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Viittomakielen tulkkauksen prosessimalleja ja tulkkausprosessia käsitellään 
tulkkikoulutuksessa vähäisesti. Opinnäytetyössä pohdittiin tulkkauksen proses-
simallien soveltamista tulkkikoulutuksen käyttöön ja tulkkauksen harjoitteluun. 
Opinnäytetyössä koottiin yhteen viittomakielen tulkkauksen opinnot opintojen 
etenemisjärjestyksessä tulkkikoulutuksessa ja pohdittiin tulkkausprosessin ke-
hittymistä opinnoissa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli koota Diakonia-ammattikorkeakoulun Viittomakie-
len ja tulkkauksen koulutuksen käyttöön soveltuvia tulkkauksen prosessimalleja 
ja tuottaa tulkkauksen alkuvaiheen opintoihin laadukasta ja opetussuunnitelman 
sisältöihin soveltuvaa tulkkausharjoitusmateriaalia.  
 
Opinnäytetyön toiminnallisessa osassa käsiteltiin viittomakielen tulkkausharjoi-
tusmateriaaleja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Taustatietojen pohjalta kehi-
tettiin ja toteutettiin uusi tulkkausharjoitusvideo, tehtävänanto ja palautteenanto-
lomake sekä esimerkkitulkkausvideo. Harjoitusvideo on näytelty terveydenhuol-
lon asioimistulkkaustilanne, jolla opiskelija voi harjoitella simultaanista dialogi-
tulkkausta. Tulkkausharjoitusvideo on aidon tuntuinen tulkkaustilanne. Tulk-
kausharjoituksen tehtävänanto ja palautteenantolomake tuotettiin harjoitusvide-
on sisältöjä mukaillen. Esimerkkitulkkausvideon tarkoituksena on tukea opiskeli-
jan oppimisprosessia.  
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ABSTRACT 

 

 

Kaukovalta, Inka & Laitio, Jenna. Rehearsing Sign Language Interpreting with 
Process Models and New Practice Material. Spring 2015. 55 p., 2 appendices. 
Language: Finnish.  
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Sign Language 
and Interpreting. Degree: Interpreter. 
 
 
 
The objective of this thesis was to gather information in Finnish regarding the 
interpreting process and process models of Sign Language interpretation. The 
goal of this thesis was to produce dialogue practice material for Sign Language 
interpreting studies.  
 
The theory section of the thesis describes a few useful interpreting process 
models in Sign Language interpretation. The thesis also compiles the courses in 
Sign Language interpretation from the curriculum of degree programme in Sign 
Language Interpretation in Diaconia University of Applied Sciences. The thesis 
discusses how different sorts of interpreting process models are used in 
learning and practicing Sign Language interpreting. The process models 
broaden understanding of the interpreting process and address the points 
interpreters have to manage and rehearse.  
 
The empirical part consists of a product development. The product includes a 
new dialogue-interpreting practice video, an assignment and feedback form and 
an example-interpreting video. The end-result was high quality rehearsing 
material that supports students' learning process of Sign Language interpreting.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tulkit ovat kääntämisen, tulkkauksen ja kielen ammattilaisia (Laine 2006, 144). 

Viittomakielen tulkiksi opiskelu kestää neljä vuotta ja alkaa täysin uuden kielen 

ja kulttuurin oppimisesta. Koulutuksesta valmistunut tulkki toimii viittomakielisen 

kielivähemmistön ja suomenkielisen enemmistön välillä (Suomen Viittomakielen 

Tulkit ry, 2015a). Opinnäytetyö on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkki-

koulutuksen tarpeita ajatellen ja työn pääkohderyhmänä ovat viittomakielen 

tulkkiopiskelijat. 

  

Opinnäytetyömme toinen tavoite oli koota yhteen erilaisia näkökulmia tulkkaus-

prosessista ja tulkkauksen prosessimalleista. Tulkkiopintojen aikana kiinnos-

tuimme tulkkausprosessista ja siihen vaikuttavista asioista. Tulkkausprosessin 

kehittyminen vie aikaa, sillä prosessin kehittyminen on yksilöllistä, se sisältää 

useita eri vaiheita ja sen onnistumiseen vaikuttavat monet tilannesidonnaiset 

tekijät. Pohdimme myös miten tulkkauksen prosessimalleja voisi hyödyntää pa-

remmin tulkkauksen opinnoissa. 

 

Keväällä 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuvat tulkit ovat ensim-

mäinen opetusryhmä, joka on käynyt läpi syyslukukaudella 2011 käyttöön ote-

tun opetussuunnitelman Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa. Viimeisen 

lukuvuoden aikana pystyimme tarkkailemaan ammattitaitomme kehityskaarta ja 

sitä tukevaa opetussuunnitelmaa. Kokosimme työhömme Viittomakielen ja tulk-

kauksen koulutuksen opetussuunnitelman viittomakielen tulkkausta käsittelevät 

osat. Opetussuunnitelman toteutussuunnitelmien tarkastelu avaa koulutuksem-

me käytäntöä tulkkauksen opettamisessa.  

 

Opinnäytetyömme toinen tavoite oli tehdä ajantasaista ja laadukasta tulkkaus-

harjoitusmateriaalia, joka tukee tulkkauksen oppimista. Tulkkausharjoitusmate-

riaalin toteutuksessa yhteistyökumppanimme oli Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

Opinnäytetyömme tuote on dialogitulkkausharjoitusvideo, jolla opiskelija voi har-

joitella itsenäisesti simultaanista kahdensuuntaista viittomakielen tulkkausta. 

Lisäksi videota ja oppimista tukemaan teimme palautteenanto- ja arviointipohjan 



7 
 

sekä esimerkkitulkkausvideon. Kehittämämme materiaalit ovat oppijalähtöisesti 

suunniteltuja. Opiskelijoina tiedämme, millaisella materiaalilla tulkkauksen har-

joittelu on motivoivaa ja hyödyllistä.  



