksen pitää olla hyvä ja tulkin taustan rauhallinen. Palveluntuottajan täytyy pystyä tarjoamaan 

tulkeille riittävä määrä etätulkkaustiloja, jotta myös yhtäaikaiset etätulkkaukset on mahdollista 

toteuttaa. Etätulkkauksessa käytettävien laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien tulee soveltua etä-

tulkkaukseen. (Kela 2020a, 23–24.)  

  

Kyselytutkimuksen tulosten mukaan 73 % vastaajista kertoi, että on tulkannut COVID-19-pan-

demian aikana pääasiallisesti kotoa käsin. Tulkit kertoivat tehneensä tulkkauksia kodin ja toi-

miston lisäksi myös tulkkiparin luona (23 %) ja muualla (16 %), kuten mökillä, autossa ja ho-

tellissa. Vastauksista voi tulkita, että etätulkkauspiste ei ole vain kerran perustettava piste, vaan 

saattaa tulla tarve perustaa myös väliaikaisia tulkkauspisteitä esimerkiksi mökille. Myös koti 

ympäristönä saattaa olla sellainen, ettei sinne voi perustaa vakituista etätulkkauspistettä, vaan 

se pitää perustaa aina tilanteen mukaan uudestaan. Keväällä 2021 alkaneella hankintakaudella 

vastaajista suurempi osa ilmoitti pääasialliseksi etätulkkauspisteekseen kodin (48 %). Vastaa-

jista 43 % ilmoitti pääasialliseksi etätulkkauspisteekseen toimiston. Kyselyn vastausten perus-

teella toimistoille on pystytty pääosin rakentamaan hyvä etätulkkausympäristö. Monelle vas-

taajalle välimatka toimistolle on kuitenkin pitkä, jolloin on taloudellisempaa tehdä etätulk-

kausta kotona.  

  

Vastaajilta kysyttiin etätulkkauksen järjestämisestä kotona ja toimistolla (ks. taulukko 1 ja tau-

lukko 2). Vastaajista 55 % ilmoitti, että heillä on kotona erillinen tila tai huone etätulkkausta 

varten. Myös tämä kertoo siitä, että etätulkkaustila perustetaan usein tilanteen mukaan. Neljän-

nes vastaajista ei osannut sanoa, onko hänen käyttämänsä etätulkkaustila tietoturvallinen. Vas-

taajista 66 % vastasi etätulkkaustilansa olevan tietoturvallinen. Yli 80 %:lla vastaajista on rau-

hallinen tausta ja 68 %:lla riittävä valaistus. Vastaajista 30 % ilmoitti, ettei pysty tekemään 

etätulkkausta ergonomisesti, ja 63 % vastaajista totesi, ettei paritulkkausta ole helppo järjestää 

vastaajan kotona.   

 

Taulukko 1: Kyselyn tilasto: etätulkkaustilat ja etätulkkauksen järjestäminen kotona.  

  Kyllä Ei En osaa sanoa 

Minulla on erillinen huone tai tila etätulk-

kausta varten  

55,55 % 42,86 % 1,59 % 

Etätulkkaustilani on tietoturvallinen  66,67 % 7,93 % 25,4 % 
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Etätulkkaustilassani on rauhallinen tausta  80,95 % 12,7 % 6,35 % 

Etätulkkaustilassani on riittävä valaistus  68,25 % 19,05 % 12,7 % 

Pystyn tekemään etätulkkausta ergonomi-

sesti  

57,14 % 30,16 % 12,7 % 

Paritulkkaus on helppo järjestää minun ko-

tonani  

22,22 % 63,49 % 14,29 % 

Minulla on käytettävissäni riittävän nopea 

ja vakaa nettiyhteys  

73,02 % 14,28 % 12,7 % 

 

 

Taulukko 2: Kyselyn tilasto: etätulkkaustilat ja etätulkkauksen järjestäminen toimistolla.  

  Kyllä Ei En osaa sanoa 

Minulla on erillinen huone tai tila etätulk-

kausta varten  

78,72 % 6,38 % 14,9 % 

Etätulkkaustilani on tietoturvallinen  75,56 % 2,22 % 22,22 % 

Etätulkkaustilassani on rauhallinen tausta  82,22 % 8,89 % 8,89 % 

Etätulkkaustilassani on riittävä valaistus  75,55 % 8,89 % 15,56 % 

Pystyn tekemään etätulkkausta ergonomi-

sesti  

80 % 4,44 % 15,56 % 

Paritulkkaus on helppo järjestää toimis-

tolla  

82,22 % 2,22 % 15,56 % 

Minulla on käytettävissäni riittävän nopea 

ja vapaa nettiyhteys  

86,67 % 0 % 13,33 % 

  

Yhteisöllisessä verkkokeskustelussa osallistujat kokosivat Padletin virtuaaliselle seinälle oh-

jeita etätulkkauspisteen perustamista varten. Saadut vastaukset ja ohjeet koottiin etätulkkauk-

sen oppaaseen (ks. liite 3, luku 2.2). Padletissa oli yhdeksän osa-aluetta, joita osallistujien pyy-

dettiin täyttämään. Etätulkkaustilan osalta vastaajien kommenteissa korostuivat tilan riittävyys 

hyviin työskentelyasentoihin sekä riittävä tila tasoilla laitteiden asettelua varten. Etätulkkaus-

pisteen paikan valinta koettiin merkittäväksi myös ergonomian näkökulmasta. Tulkilla tulee 

olla riittävästi tilaa tulkata istuen tai seisten. Etätulkkauslaitteiden osalta mainittiin muun mu-

assa riittävä suorituskyky, riittävä laitteiden määrä myös varalaitteiden näkökulmasta sekä ajan-

tasaiset päivitykset.   
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Tietoliikenneyhteyksien osalta verkkokeskustelussa mainittiin, että on hyvä olla myös varayh-

teys. Taustan on tärkeä olla yksivärinen ilman heijastuksia tai vastavaloa. Valaistus vaikuttaa 

kameraan ja kuvanlaatuun. Kamera saattaa reagoida esimerkiksi päivänvalon muutoksiin ja hä-

märä sumentaa kuvan laatua. Tietoturvassa tärkeää oli laitteiston tietoturvapäivitykset, muis-

tiinpanojen ja chat-viestien tuhoaminen ja sen varmistaminen, etteivät ulkopuoliset kuule tai 

näe tulkkausta. Paritulkkauksen osalta vastaajat kommentoivat muun muassa, että on tär-

keää olla yhteydessä pariin ennen tulkkausta ja sopia esimerkiksi yhteydenpitokanavista ja 

työnjaosta. Tulkkien välillä on hyvä olla myös erillinen yhteys tulkkauksen aikana.   

 

6.2 Etätulkkaukseen valmistautuminen 

Etätulkkaukseen tulee valmistautua sekä teknisesti että sisällöllisesti. Jokelaisen (2011, 74) tut-

kimuksen mukaan tulkki saa usein etätulkkaustilanteesta vajavaiset tiedot. Etukäteisvalmistau-

tuminen on haastavaa erityisesti silloin, jos tulkkaustilaus tulee niin lyhyellä varoitusajalla, ettei 

tulkki ehdi valmistautua riittävästi, jos ollenkaan. Esimerkiksi etäpuhelintulkkauksessa tulkille 

merkityksellinen tieto on se, minne puhelua ollaan soittamassa. Jos tulkki ei saa tulkkauksesta 

etukäteismateriaalia, eikä hänellä ole mahdollisuutta nähdä mitä tilanteessa tapahtuu, tulkkaus 

voi jäädä vajaaksi tai jopa vääristää merkityksiä. 

    

Kyselytutkimuksen sekä yhteisöllisen verkkokeskustelun tuloksista voi havaita, että etätulk-

kaukseen ja lähitulkkaukseen valmistautuminen pitävät sisällään osin eri asioita. Valmistautu-

miseen kuuluvat osa-alueet ovat samoja, mutta tulkkauksen muuttuminen etätulkkaukseksi 

muuttaa myös valmistautumista. Oikean osoitteen löytämisen ja paikalle menemisen sijaan tul-

kin tulee valmistella laitteisto, varmistaa yhteyksien toimivuus, pyytää ja avata näkymään mah-

dollinen etukäteen saatu materiaali, järjestää linkit sekä tulkattavaan tilaisuuteen että tulkkauk-

sen toteuttamiseen ja sopia etukäteen asiakkaan kanssa yhteistyökäytänteistä sekä mahdollisen 

parin kanssa paritulkkauskäytänteistä. Etätulkkauksena tuotetun paritulkkauksen käytänteet 

ovat vasta muotoutumassa, ja käytänteiden luomiseksi tarvitaan yhteistä keskustelua ja toimin-

tatapojen suunnittelua ennen tulkkausta.     

  

Etätulkkaukseen valmistautumiseen kuluu kyselyn vastausten perusteella yleensä aikaa 5–20 

minuuttia  (75 %), yleisimmin 10–15 minuuttia (30 %) (ks. kuvio 3). Vastaajista valtaosa (77 



36 
 

 

%) toivoi, että etäyhteydet avataan keskimäärin 10–15 minuuttia ennen tulkkauksen alkua. 

Avoimissa vastauksissa näkyi, että toistuvissa tai tutuissa tilanteissa ja tuttujen asiakkaiden 

kanssa yhteyksien luomiseen ja testaamiseen menee usein vain vähän aikaa.   

  

 
Kuvio 3: Aika, jonka tulkit käyttävät kyselytutkimuksen mukaan keskimäärin etätulkkaukseen 

valmistautumiseen.  

  

Kyselytutkimuksessa pyydettiin kommentoimaan avoimella kysymyksellä etätulkkaukseen 

valmistautumista. Vastauksista tuli esiin toive yhteisistä toimintavavoista ja niiden luomisesta 

etätulkkaukseen valmistauduttaessa. Kyselytutkimuksen vastauksista teemoiteltiin ja koottiin 

alustava lista valmistautumiseen liittyvistä toimista. Lista annettiin yhteisöllisen verkkokeskus-

telun osallistujien kommentoitavaksi ja näistä tuloksista yhdessä rakennettiin etätulkkauksen 

oppaaseen etätulkkaukseen valmistautumisen tarkistuslista (ks. liite 3, luku 3.2). Kyselytutki-

muksen perusteella verkkokeskusteluun koottiin seuraavanlaiset alustavat ohjeet:   

  

Tulkkausympäristön rakentaminen ja ennakkovalmistelut:  

• Rakenna hyvä ja tietoturvallinen työtila eli tulkkauspiste.  

• Tarkista, että valaistus on sopiva.  

• Etsi tai tee itsellesi hyvä tausta tulkkaukselle: sopiva seinä (taulut pois), kangas 

tai green screen.  
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• Tee ergonominen työskentely-ympäristö, etsi hyvät tuolit itsellesi ja mahdolliselle tulk-

kiparille.  

• Lataa laitteet etukäteen ja varaa vierelle latauspiuhat, varavirtalähde ja muut tarvittavat 

laitteet.  

• Lataa tarvittavat sovellukset laitteillesi tai päivitä ne.  

• Varaa kynä ja paperia.  

• Avaa ja testaa yhteydet asiakkaan kanssa riittävän ajoissa.  

• Laita etäohjelman asetukset kuntoon, esimerkiksi tulkkiparin ja asiakkaan kiinnitys 

(pin-toiminto) ja näkymien hallinta.  

  

Yhteistyö asiakkaan kanssa:  

• Sovi, mitä sovellusta tai mitä sovelluksia etätulkkauksessa käytetään.  

• Sovi, tulkataanko yhdellä laitteella samassa sovelluksessa kuin muut osallistujat vai 

kahdella laitteella, jolloin tulkilla (+tulkkiparilla) ja asiakkaalla on oma erillinen yh-

teys.  

• Kuka luo etäyhteyslinkin ja lähettää sen, ja mihin linkki lähetetään.  

• Sovi etukäteen, mitä tehdään, jos yhteys katkeaa.  

• Pyydä asiakasta selittämään etukäteen, millaiseen asiaan etätulkkaus liittyy, keitä tilan-

teessa on mukana ja vastaavia asioita tulkkauksen sujuvoittamiseksi.  

  

Yhteistyö tulkkiparin kanssa:  

• Sovi yhteistyötavoista tulkkiparin kanssa, esimerkiksi vuorojen vaihdosta.  

• Sovi varayhteydestä tai varasuunnitelmista, jos yhteys katkeaa.  

  

Yhteistyö tai yhteydenpito muiden tahojen kanssa:  

• Pyydä linkki tarvittaessa etäkokouksen järjestäjältä.  

• Pyydä tarvittaessa host-oikeudet tai muut vastaavat oikeudet kokouksen järjestäjältä.  

  

Yhteisöllisessä verkkokeskustelussa osallistujia pyydettiin kommentoimaan, onko koottujen 

ohjeiden lisäksi vielä jotain muuta huomioitavaa etätulkkaukseen valmistautumisesta. Osallis-

tujilta kysyttiin myös, mikäli tulkkauspiste perustetaan kotiin tai johonkin väliaikaiseen paik-

kaan, kuten mökille, mitä muuta pitäisi vielä ottaa huomioon. Osallistujien haluttiin kokoavan 
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yhteen, mitä toimia on tarpeen tehdä etätulkkaustilauksen vastaanottamisen ja toteutuksen vä-

lillä sekä mitä asioita pitää muistaa sopia ja kenen kanssa.   

  

Verkkokeskustelussa vastaajat nostivat esiin etätulkkausympäristön äänet. Täytyy muistaa huo-

mioida, että ympäristöstä ei kantaudu ylimääräisiä ääniä etätulkkauspisteeseen, ja tulkkaus on 

häiriötöntä. Myös paritulkkaus nousi tärkeäksi aiheeksi. Oltaessa tulkkiparin kanssa eri pis-

teissä pitää muistaa sopia etukäteen tukemisesta ja siitä, kuinka apua tarjotaan sekä mikä on 

tulkkiparin välinen yhteydenpitokanava. Keskustelussa annettiin ohjeita myös valaistuk-

seen sekä viittomiseen ruudulla eli kuvan kaksiulotteisuuteen ja kuvakulmaan. Osallistujat ke-

hottivat muun muassa harjoittelemaan sormittamista ja numeroita kaksiulotteisen kuvan ää-

rellä, esimerkiksi peilin edessä tai jonkin laitteen kuvaruudulla. Keskustelussa esiintyneet pari-

tulkkausta koskevat asiat on siirretty lukuun paritulkkauksesta (ks. luku 6.8). 

 

6.3 Etätulkkaukseen soveltuvat tilanteet 

De Meulderin ym. (2021, 26, 43) tutkimuksen mukaan COVID-19-pandemian aikana etätulk-

kausta tehtiin maailmanlaajuisesti eniten opiskelussa ja työelämässä sekä terveydenhuollossa 

ja sosiaalipalveluissa. Erääksi uhkakuvaksi nousi, että etätulkkausta aletaan tulevaisuudessa 

käyttää myös tilanteissa, joihin se ei sovi.   

    

Kyselytutkimuksessa yleisimmiksi etätulkkaustilanteiksi osoittautuivat opiskelu, etäopiskelu, 

työelämä, työelämään liittyvä palaveri tai koulutus, terveydenhuolto ja asiointi puhelimitse. 

Vastaajista yli 50 % oli tulkannut näissä tilanteissa etänä. Yleisin oli työelämään liittyvä etäpa-

laveri tai koulutus, jota oli tulkannut 81 % vastaajista. Vastaajat kokivat, että etätulkkaukseen 

soveltuivat erityisen hyvin etäopiskelu, työelämään liittyvä etäpalaveri tai -koulutus ja we-

binaari (yli 60 % vastaajista). Reilu kolmasosa koki opiskelun, työelämän ja seminaarien, lää-

kärin tai hoitajan etävastaanoton ja asioinnin puhelimitse soveltuvan hyvin etätulkkaukseen. 

Toisaalta noin neljänneksen mielestä opiskelu, työelämä ja seminaari olisi hyvä toteuttaa lähi-

tulkkauksena. Erityisesti oikeustulkkaukset toivottiin toteutettavan lähitulkkauksena (76 % vas-

taajista). Lisäksi harrastukset (60 %), terveydenhuolto (47 %) ja kulttuuri ja taide (42 %) toi-

vottiin hoidettavan lähitulkkauksena.  
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Yhteisöllisen verkkokeskustelun osallistujilta kysyttiin, millaisia suosituksia tai ohjeita he ha-

luaisivat tuoda esiin etätulkkaukseen soveltuvista ja soveltumattomista tilanteista. Heiltä kysyt-

tiin, pitäisikö listata tai kuvata tulkkaustilanteen piirteitä tai tulkkaukseen vaikuttavia asioita, 

joiden perusteella tulkkaus olisi perusteltua hoitaa nimenomaan lähitulkkauksena tai etätulk-

kauksena. Keskustelun kommenteista voi erottaa kolme teemaa: piirteet tilanteista, jotka sopi-

vat tulkattavaksi etänä, piirteet tilanteista, jotka eivät sovi tulkattavaksi etänä sekä muut sei-

kat, jotka vaikuttavat tulkkaustavan valintaan. Kyselytutkimuksen ja verkkokeskustelun kom-

menttien perusteella etätulkkauksen oppaaseen tehtiin luku etätulkkaukseen soveltuvista tilan-

teista (ks. liite 3, luku 4).  

  

Verkkokeskustelun osallistujat kommentoivat, että tulkkien ja Kelan lisäksi asiakkaiden tu-

lisi olla tietoisia siitä, mitkä tilaukset soveltuvat etätulkkaukseen. Terveydenhuoltoon ja muu-

hun julkisen sektorin asiakaspalveluun toivottiin vastaajien keskuudessa lisää etätulkkausta. 

Esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, poliisi ja muut julkiset tahot tilaavat säännönmukai-

sesti aina lähitulkkausta, vaikka asia hoituisi myös hyvin etätulkkauksena. Etätulkkauksen jär-

jestäminen vaatii tilaajalta enemmän omaa työaikaa, koska tulkin tilaamisen lisäksi pitää myös 

järjestää etäyhteys ja laitteet oikeaan aikaan ja paikkaan. Sairaalan osastolla olevat tulkkaukset 

voisi hyvinkin toteuttaa etätulkkauksina, jos vain olisi tapa, jolla etätulkin saisi nopeasti häly-

tettyä etäyhteyteen. Etätulkkausta on käytetty onnistuneesti myös hieronnassa ja hammaslää-

kärissä. Kyse on kenties enemmän siitä, missä kaikessa etätulkkausta keksitään käyttää ja us-

kalletaan kokeilla.   

  

Verkkokeskustelussa nostettiin esiin se, että pandemian vuoksi monet työpaikat sulkivat tilansa 

ulkopuolisilta, ja tulkkaus siirtyi etätulkkaukseksi. Poikkeustilanteessa tehtiin tulkkausta niin 

hyvin kuin se oli turvallisesti mahdollista. Jos työpaikan etätulkkauksissa asiakas ja hänen työ-

kaverinsa ovat kaikki samassa tilassa, etätulkin on vaikea kuulla ja saada selvää keskustelusta. 