8 
 

2 VIITTOMAKIELEN TULKKAUS JA TULKKAUSPROSESSI  

 

 

Viittomakielen tulkkausprosessin taustalla on kaksi kieltä: puhuttu kieli ja viitto-

makieli. Nämä ovat viittomakielen tulkin työkieliä, jotka hänen tulee hallita riittä-

vän hyvin, jotta tulkkaus olisi mahdollista. Tommola huomauttaa tulkkauksen 

olevan muutakin kuin työkielten hallintaa. Yleensä ajatellaan tulkkauksen olevan 

vain mekaaninen prosessi, jossa tulkki kääntää yhden kielen sanat toisen kielen 

sanoihin. Kuvitellaan myös, että kahta kieltä puhuva henkilö pystyy automaatti-

sesti tulkkaamaan kielten välillä. Tulkkaus kuitenkin vaatii henkilöltä erityisval-

miuksia ja tekniikoita, jotka täytyy hallita kielitaidon lisäksi. (Tommola 2006a, 

10.) 

 

Tulkkaus voidaan jakaa kahteen tulkkaustapaan: konsekutiivitulkkaukseen ja 

simultaanitulkkaukseen. Konsekutiivitulkkauksessa tulkki tulkkaa puhujan sa-

noman toiselle kielelle vasta, kun puhuja on päättänyt puheenvuoronsa. Viitto-

makielen tulkkauksessa yleisempi tulkkaustapa on simultaanitulkkaus. (Tommo-

la 2006b, 128.) Simultaanitulkkauksessa tulkki tulkkaa samanaikaisesti, kun 

tulkattava henkilö puhuu tai viittoo (Suomen Viittomakielen Tulkit ry, 2014b). 

Simultaanitulkkauksessa tulkin tarkkaavaisuus jakautuu lähdekielisen viestin 

ymmärrykseen ja kohdekielisen viestin ilmaisuun yhtäaikaisesti (Tommola 

2006b, 134). 

 

Simultaanitulkkaus voi olla suoraan toteutettua tai valmisteltua tulkkausta. Suo-

rassa tulkkauksessa tulkki saa tietää tilannetta ennen esimerkiksi vain sen, että 

tulkkauksen aiheena on lääkärikäynti. Valmisteltuun tulkkaukseen, kuten teatte-

riesityksen tulkkaukseen, tulkki voi valmistautua ja harjoitella tulkkausta etukä-

teen. (Roslöf & Veitonen 2006, 165.)  

 

Seleskovitchin mukaan simultaanitulkkaus vaatii tulkilta parempaa valmistautu-

mista kuin konsekutiivitulkkaus. Konsekutiivitulkkauksessa tulkki saa tulkata 

kokonaisuuksia, kun taas simultaanitulkkauksessa tulkin täytyy pystyä päätte-

lemään jo lyhyestä syötöstä, mistä on kyse. Hyvä etukäteistieto auttaa päättely-

prosessia varsinkin simultaanitulkkauksessa. Tulkki työstää viestiä vähitellen ja 
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tuottaa sen mitä ymmärtää. Samanaikaisesti hän myös analysoi ja assosioi seu-

raavaa viestiä. Hänen ei kuitenkaan tarvitse painaa mieleen tai kirjata muistiin 

asioita tulkkauksen aikana, kuten konsekutiivitulkkauksessa. Simultaanitulkin 

täytyy osata manipuloida kieltä, sanastoa ja kielen rakennetta, jotta tulkkeesta 

tulee luonnollinen. Simultaanitulkin työstä tekee haasteellista myös se, ettei hän 

aina voi itse määrätä työnsä tahtia, vaan tulkin täytyy tulkata tulkattavan tahdis-

sa. (Seleskovitch 1994, 110–112.) Viittomakielen tulkkauksessa tällaisia tilantei-

ta voivat olla esimerkiksi suuret yleisötilaisuudet, kuten luennot. 

 

Dialogitulkkauksessa tulkilta edellytetään kahta aktiivista työkieltä. Kielestä ja 

kulttuurista toiseen vaihtelu sekä kuuntelu- että puheentuottamispuolella on tul-

kille haasteellista. Monologitulkkaus ei ole yhtä haasteellista kuin dialogitulk-

kaus, sillä aivojen toiminnot voivat keskittyä kuuntelupuolella ja tuottamispuo-

lella kulloinkin vain yhteen kieleen. (Hietanen 2007, 288.) 

 

Tommola (2006b, 129) ajattelee, että tulkkaus on informaation käsittelyprosessi. 

Tulkkausprosessia tarkastellessa tulee huomioida tulkattavien kielten ominai-

suuksia toisiinsa nähden. Esimerkkinä tällaisesta ominaisuudesta on Tommolan 

esiin nostama viestintäkanavien ero. Puhutun kielen ja viittomakielen välisessä 

tulkkauksessa käytetään yhtäaikaisesti useampia viestintäkanavia kuin puhut-

tujen kielten välisessä tulkkauksessa. Tätä eroavaisuutta kutsutaan viestintä-

kanavaan liittyväksi modaliteettieroksi. Puhutun kielen ja viittomakielen väli-

sessä tulkkauksessa käytetään kuulo- ja puhekanavan lisäksi myös visuaalista 

kanavaa. (Tommola 2006b, 128–129.) 