Näin myös asiakkaalta menee monta asiaa ohi ja keskusteluun osallistuminen hankaloituu. Jos 

saman työpaikan kokouksessa kaikki ovat etänä, etätulkkaus toimii hyvin. Samankaltaisia ti-

lanteita on vastaajien mukaan ollut myös etäopiskelussa, koulutuksissa, harrastuksissa ja 

muissa vastaavissa tilanteissa. Eräs kommentoija on huomannut tulkkauksen kärsivän, kun 

vain tulkki on etäyhteyden päässä. Paikan päällä osallistuvilla on etäyhteys yleensä viimeisenä 

mielessä, jonka vuoksi se jää vähemmälle huomiolle. Kaikilta tilanteen osallistujilta vaaditaan 

taitoa ja kärsivällisyyttä muistuttaa mikrofoniin puhumisesta ja muusta oleellisesta.  
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Yleisimmin verkkokeskustelussa nousi esille, että etätulkkaus ei sovi suuria tunteita herättäviin 

tilanteisiin, kuten häät tai hautajaiset, tai ylipäätään tilanteisiin, joissa tulkilta vaaditaan jonkin-

laista erityistä intensiivistä läsnä olemisen taitoa. Tällaisia ovat juhlien lisäksi esimerkiksi syn-

nytykset, mielenterveyttä käsittelevät tilaisuudet tai vieroitushoito. Etätulkattavaksi eivät sovi 

myöskään sellaiset tilanteet, joissa kaikki muut osapuolet paitsi tulkki ovat fyysisesti paikan 

päällä, ja vuorovaikutustilat vaihtuvat tiuhaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi monet ur-

heiluharrastukset. Vuorovaikutteiset tilanteet, joissa on fyysisesti paikan päällä useampia kuu-

roja ja kuulevia osallistujia, eivät lähtökohtaisesti sovellu etätulkkaukseen.   

  

Verkkokeskustelussa kommentoitiin, että etätulkkaukseen soveltuvat tilanteet voivat olla hy-

vinkin asiakkaasta riippuvia. Toiselle melkein mikä vaan tilanne on luonteva toteuttaa etänä, 

ja joku toinen taas haluaisi tulkin fyysisesti paikalle. Tärkeä kysymys on myös se, mitkä tilan-

teet tulkki itse tuntee luonteviksi ja mahdollisiksi toteuttaa etänä. Myös asiakkaan tunteminen 

auttaa valinnassa. Jos tulkki tietää, että asiakas on taitava etätulkkauksen käyttäjä ja osaa ottaa 

tulkkaustilanteessa huomioon sijoittumisen ja muut tulkkaustilannetta sujuvoittavat seikat, tul-

kin on helpompaa orientoitua etätulkkaukseen. Tilanteista ei ole olemassa ehdotonta listaa, 

jonka perusteella voisi sanoa jonkin tilanteen soveltuvan etätulkkaukseen tai jonka on ehdotto-

masti oltava lähitulkkaus. Asiasisältö vaikuttaa paljon myös tilanteen soveltuvuuteen etätulk-

kaukseksi, esimerkiksi suru-uutisten välittäminen etätulkkauksessa on myös tulkille henkisesti 

haastavampaa.   

  

Verkkokeskustelussa nostettiin esille kuulevan osapuolen vaikutus siihen, kuinka sujuvaa etä-

tulkkaus on. Olisi tärkeää, että päätös tulkkauksen toteuttamisesta etänä tai lähitulkkauksena 

olisi ensisijaisesti asiakkaalla, mutta päätöksestä toteuttaa tulkkaus etänä olisi hyvä sopia yh-

dessä tulkin ja kuulevan osapuolen kanssa. Yhdessä vastauksessa huomautettiin, että tulkkauk-

sen hoitamiseen etänä pitäisi olla aina mahdollisuus, jos kaikki tilanteessa mukana olevat osa-

puolet ovat sitä mieltä, eikä tulkkauksen järjestämiseksi etänä ole erityisiä esteitä.  

 

6.4 Tekniikka etätulkkauksessa 

Etätulkkausta voidaan toteuttaa yhden etäyhteyden ja laitteen eli yhden ruudun varassa, jolloin 

tulkki on samassa etäkokouksessa viittomakielisen asiakkaan ja muiden tulkattavaan tilaisuu-

teen osallistuvien kanssa. Toisena vaihtoehtona tulkkaus voidaan toteuttaa kahdella laitteella, 
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jolloin viittomakielisellä asiakkaalla ja tulkilla on erillinen yhteys tulkkausta varten, ja tulkat-

tava tilanne sekä visuaalinen aineisto ovat eri ruudulla. Toisaalta yhteen etäkokoukseen on 

mahdollista liittyä myös kahdella tai useammalla laitteella, mikä mahdollistaa tarpeellisten nä-

kymien kiinnittämisen eri ruuduille. Yleensä ohjelmissa jaettu ruutunäkymä peittää tai pienen-

tää osallistujanäkymiä, joka vaikeuttaa viittomakielen tulkkausta ja sen vastaanottamista tai te-

kee sen mahdottomaksi. Tästä syystä tulkilla ja asiakkaalla on hyvä olla erillinen etäyhteys 

tulkkausta varten, tai tulkin ja asiakkaan kannattaa kiinnittää ruudulle toinen toisensa. Tulk-

kauksessa voidaan hyödyntää myös chat-ruutua esimerkiksi numeroiden, erisnimien sekä ma-

teriaalin jakamiseen.  

  

Kyselytutkimuksessa kysyttiin, kuinka etätulkkaus on sujuvinta toteuttaa, jos esimer-

kiksi Teamsin tai Zoomin kautta etänä järjestettävä tilaisuus tulkataan etänä (ks. kuvio 4). Vas-

tauksissa näkyy sekä yhdellä laitteella toteutettujen tulkkausten sujuneen hyvin että monella 

laitteella toteutettujen tulkkausten olleen hyvä ratkaisu.   

 
Kuvio 4: Tulkkien arvioiden jakautuminen kyselytutkimuksessa siitä, monella laitteella tulk-

kaus kannattaa toteuttaa.   

  

Kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin kommentoimaan vapaasti etätulkkauksen järjestä-

mistä eri tavoin teknisesti toteutettuna. Avoimista vastauksista tuli esiin jo monia hyviä käy-

tänteitä, neuvoja ja asioita, joita tulee huomioida etätulkkauksen tekniikassa. Vastaukset tee-

moiteltiin ja niistä koottiin yhteisölliseen verkkokeskusteluun seuraava ohjelista:   
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Kahden laitteen tai kahden näytön käyttö:  

• Samaan etäkokoukseen voi liittyä kahdella eri laitteella, mikä helpottaa tilanteen hallin-

nointia.   

• Kahta näyttöä käytettäessä, toisessa näytössä voi näkyä materiaali, toisessa asiakas.  

  

Yhden laitteen käyttö:  

• Tietokoneella tai läppärillä voi käyttää kahta videoneuvotteluohjelmaa samanaikai-

sesti.   

• Käytä laitetta, jossa on riittävän suuri näyttö.   

• Yhdellä laitteella säätämisen määrä vähenee, eikä tulkin tarvitse kohdistaa katsetta 

muualle.  

 

Erillisen etäyhteyden käyttö:  

• Usein on järkevää käyttää kahta eri ohjelmaa siten, että tulkilla ja asiakkaalla on erilli-

nen yhteys etätulkkausta varten.  

• Kun tulkkaus toteutetaan eri ohjelmassa, ei siitä aiheudu häiriötä muille osallistujille. 

Tavoitteena on, ettei tulkkaus kuormita yhteyksiä tai tilaisuuden osallistujia tarpeetto-

masti.  

• Näytön jako tulkattavassa tilaisuudessa ei häiritse tulkkausta, kun se toteutetaan erilli-

sen etäyhteyden kautta.  

  

Etätulkkaus samassa kokouksessa kuin missä tilaisuus toteutuu:  

• Jos suurin osa tilanteeseen osallistuvista on viittomakielisiä, on järkevämpää hoitaa 

koko tilaisuus yhdessä etäkokouksessa.  

• Tulkkauksen toteutuessa samassa etäkokouksessa kuin itse tilaisuus muuttujia ja hallit-

tavia asioita saattaa olla vähemmän.  

 

Chatin käyttö:  

• Sormittamisen sijaan voi hyödyntää chattia eli kirjoittaa sinne puhelinnumerot, sähkö-

postiosoitteet ja nimet. Paritulkkauksessa tukivuorossa oleva tulkki voi käyttää chat-

tia edellä mainittujen kirjoittamiseen.   
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Mobiililaite vs. tietokone:  

• Huomioi, että mobiiliversioissa ei ole kaikkia samoja mahdollisuuksia kuin tietokone-

versiossa. Sovelluksissa tietokonenäkymä, puhelinnäkymä ja tablettinäkymä voivat poi-

keta toisistaan ja eri toiminnot löytyä eri paikoista.  

  

Muuta huomioitavaa:  

• Sujuvimman tulkkaustavan valinta riippuu monesta tekijästä, esimerkiksi muiden osal-

listujien käyttämistä laitteista ja yhteyksien laaduista, eli on mahdotonta osoittaa yhtä, 

jokaisessa tilanteessa sujuvinta vaihtoehtoa. Tärkeintä on, että tulkilla/tulkeilla on nä-

köyhteys asiakkaaseen ja toisiinsa.  

• Tee varasuunnitelma, jos tekniikka ei toimi. Pidä asiakkaan ja tulkkiparin puhelinnu-

merot lähettyvillä teknisten ongelmien varalta.   

• Joskus voi olla hyvä avata etätulkkausyhteyden lisäksi erillinen yhteys tulkkipariin.  

  

Yhteisöllisen verkkokeskustelun osallistujia pyydettiin kommentoimaan listaa ja kertomaan, 

tuleeko mieleen vielä jokin hyvä käytäntö tekniikan hallintaan. Tavoitteena tekniikan osioissa 

oli kerätä hyviä ideoita ja suosituksia siihen, millaisia teknisiä ratkaisuja etätulkkauksen yhtey-

dessä kannattaa tai tulisi tehdä. Vastauksia etsittiin muun muassa kysymyksiin, käytetäänkö 

etätulkkauksessa yhtä vai useampaa laitetta, tulkataanko saman yhteyden kautta kuin missä tul-

kattava tilaisuus tapahtuu vai luodaanko erillinen yhteys etätulkkausta varten sekä kuinka tek-

niikan tuomia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää etätulkkauksessa ja millaisia varasuunni-

telmia tulkeilla kannattaa olla teknisiin ongelmatilanteisiin.  

  

Kyselytutkimuksen tuloksista ja yhteisöllisen verkkokeskustelun kommenteista koostettiin etä-

tulkkauksen oppaaseen erilaisia teknisiä ratkaisuja etätulkkaukseen (ks. liite 3, luku 5.2). Verk-

kokeskustelussa osallistujat antoivat paljon konkreettisia neuvoja oppaaseen muun muassa nä-

kymän hallinnasta, etäyhteyksien ja laitteiden määrästä etätulkkaustilanteessa sekä teknisten 

ongelmatilanteiden korjaamisesta ja niistä viestimisestä. Teknisissä esimerkeissään osallistujat 

nimesivät ohjelmia. Oppaasta päätettiin jättää ohjelmien nimet pois ja kuvata ilmiöitä yleisem-

mällä tasolla ja vaihtoehtoina, sillä ohjelmat päivittyvät ja muuttuvat, markkinoille tulee lisää 

ohjelmia ja vanhat poistuvat. Näin pystyttiin lisäämään oppaan käyttöikää.   
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Verkkokeskustelussa mainittiin, että tulkkaus on helpompi järjestää toisella etäyhteydellä, jos 

kokouksessa on paljon osallistujia ja ruudunjako on käytössä. Tällöin näkymänhallinta on hel-

pompaa. Osa ohjelmista toimii kuitenkin melko hyvin tulkkauskäytössä myös ruudunjaon ol-

lessa päällä. Etätulkkauksen hyviä puolia on erään osallistujan mukaan se, että jokainen voi itse 

päättää näkymänsä. Keskustelevissa tulkkauksissa esimerkiksi gallerianäkymä on parempi kuin 

puhujanäkymä, koska silloin pystyy ennakolta näkemään, jos muilla on puheenvuoropyyntöjä 

ja ruuduista näkee kuka kommentoi, jos äänestä on vaikea tunnistaa puhujat.  

  

Verkkokeskustelussa kommentoitiin etäyhteyksien ja laitteiden määrää. Jos tietokoneen käsit-

telyteho ei riitä kahden etäkokouksen pyörittämiseen, niihin kannattaa liittyä eri lait-

teilla. Usein laitteita on hyvä käyttää myös eri nettiyhteyksillä, esimerkiksi toista kodin netin ja 

toista mobiilidatan kautta. Jos tulkin ja asiakkaan välillä on erillinen etäyhteys, se voidaan to-

teuttaa samassa ohjelmassa eri linkin kautta tai kokonaan eri ohjelmassa. Toinen yhteys voi 

olla myös videopuhelu tai ryhmäpuhelu asiakkaan ja tulkkiparin kanssa. Yhden kommentoijan 

mukaan etätulkkauksissa kannattaa käyttää useampaa laitetta riippumatta siitä, tapahtuuko tulk-

kaus samassa etäkokouksessa itse tulkattavan tilanteen kanssa vai ei. Esimerkiksi tilanteessa, 

jossa tulkkaus ja tilaisuus ovat samassa etäkokouksessa, tulkki voi käyttää laitteita siten, että 

yhdessä laitteessa on kokonaisnäkymä, toisessa laitteessa asiakas kiinnitettynä kuvaan ja kol-

mannessa tulkkipari.   

  

Verkkokeskustelun mukaan teknisiin ongelmatilanteisiin voi varautua esimerkiksi varanettiyh-

teydellä ja varalaitteilla. Paritulkkauksen onni on se, että yleensä toisella kuitenkin toimii yh-

teys. Myös kyselytutkimuksessa eräs vastaaja kommentoi paritulkkauksessa käytettävien yh-

teyksien määrää ja totesi, että asiakkaan kannalta on turvallisempaa, jos tulkit ovat mukana 

omilla laitteillaan, eikä tulkkaus ole vain yhden yhteyden varassa. Verkkokeskustelussa tuotiin 

esiin chatin käyttö teknisissä ongelmissa ja niistä viestimisessä. Chattia voi käyttää omalla tu-

kivuorolla viestiäkseen teknisistä ongelmista, kuten huonosta kuvalaadusta. Kokouksesta pois-

tuminen ja uudelleen mukaan liittyminen on helpoin tapa korjata tekniset ongelmat. Paljon pa-

rin tukea vaativissa etätulkkauksissa on suositeltavaa olla parin kanssa samassa tilassa. Verk-

kokeskustelussa yksi osallistuja toi esiin myös sen, että etätulkkauksen tekniikka mahdollistaa 

viittomahaun käytön tukivuorossa kesken tulkkauksen. Jos esimerkiksi yllättäen kesken tulk-

kauksen tulee mainituksi jokin maa, minkä viittoma ei sillä hetkellä palaudu tulkkien mieleen, 

voi tukitulkki käydä viittomahaun kautta pikaisesti tarkistamassa viittoman.  
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6.5 Etäpuhelintulkkaus 

Viittomakielen tulkkausalalla puhelintulkkaus tarkoittaa perinteisesti sitä, että viittomakielinen 

asiakas hoitaa asioita puhelimitse tulkin välityksellä.  Lähitulkkauksena tehdyissä puhelintulk-

kauksissa asiakas soittaa puhelut omalla puhelimellaan, eikä lähitulkkausta hoideta yleensä 

koskaan tulkin puhelimella. Lähitulkkaustilanteissa asiakas maksaa aina itse puhelinkulunsa. 

Etäpuhelintulkkauksessa puhelun soittamisen käytännöt ovat osin kirjavia ja puheluja soitetaan 

tilanteen mukaan joko asiakkaan tai tulkin puhelimesta. Etätulkkaustilanteessa on joskus pe-

rusteltua soittaa puhelut tulkin puhelimesta kuuluvuuden ja siten tulkkauksen laadun kannalta. 

Jos käytössä on puhepaketti, yksittäiset tavallisiin puhelinnumeroihin soitetut puhelut eivät 

vielä nosta tulkin puhelinlaskua, mutta monet palvelunumerot, tai niihin jonottaminen, ovat 

maksullisia. Tällöin asiakkaan puhelinkulut tulevat joko tulkin itsensä tai hänen työnantajansa 

maksettaviksi. Se, kenen puhelimesta soitetaan, on myös sopimuskysymys. Käytännöt eivät 

koske ainoastaan yksittäisiä tulkkeja, vaan ne ovat yritysten sisäisiä toimintatapoja ja ohjeita 

työntekijöilleen. Osa yrityksistä on linjannut, ettei tulkki soita etätulkattavia puheluita omalla 

tai työpuhelimellaan.   

  

Puhelintulkkauksen toteuttaminen etänä herätti paljon kommentointia kyselytutkimuksessa. 

Eniten kysymyksiä ja kommentointia nousi siitä, kenen laskuun soitetaan ja millä tavoin puhe-

lun voi hoitaa etänä. Kyselytutkimuksessa kysyttiin, millaisin eri tavoin puhelintulkkausta on 

toteutettu etänä. Vastaajista 30 % oli soittanut etätulkatun puhelun henkilökohtaisella puheli-

mellaan, ja 37 % vastaajista oli soittanut etätulkatun puhelun työpuhelimestaan. Vastaajista 46 

% vastaajista ilmoitti hoitaneensa etätulkatun puhelun asiakkaan puhelimella, ja vastaajista 32 

% ei ollut tehnyt puhelintulkkausta etänä.   

  

Tulkit ja asiakkaat joutuvat punnitsemaan etäpuhelintulkkauksen eri toimintatapojen hyviä ja 

huonoja puolia, sekä ratkaisemaan erilaisia ongelmakohtia. Ratkaistavana on, kuinka suorite-

taan puhelintulkkaus etänä asiakkaan puhelimella ja kuinka toimitaan silloin, kun kyseessä on 

paritulkkaus. Pohdittavana on myös, kuinka menetellään takaisinsoiton kanssa. Etäpuhelintulk-

kauksen viive voi etäyhteyden ja tulkkausviiveen takia kasvaa häiritsevän pitkäksi. Vii-

veestä on tärkeä kertoa sekä kuulevalle että viittomakieliselle osapuolelle, etteivät osapuolet 

hämmenny pidemmistä tauoista puhelun aikana.  

  



46 
 

 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, kuinka etäpuhelintulkkaus olisi vas-

taajien mielestä parasta toteuttaa. Vastauksissa tuotiin esiin monia eri näkökulmia. Osa vastaa-

jista piti tilanteen helppoutta pääasiana. “Helpointa on, että tulkki soittaa asiakkaan antamaan 

numeroon. Tällöin tulkilla pitää toki olla käytössä työpuhelin.” Osa kannatti siihen tarkoituk-

seen kehitettyjä sovelluksia. “Kivuttominta se on etätulkkausta varten suunnitellulla sovelluk-

sella (Chabla)”. Osa vastaajista ajatteli, että asiakkaan tulee soittaa omalla puhelimellaan. “Niin 

että asiakkaalla on kaksi laitetta, joista toisella hän soittaa ja toisessa hoidetaan tulkkaus jossa-

kin ohjelmassa.” Jotkut myös ehdottivat muunlaisia tapoja hoitaa asia. “Asiakas voisi antaa tul-

kin puhelinnumeron kuulevalle osapuolelle, joka voisi soittaa suoraan tulkille. Näin tulkin ei 

tarvitse käyttää omaa puhelintaan ja se ei mene tulkin laskusta.” Vastauksista koottiin lista hy-

vistä ja huonoista puolista, mikäli asiakas soittaa puhelun omasta puhelimestaan tai tulkki soit-

taa puhelun omasta tai työpuhelimestaan.   

 

Tulkki soittaa omasta tai työpuhelimesta:    

• Hyvät puolet: Kuuluvuus on hyvä. 

• Huonot puolet: Puhelut tulevat firman tai tulkin itsensä maksettavaksi. 

• Ehdotus: Puhelinkulut tulisi voida laskuttaa. 

• Pohdittavaa: Kuinka toimitaan takaisinsoiton kanssa?   

• Huomioitavaa: Tulkki voi salata oman puhelinnumeronsa.    

  

Asiakas soittaa omasta puhelimesta:   

• Hyvät puolet: Puhelut tulevat asiakkaan itsensä maksettaviksi.  

• Huonot puolet: Heikompi kuuluvuus, kun käytetään kaiutintoimintoa etäyhteyden 

päästä. 

• Huomioitavaa: Asiakkaalla tulee olla kaksi erillistä laitetta etäpuhelintulkkausta varten: 

toinen, josta soitetaan ja toinen, jonka kautta etätulkkaus toteutetaan.  

  

Yhteisöllisen verkkokeskustelun alustukseen koottiin kyselytutkimusten tuloksia ja lista hy-

vistä ja huonoista puolista etäpuhelintulkkauksen eri toteuttamistavoissa. Osallistujia pyydet-

tiin muotoilemaan ajatuksia siitä, millaisia käytänteitä asiassa voidaan soveltaa ja miten tulkit 

voivat toimia sekä kuinka ei tulisi toimia etäpuhelintulkkaustilanteissa. Näiden perusteella 

koottiin etätulkkauksen oppaaseen ratkaisuja puhelintulkkaukseen etänä (ks. liite 3, luku 
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6.2). Oppaaseen pääsi mukaan myös ohje kokouspuhelun soittamisesta, joka tuli omista tekni-

sistä kokeiluistamme tutkimusaineiston ulkopuolelta. Kokouspuhelussa asiakas soittaa ensin 

tulkille tai tulkeille ja sen jälkeen kuulevalle osapuolelle. Lopuksi puhelut yhdistetään monipis-

teyhteydeksi. Kokouspuhelussa asiakas itse hallinnoi puhelua ja soittaa omasta puhelimestaan, 

ja puhelun ääniyhteys toimii samoin kuin tavallisessa kahden välisessä puhelussa. Huomionar-

voista on, että etätulkkauksen toimintatavat kehittyvät koko ajan, mikä on näkynyt jo tutkimuk-

sellisen kehittämistyön prosessin aikana.  

  

Verkkokeskustelussa tuotiin esiin laitteiden määrä. Mikäli tulkilla on työpuhelin etätulkkaus-

käytössä, puhelujen soittamiseen on käytettävissä enää vain tulkin oma puhelin. Oppaan laati-

misen aikana testasimme etätulkkausyhteyden käyttämistä ja puhelun soittamista samasta pu-

helimesta ja totesimme sen onnistuvan osassa käytössä olevia etätulkkausohjelmia, kun taas 

osassa samanaikainen videoyhteys ja puhelu eivät ole mahdollisia. Asiakkaan puhelimen käyttö 

on myös mahdollista etätulkatun puhelun soittamiseen, mutta ääniasetusten hallinnoiminen 

sekä videoyhteydessä että puhelimessa voi olla hankalaa etänä. Valittaessa kenen puhelimesta 

soitetaan, on huomioitava, että asiakkaiden kotoa saattaa kuulua myös paljon tausta-

ääntä, kun tulkki puolestaan on huolehtinut, että tulkilla on rauhallinen ympäristö töiden hoita-

miseen.  

  

Verkkokeskustelussa ehdotettiin, että etäyhteys asiakkaaseen kannattaa avata mahdollisuuk-

sien mukaan tietokoneella tai tabletilla, jolloin puhelut pystytään hoitamaan tulkin työpuheli-

mella. Mikäli soitetaan tulkin puhelimesta, numero kannattaa salata. Yleisesti on hyvä sopia 

etukäteen, kenen puhelimella asia hoidetaan. Jos asiakas olettaa tulkin soittavan puhelut, pitäisi 

olla erillinen etäyhteys asiakkaaseen, jotta työpuhelin jää vapaaksi soitoille. Tarvittaessa tulk-

kaukseen käytettävää yhteyttä voi myös vaihtaa kesken tilauksen, jos se on asian hoitamisen 

kannalta helpompaa. Siitä riippumatta, kenen puhelimella asia hoidetaan, on tärkeää keskus-

tella eri tavoista ja perustella, miksi asia hoidetaan jollain tietyllä tavalla.  

 

6.6 Etätulkkauksen haasteet ja selviytymiskeinot 

Etätulkkauksella on kognitiivisia, psyykkisiä ja fyysisiä vaatimuksia, jotka poikkeavat lähitulk-

kauksesta (De Meulder ym. 2021, 37). Tulkit joutuvat etätulkkauksessa erilaisten vuorovaiku-
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tuksen sääntöjen äärelle, sillä etävuorovaikutuksen etiketti ja normit ovat erilaisia kuin lähiti-

lanteissa. Etätulkkauksessa vuorovaikutus koetaan usein intensiivisemmäksi ja siksi enemmän 

keskittymistä vaativaksi. (Jokelainen 2011, 74, 76; Heino 2020, 36; ks. myös Mattila 

2018.) Ajatuksia on aiheuttanut myös se, voidaanko tulkit velvoittaa etätulkkausten tekemiseen 

(Jokelainen 2011, 74).  

  

Etätulkkauksen oppaan taustalle tehdyssä kyselytutkimuksessa tulkkien ajatukset ja tunteet etä-

tulkkausta kohtaan olivat hyvin positiivisia (ks. taulukko 3). Yli 70 % vastaajista koki teke-

vänsä mielellään etätulkkauksia, ja vastaajista 62,5 % tunsi olonsa rauhalliseksi etätulkkauk-

sessa. Lähes puolet koki työnsä laadun pysyvän samalla tasolla kuin lähitulkkauksessa (vrt. 

Brown 2015, 6–8). Yli puolet vastaajista kuitenkin koki, ettei ollut saanut riittävää koulutusta 

etätulkkaukseen.   

 

Taulukko 3: Tulkkien tunteet ja ajatukset etätulkkausta kohtaan.  

  Kyllä Ei En osaa sanoa 

Teen etätulkkausta mielelläni  70,31 % 15,63 % 14,06 % 

Tunnen oloni rauhalliseksi etätulkkausti-

lanteessa  

62,5 % 28,13 % 9,37 % 

Työni laatu pysyy samana kuin lähitulk-

kauksessa  

48,44 % 34,37 % 17,19 % 

Minulla on mielestäni riittävä laitteisto etä-

tulkkauksen tekoon  

73,44 % 23,44 % 3,12 % 

Olen saanut riittävästi koulutusta etätulk-

kauksen tekoon  

31,25 % 54,69 % 14,06 % 

   

Kyselytutkimuksessa kysyttiin, mitkä asiat tulkit kokivat etätulkkauksessa erityisen haasta-

viksi. Vastaajat saivat valita monivalintakentästä niin monta vaihtoehtoa kuin halusivat (ks. 

kuvio 5). Neljä eniten haastavaksi koettua asiaa etätulkkauksessa liittyvät vastausten perus-

teella näkemisen ja kuulemisen ongelmiin. Viidennelle sijalle nousee etätulkkauksen tilanteen-

hallinta (52 %). Näkemisen ongelmat liittyvät eniten huonoon internetyhteyteen (78 %) ja sii-

hen, että asiakas näkyy kuvaruudulla liian pienenä (67 %). Kuulemisen haasteet taas ovat vas-

tausten perusteella suurimpiä puhujien tunnistamisessa pelkän äänen perusteella (72 %) ja siinä, 

että ääni kuuluu huonosti (53 %). Jännitys ja stressi etätulkkauksen tekemiseen vaikuttavat vas-

taajien mielestä selvästi vähiten tulkkauksen onnistumiseen ja tulkkien työssäjaksamiseen.  
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Kuvio 5: Etätulkkauksen haasteiden merkityksellisyys kyselyn vastausten perusteella.  
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Kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan etätulkkausta 

kohtaan. Avoimissa vastauksissa tulkkien ajatukset etätulkkauksen haastavuudesta jakaantuivat 

pääasiassa seuraavien teemojen alle: laitteiden ja ohjelmien käyttö, tilanteenhallinta ja vakiin-

tumattomat toimintatavat. Laitteiden käyttöön liittyvistä haasteista mainittiin, etteivät kaikki 

asiakkaat ja kollegat osaa käyttää laitteita ja ohjelmia, jolloin it-tukena toimiminen tulkkausti-

lanteen aikana vaikeuttaa itse tulkkausta. Eräässä kommentissa todettiin, että etätulkkaus on 

vaatinut vastaajalta aina jonkinlaista teknistä ongelmanratkontaa, eikä tulkkaus ole koskaan su-

junut ilman teknisiä ongelmia. Etätulkkauksessa on käytössä useita ohjelmia, kuten Zoom, 

Microsoft Teams, FaceTime, Google Meet ja WhatsApp. Niiden käytön opettelu lisää tulkkien 

työtä, josta ei makseta palkkaa. “Asiakkaiden vaatimat ohjelmat pitää vain ottaa haltuun, tähän 

menee usein paljon omaa aikaa.”  

  

Kyselyn vastausten perusteella etätulkkauksessa täytyy ratkoa hetkessä sekä tekniikkaan että 

tulkkauksen tilanteenhallintaan liittyviä ongelmia. Tilanteenhallinnan haasteiksi mainittiin esi-

merkiksi puheenvuoron ottaminen, asiakkaan ohjeistaminen videokuvaan asettumisesta siten, 

että viittomisesta saa selvää ja viittomakielisten puheenvuorojen vaihtumisen seuraaminen pie-

neltä ruudulta. Myös asiakkaat joutuvat odottamaan, toistamaan ja varmistamaan viestinsä pe-

rillemenon erityisesti, jos tilanteessa on paljon häiriöitä. Tilanteen epävarmuustekijöihin ei 

pysty aina itse vaikuttamaan, mikä lisää etätulkkauksen stressaavuutta. Vakiintumattomat toi-

mintatavat näkyivät monessa kyselyn vastauksessa, joissa myös kollegoiden ja asiakkaiden vä-

linen yhteistyö mainittiin tärkeänä osana etätulkkauksen onnistumista. Vastauksissa todet-

tiin myös lisäkoulutuksen tarve.  

  

Yhteisölliseen verkkokeskusteluun alustukseksi koottiin tietoperustaa etävuorovaikutuksen 

haasteista, tilanteenhallinnasta etätulkkauksessa ja etätulkkauksen stressitekijöistä. Alustuk-

seen koottiin kyselytutkimuksen tuloksia muun muassa siitä, mitkä tekijät aiheuttivat eniten 

stressiä etätulkkauksessa. Tavoitteena oli koota konkreettisia hyviä käytänteitä ja suosituksia 

sille, miten tulkki voi työssään hallita etävuorovaikutuksen haasteita, parantaa tilanteenhallin-

taa sekä säädellä ja hallita stressiä etätulkkaustilanteissa. Kyselytutkimuksen tuloksista sekä 

yhteisöllisen verkkokeskustelun kommenteista koottiin etätulkkauksen oppaaseen vinkki-

pankki etätulkkaustilanteiden hallintaan (ks. liite 3, luku 7.2). Tietoisuus erilaisista haasteista 

tukee ratkaisujen löytämistä (ks. liite 3, luku 7.1). Ennakoinnilla, rutiineilla ja yhteisillä käy-

tänteillä voidaan parantaa tulkin työhyvinvointia myös etätulkkauksessa. 
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Verkkokeskustelusta oppaaseen nousi hyviä käytänteitä esimerkiksi puhujan tunnistamisesta, 

puheenvuorojen hallinnasta, ruutuun asettumisesta sekä numeroiden ja nimien tulkkaamisesta. 

Puhujan voi tunnistaa joko käytetyn etäohjelman gallerianäkymästä ruudun reunuksen väristä 

tai osallistujaluettelosta, josta näkee, kenellä on mikrofoni auki ja kuka on äänessä. Puheenvuo-

rojen hallintaan kommentoinnissa ehdotettiin valmiita fraaseja, joita tulkki voi käyttää esimer-

kiksi tilanteessa, jossa moni puhuu yhtä aikaa. Oman näkyvyyden parantamiseksi ehdotettiin 

lisänäytön käyttämistä ja videokuvan rajauksesta ja ruutuun asettumisesta muistutettiin molem-

pia osapuolia. Nimet ja numerot koettiin haastaviksi erityisesti etätulkkauksessa, ja yhdeksi 

neuvoksi ehdotettiin chatin hyödyntämistä niiden välittämisessä. Samoin muistutettiin, että etä-

tulkkauksessa kaikkien pitää hidastaa viittomistaan ymmärrettävyyden parantamiseksi. 

  

Verkkokeskustelussa ehdotettiin, että tulkki ja asiakas ottavat yhteyden toisiinsa esimerkiksi 

5–10 minuuttia ennen tulkkauksen alkua erityisesti tilanteissa, jossa etätulkkaus heidän välil-

lään on ensimmäinen. Silloin on mahdollista tarkistaa molempien näkyvyys ja sopia tulkkauk-

sen toteuttamisesta. Asiakasta voi myös pyytää näyttämään omaa ympäristöään tulkille, esitte-

lemään mahdolliset muut läsnäolijat ja esimerkiksi laitteet, joista tilanteessa puhutaan. Jos 

tulkki kokee oman videokuvan katsomisen stressaavaksi, verkkokeskustelussa muistutettiin, 

että omien tulkkausratkaisujen näkeminen voi myös parantaa tulkkauksen laatua.  Eräässä 

kommentissa kehotettiin pohtimaan, mikä oman tulkkauksen näkemisessä aiheuttaa stressiä 

ja negatiivisia tunteita ja miksi. Siinä myös kannustettiin näkemään omia kehityskohteita, sillä 

niiden näkeminen ja hyväksyminen tekee tulkeista parempia ammattilaisia.   

  

6.7 Etätulkkaus osana työhyvinvointia 

Myös De Meulderin ym. (2021, 36) tutkimuksessa nousee esiin useita etätulkkauksen hyötyjä 

sekä tulkkien että asiakkaiden näkökulmista katsottuna. Suurimmat hyödyt olivat työn jousta-

vuudessa, tehokkuudessa ja tulkkauspalvelun saatavuuden parantumisessa, mikä hyödytti suo-

raan asiakkaita. Etätulkkauksen ansiosta tulkkien saatavuus harvaan asutuilla alueilla paranee. 

Kuurojen mahdollisuus valita tilanteeseen sopiva tulkki on laajempi, maantieteellisistä ra-

joista riippumatta. Etätulkkaus mahdollistaa tulkeille työ- ja perhe-elämän joustavamman yh-

distämisen, kun matka-aikaa säästyy.   
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Kyselyn vastausten perusteella eniten etätulkkauksen stressaavuutta vähentäviä tekijöitä ovat 

asiakkaan ja aiheen tuttuus, luotettava nettiyhteys sekä kokemuksen karttuminen etätulkkauk-

sen tekemisestä (ks. kuvio 6). Avointen vastausten perusteella etätulkkauksen toteuttamista hel-

pottaa tulkin kokemuksen karttumisen lisäksi se, että asiakas on tottunut etätulkkaukseen, osaa 

käyttää laitteita ja tehdä yhteistyötä tulkin kanssa.   

  

Kuvio 6: Kyselytutkimusten vastausten jakautuminen siitä, minkä seikkojen koettiin vähentä-

vän eniten stressiä vastaajien keskuudessa.   

  

Yhteisöllisen verkkokeskustelun alustukseen koottiin eri tutkimuksista etätulkkauksen positii-

visia vaikutuksia ja esitettiin kyselytutkimuksen tulokset seikoista, jotka vähentävät stressiä 

etätulkkauksessa. Osallistujia pyydettiin kokoamaan yhdessä positiivisia asioita etätulkkauk-

sesta eli voimavaroja, joiden avulla tulkit voivat kiinnittää huomiota myös työssäjaksamiseensa 

etätulkkauksissa. Myös työnantajien on hyvä kiinnittää huomiota etätulkkauksen positiivisiin 

vaikutuksiin. Kyselytutkimuksen ja yhteisöllisen verkkokeskustelun tuloksista koottiin etätulk-

kauksen oppaaseen luku etätulkkauksesta osana työhyvinvointia (ks. liite 3, luku 8).  

  

Yhteisöllisessä verkkokeskustelussa osallistujat korostivat kotoa käsin tehtävän etätulkkauksen 

hyödyksi matkustusajan poistumisen ja siten tulkin voimavarojen säästymisen. Kun tulkkauk-
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sen saa tehdä rauhallisessa tilassa ilman muita ihmisiä, tulkkauksen keskellä saatavat mikro-

tauot tai tulkkaustilausten väliset pidemmät tauot ovat palauttavampia kuin lähitulkkaustilan-

teissa. Kääntöpuolena voi olla yksinäisyyden ja erillisyyden tunne, johon taas voi auttaa tulk-

kauksesta erillinen yhteydenpito tulkkipariin tai vaikkapa omaan esimieheen.  

  

Osallistujat kommentoivat myös tulkkauksen tuntuvan rennommalta, jos etätulkkausta tekee 

etänä, mutta parin kanssa samassa tilassa, verrattuna parityöskentelyyn lähitulkkauksessa. 

Usein vain toinen tulkki on kamerassa näkyvillä, jolloin toinen voi muun muassa seurata chat-

tia, hallinnoida tulkkausohjelmaa, mikrofonia, valaistusta ja etsiä Googlesta termejä. Tukitulk-

kausta voi tehdä vapaammin, kuin lähitulkkauksissa asiakkaan edessä istuessa. Jos koko ajan 

ei ole tuen tarvetta, voi myös tehdä pientä jumppaa tai venyttelyä kameran ulkopuolella. Silloin 

kun etätulkkauksessa on tauko tai vaikka opiskelutulkkauksessa asiakkaalla on itsenäisiä tehtä-

viä, voi palautua rauhassa, esimerkiksi jutella tulkkiparin kanssa, katsoa kännykästä uutisia tai 

lukea kirjaa tai käydä keittämässä kahvia. Kameran ulkopuolella voi toimia paljon vapaammin 

ja tauot voi käyttää itselleen hyödyllisellä tavalla. Lähitulkkauksessa ei voi toimia yhtä va-

paasti.  

 

6.8 Paritulkkaus etätulkkauksessa  

Maaliskuusta 2020 alkaen paritulkkausta on tehty etätulkkauksessa laajasti. Paritulkkauksen 

toteuttaminen on aihe, joka on herättänyt keskustelua erityisesti Kelan keväällä 2021 alkaneen 

hankintakauden reunaehtojen takia. COVID-19-pandemian aiheuttamana poikkeusaikana tul-

kit ovat voineet itse määritellä, mistä sijainneista he toteuttavat etätulkkauksen paritulkkauk-

sena. Keväällä 2021 alkaneella hankintakaudella Kela (2020a, 83–84) ohjeistaa, että paritulk-

kaus tulisi toteuttaa siten, että tulkit ovat samassa fyysisessä paikassa. Ohjeena on, että tulkkaus 

tehdään ensin tilaukseen sijoitetun tulkin etätulkkauspisteestä. Kuitenkin tulkkien niin so-

piessa ensin tilaukseen sijoitettu tulkki, tai hänen työnantajansa, voi pyytää tulkkauksen toteut-

tamispaikan muuttamista toiseksi sijoitetun tulkin etätulkkauspisteeseen. Kela voi muuttaa 

tulkkauksen toteuttamispaikan, jos Kelalle aiheutuvat kustannukset eivät kasva. Tulkin on 

mahdollista palauttaa välitetty etäparitulkkaus, jos hän ei halua ottaa tulkkiparia kotiinsa sen 

ollessa tulkin etätulkkauspiste. Jos tulkkiparin välinen etäisyys on pitkä, tulkkaus on Kelan oh-

jeistuksen mukaan mahdollista toteuttaa eri etäpisteistä käsin. Myös tällöin on syytä järjestää 

tulkkaus siten, että parin tukeminen on mahdollista. (Kela 2020a,  83–84.) 
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Kyselytutkimuksen mukaan tulkit ovat toteuttaneet etäparitulkkausta kaikilla kolmella tavalla: 

eri etäpisteistä, samasta etäpisteestä käsin sekä paritulkkauksen hybridimallilla, jossa toinen 

tulkki on etätulkki ja toinen asiakkaan lähitulkki (ks. kuvio 7). Vastaajista jopa 89 % oli tuot-

tanut paritulkkausta siten, että tulkit ovat eri etätulkkauspisteissä.   