 

 

2.1 Tulkkausprosessin vaiheet 

 

Stewartin, Scheinin ja Cartwrightin (1998, 31) mukaan tulkkausprosessissa on 

vähintään kolme vaihetta. (1) Tulkin täytyy ymmärtää lähdekielinen viesti, (2) 

ilmaista se kohdekielelle niin, että (3) viestin alkuperäinen merkitys säilyy muut-

tumattomana. Kolmannessa vaiheessa tulkin täytyy rakentaa tulkkeensa niin, 

ettei se ole vain sanasanainen käännös. Lähdekielen viestin tunneilmaisujen ja 

niiden merkityksien täytyy välittyä kohdeyleisölle. Tulkin pitää kääntää viestin 
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tarkoitus. Kohdekielisen viestin rakentaminen lähdekielisen viestin ajatuksesta 

ja tarkoituksesta vie tulkilta aikaa. Tulkki ei voi helposti vain etsiä lähdekielisille 

sanoille ja viittomille vastineita kohdekielestä. (Stewart ym. 1998, 43–44.) 

 

Stewartin, Scheinin ja Cartwrightin tulkkauksen kuvausta laajempi ja syvälli-

sempi on Humphreyn ja Alcornin viisivaiheinen malli tulkkausprosessin kuvaa-

miseen: 

1. Lähdekielen vastaanottaminen 

2. Syvällisen merkityksen tunnistaminen 

3. Kontekstuaalisuuden/skeeman soveltaminen 

4. Kohdekielisen lausahduksen muodostaminen/harjoitteleminen 

5. Tulkkeen tuottaminen 

(Humphrey & Alcorn 2001, 10.5). 

 

Lähdekielen vastaanottaminen vaatii sen, että tulkki kuulee tai näkee, mitä hä-

nen pitää tulkata. Vaikka tulkille tulisikin pieniä mustia aukkoja kuulemisessa tai 

näkemisessä, hän voi kontekstin avulla ymmärtää viestin merkityksen. Viestin 

ymmärtäminen vaatii myös sen, että tulkki tuntee kielen rekisterit ja tietää kult-

tuurille sopivat tavat ilmaista asioita. (Humphrey & Alcorn 2001, 10.7.) 

 

Viestin merkityksen ymmärtämisen vaiheessa tulkin tehtävä on tunnistaa sano-

man tavoitteet ja puhujan välittämä viesti. Tulkin täytyy ymmärtää muun muassa 

puhujan käyttämät metaforat ja huumori. Tulkin pitää myös ymmärtää, minkä-

lainen on osapuolten keskinäinen suhde, ovatko he työntekijä ja työnantaja vai 

vanhempi ja lapsi. (Humphrey & Alcorn 2001, 10.9.) 

 

Tulkin täytyy osata kääntää lähdeviesti kohdekielelle ja -kulttuurille sopivalla 

tavalla. Tulkin täytyy välittää kaikki väitteet, tarkoitukset ja tunteet oikealla re-

kisterillä. Tulkkausratkaisut perustuvat asiayhteyteen, tulkin pohjatietoihin tul-

kattavasta asiasta ja niiden soveltamiseen. (Humphrey & Alcorn 2001, 10.15.) 

 

Kun tulkki on ymmärtänyt viestin merkityksen, hän alkaa pohtia, miten ilmaista 

viesti kohdekielellä niin, että se välittyy yhtä dynaamisesti kuin se oli lähdekie-

lelläkin ilmaistuna. Jos lähdekielinen viesti on tarkoituksella epämääräinen, tul-
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ke ei saisi sabotoida tätä tarkoitusta liian tarkalla käännöksellä. (Humphrey & 

Alcorn 2001, 10.19.) Prosessin viimeinen vaihe on tuottaa täsmällinen tulke 

kohdekulttuuriin soveltuvalla tavalla niin, että tulke kuulostaa luonnolliselta ja 

sisältää kaikki lähdeviestin tavoitteet (Humphrey & Alcorn 2001, 10.21). 

 

 

2.2 Tulkkauksen prosessimallit 

 

Viittomakielen tulkkauksesta on useita erilaisia tulkkausprosesseja kuvaavia 

malleja ja käsityksiä. Tulkkausprosessin malli näyttää sanallisesti tai graafisesti 

tulkkausprosessin vaiheet ja helpottaa sen ymmärtämistä. (Stewart, Schein & 

Cartwright 2004, 29.) Teoria-sanan käyttöä vältellään, koska se edellyttäisi 

muodollisempia ja systemaattisempia perusteita kuin mallilta. Malleissa on vas-

taavuuksia keskenään, mutta suurin niitä erottava tekijä on näkökulma tulk-

kausprosessin kuvaamisessa. (Stewart ym. 1998, 33.) Joku malleista korostaa 

tulkkaustilanteen osallisten vaikutusta tulkkaukseen, joku taas huomioi ympä-

ristön vaikutukset. Tulkkaustilanteessa tulkki voidaan nähdä avustajana, tulk-

kauskoneena, viestin välittäjänä, tilanteen yhtenä osallisena tai näiden yhdis-

telmänä. 

 

Esittelemme nyt kolme viittomakielen tulkkauksen prosessimallia. Valitsimme 

työhömme nämä mallit, koska ne ovat alalla yleisimmin tunnettuja ja alan julkai-

suissa eniten esiintyviä. Tavoitteenamme on avata tulkkausprosessia opiskeli-

joille mahdollisimman laajasti ja hieman eri näkökulmista. Pyrimme työssämme 

siihen, että mallit ovat helppoja ymmärtää. Rajasimme työmme käsittelemään 

vain viittomakielen tulkkauksen näkökulmasta tehtyjä ja viittomakielen tulkkauk-

seen suoraan soveltuvia prosessimalleja. Puhuttujen kielten tulkkauksen pro-

sessimalleja on tutkittu ja julkaistu maailmalla huomattavasti enemmän, mutta 

niiden soveltaminen viittomakielen tulkkaukseen on haasteellista. 
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2.2.1 Kognitiivinen tulkkauksen malli 

 

Stewartin, Scheinin ja Cartwrightin (1998, 32) kognitiivisessa tulkkauksen mal-

lissa tulkkia ei ajatella vain välineenä, joka kääntää kieltä. Kognitiivisessa mal-

lissa kuitenkin oletetaan tulkin ymmärtävän lähdekielinen viesti, jonka jälkeen 

tulkki analysoi ja kääntää viestin merkityksen kohdekielelle. Kognitiivinen näke-

mys keskittyy tulkin sisäisiin prosesseihin, kuten tiedonkäsittelyyn. Tulkin etukä-

teistieto tulkattavasta asiasta, tulkin omat aikaisemmat kokemukset sekä tulk-

kaustilanteesta tulkille aiheutuvat tunnetilat vaikuttavat siihen, mitä tulkki näkee 

tai kuulee, ja millaisen tulkkeen hän lopulta tekee. (Stewart ym. 1998, 32.) 