  

Kuvio 7: Sijainnit, joista tulkit ovat tehneet etätulkkausta.  

  

Kyselytutkimuksessa 48 % vastaajista ilmoitti tekevänsä alkavalla kaudella etätulkkausta pää-

osin kotoa käsin. Eräs vastaaja kommentoi, että etätulkkauksen hienous on juuri siinä, että osa-

puolet voivat osallistua kotoaan käsin. Koska etätulkkauksen tekopaikkana on niin usein koti, 

nousee keskusteluun ammatillisuuden ja yksityisyyden näkökulmista tilanne, jossa men-

nään toisen kotiin tai otetaan tulkkipari omaan kotiin. Avoimissa vastauksissa tulkit kirjoittivat, 

että olisi kohtuutonta, jos tulkilta otettaisiin työ pois siksi, ettei tulkki ole valmis ottamaan paria 

omaan kotiinsa tai menemään toisen kotiin. Monia myös esimerkiksi eläinallergiat estävät me-

nemästä toisen kotiin. Eräs vastaaja sanoi, ettei missään asiantuntija-ammatissa edellytetä kol-

legan kotiin menemistä.  
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 Kuvio 8: Tulkkien toiveet paritulkkauksen toteutuspaikasta 2021 alkaneella hankintakaudella.  

  

Kyselyn vastauksissa, taulukossa 4, näkyy, että tulkit etätulkkaavat mielellään paritulkin kanssa 

siten, että molemmat tulkit ovat samassa paikassa (89 %). Toimisto on tällöin selvästi mieluisin 

etäparitulkkauksen toteutuspaikka (89 %). Kyselytutkimuksen vastauksissa mainittiin yhteis-

työn tärkeys eri yrityksissä työskentelevien tulkkien välillä sekä myös palveluntuottajien kes-

ken, mikä pätee esimerkiksi etätulkkauksen toteuttamispaikkaa valittaessa. Kuten edellä mai-

nittiin, paritulkin kutsuminen omaan kotiin ei vastausten perusteella ole mieluisaa suurimmalle 

osalle tulkeista (73 %). Parin kotiin meneminen on mieluista 40 %:lle vastaajista, kuitenkin 

sama määrä vastaajia ei mielellään mene parin kotiin. Ajatukset hybridimallin mukaisen etäpa-

ritulkkauksen mieluisuudesta jakautuivat siten, että vain reilu neljäsosa tulkeista toteuttaa etä-

tulkkauksen mielellään niin, että toinen on etätulkkina ja toinen lähitulkkina. Vastauk-

set ovat linjassa sen kanssa, moniko tulkki ilmoitti tehneensä paritulkkausta hybridimallin mu-

kaan (21 %). Vastaajista selvä enemmistö (87 %) halusi sopia tilannekohtaisesti etäparitulk-

kauksen toteutuspaikasta (ks. kuvio 8.) 
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Taulukko 4: Tulkkien ajatukset ja tunteet paritulkkauksesta etätulkkauksissa.  

  Kyllä Ei En osaa sanoa 

Etätulkkaan mielelläni paritulkin kanssa si-

ten, että tulkit ovat eri paikoissa  

43,75 % 37,5 % 18,75 % 

Tulkkaan mielelläni paritulkin kanssa si-

ten, että molemmat tulkit ovat samassa 

paikassa  

89,06 % 1,56 % 9,38 % 

Otan mielelläni paritulkin kotiin tekemään 

etätulkkausta  

15,62 % 73,44 % 10,94 % 

Menen mielelläni paritulkin kotiin teke-

mään etätulkkausta  

40,62 % 40,63 % 18,75 % 

Teen etätulkkausta yhdessä parin kanssa 

mielelläni toimistolla  

88,89 % 1,59 % 9,52 % 

Tulkkaan mielelläni siten, että toinen 

tulkki on etänä ja toinen tulkki on läsnä 

asiakkaan kanssa samassa tilassa  

26,98 % 36,51 % 36,51 % 

  

Heinon (2020) opinnäytetyön mukaan etäparitulkkauksen haasteet ovat eriteltävissä nimen-

omaan sen mukaan, missä sijainneissa parit ovat. Paritulkkauksen toteuttaminen samasta fyy-

sisestä sijainnista tai siten, että molemmat tulkit ovat eri fyysisessä sijainnissa vaikuttaa siihen, 

millaisia haasteita, ja toisaalta hyötyjä, paritulkkauksessa esiintyy. Tulkkien sijainti paritulk-

kauksessa vaikuttaa erityisesti tuen antamiseen ja vastaanottamiseen ja niiden erilaisiin tapoi-

hin. (Heino 2020, 32–33.) De Meulderin ym. (2021, 40) tutkimuksessa nostetaan haasteiden 

ohella esiin etätulkkauksen hyötyjä paritulkkauksessa. Tulkit joutuvat keksimään uusia tapoja 

ja näkemään enemmän vaivaa tuen antamisessa, mikä lähentää tulkkeja ammattilaisina. Etä-

tulkkauksessa paritulkkauksen tuen antaminen tulee näkyvämmäksi myös asiakkaille.  

  

Koska paritulkattu etätulkkaus on vielä uusi asia, ei siihen ole vielä ehtinyt muodostua vakiin-

tuneita käytänteitä, vaan käytänteet ovat muodostuneet kokeilun ja erehdyksen kautta. Tulkkien 

on tärkeää sopia toimintatavoista ennen etätulkkauksen alkua. Yhdessä sovittavia asioita ovat 

esimerkiksi työnjako, tulkkausvuoron kesto, vuoron vaihto ja se, kuinka tukivuorossa oleva pari 
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tukee aktiivivuorossa olevaa tulkkia. Tulkin tuttuutta pidettiin helpottavana tekijänä etätulk-

kaustilanteessa, ja vieraamman tulkin kanssa tulkkausta helpotti nimenomaan toimintatavoista 

sopiminen etukäteen. (Heino 2020, 33, 36, 38, 43–44; ks. De Meulder ym. 2021.)  

  

Yhteisöllisessä verkkokeskustelussa paritulkkausta lähestyttiin siitä näkökulmasta, missä tulk-

kaus toteutetaan pariin nähden, samassa vai eri pisteessä parin kanssa. Yhteisöllisen verkko-

keskustelun alustukseen koottiin tietoperustaa sekä listat eri sijaintien hyvistä ja huonoista puo-

lista sen mukaan, ovatko tulkit samassa paikassa vai eri etäpisteissä. Verkkokeskustelun tavoit-

teena oli koota kustakin mallista hyviä ideoita, toimintatapoja ja ratkaisuja etäparitulkkauksen 

haasteisiin. Verkkokeskustelun osallistujilta kysyttiin myös millaisia haittoja ja hyötyjä hybri-

dimallilla olisi. Kyselytutkimusten tuloksista sekä verkkokeskustelun kommenteista koottiin 

etätulkkauksen oppaaseen luku paritulkkauksesta etätulkkauksessa sekä lista hyvistä käytän-

teistä ja toimintamalleista etäparitulkkauksessa (ks. liite 3, luku 9).  

  

Paritulkkausta eri etätulkkauspisteistä voidaan tarkastella etäyhteydellä työskentelystä teh-

dyn tutkimuksen valossa.  Microsoftin (2020) teettämässä yleisesti työelämää koskevassa tut-

kimuksessa todettiin yhteistyön tekemisen olevan etänä henkisesti haastavampaa kuin lähityös-

kentelyn. Tutkimuksessa huomattiin myös, että jos pari työskenteli yhdessä ensimmäistä kertaa 

etänä, oli heidän aivoaaltojen mukaan vaikeampi siirtyä lähityöskentelyyn. Tulokset viittaa-

vat siihen, että lähityöskentelyn kautta syntyneet työstrategiat ja sosiaalinen yhteys siirtyvät 

helpommin etätyöhön kuin päinvastoin.   

  

Jos paritulkkaus toteutetaan eri etätulkkauspisteistä, hyväksi on havaittu toimintamalli, jossa 

tulkit ovat yhteydessä sekä ennen että jälkeen etätulkkaustilanteen. Tilanteen jälkeen on hyvä 

purkaa yhdessä onnistumiset ja haasteet ja sitä kautta kehittyminen ja hyvien toimintamallien 

kehittäminen mahdollistuu. Yhteydenotto kollegaan myös vähentää etätulkkauksessa mahdol-

lisesti koettua yksinäisyyden tunnetta ja tukee työssä jaksamista.  (Heino 2020, 33, 36, 38, 43–

44; ks. De Meulder ym. 2021.) Kyselytutkimuksessa vastaajista 65,5 % sanoi käyvänsä parin 

kanssa lyhyen palautekeskustelun aina tai yleensä, 33 % joskus, ja vain 1,5 % vastaajista ei käy 

palautekeskustelua parin kanssa tilanteen jälkeen.   
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Haasteet:  

• Tulkkiparilla ei ole syystä tai toisesta näköyhteyttä toisiinsa, jolloin tuen antaminen on 

mahdotonta, ja paritulkkaus on mahdollista vain vuorottelun tasolla. Tämä ongelma 

saattaa tulla, jos tulkataan samassa ohjelmassa kuin missä tulkattava tilanne toteutuu tai 

kun toinen tulkkipari joutuu syystä tai toisesta pitämään kameransa kiinni tukivuoronsa 

aikana.  

  

Hyödyt:  

• Erillisen etätulkkaukseen varatun ohjelman kautta tulkatessa tulkkiparit näkevät toi-

sensa suoraan edestäpäin, jolloin tulkkauksen seuraaminen ja tuen antaminen on jopa 

helpompaa kuin lähitulkkaustilanteessa, jossa tulkit istuvat vierekkäin.  

• Visuaalisen, viitotun tai kirjoitetun palautteen ja tuen antaminen tulkille on helppoa.   

• Myös suullisen tuen antaminen parille onnistuu. 

• Tulkkien ei tarvitse matkustaa toiseen etätulkkauspisteeseen, jolloin matka-aikaa sääs-

tyy. (vrt. Heino 2020, 35–39; vrt. De Meulder ym. 2021.)  

  

Verkkokeskustelun kautta tuli lisää näkökulmia siihen, millaisia hyötyjä ja haittoja eri pisteistä 

toteutetussa paritulkkauksessa on. Kun paritulkkaus toteutetaan eri etäpisteistä käsin, tulkkaus 

ei ole vain yhden laitteen tai nettiyhteyden varassa. Tällöin tulkki saa rakentaa itse itselleen 

toimivan ja sopivan etätulkkauspisteen, eikä etätulkkauksen toteuttaminen vaadi kummaltakaan 

tulkilta matkustamista tai laitteiston mukana kuljettamista. Tulkkipari saa toisiinsa nähden 

"asiakasnäkymän", eli pari voi kommentoida toiselle tulkille, jos kuvakulmaa, valaistusta tai 

muuta vastaavaa täytyy muuttaa. Huonona puolena nähtiin se, että tukeminen ja tuen vastaan-

ottaminen voi olla haastavampaa verrattuna siihen, että tulkit ovat samassa paikassa. Ratkai-

suehdotuksena haasteeseen tuotiin ehdotus siitä, että tulkkiparin kanssa voi ottaa erikseen vi-

deoyhteyden parityötä varten. Vaihtoja varten on hyvä sopia jokin selkeä tapa, joka ohjaa myös 

asiakkaan katsetta, esimerkiksi konkreettisesti kysyvällä katseella viittominen 'vaihdetaan-

ko', ja toiselta tulkilta tähän vahvistus 'vaihdetaan'. 

  

Paritulkkausta samasta etätulkkauspisteestä toteutettuna pidettiin Heinon (2020, 37–

38) mukaan parityöskentelyn näkökulmasta varsin samanlaisena lähitulkkaustilanteen kanssa, 

ja sitä pidettiin enemmistön mielestä helpoimpana tapana etäparitulkkauksen toteuttamisessa.  
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Haasteet:  

• Vaihtuvien tulkkiparien kutsuminen omaan kotiin tekemään paritulkkausta.  

• Tulkkiparin kotiin meneminen voi tuntua epämukavalta.  

• Yhteisen etätulkkauksen toteuttamispaikan löytäminen.  

• Tulkki joutuu matkustamaan toiseen sijaintiin toteuttamaan etätulkkausta.  

  

Hyödyt:  

• Etäparitulkkauksen toteuttaminen palveluntuottajan hyvin varustellusta etätulkkausstu-

diosta.  

• Teknisen tuen antaminen aktiivivuorossa olevalle tulkille.  

• Tukitulkin mahdollisuus palautua tukivuoron aikana, esimerkiksi venytellä tai juoda 

vettä kameran ulkopuolella.  

• Positiivisen palautteen antaminen tulkkiparille muiden tilanteeseen osallistuvien siitä 

häiriintymättä. (Heino 2020, 37–38, 42–43; ks. De Meulder ym. 2021.)    

 

Verkkokeskustelussa todettiin, että paritulkkausta samasta etätulkkauspisteestä toteutettaessa 

tukeminen, tuen vastaanottaminen ja tulkkien välinen yhteistyö tulkkaustilanteessa on mutkat-

tomampaa sekä kollegiaalisuus koetaan vahvempana. Toisaalta huonona puolena nähtiin se, 

että vähintään toinen tulkeista joutuu matkustamaan ja tulkkaus on mahdollisesti vain yhden 

yhteyden varassa.  

 

6.9 Kehitysehdotuksia etätulkkaukseen 

Eri toimijoina tässä työssä on ajateltu tulkkien lisäksi asiakkaita, työnantajia sekä viittomakie-

len tulkkauspalvelun järjestäjää eli Kelaa. Etätulkkauksen eri toimijoiden välisen yhteistyön 

tarkastelussa tavoitteena on ollut kartoittaa teemoja ja haasteita, joita yhdessä ratkomalla etä-

tulkkauspalvelusta voidaan saada sujuvampaa ja laadukkaampaa niin tulkkien kuin asiakkaiden 

näkökulmasta, ja siten koota kehitysehdotuksia etätulkkauksen järjestämisestä. Aiheiden tuo-

minen yhteiseen keskusteluun on erityisen tärkeää, koska kyseessä on kaikille uusi toiminta-

muoto, jonka käytänteet ovat vasta muotoutumassa ja vakiintumassa.   
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Tulkin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön liittyviä kommentteja kerättiin kyselytutkimuksen 

avoimista kysymyksistä, joihin tulkit olivat kommentoineet asiakkaan roolia useassa eri koh-

dassa. Tulkkien toiveita siitä, millaista yhteistyötä ja joustavuutta he toivoivat työnantajalta ja 

Kelalta etätulkkauksen toteutuksessa kysyttiin tulkeilta avoimilla kysymyksillä. Tulkeilta ky-

syttiin myös, millaista yhteistyötä ja joustoa tulkit ovat valmiita tarjoamaan työnantajalle ja 

Kelalle. Kyselytutkimuksen avoimet vastaukset analysoitiin teemoittelemalla. Yhteisölliseen 

verkkokeskusteluun koottiin kyselytutkimuksen perusteella kolme tässä luvussa esiteltävää lis-

taa, joita verkkokeskustelun osallistuja pyydettiin kommentoimaan.  

  

Verkkokeskusteluun osallistuvia pyydettiin täydentämään kyselystä koostettuja listoja, ja heitä 

pyydettiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Millaista yhteistyötä etätulkkaus vaatii asiak-

kaan ja tulkin välillä tulkkaustilanteessa? Mistä asiakkaiden olisi hyvä olla tietoisia tulkkauksen 

näkökulmasta, jotta etätulkkauksesta tulisi mahdollisimman sujuvaa? Miten hyvää, toimivaa ja 

joustavaa yhteistyötä voidaan tehdä molempiin suuntiin työnantajan ja tulkin välillä? Millai-

seen yhteistyöhön yritysten ja Kelan tulisi pyrkiä, ja missä asioissa tahojen tulisi erityisesti 

kuulla toinen toisiaan? Sekä kyselytutkimuksen vastausten että verkkokeskustelun komment-

tien perusteella etätulkkauksen oppaaseen koottiin kehitysehdotuksia etätulkkaukseen (ks. liite 

3, luku 10).  

  

Yhteistyö tulkin ja asiakkaan välillä on merkittävässä osassa etätulkkauksen onnistumisen 

kannalta. Tulkkaus syntyy tulkin ammattiosaamisen kautta vuorovaikutuksessa kaikkien tulk-

kaustilanteeseen osallistuvien välillä. Siksi tulkin, asiakkaan ja muiden osapuolten yhteistyö 

on tulkkaustilanteen sujumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jotta tulkkaus voi toteutua vuo-

rovaikutuksessa, tilanteen muiden osapuolten tulee antaa tilaa ja aikaa tulkkaukselle sekä vas-

tata tulkin tarkentaviin kysymyksiin. (Hansen 2020, 6, 10.) Etätulkkaustilanteessa tilannetta 

vaikeuttaa Jokelaisen (2011, 74) mukaan se, ettei kuuleva osapuoli välttämättä ymmärrä etä-

tulkkaustilannetta. Ongelmatilanteissa tulkki joutuu ratkaisemaan, kertooko kuulevalle ky-

seessä olevan etätulkkaustilanne, jos asiakas ei sitä itse tee.   

  

Etätulkkauksessa väärinymmärrysten riski saattaa kasvaa erityisesti tilanteessa, joissa tulkki ja 

asiakas tapaavat etätulkkauksessa ensimmäistä kertaa, eivätkä tulkki ja asiakas välttämättä ym-

märrä toisiaan. Haasteena pidettiin tilannetta, jossa asiakas ei muokkaa viittomistaan etätulk-

kaukseen sopivaksi, eikä tulkki siksi saa numeroista ja sormituksesta selvää. Myös ruutuun 
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asettuminen, katsekontaktin mahdollistaminen ja valaistuksen riittävyys oli tärkeä osa etätulk-

kauksen onnistumista. (Jokelainen 2011, 74.) Yhteiset toimintatavat etätulkkauksessa eivät ole 

vielä vakiintuneet kentällä, ja alalla on monenkirjavia käytänteitä myös tulkin ja asiakkaan vä-

lisessä yhteistyössä.    

  

Yhteisöllisessä verkkokeskustelussa haluttiin saada näkökulmia tulkin ja asiakkaan väliseen 

yhteistyöhön etätulkkausta toteutettaessa. Verkkokeskustelussa tuotiin esiin asiakkaan ja tulkin 

välistä yhteistyötä ja kuvailtiin asiakkaan vastuuta onnistuneen etätulkkauksen toteutuk-

sessa.  Vastauksissa asiakkaiden ajateltiin osaavan jo käyttää melko hyvin eri ohjelmia, mutta 

muistutettiin, että asiakkaan kannattaa opetella ohjelmista esimerkiksi ääniasetusten käyttöä. 

Siitä viittomakielisillä asiakkailla saattaa olla vain vähän kokemusta. Kommenttien perusteella 

etätulkkausohjelmiin perehtymistä ja perehdyttämistä tulisi suosia. Perehdytyksen lisääminen 

lisäisi erään vastaajan odotusten mukaan myös etätulkkauksen käyttöä esimerkiksi iäkkääm-

pien asiakkaiden kohdalla. Ohjelmistoon ja sen käyttöön perehtyminen tulisi tapahtua tulkkaus-

tilanteesta erillään, ei siten, että tulkki tai kolmas osapuoli neuvoo esimerkiksi etätulkkauksessa 

käytettävän ohjelman käyttöä kesken tulkkauksen.  