 

Kognitiivisessa tulkkauksen mallissa huomioidaan prosessin lopussa myös vas-

taanottajalta saatava palaute tulkkeesta. Samanaikaisesti kun tulkki puhuu tai 

viittoo, vastaanottaja antaa vihjeitä tulkkeen ymmärrettävyydestä. Vastaanottaja 

voi nyökkäillä ymmärryksen merkiksi tai hänen kasvoiltaan voi olla epävarma 

ilme. Tämä antaa tulkille vihjeen muokata tulkettaan tarvittaessa ymmärrettä-

vämmäksi. Kognitiivinen tulkkauksen malli ei käsitä kuitenkaan kaikkea mitä 

tulkkauksessa tapahtuu, kuten ympäristötekijöiden ja tulkkaustilanteen osallis-

ten vaikutusta tulkkaukseen. (Stewart ym. 1998, 32.) 

 

Stewartin, Scheinin ja Cartwrightin kognitiivinen malli: 

1. Lähdekielen vastaanottaminen ja viestin ymmärtäminen 

2. Viestin analysointi ja kääntäminen 

3. Kohdekielinen ilmaisu ja tulkkeen arvioiminen 

(Stewart ym. 1998, 32.) 

 

Kognitiivista mallia tarkastellessa on hyvä huomioida Daniel Gilen ajatus aivojen 

kognitiivisen järjestelmän rajallisuudesta. Simultaanitulkkauksessa Gile jakaa 

tulkkaussuorituksen osatehtäviin, jotka kilpailevat aivojen kapasiteetista. Osa-

tehtäviä ovat kuunteleminen, tuottaminen, muistaminen ja eri toimintojen koor-

dinointi. Tulkin pitää pystyä kuuntelemaan ja tuottamaan kieltä samalla kun ha-

kee muististaan tarvittavaa viittomaa tai sanaa. Kapasiteettivaatimus eri osateh-

tävillä vaihtelee tulkatessa, mutta aivojen kokonaiskapasiteetti pysyy samana. 

Tämä tarkoittaa sitä, että välillä muistaminen vie kapasiteettia eniten, jolloin 
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muille osatehtäville jää vähemmän kapasiteettia. Tulkin valmistautuminen, tul-

kattavan asian tuttuus ja tulkin tulkkausprosessin nopeus vaikuttavat siihen, 

miten paljon eri osatehtävät vievät aivojen kapasiteettia. (Tommola 2006b, 136.) 

 

 

2.2.2 Interaktiivinen tulkkauksen malli 

 

Stewartin, Scheinin ja Cartwrightin mukaan tulkkaustilanne on vuorovaikutusti-

lanne. Niin tulkki kuin tilanteen muut osalliset vaikuttavat toiminnallaan tai jos-

kus toiminnan puutteella toisiinsa. Myös ympäristö ja sen psykologiset ja fyysi-

set tekijät vaikuttavat tulkkaukseen. (Stewart ym. 1998, 35–37.) 

 

Interaktiivisen tulkkauksen mallin mukaan tulkkaukseen vaikuttavat: 

- Osalliset: lähde, vastaanottaja/vastaanottajat ja tulkki/tulkit 

- Viesti: kielellinen ja ei-kielellinen 

- Ympäristö: fyysinen ja psykologinen (psykologinen ympäristö sisältää 

myös sosiaalisen kontekstin) 

- Vuorovaikutus: Jokaisen edellä mainitun yksittäisen tekijän tulkkaus vai-

kuttaa myös muiden tekijöiden tulkkaukseen. 

(Stewart ym. 1998, 34–35.) 

 

Interaktiivinen tulkkauksen malli ottaa huomioon jokaisen osallisen taustan ja 

kokemukset. Tulkkausprosessiin vaikuttavat tulkin etukäteistieto tilanteesta, tul-

kin koulutus ja työkokemus sekä hänen persoonallisuutensa. Tulkkaukseen ja 

tulkkiin vaikuttavat myös viestin lähde- ja kohdehenkilöt. (Stewart ym. 1998, 35–

37.) 

 

Interaktiivisen tulkkauksen mallin mukaan tulkkaus on moniulotteista ja dynaa-

mista. Dynaamisuudella tarkoitetaan, että tulkilla täytyy olla kyky käsitellä tulk-

kauksen reaaliaikaisia vaatimuksia, sillä yleensä tulkilla ei ole aikaa tarkistaa 

tulkettaan, ennen kuin muut osalliset näkevät tai kuulevat sen. Tulkin täytyy olla 

tarkkaavainen ja huomioida ympäristön, sekä kielen ja kulttuurin tekijöitä, jotka 

voivat vaikuttaa hänen tulkkeeseensa. Yleisö, lauseiden sisältö, sivistyneisyys 
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ja muut tekijät vaikuttavat tulkkeeseen, sekä sana- ja viittomavalintoihin. (Ste-

wart ym. 1998, 35–37.) 