  

Yhteistyö työnantajan ja tulkin välillä etätulkkauksen toteutuksessa koetaan kyselytutki-

muksen mukaan tärkeäksi.  Kyselyn vastausten perusteella tulkit toivoivat monenlaista yhteis-

työtä työnantajan kanssa. Vastaukset koottiin verkkokeskustelun alustukseen teemoittelemalla 

ne listoiksi. Vastaukset on teemoiteltu kolmen otsikon alle: etätulkkauskäytänteet, perehdytys 

ja tekninen tuki sekä etätulkkaustila ja laitteet. Palkkaukseen liittyvät asiat siirrettiin käsiteltä-

väksi palkkauksen yhteydessä.   

  

Etätulkkauskäytänteet:  

• Mahdollisuus valita, tekeekö etätulkkauksia vai ei. Mahdollisuus kieltäytyä etätulk-

kauksista.  

• Yhtenäinen linja ja hyvät käytänteet yrityksen sisällä.  

  

Perehdytys ja tekninen tuki:  

• Työkaverin tuki ja apu ensimmäisiin etätulkkauksiin, vaikka tilaukseen ei olisi välitetty 

paria.  
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• Työnantajan tarjoama koulutus tarvittaessa esimerkiksi etätulkkauksessa käytettävistä 

sovelluksissa.  

• Käyttöohjeet etätulkkauksessa käytettäviin ohjelmistoihin.  

• Apua tietoturva-asioissa sekä tukea teknisissä haasteissa.  

  

Etätulkkaustila ja laitteet:  

• Toimivien tilojen ja yhteyksien järjestäminen.  

• Riittävästi aikaa ennen etätulkkaustilauksen alkua laitteiden asentamiseen ja tietotur-

vaan vaadittavien asioiden järjestelyyn.  

• Työantajien panostus etätulkkaustiloihin, laitteisin ja ohjelmistoihin. Ergonomisen työ-

tilan järjestäminen ja hyvien työvälineiden hankkiminen sekä riittävät lisenssit ohjel-

miin.  

• Sujuvat yhteiset käytännöt etätulkkauspisteen varaamiseen toimistolla.  

• Vapaus tehdä etätulkkausta sieltä, missä itse sen parhaaksi näkee eli mahdollisuus tehdä 

etätulkkausta kotoa käsin myös jatkossa.  

  

Tulkkien toiveet Kelalle yhteistyöstä etätulkkauksen toteutuksessa  teemoiteltiin kysely-

tutkimuksen vastauksista. Tulkkien toiveet liittyivät etätulkkausten välittämiseen, tulkkiaikaan, 

paritulkkaukseen, etätulkkausohjelmiin, korvauksiin, yhteistyöhön asiakkaiden kanssa ja yh-

teistyöhön Kelan ja palveluntuottajien välillä. Teemat sisältöineen esitettiin verkkokeskuste-

luun osallistujille.  

  

Etätulkkausten välittäminen:  

• Etätulkkaustilausten välittäminen ajoissa.  

• Lyhyellä varoitusajalla tulleissa etätulkkauksissa tulkin tulee saada mahdollisuus riittä-

vään varoaikaan.  

• Tilaukseen riittävästi aikaa yhteyksien avaamiselle: tilauksessa huomioitaisiin esim. 10 

min ennen tilauksen alkua yhteyksien avaaminen asiakkaan kanssa, jolloin tämä aika 

olisi jo työaikaa.  

• Mahdollisuus joustavuuteen etätulkkaustilauksen palauttamisen suhteen, esim. jos ti-

lauksen aikaan tulkilla ei ole käytettävissä sopivaa etätulkkaustilaa.  
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• Tilauksissa olisi merkitty käytettävä etätulkkaussovellus ja tieto siitä, kuka luo linkin. 

Välitys voisi aktiivisemmin kirjata tilaustietoihin mahdollisimman tarkat tiedot etätulk-

kauksesta, ettei tulkin tarvitsisi itse kysyä jokaista asiaa.  

  

Tulkkiaika:  

• Mahdollisuus avata tulkkiaikaa pelkkään etätulkkaukseen, lähitulkkaukseen tai molem-

piin.  

  

Paritulkkaus:  

• Mahdollisuus toteuttaa etätulkkaukset siten, että tulkit ovat eri paikoissa.  

  

Etätulkkausohjelmat:  

• Kelan tulisi sallia laajemmin eri ohjelmien käyttö etätulkkauksessa ja huomioida asiak-

kaiden toiveet.  

 

Korvaukset:  

• Kela korvaisi etätulkkauksesta aiheutuvia kuluja.  

  

Yhteistyö asiakkaiden kanssa:  

• Luottamus siihen, että tulkit ja asiakkaat voivat sopia etätulkkauksen toteutustavasta 

keskenään.  

• Kelan toiminnassa tulisi näkyä ymmärrys asiakkaan osallisuudesta ja vastuusta etätulk-

kauksen aktiivisena osapuolena.  

• Asiakkaiden tiedottaminen etätulkkauksen mahdollisuuksista sekä rajoista ja siihen 

käytettävissä olevista ohjelmista.  

• Kela kiinnittäisi huomiota enemmän siihen, että etätulkkaukseen perehdyttäminen ei 

tapahdu etätulkkauksen aikana vaan asiakkaiden perehdyttäminen etätulkkaukseen ta-

pahtuu erikseen.  

  

Yhteistyö Kelan ja palveluntuottajien välillä:  

• Käytänteiden luominen yhdessä Kelan ja palveluntuottajien kesken.  
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Tulkkien ajatukset siitä, miten he voisivat joustaa työnantajalle ja Kelalle, voitiin koostaa 

ja teemoitella kyselyn vastauksista seuraavasti: 

  

• Tulkkiajan tarjoaminen siten, että tulkit voisivat itse määritellä ovatko käytettävissä lä-

hitulkkaukseen, etätulkkaukseen vai molempiin.  

• Päivystäminen ja varallaolo etätulkkauksia varten.  

• Valmius vaihtaa lyhyelläkin varoitusajalla tulkkauksen toteutustapaa lähi- ja etätulk-

kauksen välillä.  

• Valmius tehdä etätulkkauksia lyhyelläkin varoitusajalla, mikäli tulkilla on käytössä lait-

teisto ja tarvittavat ohjelmat.  

• Valmius etätulkkauksiin yli välitysalueiden.   

• Lisäkouluttautuminen etätulkkaukseen: erilaisten etätulkkaukseen käytettävien ohjel-

mien, tietotekniikan ja tietoturvan haltuun otto.   

• Yhteisistä etätulkkauksen toimintatavoista sopiminen alalla.  

  

Verkkokeskustelussa työnantajalta toivottiin riittävää tukea etätulkkausohjelmistojen haltuun-

ottoon. Työnantajien ei tulisi velvoittaa tulkkeja etätulkkaukseen vastoin heidän tahtoaan. Kes-

kustelussa toivottiin Kelan ymmärtävän, että kaikki eivät halua tehdä etätulkkauksia. Kelalta 

toivottiin jatkossakin joustavuutta sen suhteen, missä sijainneissa paritulkkaus toteute-

taan.  Sekä Kelan että työnantajien täytyy muistaa järjestää tulkille riittävä varoaika etätulk-

kauksen ja lähitulkkauksen välillä. Laitteet eivät ole aina valmiiksi asennettuina odotta-

massa, vaan etätulkkauspiste täytyy rakentaa ennen etätulkkauksen alkua. Kelalta toivottiin 

myös mahdollisuutta määritellä, onko tulkki käytettävissä lähitulkkaukseen, etätulkkaukseen 

vai kumpaan tahansa.  

  

6.10 Palkkaus ja palkkiot etätulkkauksessa 

Etätulkkaus lisää tulkeille työmahdollisuuksia, se on helposti käyttöönotettava ja nopea palvelu, 

joka säästää matka-aikaa, -kustannuksia sekä vähentää odotusaikaa. Etätulkkaus mahdollistaa 

tulkin työpäivään enemmän tulkkaukseen käytettävää työaikaa matka-ajan säästymisen takia. 

(Jokelainen 2011, 75; ks. Mattila 2018, 14–15.) Mahdollisuus tulkkaukseen käytettävän työ-

ajan lisääntymiseen tarkoittaa tuntityönä tulkkausta tekeville mahdollisuutta saada työpäiviin 
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enemmän palkallista työtä ja siten mahdollisuutta suurempiin kuukausiansioihin. Kuukausi-

palkkaisille tulkeille tulkkaustuntien lisääntyminen tarkoittaa tuottavan työn lisääntymistä, 

mikä lisää yrityksen kannattavuutta. Mattilan (2018, 54–55) kyselyyn vastanneet tulkit pitivät 

etä- ja lähitulkkausta taloudellisesti yhtä kannattavina tulkkausmuotoina.   

   

Alalle kehittyvät etätulkkauksen palkkaus- ja palkkiokäytänteet voivat johtaa toisaalta myös 

tulkkien toimeentulon heikkenemiseen. Puhuttujen kielten tulkkauksen puolella monet tul-

kit kuitenkin ajattelevat, etteivät palkat ja palkkiot vastaa työn vaativuutta (Gorschelnik 2018, 

10, 13). Ansiotaso on viime vuosina polkenut paikallaan tai jopa laskenut, ja etätulkkauksissa 

toimeksiannot voidaan usein laskuttaa vain toteutuneiden minuuttien mukaan. Lähitulkkauk-

sessa toimeksiannot hinnoitellaan yleisesti puolen tunnin tai tunnin vähimmäislaskutuksen mu-

kaan. (Karinen, Luukkonen, Jauhola & Määttä 2020, 41; Pekkinen 2021.) De Meulderin ym. 

(2021, 43) tutkimuksessa myös viittomakielen etätulkkauksessa uhkana nähtiin palkkauksen 

heikkeneminen.  

   

Mattilan (2018, 22–23) mukaan etätulkkaustoiminnan kannattavuuden arvioinnissa tulee talou-

dellisen kannattavuuden ohella huomioida myös etätulkkauksen käyttäjien näkökulma. Jos 

käyttäjien motivaatio ja tyytyväisyys etätulkkauksen käyttöön on tasapainossa yritysten talou-

dellisen kannattavuuden kanssa, etätulkkauksella on hyvät edellytykset menestyä. Mattila kä-

sittää tulkkauksen tilaajan ja muiden tulkattavien asiakkaiden ohella myös tulkit yhdeksi etä-

tulkkauspalvelun käyttäjäryhmäksi ja mainitsee tyytymättömyyden seurauksina lisääntyneen 

stressin, työuupumuksen ja lopulta kasvaneen riskin työnteon lopettamiseen.    

   

Tulkkien tyytymättömyydellä ja sen seurauksilla, mahdollisella alanvaihdolla ja uudelleen kou-

luttautumisella, on luonnollisesti negatiivisia taloudellisia seurauksia niin työntekijälle itselleen 

kuin yritystoiminnalle, mikä vaikuttaa lopulta myös yhteiskunnallisella tasolla. Vielä isommat 

taloudelliset seuraukset ovat tilanteessa, jossa etätulkkausta tarjoava yritys ei näe tulkkausmuo-

toa kannattavaksi ja lopettaa kokonaan sen tarjoamisen. Tällöin siitä kärsivät vielä useammat 

työnsä menettävät etätulkit ja samoin koko etätulkkausala etätulkkauksen vakiintumisen otta-

essa takapakkia. Myös tulkinkäyttäjien tyytyväisyydellä on suuri merkitys sille, pysyvätkö etä-

tulkkauksen taloudellinen kannattavuus ja tyytyväisyys ja motivaatio sen käyttöön tasapai-

nossa. (Mattila 2018, 22–23.)    
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Yhteisöllisen verkkokeskustelun tavoitteena oli koota yhdessä lista asioista, jotka tulisi huomi-

oida etätulkkauksen palkkausjärjestelmää kehitettäessä tulevaisuudessa, ja laatia listalle erilai-

sia vaihtoehtoja siitä, kuinka etätulkkauksen erityispiirteet voidaan huomioida palkkausjärjes-

telmässä. Tietoperustan lisäksi verkkokeskustelun alustukseen poimittiin kyselytutkimuk-

sesta palkkaukseen liittyviä tutkimustuloksia. Palkkaukseen ja korvauksiin liittyviä teemoja 

olivat tietoliikennekulut, valmistautuminen, parin kanssa käytävä palautekeskustelu ja etätulk-

kauksen vaativuus. Kyselytutkimuksen ja verkkokeskustelun tulosten perusteella etätulkkauk-

sen oppaaseen tehtiin luku etätulkkauksen palkkauksesta siltä osin, mistä tulkin kannattaa muis-

taa neuvotella työnantajan tai toimeksiantajan kanssa palkan ja palkkioiden yhteydessä (ks. liite 

3, luku 11).  

  

Kyselytutkimuksessa kysyttiin, millaisella tietoliikenneyhteydellä tulkit tekevät etätulkkausta 

kotona. Vastaajista 92 % etätulkkasi itse maksetulla tietoliikenneyhteydellä, 11 % työnantajan 

maksamalla tietoliikenneyhteydellä ja 5 % muulla yhteydellä, kuten taloyhtiön internetyhtey-

dellä. Etätulkkaukseen valmistautumiseen, eli muuhun kuin sisällölliseen valmistautumi-

seen, kului aikaa seuraavasti: 0–5 min 2 % vastaajista, 5–10 min 25 % vastaajista, 10–15 min 

30 % vastaajista, 15–20 min 20 % vastaajista ja 20–30 min tai yli 23 % vastaajista. Tämä osoit-

taa sen, että aina ennen etätulkkausta tulkeilla kuluu selvästi työhön kuuluvaa aikaa. Tulkkauk-

sen jälkeen tulkin tulee kenties vielä purkaa väliaikainen etätulkkauspiste, joka vaatii tulkilta 

aikaa tulkkauksen jälkeen. Nämä seikat tulisi huomioida myös tuntipalkkaisten tulkkien koh-

dalla. Mikäli sitä ei huomioida, ovat kuukausipalkkaiset ja tuntipalkkaiset eri asemassa yritys-

ten sisällä. Tulkit toivoivat aikaa etäyhteyksien avaamiseen asiakkaan kanssa ennen tilaisuuden 

alkua yleisimmin 10–15 minuuttia (yht. 77 % vastaajista). Tutuissa tilanteissa ei usein ole tar-

vetta avata yhteyksiä paljoa etukäteen.  

  

Kyselytutkimuksessa kysyttiin, kuinka usein tulkit pitivät tulkkauksen jälkeen lyhyen palaute-

keskustelun parin kanssa. Lähitulkkauksessa palautekeskustelu hoituu yleensä luontevasti tulk-

kauksen jälkeen, ennen kuin tulkit lähtevät paluumatkalle. Etätulkkauksessa tulkkien ollessa 

eri etätulkkauspisteissä tulkkien on joko jäätävä etäkokoustilaan muiden poistuessa tai otettava 

erillinen yhteys toisiinsa esimerkiksi puhelimitse. Vastaajista 14 % piti aina lyhyen palautekes-

kustelun tulkkiparin kanssa. Vastaajista yli puolet (51,5 %) piti yleensä palautekeskustelun, 33 

% joskus ja vain 1,5 % vastaajista sanoi, ettei pidä palautekeskustelua koskaan. Parin kanssa 

käytävä palautekeskustelu kehittää tulkkeja yksilöinä, luo yhteisiä käytänteitä, kehittää alaa ja 

on siten tärkeä osa tulkin työtä.  
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Taulukossa 5 on tulkkien palkkaa ja korvauksia koskeva koonti etätulkkauksessa. Kyselytutki-

muksessa tulkeilta kysyttiin, saavatko he erillisen palkan etätulkkaukseen valmistautumisesta, 

saavatko he etätulkkauslisää, saavatko he palkan tulkkiparin kanssa käydystä palautekeskuste-

lusta, maksetaanko tulkeille korvaus omien laitteiden käytöstä etätulkkauksessa ja maksaako 

työnantaja tulkin käyttämät tietoliikennekulut. Vain alle 30 % tulkeista sai erillistä palkkaa etä-

tulkkaukseen valmistautumisesta. Erillinen palkka etätulkkaukseen valmistautumisesta mak-

settiin vastausten perusteella joko matka-ajan palkkana, muun työn palkkana tai se sisältyi kuu-

kausipalkkaisilla työaikaan. Kukaan vastaajista ei saanut etätulkkauslisää eikä kenellekään kor-

vattu omien laitteiden käyttöä. Vastaajista reilulla 11 % oli huomioitu palkassa ja työajassa 

tulkkiparin kanssa käyty keskustelu, mutta tulkkiparin kanssa käydystä keskustelusta saatu 

palkka selittyi avoimissa vastauksissa sillä, että vastaajat kertoivat lisätiedoissa saavansa sen 

osana kuukausipalkkaa tai olevansa yrittäjiä.    

 

Taulukko 5: Tulkkien palkkaa ja korvauksia koskeva koonti etätulkkauksessa.  

  Kyllä Ei 

Saan erillisen palkan etätulkkaukseen valmistautumisesta  28,57 % 71,43 % 

Saan etätulkkauksesta erillisen etätulkkauslisän  0 % 100 % 

Saan palkan tulkkiparin kanssa tulkkauksen jälkeen käy-

dystä palautekeskustelusta  

11,29 % 88,71 % 

Minulle maksetaan korvaus omien laitteiden käytöstä etä-

tulkkauksessa  

0 % 100 % 

Työnantajani maksaa etätulkkaukseen käyttämäni tietolii-

kenneyhteyden kulut  

13,11 % 86,89 % 

  

Mielenkiintoisena yksityiskohtana kyselytutkimuksessa oli, että vastaajista yli 81 % sanoi etä-

tulkkauksen olevan haastavampaa kuin lähitulkkaus. Vastaajista vain reilu 6 % oli sitä mieltä, 

että se ei ole vaativampaa kuin lähitulkkaus, ja 12,5 % vastaajista ei osannut sanoa. Etätulk-

kauksen vaativuudesta tulisikin keskustella alalla enemmän. Tulkkeja pyydettiin myös perus-

telemaan etätulkkauksen vaativuutta. Tulkkien vastauksista koottiin verkkokeskusteluun lista 

perusteluista, jonka vuoksi etätulkkaus koetaan vaativampana kuin lähitulkkaus. Oppaassa etä-

tulkkauksen vaativuutta käsitellään päätösluvussa (liite 3, luku 12). Kyselytutkimuksen mukaan 
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tulkit kokivat etätulkkauksen olevan vaativampaa kuin lähitulkkaus useanlaisista syistä.  Tulk-

kien vastaukset teemoiteltiin ja jaettiin tekniikkaa koskeviksi sekä tilanteenhallintaa ja etävuo-

rovaikutusta koskeviksi syiksi.   

  

Tekniikka:   

• Uusien ohjelmien haltuunotto ja käyttö tulkkauksen aikana vie resursseja pois tulkkauk-

sesta.    

• Tulkkaus vaikeutuu, kun puhe tai viittominen pätkii heikon yhteyden takia.   

• Kuvan laatu ja ruudun koko vaikuttavat ymmärtämiseen merkittävästi.   

• Etätulkkaus on henkisesti haastavampaa, sillä siinä on paljon asioita, joihin ei voi itse 

vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi muiden osallistujien nettiyhteydet, näkyvyyden ja 

kuuluvuuden laatu. Ne vaikuttavat merkittävästi lähtötekstin tekniseen laatuun ja siten 

tulkkauksen laatuun.   

• Asiakkaalla on heikot taidot etätulkkauksen tekniikan, kuten sovellusten, käyttämi-

sessä.   

 

Tilanteenhallinta ja etävuorovaikutus:   

• Tilanteenhallinta on haastavampaa, tulkki joutuu puuttumaan aktiivisemmin tilantee-

seen hallitakseen puheenvuoroja ja tiedottaakseen osapuolia tulkkauksen sujuvuudesta, 

esimerkiksi yhteyksien haasteista tulkkauksessa.   