 

 

2.2.3 Tulkkauksen prosessimalli ja sosiolingvistinen tulkkauksen malli 

 

Betty Colonomosin ajatus tulkkauksen prosessimallista on hyvin samanlainen 

kuin Dennis Cokelyn sosiolingvistinen tulkkauksen malli. Molemmat mallit pe-

rustuvat tulkin taitoihin. Colonomosin tulkkauksen mallissa on kerrottu, mitä tai-

toja tulkkaus tulkilta edellyttää ja Cokelyn malli keskittyy tulkkausprosessin eri 

vaiheiden ja sisältöjen kuvaamiseen. Esittelemme mallit samassa yhteydessä, 

koska ne tukevat toisiaan. 

 

Colonomosin tulkkauksen malli toteaa, että tulkkauksen onnistumiseen vaikut-

tavia tekijöitä on seitsemän: 

- Prosessointitaidot: Tulkki ymmärtää lähdeviestin ja rakentaa siitä kohde-

kielisen viestin. 

- Prosessin hallintataidot: Tulkki hallitsee ajankäytön, osaa pilkkoa viestin 

käsiteltäviin osiin ja pyytää tarkennusta puhujalta tarvittaessa. 

- Kielellinen ja kulttuurinen pätevyys: Tulkki on lähde- ja kohdekielen ja 

kulttuurien asiantuntija. 

- Tietotaito: Tulkin koulutus ja kokemus vaikuttavat tulkkauksen onnistumi-

seen. 

- Valmistautuminen: Tulkkaustehtävä alkaa valmistautumisella, joka tapah-

tuu ennen tulkkausta tai sen aikana. 

- Ympäristö: Fyysinen ympäristö, henkilöiden käyttäytyminen ja reaktiot ti-

lanteessa (esimerkiksi tunnereaktiot) sekä tulkin uupumus vaikuttavat 

tulkkaukseen. 

- Suodattaminen: Tulkin uskomukset, vakaumus ja persoonallisuus voivat 

estää sujuvan tulkkauksen. 

(Stewart ym. 1998, 48–49.) 

 

Kuviossa 1 on Cokelyn vuoden 1992 tarkka sosiolingvistinen tulkkauksen pro-

sessimalli. Malli pohjautuu tulkin ympäristön, tilanteen osallisten, heidän tarkoi-
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tustensa huomioimiseen ja itse tulkattavaan viestiin. Kaikkien asioiden huomi-

oiminen täytyy tapahtua lähes silmänräpäyksessä, muuten tulkki voi tulkita jo-

tain asioita väärin. (Stewart ym. 1998, 47.) Sosiolingvistiikka ajattelee kielen 

osana sosiaalista ympäristöä, jolloin kaikki ympäristössä tapahtuvat asiat vai-

kuttavat myös tulkin tulkkausprosessiin. 

 

 

KUVIO 1. Cokelyn sosiolingvistinen tulkkauksen prosessinmalli (Selin 2002; 

käännös Selin 2000.) 

 

Cokelyn mallissa jokaiseen vaiheeseen kuuluu useita tekijöitä. Sanoman vas-

taanottoon vaikuttavat muun muassa tulkin valmistautuminen, tulkkausolosuh-

teet ja tulkin sen hetkinen tarkkaavaisuus. Sanoman esikäsittely tapahtuu sa-

manaikaisesti vastaanoton kanssa. Esikäsittelyssä on tärkeää, että tulkilla on 

riittävän pitkä viive. Jos viive on lyhyt, tulkki ei välttämättä hahmota sanoman 

jokaista osaa ja tekee sen vuoksi hätäisiä ratkaisuja. (Selin 2002, 6–7.) 

 

Sosiolingvistisen mallin mukaisesti tulkki siirtää ymmärtämänsä sanoman lyhyt-

aikaiseen muistiin odottamaan sen käsittelyä ja tarkempaa ymmärrystä. Merki-

tyksen ymmärtämisen vaiheessa tulkin ennakkotiedot, assosiaatiot ja taito ym-
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märtää lähdekieltä ja -kulttuuria vaikuttavat siihen, miten syvällisesti tulkki sa-

noman ymmärtää. Tämä vaihe on prosessin kannalta kriittinen, sillä jos tulkki ei 

ymmärrä jotain osaa sanomasta, se jää tulkkaamatta. (Selin 2002, 7.) 

 

Prosessin lopussa tulkki määrittelee sanoman merkitykselle kohdekielisen vas-

tineen. Hyvän kohdekielisen vastineen muodostus on helppoa kun tulkki tuntee 

kohdekielen ja -kulttuurin mahdollisimman hyvin. Tulkin pitää ottaa huomioon 

myös puhujan ikä ja asema, eli lisätä sanomaan sosiolingvistisiä piirteitä. Pro-

sessin päätteeksi tulkki tuottaa kohdekielisen sanoman. Modaliteettieroista joh-

tuen tulkille voi tapahtua virheitä ja lipsahduksia vielä viimeisessäkin vaiheessa. 

(Selin 2002, 8.) 

 

Kahden eri aistikanavan yhteensovittaminen tulkkauksessa tuo omat haasteen-

sa. Kahdensuuntaisessa tulkkauksessa on kaksi tulkkaussuuntaa ja näin ollen 

myös kaksi erillistä tulkkausprosessia. Tulkkaussuunnan vaikutusta tulkkaus-

prosessin vaiheisiin ei ole tietääksemme tutkittu viittomakielen tulkkauksessa. 

Tommola kuitenkin toteaa, että sanaston haku ja viestin muotoilu kohdekie-

liseksi on luultavasti hitaampaa vieraalla kielellä. Kuitenkin lähdekielen ollessa 

tulkin äidinkieli on ymmärtämisprosessi taas nopeampi. (Tommola 2006a, 180.) 