• Tulkin pitää varioida omaa kieltään ja tulkkausratkaisujaan ruutuun sopivaksi.   

• Asiakkaan ymmärtäminen etänä on vaikeampaa kuin livenä kaksiulotteisen ja ajoittain 

huonolaatuisen videokuvan takia.   

• Asiayhteyksien hahmottaminen on haastavampaa ilman ympäristön vihjeitä.   

• Tulkki ei aina tiedä kuka puhuu.   

• Suora katseyhteys asiakkaaseen puuttuu ja se vaikeuttaa vuorovaikutusta sekä tulkin ja 

asiakkaan välistä yhteistyötä tulkkaustilanteessa.   

• Uusien asiakkaiden ja uuden tulkkiparin kohtaaminen ensimmäistä kertaa etänä on 

haastavampaa kuin lähitulkkauksessa.    

• Paritulkkauksessa parin tukeminen ja auttaminen on haastavampaa kuin lähitulkkauk-

sessa.   

• Tulkkauksesta ei saa selkeää reaaliaikaista palautetta, eli on vaikea varmistua siitä, että 

osapuolet ovat ymmärtäneet.   
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• Vakiintuneet käytänteet puuttuvat alalta.  

  

Kyselytutkimuksessa kysyttiin tulkeilta ajatuksia ja malleja, kuinka tulkeille tulisi maksaa etä-

tulkkauksesta. Tulkkien vastukset teemoiteltiin ja vastuksista oli löydettävissä seuraavia mal-

leja:   

  

Valmistautuminen:   

• Laitteiden asentamisen pitäisi olla matka-ajan palkkaa, mutta asiakkaan kanssa yhteyk-

sien avaaminen ennen tulkkaustilannetta tulisi olla tulkkauspalkkaa.   

• Jokaiseen etätulkkaukseen 30 minuuttia muun työn palkkaa, joka sisältäisi laitteiden 

avauksen, asiakkaan ja tulkkiparin kanssa yhteydenpidon ennen tulkkausta sekä parin 

kanssa käydyn palautekeskustelun.   

• Etätulkkaukseen valmistautumisesta tulisi saada samaa palkkaa kuin tulkkauksesta.   

 

Lisät:   

• Etätulkkauslisän maksaminen tulkin palkkaan.  

• Toivottiin, että Kela maksaisi palveluntuottajille etätulkkauslisän.   

  

Korvaukset:    

• Tulkilla tulisi olla mahdollisuus käyttää työnantajan laitteita ja yhteyksiä.  Jos tämä ei 

ole mahdollista, omien laitteiden käyttö ja tulkkauksessa käytetty internetyhteys tulisi 

korvata tulkille.   

• Tallennettavien tilanteiden tulkkauksesta pitäisi saada erillinen korvaus.   

• Jos tulkin pitää soittaa etätulkkauksen aikana omalla puhelimellaan, tulisi puhelinkulut 

voida veloittaa Kelalta.   

 

Palkkaustaso:   

• Samat ehdot kuin lähitulkkauksessa.  

• Vaativan tason palkka.  

  

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös lyhyen vasteajan tulkkausten osalta etätulkkauspäivys-

tystä osana tulkin työtä. Vastaajista 89 % ei ole toiminut päivystävänä etätulkkina, mutta 44 % 
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olisi kiinnostunut päivystävänä etätulkkina toimimisesta. Kiinnostusta etätulkkauspäivystyk-

sen kehittämiseen alalla siis on. Etätulkkauspäivystys asettaa jälleen uusia palkanmaksukysy-

myksiä. Kyselytutkimuksessa selvitettiin, kuinka tulkkien mielestä etätulkkauspäivystyksestä 

voitaisiin ja kuinka siitä tulisi maksaa tulkeille.  Mahdollisia palkanmaksumalleja kyselytutki-

muksen mukaan olivat:   

 

• Kuukausipalkka   

• Tuntipalkka päivystysajalta, täysi palkka siitä, kun tulkki on käytettävissä etäyhteyden 

päässä.    

• Vaativan tason tulkkauspalkka   

• Perustason palkka varallaolosta ja toteutuneista tulkkauksista tulkkauspalkka esimer-

kiksi maksettuna seuraavaan 30 minuuttiin.   

• Päivystyskorvaus 30 % tuntipalkasta ja toteutuneista 100 % tuntipalkasta sekä kerta-

luontoinen hälytyskorvaus jokaisesta keikasta.   

• Päivystyksestä odotusajan palkka, toteutuneista täysi palkka kuitenkin vähintään yksi 

tunti lisineen.    

• Koko ajalta, kun tulkki päivystää tulisi maksaa 100 % tulkkauspalkka, sillä silloin tulkki 

on sidottu siihen työhön. Tulkki ei voi poistua etätulkkauspisteeltään, joten sitä ei 

voi verrata varallaoloon.    

• Päivystyspalkka ja toteutuneista tulkkauksista etätulkkauksen palkka, joka voisi olla pe-

rustulkkauspalkkaa suurempi.    

 

Verkkokeskustelussa nostettiin esiin se, että tulevaisuudessa Kelalla on suuri rooli etätulkkauk-

sen kehittymisessä tuotteena sekä tulkkien palkkakehityksessä etätulkkauksessa. Esimerkiksi 

Kelan palveluntuottajille maksamat lisät heijastuvat välillisesti tulkkien palkkakehitykseen. 

Palvelun järjestäjän ja maksajan eli Kelan tulisi ymmärtää etätulkkauksen vaativuus, jotta etä-

tulkkauksen hinta ei tipu seuraavissa kilpailutuksissa puhuttujen kielten tapaan. Palvelun tuot-

tajien sekä Kelan tulisi keskustella etätulkkauksen erityispiirteistä, jotta siitä saadaan toimiva 

palvelumuoto niin tulkkien ja palkkauksen kuin asiakkaiden näkökulmasta.   

 

 



71 
 

 

7 POHDINTA 

 

 

Etätulkkaus on osa laajempaa etätyötrendiä, joka on alkanut jo ennen COVID-19-pandemian 

aiheuttamia poikkeusoloja (ks. Leskinen 2021). Elämme 2020-luvulla tilanteessa, jossa käytet-

tävä teknologia on kehittynyt laitteistojen ja ohjelmistojen osalta siten, että niiden toimintavar-

muus etäyhteyksien käytössä on hyvä, ja ne ovat lähes jokaisen saatavilla. COVID-19-pande-

mia antoi alkusysäyksen etätulkkauksen käyttöönotolle viittomakielen tulkkauksessa, ja se on 

eräänlainen käännekohta viittomakielialalla ja poikkeuksellinen aika viittomakielen tulkkauk-

sen historiassa. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella etätulkkauksen määrä mukaili CO-

VID-19-pandemian rajoituksia ja tartuntamäärien nousuja ja laskuja Suomessa.  Kelan 2021 

alkaneen vammaisten tulkkauspalvelun hankintakauden myötä etätulkkauksesta on tullut py-

syvä vaihtoehto lähitulkkaukselle. Nähtäväksi jää, millaisen sijan etätulkkaus saa viittomakie-

len tulkkausalalla pandemian jälkeisenä aikana. Toimivalla tekniikalla, yhteisillä käytänteillä 

ja tulkkien runsaalla etätulkkauksen harjoittelulla, voidaan saada aikaan parempaa etätulk-

kausta. Yhteisesti noudatettavat suositukset ja ohjeet tukevat etätulkkauksen laadukasta toteu-

tusta ja tulkkien hyvinvointia koko viittomakielen tulkkausalalla.    

   

Kyselytutkimuksen (25.1.–7.2.2021) ja Blogspot-alustalla käydyn yhteisöllisen, suljetun verk-

kokeskustelun (6.4.–2.5.2021) avulla olemme voineet koota oppaan viittomakielen etätulk-

kaukseen. Kyselytutkimus ja sen tuloksia täydentävä yhteistöllinen verkkokeskustelu olivat si-

ten toimivia tutkimusmenetelmiä tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarpeisiin. Ryhtyes-

sämme tekemään tutkimussuunnitelmaa arvioimme tutkimusmenetelmiemme heikkoja koh-

tia. Päädyimme kaksiosaiseen tutkimukseen, jotta saisimme verkkokeskustelulla lisää laadul-

lista aineistoa, mikäli vastaajajoukko jäisi kyselyn vaiheessa pieneksi tai vastaajat vastaisi-

vat niukasti avoimiin kysymyksiin. Viittomakielen tulkkausalalla 64 vastaajaa vastaa karkeasti 

arvioituna noin 10 % alalla toimivista viittomakielen tulkeista. Vaikka vastausprosentti jäi mää-

rällisen tutkimuksen mittapuulla pieneksi (ks. Vehkalahti 2014, 41–47), saimme kyselytutki-

muksessa kuitenkin runsaasti laadullista tutkimusaineistoa, sillä avoimiin kysymyksiin tuli pal-

jon vastauksia.  Oppaan laatimisessa avoimilla, laadullisilla vastauksilla oli suurempi merkitys 

kuin suljetuilla kysymyksillä. Vertaillessamme viittomakielialan tutkimuksia, totesimme, 

että 64 vastaajaa on kuitenkin laadullisen tutkimuksen näkökulmasta runsas joukko tulk-

keja (vrt. Heino 2020; Jokelainen 2011; Rainò & Vik 2020).  
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Kyselytutkimuksesta voitiin havaita, että tulkkien asenteet etätulkkausta kohtaan olivat positii-

visia. Pohdimme, onko tulokseen vaikuttanut se, että asiasta kiinnostuneet ja etätulkkauksesta 

pitävät tulkit ovat ryhtyneet kyselymme vastaajiksi, ja ovatko ne, keille etätulkkaus on epä-

mieluisampaa, helpommin jättäneet vastaamatta kyselyyn. Yli puolet vastaajista työskenteli 

pääasiassa Uudellamaalla, jossa on enemmän asiakkaita, ja siten tulkin työ on vaihtelevampaa 

verrattuna alueisiin, jossa on vähemmän asiakkaita.  Pohdimme, heijastuuko pääkaupunkiseu-

dun vastausten runsas määrä joihinkin tuloksiimme, ja painottuvatko tulokset sen vuoksi johon-

kin suuntaan. Emme ole analyysivaiheessamme tutkineet vastaajien taustatietojen suhdetta vas-

tauksiin. Toisaalta olisi kenties ollut mielenkiintoista tarkastella, onko esimerkiksi iällä tai työ-

kokemusvuosilla vaikutusta asenteisiin etätulkkausta kohtaan. Se ei kuitenkaan olisi vastannut 

tutkimuskysymyksiimme eikä siten olisi palvellut oppaan tulosten syntymistä. Koska kysely-

tutkimuksen vastaajille oli kyselytutkimuksen tulosten mukaan kertynyt paljon etätulkkausko-

kemusta, heidän vastauksistaan saatiin koottua runsaasti hyviä käytänteitä etätulkkauksen op-

paaseen.   

   

Oppaan sisällöstä tuli laajempi kuin osasimme alun perin ennakoida. Pidimme oppaan tietope-

rustan lyhyenä ja kokosimme tutkimuksen perusteella ohjeistuksia, neuvoja, käytänteitä, toi-

mintamalleja ja kehitysehdotuksia viittomakielen etätulkkaukseen. Oppaan kokoamisessa 

myös kollegoiden ja asiakkaiden neuvoilla sekä kommenteilla on ollut suuri arvo. Myös meidän 

omat kokemuksemme etätulkkauksen tekemisestä näkyvät etätulkkauksen oppaan rakentumi-

sessa. Olemme kuluneen puolentoista vuoden aikana tehneet etätulkkausta osin toisistamme 

poikkeavilla tavoilla. Toiselle meistä on kertynyt kokemusta erityisesti etätulkkauksesta hybri-

dimallin mukaan toteutettuna, ja toinen meistä on tehnyt etätulkkausta paritulkkauksena eri si-

jainneista sekä saanut runsaasti kokemusta etäpuhelintulkkauksesta. On ollut huomatta-

vissa, että viittomakielen tulkkien kollektiivinen kokemus etätulkkauksen tekemisestä on kart-

tunut. Monet etätulkkauksen tekemisen alkuvaiheessa käytössä olleet tavat etätulkkauksen to-

teutukseen ovat kehittyneet ja muokkautuneet tulkkien ja asiakkaiden teknisten oivallusten ja 

kokemuksen karttumisen myötä. Oppaan kokoamisen aikana testasimme käytännössä oppaa-

seen kirjaamiamme teknisiä toteutusvaihtoehtoja ja muita hyviä käytänteitä ja varmistimme si-

ten niiden toimivuuden. 
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Oppaan rakentumisessa prosessin kannalta merkittävää on se, kuinka oppaan sisältö on raken-

tunut vaiheittain olemassa olevan tiedon päälle. Kokosimme aluksi tietoperustan, jonka poh-

jalta laadimme kyselytutkimuksen kysymykset. Purimme ja analysoimme kyselytutkimuksen 

tulokset ennen verkkokeskustelua. Käytimme kyselytutkimuksen tuloksia verkkokeskustelun 

teemojen alustuksena yhdessä tietoperustan kanssa. Annoimme verkkokeskustelun osallistu-

jille tehtäviä ja esitimme kysymyksiä, joiden vastauksista saimme konkreettisia neuvoja ja hy-

viä käytänteitä oppaaseen. Näiden vaiheiden kautta rakensimme oppaan viittomakielen etätulk-

kaukseen.   

   

Tutkimuksen monivaiheisuus edisti tulosten luotettavuutta. Kyselytutkimuksen jälkeen toteut-

tamamme yhteistöllinen verkkokeskustelu on mahdollistanut keskustelun kyselytutkimuksen 

tuloksista. Verkkokeskustelun kautta saimme kerättyä laajemman laadullisen aineiston ja siten 

täydennettyä kyselyn tuloksia. Oppaan ensimmäinen versio toimitettiin kommentoitavaksi 

verkkokeskustelun osallistujille sekä muutamalle asiakkaalle, palveluntuottajalle, työn tilaa-

jalle sekä työn ohjaajille. Kommenttikierros kesti kuukauden, ja sen aikana annettiin pa-

lautetta esimerkiksi terminologian käytöstä ja sen yhtenäistämisestä. Kommenttikierros ja saatu 

palaute sekä sen myötä oppaaseen tehdyt muutokset lisäävät oppaan luotettavuutta. Palautteen 

keruu ennen julkaisua liittyy myös työn läpinäkyvyyteen ja siten eettisyyteen ja luotettavuu-

teen. Tutkimuksen osallistujien vastauksia ja kommentteja on käsitelty anonyymisti tutkimuk-

sen kaikissa vaiheissa. Tutkimusaineisto on tuhottu tutkimustulosten ja oppaan valmistuttua.   

 

7.1 Vastauksia tutkimuskysymyksiin  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa alalle opas viittomakielen etä-

tulkkaukseen. Oppaan tavoitteena oli yhtenäistää alan käytänteitä, tarjota etätulkkausta aloitta-

ville tulkeille hyvät perustiedot etätulkkauksesta sekä kokeneille etätulkeille uusia näkökulmia 

ja käytänteitä etätulkkauksen toteutukseen. Tähän tutkimukselliseen kehittämistyöhön asetet-

tiin kaksi tutkimuskysymystä, joiden kautta etätulkkauksen opasta alettiin luoda. Tutkimusky-

symykset olivat:   

  

 

1. Mitä ominaispiirteitä, vaatimuksia ja hyötyjä etätulkkaus tuo viittomakielen tulkin työ-

hön?  

2. Minkälaisia etätulkkauksen hyvät käytänteet ja toimintamallit ovat?   
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Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä selvitettiin mitä ominaispiirteitä, vaatimuksia ja hyötyjä 

etätulkkaus tuo viittomakielen tulkin työhön. Etätulkkauksen ominaispiirteenä on tekniikan 

käyttö ja sen haasteet ja mahdollisuudet etätulkkauksessa. Viittomakielen etätulkkauksessa tu-

lee huomioida se, kuinka kolmiulotteinen kieli välittyy kaksiulotteisen ruudun kautta. Etätulk-

kaukseen valmistautuminen pitää sisällään sisällöllisen valmistautumisen lisäksi tekniset val-

mistelut, joihin kuuluu etäyhteyksistä sopiminen, niiden luominen, etätulkkauspisteen rakenta-

minen, laitteiden ja sovellusten tekninen hallinta etätulkkauksen aikana sekä etätulkkauspisteen 

mahdollinen purkaminen tulkkaustilanteen jälkeen. Etäparitulkkauksen ja etäpuhelintulkkauk-

sen käytännöt vaativat myös osaltaan teknisiä ratkaisuja. Tukemisen tavat etäparitulkkauksessa 

tilanteessa, jossa tulkit työskentelevät eri sijainneissa, poikkeavat paritulkkauksen tukemisesta 

lähitilanteissa nimenomaan teknisyytensä puolesta. Tulkit voivat tukea toisiaan viittoen, pu-

huen tai kirjoittaen laitteiden ja sovellusten välityksellä. Etäpuhelintulkkaus taas vaatii onnis-

tuakseen erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten kokouspuhelun käyttöä tai äänen välittymistä 

kaiutintoiminnon kautta.  

  

Etävuorovaikutuksen haasteet, kuten sanattoman viestinnän puutteellisuus, vuorottelun haasta-

vuus, fyysisen liikkuvuuden vähentyminen ja keskimääräistä kovempaa puhuminen, kuormit-

tavat tulkkia etätulkkaustilanteessa ja lisäävät etätulkkauksen vaativuutta. Tilanteenhallinta 

etätulkkauksessa pitää sisällään monia samanaikaisia prosesseja. Kun tulkki ei näe ympäristön 

vihjeitä ja sanatonta viestintää, tulkin kognitiivinen päättely kuormittuu lähitulkkausta enem-

män. Päällekkäin puhuminen ja toisaalta myös se, kuinka hiljaisissa kohdissa toimitaan, aiheut-

tavat tulkille haasteita. Koska etätulkkauksen tilanteenhallinta on lähitulkkausta haastavampaa, 

onnistunut tulkkaus vaatii tulkilta enemmän tulkkaustilanteen koordinointia kuin lähitulkkaus-

tilanteessa ja aiheuttaa siten eettistä pohdintaa. Tulkki joutuu käyttämään valtaa ja tekemään 

päätöksen esimerkiksi siitä, ketä tulkkaa tilanteessa, jossa monet puhuvat yhtä aikaa. Muun 

muassa edellä mainittujen syiden vuoksi etätulkkaus aiheuttaa tulkille kuormitusta ja stressiä, 

mikä tekee etätulkkauksesta fysiologisesti, kognitiivisesti ja psyykkisesti haastavaa. Suurempi 

kognitiivinen kuormitus johtaa tulkin nopeampaan uupumiseen, mikä taas voi johtaa tulkkaus-

virheiden määrän kasvuun. Merkittävää onkin, että etätulkkauksessa tulkkeen laatu laskee no-

peammin kuin lähitulkkauksessa. Tästä syystä paritulkkauksen käyttö etätulkkauksessa myös 

lyhyemmissä tilauksissa voidaan nähdä perustellusti tulkkauksen laatua parantavana tekijänä.  
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Kun etätulkkauksen toteutus on kunnossa, etätulkkaus tukee tulkin työhyvinvointia ja työssä-

jaksamista. Etätulkkaus on tulkille myös mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen. Etätulk-

kauspisteen rakentamisessa kannattaa kiinnittää huomioita näkyvyyteen, kuuluvuuteen ja er-

gonomiaan. Kun työympäristö on kunnossa, keskittyminen itse tulkkaukseen helpottuu. Etä-

tulkkaus säästää matka-aikaa ja rahaa, kun tulkin ei tarvitse siirtyä sijainnista toiseen. Kun etä-

tulkkausta tehdään myös oman työskentelyalueen ulkopuolelle, etätulkkaus mahdollistaa laa-

jemman asiakaskunnan. Tällöin tulkit pääsevät kehittämään tulkkaustaitojaan eri asiayhteyk-

sissä ja erilaisten asiakkaiden kanssa.  Etätulkkaus tukee tulkin kehittymistä myös teknisen to-

teutuksensa vuoksi, sillä tulkki näkee oman viittomisensa etätulkkaussovelluksen ruu-

dulta, mikä mahdollistaa tulkkeen arvioinnin ja onnistuneiden tulkkausratkaisujen sekä kehi-

tyskohteiden havainnoinnin. Myös kollegiaalisuus lisääntyy, sillä etäparitulkkaus vaatii tul-

keilta tiivistä yhteistyötä niin yritysten sisällä kuin yli yritysrajojen, mikä mahdollistaa etätulk-

kauskäytänteiden kehittämisen yhdessä.   