 

Cokelyn sosiolingvistisen tulkkauksen prosessimallissa tulkkausprosessin eri 

vaiheiden päällekkäisyys tiedostetaan, vaikka prosessi on kuvattu lineaarisessa 

muodossa (Laine 2006, 146). Mallissa tarkastellaan tulkin sisäisiä prosesseja, 

jotka auttavat analysoimaan tulkkauksen virheitä ja näin parantamaan tulkin 

suoritusta (Stewart ym. 1998, 47). Tarkkavaiheisen prosessin avulla on helppo 

huomata missä vaiheessa tulkkausvirhe tapahtuu. Esimerkiksi viestin vastaan-

otto voi olla puutteellinen eli tulkki ei ymmärrä viestiä kokonaisuudessaan. Sii-

hen voi vaikuttaa se, ettei tulkki kuullut tai nähnyt viestiä riittävän hyvin. Jos tul-

killa on vaikeuksia alustavassa viestin prosessoinnissa tai muistamisessa, tulkin 

pitää kehittää lyhytkestoista muistiaan. (Stewart ym. 1998, 47–48.) 
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3 VIITTOMAKIELEN TULKKAUKSEN OPINNOT DIAKONIA-

AMMATTIKORKEAKOULUSSA  

 

 

Tulkin koulutukseen liittyvät tulkkauksen opinnot alkavat opiskelijoilla aivan 

alusta. Aiempaa osaamista viittomakielestä ja tulkkauksesta ei vaadita. Kuvios-

sa 2 esitellään Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen spiraalirakenne. Opin-

not on teemoitettu lukukausittain ja ne etenevät spiraalimaisesti kohti laadukas-

ta tulkkaustaitoa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus alkaa toisen työkielen, viittomakielen, 

opiskelulla ja kuurojen kulttuuriin tutustumalla. Lukukausina 1 ja 2 opetuksessa 

keskitytään kulttuuritietoisuuteen, ammatillisen työn lähtökohtiin, työkieliin ja 

viestintään. Lukukausilla 3 ja 4 opiskelija syventää tietotaitoaan kielestä ja kult-

tuurista ja tulkin ammatista. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

 

KUVIO 2. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen spiraalirakenne. (Terhi Ris-

sanen 2015a, henkilökohtainen tiedonanto 20.2.2015.) 
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3.1 Viittomakielen tulkkauksen opinnot 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa viittomakielen tulkkauksen opinnot alkavat 

varsinaisesti kolmannella lukukaudella ja jatkuvat siitä viimeiseen, eli kahdek-

santeen lukukauteen asti (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014). Olemme koon-

neet opetussuunnitelmasta ja sen toteutussuunnitelmista ne sisällöt, joissa 

opiskelija opiskelee ja harjoittelee viittomakielen tulkkausta. Näiden opintojen 

aikana opiskelijan tulkkausprosessi kehittyy. Simultaanitulkkausprosessi käyn-

nistyy varsinaisesti neljännellä lukukaudella, johon tekemämme tulkkausharjoi-

tusmateriaali kohdistuu. 

 

Viittomakielen tulkkauksen opinnot ovat työmme liitteenä (1) lukukausittain ja-

oteltuna. Liitteestä löytyvät työssämme mainittujen opintojaksojen koodit ja ni-

met, opintojen laajuudet, opintokokonaisuus ja tutkinnon osa, mihin ne kuuluvat. 

 

 

3.1.1 Viittomakielen tulkkauksen perusopinnot 

 

Tulkkauksen  opinnot   alkavat   kolmannella   lukukaudella   Tulkin  perustaidot 

-opintojaksolla. Opintojaksossa tutustutaan tulkkauksen ja äänenkäytön perus-

tietoihin ja -taitoihin. Opintojakson aikana käydään läpi tulkkauksen ja kääntä-

misen teoriataustoja sekä tehdään tulkkausta pohjustavia harjoituksia. (Diako-

nia-ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Neljännelle lukukaudelle sijoittuu Tulkkaus ja työkielet -opintokokonaisuus, joka 

sisältää viittomakielen tulkkaukseen liittyvät opintojaksot Tulkkauksen perusteet 

ja Viittomakielen tulkkaus. Tulkkauksen perusteet -opintojakso syventää opiske-

lijan oppimia tulkin perustaitoja ja tulkkauksen teorian hallintaa, ja soveltaa niitä 

käytäntöön. Jakson aikana opiskelija perehtyy keskeisimpiin tulkkausmalleihin 

ja käännösteorioihin. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tie-

tämystään tulkkauksen teoriasta ja osaa tulkata konsekutiivisesti perustason 

asioimistilanteissa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014.) 
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Viittomakielen   tulkkaus  -opintojaksossa   syvennetään  Tulkkauksen perusteet 

-opintojaksossa opittuja teoriatietoja sekä sovelletaan niitä käytäntöön. Tavoit-

teena on oppia tulkkaamaan simultaanisti ja kahdensuuntaisesti helppoja teks-

tejä. Samalla opiskelija harjoittelee vuorovaikutuksen säätelyä tulkkauksen ai-

kana sekä arvioi omia vahvuusalueitaan tulkkauksessa. Opiskelija oppii opinto-

jakson aikana viittomaan asiatyylillä erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa. Opin-

tojaksolla opiskelija saa myös käsityksen kielten välisen ja kielensisäisen tulk-

kauksen eroista. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Kolmannen tai neljännen lukukauden aikana opiskelija suorittaa kolmen opinto-

pisteen laajuisen harjoittelun. Opintojaksossa Harjoittelu 1 tai Harjoittelu 2 opis-

kelija tutustuu viittomakielialaan ja viittomakielen tulkkaukseen sekä vahvistaa 

kielitaitoaan ja osaamistaan. Opintojaksolla opiskelija syventää käsitystään tul-

kin työstä ja siihen kuuluvasta ammattietiikasta. Toisessa opintojaksossa opis-

kelija tutustuu puhevammaisten tulkkaukseen ja viittomien opetukseen. Harjoit-

telu 1 ja Harjoittelu 2 sisällöt vaihtelevat viittomakielen ja puhevammaisten tulk-

kauksen välillä. Opiskelija suorittaa molemmat harjoittelut, toisen syksyllä ja 

toisen keväällä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

 

3.1.2 Opiskelutulkkaus ja asioimistulkkaus 

 

Viidennellä lukukaudella viittomakielen tulkkauksen opinnot jatkuvat Opiskelu-

tulkkaus-opintojaksossa   ja   Harjoittelu   3  -opintojaksossa.   Opiskelutulk-

kaus-opintojaksossa kartutetaan eri oppiaineiden sanastoa ja viittomistoa sekä 

opiskellaan viittomakielen verbioppia ja viittaussuhteita. Opintojaksolla harjoitel-

laan myös paritulkkausta ja pitkäkestoista simultaanitulkkausta erilaisissa opis-

kelu- ja opetustilanteissa. Opintojaksolla pyritään oppimaan itse tekemällä ja 

tulkkaamalla. Opiskelutulkkaus-opintojaksolla opiskelija syventää tietojaan ja 

taitojaan, joita hän on oppinut muun muassa Tulkin perustaidot, Tulkkauksen 

perusteet ja Viittomakielen tulkkaus -opintojaksoilla. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2014.) 
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Harjoittelu 3 -opintojaksossa opiskelija pääsee syventämään oppimaansa ja 

kokeilemaan käytännössä tietoja ja taitoja, joita hän on aikaisemmissa opinto-

jaksoissa oppinut. Opiskelija pääsee ensimmäistä kertaa tulkkaamaan itse käy-

tännön tulkkaustehtävissä. Opiskelijan ammatillisuus ja ammatti-identiteetti ke-

hittyvät sekä itse tekemällä että seuraamalla viittomakielialan ammattilaisia työ-

elämässä. Opiskelija opettelee myös hyödyntämään saamaansa palautetta, 

sekä vastaavasti itse antamaan palautetta. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2014.) 

 

Kuudennesta lukukaudesta lähtien tulkkauksen opinnoissa opiskellaan yleisesti 

teemoja: paritulkkaus, tulkkauskestävyys ja simultaanitulkkaus. Kuudennella 

lukukaudella    tulkkauksen    opinnoissa    on      Asioimistulkkina     toimiminen 

-opintokokonaisuus,   johon   kuuluu   Kielten   välisen   tulkkauksen   asiakkaat 

-opintojakso ja Kielten välinen asioimistulkkaus -opintojakso. Näiden lisäksi 

kuudennella lukukaudella suoritetaan Harjoittelu 4 -opintojakso. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Kielten välisen tulkkauksen asiakkaat -opintojaksossa opiskelija tutustuu eri 

asiakasryhmien kommunikointiin liittyviin tarpeisiin ja pyrkii toimimaan asiakas-

lähtöisesti ja palveluhenkisesti. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii henki-

sesti vaativassa tulkkaustilanteessa analysoimaan ja käsittelemään tunteitaan. 

Kielten välinen asioimistulkkaus -opintojakso syventää opiskelijan osaamista 

tyypillisissä asioimistulkkaustilanteissa. Tavoitteena opintojaksolla on muun 

muassa perehtyä tekstianalyysiin ja dialogitulkkaukseen, osata tulkata esittävää 

taidetta, tulkata hengellisissä tilaisuuksissa ja käyttää viestintätekniikkaa tulk-

kauksessa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Kuudenteen lukukauteen kuuluvassa Harjoittelu 4 -opintojaksossa opiskelija 

siirtää oppimansa tiedot ja taidon käytäntöön työharjoittelupaikassa. Opintojak-

son tavoitteena on vahvistaa viittomakielen tulkin käyttämiä työkieliä sekä sy-

ventää aiemmin opittuja taitoja käytännössä. Opiskelija vahvistaa ammatillisuut-

taan ja tulkin rooliaan erilaisissa opiskelu- ja asioimistulkkauksen ympäristöissä, 

samalla huomioiden ohjaajansa ja asiakkaansa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2014.) 
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3.1.3 Tulkkauksen syventävät opinnot 

 

Seitsemännellä lukukaudella opiskelija suorittaa tulkkauksen opinnoissaan 18 

opintopisteen Kielten välisen tulkkauksen syventävät -opintokokonaisuuden. 

Opintokokonaisuuden voi suorittaa oppilaitoksen tarjoamana tai kansainvälises-

sä vaihdossa. Kansainvälisessä vaihdossa olevien opiskelijoiden opintokoko-

naisuuden sisältö vaihtelee. Oppilaitoksen tarjoamana opintokokonaisuus sisäl-

tää kolme opintojaksoa, jotka ovat Kielten välisen tulkkauksen syventävät 1, 2 ja 

3. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Kielten välisen tulkkauksen syventävät 1 -opintojaksossa käsitellään tulkkausta 

huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille. Tässä opintojaksossa tavoitteena 

on muun muassa oppia tulkkaamaan viitotulla puheella. Kielten välisen tulk-

kauksen syventävät 2 -opintojaksossa perehdytään tulkkausmenetelmiin kuuro-

sokealle. Tässä opintojaksossa harjoitellaan erilaisten tulkkausmenetelmien, 

kuten taktiilitulkkauksen, lisäksi muun muassa opastusta ja kuvailua. Kielten 

välisen tulkkauksen syventävät 3 -opintojaksossa opiskelija syventää viittoma-

kielen opintojaan ja harjoittelee vaativissa tilanteissa tulkkausta. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

 

3.1.4 Loppuopinnot 

 