 

Toinen tutkimuskysymys vastaa suoraan oppaan sisällön muodostumiseen. Sekä kyselytutki-

muksen avoimista vastauksista että verkkokeskustelun kommenteista saatiin runsaasti tutki-

musaineistoa vastaamaan siihen, minkälaisia etätulkkauksen hyvät käytänteet ja toimintamallit 

ovat. Tutkimuksen lisäksi käytänteitä poimittiin työelämässä kertyneistä kokemuksista, tekni-

sistä kokeiluista ja sosiaalisen median keskusteluista. Tiivistettynä etätulkkauksen hyvät käy-

tänteet ja toimintamallit ovat yhtenäisiä ja vakiintuneita, kuitenkin aina kulloisenkin tilanteen 

mukaan joustavia. Itse opas viittomakielen etätulkkaukseen (liite 3) erittelee tarkemmin vas-

tauksia toiseen tutkimuskysymykseen. Tässä raportissa kuvaukset oppaan rakentumisesta vas-

taavat osaltaan paitsi toiseen tutkimuskysymykseen myös siihen, millä tavalla hyviä käytänteitä 

ja suosituksia etätulkkauksen kentältä voidaan kerätä etätulkkauksen oppaaseen.   

 

7.2 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Tutkimuksellisen kehittämistyömme tuloksia ja tuotosta, opasta viittomakielen etätulkkauk-

seen, voidaan soveltaa myös puhuttujen kielten tulkkauksen puolella, puhevammaisten tulk-

kauksessa ja kirjoitustulkkauksessa. Oppaan teemat ja niiden alle kootut neuvot ovat sovellet-

tavissa ja hyödynnettävissä eri tulkkausmuodoissa, huomioiden kunkin tulkkauksen modali-

teetti ja käytetyt tekniikat. Opas viittomakielen etätulkkaukseen on tehty visuaalisen kielen ja 

puhutun kielen väliseen tulkkaukseen, eli siinä on läsnä kaksi kielen modaliteettia.    
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Puhuttujen kielten tulkit tulkkaavat kahden puhutun kielen välillä, jolloin he voivat tulkata 

etänä joko pelkän ääniyhteyden tai kuva- ja ääniyhteyden kautta. Puhuttujen kielten tulkit hyö-

tyvät oppaan visuaaliseen maailmaan liittyvistä ohjeista, sillä myös puhuttujen kielten tulk-

kauksessa tulkki tulkitsee puhujan eleitä ja ilmeitä osana kognitiivista tulkkausprosessiaan. Pu-

huttujen kielten tulkkauksen puolella oppaassamme esitetyt hyvät käytänteet ovat hyödynnet-

tävissä erityisesti tietoturvan ja salassapitovelvollisuuden sekä laadukkaan ja rauhallisen tulk-

kausympäristön kannalta.   

   

Kirjoitustulkkauksessa etätulkkauksen tekninen toteutus eroaa osin paljonkin viittomakielen 

etätulkkauksen toteutuksesta. Kirjoitustulkkaus on kielen sisäistä tulkkausta, ja etätulkkauksen 

näkymässä tulkattu teksti on pääroolissa. Oppaassamme on hyviä käytänteitä, joita myös kirjoi-

tustulkit voivat osin hyödyntää, esimerkiksi etätulkkausympäristön rakentaminen, etätulkkauk-

seen valmistautuminen sekä etätulkkauksen hyödyt ja voimauttavat tekijät. Kirjoitustulkkaus 

etätulkkauksena sisältää kuitenkin niin paljon ominaispiirteitä, että kirjoitustulkkauksen etä-

tulkkauksen oppaan laatiminen on oma, erillinen tutkimuksellisen kehittämistyön aiheensa, 

joka tarvitsee jatkotutkimusta.    

   

Myös puhevammaisten tulkkaus sisältää erityisiä piirteitään, sillä puhevammaisten tulkinkäyt-

täjien asiakaskunta on hyvin heterogeeninen ja asiakkaiden käyttämät kommunikointitavat 

vaihtelevat. Asiakkailla on käytössään teknisiä apuvälineitä, joita olisi kenties mahdollista yh-

distää etätulkkauksen alustoihin riittävällä tekniikalla. Puhevammaisilla asiakkailla on käytös-

sään kuitenkin myös konkreettisia apuvälineitä, kuten kommunikaatiokansioita. Kommuni-

koinnin apuvälineiden käyttöön etäyhteyksillä pitää miettiä ratkaisuja, kuten dokumenttikame-

roita ja vastaavia teknisiä ratkaisuja, joilla kommunikointi saadaan näkyväksi myös etänä. Tä-

män lisäksi täytyy muistaa, ettei puhevammaisen asiakkaan kommunikointi ole koskaan 

vain yhden välineen tai menetelmän varassa, sillä puhevammaisten tulkkauksessa osittainen 

puhe tai äänteet sekä eleet, ilmeet ja visuaaliset kommunikoinnin ratkaisut ovat keskeisessä ase-

massa tuotetussa viestinnässä. Puhevammaisten tulkkauksessa myös asiakkaan ymmärtämi-

sen ja vuorovaikutuksen tukeminen eri keinoin on tärkeä osa tulkkausta. Puhevammaisten tulk-

kauksen alalla olisi tarpeellista tutkia, millaisia keinoja nykytekniikka tarjoaa etävuorovaiku-

tuksen ja etätulkkauksen toteuttamiseksi erilaisilla kommunikaatiokeinoilla ja kommunikoin-

nin apuvälineillä. Olisi tarpeellista luoda myös puhevammaisten tulkkaukseen etätulkkauksen 

opas, joka kuvailee etätulkkauksen mahdollisuuksia ja toisaalta ratkottavia haasteita, kun ky-

seessä on AAC-menetelmillä kommunikoiva asiakas.    
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Etätulkkauksessa asiakkaiden kokemusten tutkiminen on yksi tärkeä jatkotutkimusaihe.  Tutki-

muksemme tuloksissa näkyy tarve viittomakielellä tuotetulle etätulkkauksen oppaalle, joka on 

suunnattu nimenomaan asiakkaille.  Jatkotutkimuksen osalta asiakasnäkökulmassa tulisi huo-

mioida myös kuurosokeat asiakkaat, sillä oppaassamme ei ole huomioitu kuurosokeille tulk-

kausta ja sen erityispiirteitä, kuten toistotulkkausta tai sitä, miten kapea näkökenttä vaikuttaa 

etätulkkaukseen. Jos etätulkkausta käyttävällä asiakkaalla on kapea näkökenttä, tulee paritulk-

kauksessa pohtia muun muassa, kuinka tulkkien on sijoituttava ruudulle riippuen asiakkaan 

näönkäytöstä. Voivatko tulkit asettua samassa etätulkkauspisteessä tulkatessaan samaan ruu-

tuun, ja onko tulkkausta edes mahdollista toteuttaa eri etäyhteydessä, irrallaan tulkattavasta ko-

kouksesta. Jatkotutkimusaiheena on kuurosokeiden asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden tutkimi-

nen etätulkkauksen toteuttamisesta. Tarve olisi myös etätulkkauksen oppaan tekemiseen kuu-

rosokeiden asiakkaiden etätulkkauksesta.    

   

Tulkkikoulutus on keskeisessä roolissa etätulkkauksen yhteisten käytänteiden jalkauttamisessa 

kentälle. Tulkkikoulutus voi käyttää opasta yhtenä konkreettisena työkaluna kouluttaessaan uu-

sia tulkkeja etätulkkaukseen. Tutkimuksen tuloksista on nähtävillä, että myös alalla jo työsken-

televillä tulkeilla on motivaatiota kouluttautua etätulkkauksen tekemiseen. Myös kentän osaa-

misen päivittämiseen on siis tarvetta. Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulk-

kaukseen on aikansa tuote ja se kuvastaa etätulkkauksen järjestämistä vuonna 2021. Tekniikka 

kehittyy vauhdilla ja etätulkkauksen käytänteet sen mukana.  
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LIITTEET 
 

 

Liite 1: Kyselytutkimus viittomakielen tulkeille 25.1.-7.2.2021  

  

Etätulkkaus toimivaksi!  

 

Hyvä viittomakielen tulkki  

 

Teemme Tulkkaustoiminnan kehittämisen YAMK -opinnäytetyönä etätulkkauksen opasta, jo-

hon kokoamme parhaita käytänteitä ja suosituksia viittomakielen etätulkkauksen toteutta-

miseksi. Opas tullaan julkaisemaan työmme tilaajan Kieliasiantuntijat ry:n kautta, ja se on 

suunnattu viittomakielen tulkkien, alalla toimivien yritysten, Kieliasiantuntijat ry:n, Kelan ja 

tulkkikoulutuksen käyttöön. Kysely on tarkoitettu viittomakielen tulkeille. Vastaamalla kyse-

lyyn autat yhtenäisten etätulkkauskäytänteiden luomista alalla. 

  

Kyselyn jälkeen, opinnäytetyön toteutuksen toisessa vaiheessa, kehitämme etätulkkauksen käy-

tänteitä yhteisöllisesti suljetussa blogissa järjestettävässä verkkokeskustelussa. Jos olet kiinnos-

tunut tulemaan mukaan kehittämistyömme toiseen vaiheeseen, voit jättää yhteystietosi kyselyn 

lopussa. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, ja yhteystietojasi ei voida yhdistää kyselyn 

vastauksiin. Kyselyyn vastaaminen vie noin 30 minuuttia. Voit tallentaa kyselyn ja jatkaa vas-

taamista myöhemmin. Voit jättää vastaamatta niihin kysymyksiin, jotka eivät koske sinua. Vas-

tausaika on 25.1.-7.2.2021.  

 

Yhteistyöstä kiittäen 

  

Matleena Messo  

Tulkkaustoiminnan kehittämisen YAMK, HUMAK  

 

Marianna Pajunen  

Tulkkaustoiminnan kehittämisen YAMK, DIAK  
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1. Ikä  

• 20-29  

• 30-39  

• 40-49  

• 50-59  

• 60-  

  

2. Ylin koulutuksesi tulkkina  

• Opistotason tulkkikoulutus  

• Viittomakielentulkki AMK  

• Tulkki AMK  

• Tulkki YAMK  

• Muu, mikä?  

  

3. Minä vuonna olet valmistunut ensimmäistä kertaa tulkiksi?  

  

4. Kokemusvuodet tulkkina  

• 0-1,5  

• 2-3,5  

• 4-6,5  

• 7-9,5  

• 10-12,5  

• 13-15,5  

• 16-20  

• 20-  

  

5. Millä alueella tai alueilla työskentelet tulkkina?  

• Uusimaa  

• Läntinen  

• Itäinen  

• Keskinen  

• Pohjanmaa  

• Pohjoinen  



83 
 

 

  

6. Työskentelymuoto  

• Yrittäjä  

• Kuukausipalkkainen työntekijä  

• Tuntipalkkainen työntekijä (myös nollasopimukset)  

• Muu, mikä?  

  

Kela vapautti etätulkkauksen tuottamisen koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi maalis-

kuussa 2020. Seuraavat kysymykset liittyvät etätulkkaukseen korona-aikana.  

  

7. Olitko tehnyt viittomakielen etätulkkausta ennen maaliskuuta 2020?  

• Säännöllisesti  

• Vain yksittäisiä kertoja  

• En lainkaan  

  

8. Tein etätulkkausta maalis-toukokuussa 2020 arviolta  

• Useana päivänä viikossa  

• Noin kerran viikossa  

• Muutaman kerran kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Harvemmin kuin joka kuukausi  

• En ollenkaan  

  

9. Tein etätulkkausta kesä-elokuussa 2020 arviolta  

• Useana päivänä viikossa  

• Noin kerran viikossa  

• Muutaman kerran kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Harvemmin kuin joka kuukausi  

• En ollenkaan  

  

10. Tein etätulkkausta syys-joulukuussa 2020 arviolta  

• Useana päivänä viikossa  

• Noin kerran viikossa  



84 
 

 

• Muutaman kerran kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Harvemmin kuin joka kuukausi  

• En ollenkaan  

  

11. Olen tehnyt etätulkkausta alkuvuonna 2021 arviolta  

• Useana päivänä viikossa  

• Noin kerran viikossa  

• Muutaman kerran kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Harvemmin kuin joka kuukausi  

• En ollenkaan  

  

12. Pääasiallinen etätulkkauspisteeni on ollut korona-aikana  

• Koti  

• Toimisto  

• Muu, mikä?  

  

13. Lisäksi olen tehnyt etätulkkausta korona-aikana  

• Kotona  

• Toimistolla  

• Tulkkiparin luona  

• Muualla, missä?  

• En ole tehnyt etätulkkausta muualla  

  

14. Keväällä 2021 alkavalla hankintakaudella pääasiallinen etätulkkauspisteeni tulee olemaan  

• Koti  

• Toimisto  

• Muu, mikä?  

  

15. Jos pääasiallinen etätulkkauspisteesi vaihtuu keväällä 2021 alkavan hankintakauden alka-

essa, mikä on syynä vaihtoon? Vaikka etätukkauspisteesi pysyisi samana, voit perustella tä-

hän, miksi olet valinnut kyseisen paikan etätulkkauspisteeksesi.  
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Kela määrittelee palvelukuvauksessaan etätulkkauksen siten, että etätulkkaustilanteessa tulk-

kauspalvelua tarvitseva asiakas ja tulkki ovat fyysisesti eri paikoissa. Jos tulkki ja asiakas ovat 

samassa paikassa, on se Kelan määritelmän mukaan lähitulkkausta, vaikka kolmas osapuoli 

olisi eri paikassa.  

  

16. Olen tehnyt etätulkkausta yksin pääasiassa seuraavasti:  

• Kaikki osapuolet ovat etänä  

• Vain tulkki on etänä, muut ovat läsnä samassa tilassa  

• Tulkki ja asiakas ovat etänä eri paikoissa, muut ovat läsnä samassa tilassa  

• En ole tehnyt etätulkkausta yksin  

• Muu, mikä?  

  

17. Kuinka etätulkkaus on sujuvinta toteuttaa, jos esimerkiksi Teamsin tai Zoomin kautta 

etänä järjestettävä tilaisuus tulkataan etänä?  

• Yhdellä laitteella siten, että tilaisuus tulkataan samassa sovelluksessa, saman 

linkin kautta kuin missä tilaisuus toteutuu  

• Yhdellä laitteella siten, että etätulkkaus toteutetaan eri sovelluksessa tai eri lin-

kin kautta kuin missä tilaisuus toteutuu  

• Kahdella laitteella siten, että etätulkkaus toteutetaan eri sovelluksessa tai eri 

linkin kautta kuin missä tilaisuus toteutuu  

• Muulla tavalla, miten?  

• En osaa sanoa  

  

18. Sana on vapaa: voit kirjoittaa tähän ajatuksia etätulkkauksesta eri tavoin toteutettuna  

  

Etätulkkauksen järjestely, tilat, yhteydet ja laitteisto. Vastaa kysymyksiin vain siltä osin, 

missä teet etätulkkausta: kotona, toimistolla tai molemmissa.  

  

19. Etätulkkauslaitteiden hankinta  

• Olen tehnyt etätulkkausta omilla laitteillani  

• Olen tehnyt etätulkkausta työnantajan hankkimilla laitteilla  

• Olen hankkinut maaliskuun 2020 jälkeen etätulkkaukseen tarvittavaa laitteis-

toa, mitä?  
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• Työnantajani on hankkinut maaliskuun 2020 jälkeen etätulkkaukseen tarvitta-

vaa laitteistoa, mitä?  

  

20. Minulla on käytettävissä kotona seuraavat laitteet etätulkkausta varten:  

• Pöytätietokone  

• Kannettava tietokone  

• Tabletti  

• Oma puhelin  

• Työpuhelin  

• Erillinen web-kamera  

• Erilliset kuulokkeet ja mikrofoni  

• Muu, mikä?  

• En etätulkkaa kotona  

  

21. Minulla on käytettävissä toimistolla seuraavat laitteet etätulkkausta varten:  

• Pöytätietokone  

• Kannettava tietokone  

• Tabletti  

• Oma puhelin  

• Työpuhelin  

• Erillinen web-kamera  

• Erilliset kuulokkeet ja mikrofoni  

• Muu, mikä?  

• En etätulkkaa toimistolla  

 

22. Etätulkkauksen järjestäminen kotona  

  Kyllä  Ei  En osaa sanoa  

Minulla on erillinen 

huone tai tila etätulk-

kausta varten  

      

Etätulkkaustilani on 

tietoturvallinen  
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Etätulkkaustilassani on 

rauhallinen tausta  
      

Etätulkkaustilassani on 

riittävä valaistus  
      

Pystyn tekemään etä-

tulkkausta ergonomi-

sesti  

      

Paritulkkaus on helppo 

järjestää minun koto-

nani  

      

Minulla on käytettä-

vissäni riittävän nopea 

ja vakaa nettiyhteys  

      

  

23. Millaisella tietoliikenneyhteydellä teet etätulkkausta kotona?  

• Itse maksetulla tietoliikenneyhteydellä  

• Työnantajan maksamalla tietoliikenneyhteydellä  

• Muulla yhteydellä, millä?  

  

24. Voit halutessasi kommentoida etätulkkauksen järjestämistä kotona  

 

 

25. Etätulkkauksen järjestäminen toimistolla  

  Kyllä  Ei  En osaa sanoa  

Minulla on erillinen 

huone tai tila etätulk-

kausta varten  

      

Etätulkkaustilani on 

tietoturvallinen  
      

Etätulkkaustilassani on 

rauhallinen tausta  
      

Etätulkkaustilassani on 

riittävä valaistus  
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Pystyn tekemään etä-

tulkkausta ergonomi-

sesti  

      

Paritulkkaus on helppo 

järjestää toimistolla  
      

Minulla on käytettä-

vissäni riittävän nopea 

ja vakaa nettiyhteys  

      

  

26. Voit halutessasi kommentoida etätulkkauksen järjestämistä toimistolla  

  

Tilanteenhallintataidot, stressi ja selviytymiskeinot  

  

27. Ajatukset ja tunteet etätulkkausta kohtaan  

  Kyllä  Ei  En osaa sanoa  

Teen etätulkkausta 

mielelläni  
      

Tunnen oloni rauhal-

liseksi etätulkkausti-

lanteessa  

      

Työni laatu pysyy sa-

mana kuin lähitulk-

kauksessa  

      

Minulla on mielestäni 

riittävä laitteisto etä-

tulkkauksen tekoon  

      

Olen saanut riittävästi 

koulutusta etätulk-

kauksen tekoon  

      

  

28. Voit halutessasi kommentoida ajatuksiasi ja tunteitasi etätulkkausta kohtaan  
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29. Mitkä asiat koet etätulkkauksessa erityisen haastaviksi?  

• Laitteen ruutu on liian pieni  

• Asiakas näkyy liian pienenä kuvaruudulla  

• Osa viittomista rajautuu pois kuvasta  

• Huonon yhteyden takia asiakkaan viittomisesta ei saa selvää  

• Ääni kuuluu huonosti  

• On vaikea seurata pelkän äänen perusteella, kuka puhuu  

• Asiakkaan ja tulkin näköyhteys katoaa  

• En ole saanut riittävästi tietoa tilauksesta etukäteen  

• En ymmärrä asiakkaan viittomista kunnolla  

• Tilanteenhallinta etätulkkauksessa on haastavaa  

• Stressitasoni nousee niin paljon, että se häiritsee tulkkauksen onnistumista  

• Jännitän etätulkkauksia niin paljon, että se haittaa työssäjaksamistani  

• Tulkki ei näe viittovan tai kuulevan asiakkaan ympäristöä ruudun kautta ja tul-

kin on siksi vaikea ymmärtää mistä puhutaan  

• Tapaan asiakkaan ensimmäistä kertaa etänä  

• Minulle ei ole ehtinyt karttua riittävästi kokemusta etätulkkauksesta  

• Muu, mikä?  

  

 

30. Mitkä tekijät mielestäsi vähentävät eniten etätulkkauksen stressaavuutta?  

• Riittävät etukäteistiedot  

• Valmistautuminen  

• Asiakas on tuttu  

• Aihe on tuttu  

• Iso ruutu  

• Luotettava nettiyhteys  

• Paritulkkaus  

• Kokemuksen karttuminen etätulkkauksen tekemisestä  

• Muu, mikä?  
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Valmistautuminen etätulkkaukseen  

  

31. Kuinka paljon sinulla kuluu keskimäärin aikaa etätulkkaukseen valmistautumiseen?  

• 0-5 min  

• 5-10 min  

• 10-15 min  

• 15-20 min  

• 20-25 min  

• 25-30 min  

• Enemmän kuin 30 min  

  

32. Kuinka paljon toivoisit aikaa varattavan etäyhteyksien avaamiseen asiakkaan kanssa en-

nen tulkkauksen alkua?  

• 5 min  

• 10 min  

• 15 min  

• Ei lainkaan  

  

33. Voit kommentoida tähän etätulkkaukseen valmistautumista  

  

Kela ohjeistaa keväällä 2021 alkavan hankintakauden palvelukuvauksessaan etäparitulkkauk-

sen toteuttamisen seuraavasti: Paritulkkaus tulee toteuttaa siten, että tulkkipari on samassa 

fyysisessä sijainnissa, joka on tilaukseen ensin välitetyn tulkin etätulkkauspiste.  

  

34. Kuinka olet tehnyt etätulkkausta paritulkkauksena?  

• Molemmat tulkit etänä  

• Tulkit samassa paikassa, asiakas etänä  

• Paritulkkauksen hybridimalli: toinen tulkki läsnä samassa tilassa asiakkaan 

kanssa, toinen tulkki etänä  

  

Kysymyksiin 35-36 vastatessasi ajattele koronapandemian jälkeistä aikaa, eli kuvittele ti-

lanne, jossa pandemia ei vaikuta siihen, haluatko kohdata tulkkiparisi samassa tilassa.  
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35. Ajatukset ja tunteet paritulkkauksesta etätulkkauksissa  

  Kyllä  Ei  En osaa sanoa  

Etätulkkaan mielelläni 

paritulkin kanssa siten, 

että tulkit ovat eri pai-

koissa  

      

Tulkkaan mielelläni 

paritulkin kanssa siten, 

että molemmat tulkit 

ovat samassa paikassa  

      

Otan mielelläni pari-

tulkin kotiini tekemään 

etätulkkausta  

      

Menen mielelläni pari-

tulkin kotiin tekemään 

etätulkkausta  

      

Teen etätulkkausta yh-

dessä parin kanssa 

mielelläni toimistolla  

      

Tulkkaan mielelläni si-

ten, että toinen tulkki 

on etänä ja toinen 

tulkki on läsnä asiak-

kaan kanssa samassa 

tilassa  
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36. Kuinka toivoisit paritulkkauksen toteutuvan etätulkkaustilauksissa keväällä 2021 alkavalla 

hankintakaudella?  

• Toivoisin tulkkiparin tulevan omaan etätulkkauspisteeseeni  

• Toivoisin etätulkkauksen toteutuvan parini etätulkkauspisteessä  

• Toivoisin tulkkauksen toteutuvan etänä siten, että molemmat tulkit ovat omissa 

etätulkkauspisteissään  

• Toivoisin mahdollisuutta toteuttaa paritulkkaus hybridimallina eli siten, että 

toinen tulkki on läsnä ja toinen etänä  

• Haluaisin sopia asian tulkkiparin kanssa tilannekohtaisesti  

  

37. Voit halutessasi kommentoida tähän paritulkkausta etätulkkauksissa  

  

38. Palautekeskustelu tulkkiparin kanssa  

  Aina  Yleensä  Joskus  En koskaan  

Pidän tulkkauksen 

jälkeen lyhyen pa-

lautekeskustelun 

parin kanssa  

        

  

  

Palkkaus, korvaukset ja taloudellinen kannattavuus  

  

39. Etätulkkauksen vaativuus  

  Kyllä  Ei  En osaa sanoa  

Onko etätulkkaus mie-

lestäsi vaativampaa 

kuin lähitulkkaus  

      

  

40. Voit perustella tähän vastauksesi  
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41. Etätulkkauksen palkkaus ja korvaukset  

  Kyllä  Ei  

Saan erillisen palkan etätulk-

kaukseen valmistautumisesta  
    

Saan etätulkkauksesta erillisen 

etätulkkauslisän  
    

Saan palkan tulkkiparin kanssa 

tulkkauksen jälkeen käydystä 

palautekeskustelusta  

    

Minulle maksetaan korvaus 

omien laitteiden käytöstä etä-

tulkkauksessa  

    

Työnantajani maksaa etätulk-

kaukseen käyttämäni tietolii-

kenneyhteyden kulut  

    

  

45. Kuinka etätulkkauksesta tulisi mielestäsi maksaa tulkille?  

  

Lyhyen vasteajan tulkkauksella tarkoitetaan pikatulkkausta, eli erittäin lyhyellä varoitusajalla 

tullutta tulkkausta. Pikatulkkausta voidaan tehdä myös etätulkkaukseen kehitettyjen sovellus-

ten kautta, jolloin tulkkauksen toteuttaa päivystävä tulkki (esim. Chabla).  

  

46. Etätulkkauspäivystys ja lyhyen vasteajan tulkkaus  

  Kyllä  Ei  

Olen toiminut päivystävänä 

etätulkkina  
    

Olen kiinnostunut toimimaan 

päivystävänä etätulkkina  
    

  

48. Millä tavoin etätulkkauspäivystyksestä ja siinä toteutuneista etätulkkauksista tulisi mieles-

täsi maksaa tulkille?  
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Etätulkkaukseen soveltuvat tilanteet  

49. Olen tehnyt etätulkkausta seuraavissa tilanteissa:  

• Oikeus  

• Opiskelu  

• Etäopiskelu  

• Työelämä  

• Työelämään liittyvä etäpalaveri tai koulutus  

• Seminaari  

• Webinaari  

• Terveydenhuolto  

• Lääkärin/hoitajan etävastaanotto  

• Asiointi paikan päällä  

• Asiointi puhelimitse  

• Harrastus  

• Tv-ohjelmat  

• Kulttuuri ja taide, voit tarkentaa:  

• Muu, mikä?  

  

50. Mitkä tilanteet sopivat mielestäsi erityisen hyvin etätulkkaukseen?  

• Oikeus  

• Opiskelu  

• Etäopiskelu  

• Työelämä  

• Työelämään liittyvä etäpalaveri tai koulutus  

• Seminaari  

• Webinaari  

• Terveydenhuolto  

• Lääkärin/hoitajan etävastaanotto  

• Asiointi paikan päällä  

• Asiointi puhelimitse  

• Harrastus  

• Tv-ohjelmat  

• Kulttuuri ja taide, voit tarkentaa:  

• Muu, mikä?  
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51. Mitkä tilanteet pitäisi mielestäsi hoitaa lähitulkkauksena?  

• Oikeus  

• Opiskelu  

• Etäopiskelu  

• Työelämä  

• Työelämään liittyvä etäpalaveri tai koulutus  

• Seminaari  

• Webinaari  

• Terveydenhuolto  

• Lääkärin/hoitajan etävastaanotto  

• Asiointi paikan päällä  

• Asiointi puhelimitse  

• Harrastus  

• Tv-ohjelmat  

• Kulttuuri ja taide, voit tarkentaa:  

• Muu, mikä?  

  

52. Puhelintulkkaus etätulkkauksena  

• Olen soittanut tulkattavan puhelun henkilökohtaisella puhelimellani  

• Olen soittanut tulkattavan puhelun työpuhelimellani  

• Asiakas on soittanut tulkattavan puhelun omalla puhelimellaan  

• Olen käyttänyt puhelintulkkauksessa apuna chat-toimintoa. Jos, millä tavalla?  

• Asiakas on lähettänyt minulle tulkattavaan puheluun liittyvää materiaali puhe-

lintulkkaustilauksen aikana. Jos, millä tavalla?  

• En ole tehnyt puhelintulkkausta etänä  

  

53. Kuinka etätulkattu puhelintulkkaus on mielestäsi paras toteuttaa?  

  

Kelan, palveluntuottajien ja tulkkien välinen yhteistyö  

  

54. Millaista yhteistyötä ja joustavuutta toivoisit Kelalta etätulkkauksen toteutukseen?  

  

55. Millaista yhteistyötä ja joustavuutta toivoisit työnantajaltasi etätulkkauksen toteutukseen?  
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56. Millaista yhteistyötä ja joustoa olet valmis tarjoamaan Kelalle tai työnantajallesi etätulk-

kauksen toteutukseen?  

  

Kiitos vastauksestasi! Voit vielä jättää yhteystietosi, jos olet kiinnostunut osallistumaan viitto-

makielen etätulkkausta kehittävään verkkokeskusteluun huhtikuussa 2021. Yhteystietojasi ei 

käytetä muuhun tarkoitukseen, eikä niitä voida yhdistää vastauksiisi.  

 

57. Yhteystiedot 
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Liite 2: Yhteisöllisen verkkokeskustelun saate ja tehtävänannot osallistujille aiheittain  

 

Saate:  

 

Hyvä viittomakielen tulkki  

  

Etätulkkauksen käytänteitä kehitetään yhteisöllisesti 6.4.-2.5.2021 järjestettävässä verkkokes-

kustelussa. Voit osallistua verkkokeskusteluun joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Keskus-

teluun osallistutaan blogin kommentoinnin kautta nimimerkkiä käyttäen. Käytä samaa nimi-

merkkiä koko verkkokeskustelun ajan. Halutessasi voit kommentoida keskustelua myös ano-

nyymisti. Osassa aiheista yhteisenä työkaluna käytetään esim. Padletia. Uudet keskustelunai-

heet julkaistaan aina viikon aluksi ja niitä on mahdollista kommentoida koko verkkokeskuste-

lun ajan.  

  

Jokaisen keskustelun taustaksi olemme koonneet hieman teoreettista tietoa asiaan. Tämän li-

säksi esittelemme teille keskustelun pohjaksi kyselytutkimuksemme tuloksia. Kyselytutkimus 

järjestettiin Webropolilla 25.1.-7.2.2021, ja saimme siihen 64 vastausta! Verkkokeskusteluun 

ilmoittauduitte te 18 tulkkia. Kiitos, olette tekemässä tärkeää työtä. Mukana on sekä yrittäjiä 

että työntekijöitä, joten saamme varmasti monipuolisia näkökulmia.  

  

Olemme luomassa opasta viittomakielen etätulkkaukseen. Pyrimme luomaan ja kirjaamaan op-

paaseen hyviä käytänteitä ja ohjeita etätulkkaukseen. Olemme laittaneet teille jokaiseen kes-

kustelun avaukseen muutamia kysymyksiä, mutta keskustelkaa vapaasti myös kysymysten ul-

kopuolelta, minne keskustelu teidät johdattaa. Toivomme, että te ideoitte keskustelun kautta 

mahdollisia ohjeita ja suosituksia hyvistä etätulkkauksen käytänteistä. Kun perustelet kantaasi 

ja mielipidettäsi, laita rohkeasti perään myös millaiseksi suositukseksi asian muotoilisit.  

  

Olemme käyttäneet tässä tutkimuksessa Kelan asettamaa määritelmää etätulkkauksesta.  Kela 

(2020, 22) määrittelee palvelukuvauksessaan etätulkkauksen siten, että tulkkauspalvelua tarvit-

seva asiakas ja tulkki ovat fyysisesti eri paikoissa. Jos tulkki ja asiakas ovat samassa paikassa, 

on se lähitulkkausta, vaikka kolmas osapuoli olisi eri paikassa.   
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Kela 2020. Palvelukuvaus. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu. Kela 89-94/331/2020.    

  

 Keskustelu on aikataulutettu ja jaettu teemoittain seuraavasti:  

  

6.4.-11.4.   

 Etätulkkausympäristö   

 Etätulkkaukseen valmistautuminen   

 Etätulkkaukseen soveltuvat tilanteet   

  

 12.-18.4.   

Tekniikan haasteet ja mahdollisuudet   

 Tilanteenhallintataidot, stressi ja selviytymiskeinot   

 Etätulkkauksen hyödyt ja voimauttavat tekijät   

  

 19.-25.4.   

 Paritulkkaus etätulkkauksessa   

 Eri toimijoiden välinen yhteistyö   

  

 26.4.-2.5.   

 Palkkaus etätulkkauksessa   

  

Yhteistyöstä kiittäen   

Matleena Messo,   

Tulkkaustoiminnan kehittämisen YAMK, HUMAK   

Marianna Pajunen,   

Tulkkaustoiminnan kehittämisen YAMK, DIAK  
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Aihe 1: Etätulkkausympäristö 6.4.–11.4.  

  

Tehdään yhdessä ohjeet, joiden avulla on helppo perustaa etätulkkausympäristö. Tavoit-

teena on luoda yleispätevä lista toimivan etätulkkausympäristön luomiseksi. Jos etätulkkaus-

piste on kotona tai se on muuten liikuteltava, mitä asioita pitää lisäksi muistaa? Ideat listalle 

kootaan Padletissa. Padletissa on yhdeksän otsikkoa, joiden alle voit lisätä kommenttisi. Kaikki 

otsikot saat näkyville skrollaamalla sivua vaakasuunnassa.  

  

Aihe 2: Etätulkkaukseen valmistautuminen 6.4.–11.4.  

  

Hiotaan valmistautumiseen liittyvistä ehdotuksista valmiit tarkistuslistat, jotka auttavat 

tulkkia etätulkkaukseen valmistautumisessa.  Mitä toimia on tarpeen tehdä etätulkkaustilan-

teen vastaanottamisen ja toteutuksen välillä?  Mistä asioista pitää muistaa sopia ja kenen kanssa 

ennen etätulkkauksen toteuttamista?  Mitä asioita haluaisit lisätä listalle? Entä voiko jonkin 

asian ottaa pois? Pitääkö jotakin ehdotettua kohtaa muuttaa tai tarkentaa?  

  

 Aihe 3: Etätulkkaukseen soveltuvat tilanteet 6.4.–11.4.  

  

Millaisia suosituksia tai ohjeita te haluaisitte tuoda esiin etätulkkaukseen soveltuvista ja 

soveltumattomista tilanteista? Pitäisikö listata tai kuvata tulkkaustilanteen piirteitä tai tulk-

kaukseen vaikuttavia asioita, jonka perusteella tulkkaus olisi perusteltua hoitaa nimenomaan 

lähitulkkauksena tai etätulkkauksena  

  

 Aihe 4: Tekniikan haasteet ja mahdollisuudet12.–18.4.  

  

Tavoitteemme tässä osiossa on kerätä hyviä ideoita ja suosituksia siihen, millaisia teknisiä 

ratkaisuja etätulkkauksen yhteydessä kannattaa tai tulisi tehdä. Toivomme vastauksia esi-

merkiksi seuraaviin kysymyksiin: Käytetäänkö etätulkkauksessa yhtä vai useampaa laitetta? 

Tulkataanko saman linkin kautta kuin missä tulkattava tilaisuus tapahtuu vai luodaanko erilli-

nen linkki etätulkkausta varten? Kuinka tekniikan tuomia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää 

etätulkkauksessa? Kuinka tilanteessa käytettävämateriaali kannattaa jakaa etätulkkauksessa? 

Millaisia varasuunnitelmia tulkeilla kannattaa olla teknisiin ongelmatilanteisiin?  
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Aihe 5: Puhelintulkkaus etänä 12.–18.4.  

  

Muotoillaan yhdessä ajatuksia siitä, millaisia käytänteitä asiassa voidaan soveltaa ja mi-

ten tulkit mielestänne voivat toimia, ja miten ei tulisi toimia tai mitä ei tulisi tehdä etäpu-

helintulkkauksissa.  

  

Aihe 6: Tilanteenhallintataidot, stressi ja selviytymiskeinot 12.–18.4.  

  

Tehtäväsi on poimia edeltä jokin esitetty ongelma tai haaste. Esitä siihen ratkaisuehdotus tai 

toimintatapa, joka edesauttaa etätulkkausta, tilanteenhallintaa etätulkkauksessa tai esimerkiksi 

vähentää kuormitusta ja stressiä. Kerätään näistä yhteinen vinkkipankki etätulkkaustilantei-

den hallintaan.  

  

Aihe 7: Etätulkkauksen hyödyt ja voimauttavat tekijät 12.–18.4.  

  

Voimavarojen tiedostaminen edistää työssäjaksamista ja vähentää stressiä. Kootaan yhdessä 

positiivisia asioita etätulkkauksesta, eli niitä voimavaroja, joiden avulla voimme huoltaa 

työssäjaksamistamme etätulkkauksissa. Niihin voimavaroihin ja voimavarojen kehittämi-

seen olisi myös työnantajien hyvä kiinnittää huomiota etätulkkausta kehitettäessä.  

  

Aihe 8: Paritulkkaus etätulkkauksessa 19.–25.4.  

  

Tavoitteemme on koota kustakin mallista hyviä ideoita, toimintatapoja ja ennen kaikkea rat-

kaisuja etäparitulkkauksen haasteisiin.  

  

Aihe 9: Eri toimijoiden välinen yhteistyö 19.–25.4.  

  

Toivomme saavamme oppaaseemme vastauksia seuraaviin kysymyksiin ja aiheisiin:  

Millaista yhteistyötä etätulkkaus vaatii asiakkaan ja tulkin välillä tulkkaustilanteessa?  

Mistä asiakkaiden olisi hyvä olla tietoisia tulkkauksen näkökulmasta, jotta etätulkkauk-

sesta tulisi mahdollisimman sujuvaa? Miten hyvää, toimivaa ja joustavaa yhteistyötä voi-
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daan tehdä molempiin suuntiin työnantajan ja tulkin välillä? Millaiseen yhteistyöhön yri-

tysten ja Kelan tulisi pyrkiä, ja missä asioissa tahojen tulisi erityisesti kuulla toinen toisi-

aan?  

  

Aihe 10: Palkkaus etätulkkauksessa 26.4.–2.5.  

  

Kootaan yhdessä lista asioista, jotka tulisi huomioida etätulkkauksen palkkausjärjestel-

mää kehitettäessä tulevaisuudessa. Tehdään listalle erilaisia vaihtoehtoja siitä, kuinka 

etätulkkauksen erityispiirteet voidaan huomioida palkkausjärjestelmässä.  
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Liite 3: Messo, Matleena & Pajunen, Marianna 2021. Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittoma-

kielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: 

Kieliasiantuntijat ry. (Erillisenä liitteenä.) 
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