Kahdeksannella lukukaudella viittomakielen tulkkaukseen perehdytään kahdes-

sa opintokokonaisuudessa: Työelämävalmiudet ja Loppukokeet ja työnäyteport-

folio. Työelämävalmiudet -opintokokonaisuuteen kuuluu kaksi viittomakielen 

tulkkaukseen liittyvää opintojaksoa: Kielten välinen tulkkaus työelämässä ja 

Harjoittelu 5. Kielten välinen tulkkaus työelämässä -opintojaksossa opiskelija 

laajentaa ja syventää tulkkauksen osaamistaan erilaisissa työelämän tilanteita 

vastaavissa tilanteissa. Opiskelija harjoittelee muun muassa etätulkkausta yh-

tenä haasteellisena tulkkausmuotona. Harjoittelu 5 -opintojaksossa opiskelija 

harjoittelee käytännössä taitojaan työelämässä työharjoittelupaikassa. Opiskeli-

ja muun muassa syventää opintojen aikana kartuttamiaan tietoja ja taitoja tulk-
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kina sekä vahvistaa tulkin rooliaan ja ammatillisuuttaan. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Loppukokeet ja työnäyteportfolio -opintokokonaisuuteen kuuluu vain yksi opinto-

jakso, joka on Loppukokeet ja työnäyteportfolio. Tähän opintojaksoon osallistu-

minen on mahdollista vain opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet 1.–7. lukukauden 

opinnot, lukuun ottamatta vapaasti valittavia ja opinnäytetyöopintoja. Tässä 

opintojaksossa opiskelijan tulee näyttää koko opintojen ajalta kertynyt osaami-

nen. Opiskelijan tulee osoittaa työkielten ja ammattietiikan hallintaa sekä hyvää 

tulkkaustaitoa. Ammatillisen kasvun ja kehityksen sekä tulkin työn kokonaisval-

taisen hallinnan osoittaminen ovat myös tärkeitä opintojakson tavoitteita. Opin-

tojaksoon kuuluu muun muassa kontaktitunteja, itsenäisiä tehtäviä, työnäyte-

portfolion kokoamista ja tenttejä. Tulkkirekisteriin kuuluvien tenttien läpäisemi-

nen vähintään arvosanalla 3 mahdollistaa opiskelijan pääsyn tulkkirekisteriin. 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

 

3.2 Viittomakielen tulkkauksen opinnot tulkkausprosessin näkökulmasta 

 

Tässä alaluvussa pohdimme viittomakielen tulkkauksen opintojaksojen sisältöjä 

tulkkausprosessin näkökulmasta omien kokemustemme pohjalta. Käytämme 

apunamme luvun 2 tietoja ja alaluvun 3.1 koontia opintojen sisällöistä. 

 

Tulkkauksen opinnot alkavat toisen lukuvuoden alussa tulkkausta pohjustavilla 

harjoituksilla, jotka perustuvat työkielten hallintaan ja kehittämiseen. Tulkkaus-

prosessin yhtenä tärkeänä osana on työkielten ymmärtäminen ja tuottaminen, 

joten kielellisten taitojen kehittäminen on tärkeää jo ennen varsinaisen tulkkauk-

sen aloittamista. 

 

Toisen lukuvuoden puolessa välissä käydään läpi muutamia tulkkausmalleja, 

joita voi hyödyntää viittomakielen tulkkauksessa. Varsinainen tulkkaaminen aloi-

tetaan toisen lukuvuoden aikana konsekutiivitulkkauksena ja aiemmin opittuja 

malleja käydään läpi käytännön tasolla. Tulkkaus aloitetaan monologitulkkauk-

sena ja sen jälkeen siirrytään dialogitulkkausharjoituksiin. Tulkkausprosessin 
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näkökulmasta konsekutiivitulkkauksella aloittaminen on perusteltua, koska tulk-

kauksen aikana on helpompaa keskittyä ensin lähteen ymmärtämiseen ja sen 

jälkeen vasta merkityksen siirtämiseen kohdekielelle. 

 

Konsekutiivitulkkauksesta siirrytään simultaanitulkkaukseen vielä toisen luku-

vuoden kuluessa. Harjoitusten kautta pyritään vähitellen käynnistämään moni-

mutkaista simultaanitulkkausprosessia. Tässä vaiheessa harjoitellaan ja opitaan 

paljon tulkilta vaadittavia taitoja kuten dialogitulkkausta, vuorovaikutusta tulk-

kaustilanteessa ja tulkkauksen arviointia. Ensimmäisellä harjoittelujaksolla pe-

rehdytään viittomakielen tulkin työhön ja sitä ohjaavaan ammattietiikkaan. 

 

Kolmas lukuvuosi syventää edellisinä vuosina opittuja tietoja ja taitoja, ja tuo 

niihin uusia näkökulmia. Simultaanitulkkausprosessin kehittyessä harjoitellaan 

pitkäkestoista tulkkausta, paritulkkausta ja dialogitulkkausta. Tulkkausaiheisiin 

ja -tilanteisiin luodaan haasteita opiskelijalle. Opiskelija tulkkaa esimerkiksi hen-

kisesti vaikeissa tilanteissa ja kokeilee etätulkkausta. Toisessa ja kolmannessa 

viittomakielen tulkkauksen harjoittelussa opiskelija pääsee ensimmäisiä kertoja 

kokeilemaan tulkkausta aidoissa tilanteissa ja kehittämään kokonaisvaltaisesti 

tulkkausprosessiaan. 

 

Mahdollinen kansainvälinen vaihto on neljännen lukuvuoden alussa. Opiskelijat, 

jotka eivät lähde vaihtoon aloittavat lukuvuoden kehittämällä simultaanitulk-

kausprosessia ja soveltamalla sitä erilaisiin tulkkausmuotoihin kuten taktiilitulk-

kaukseen ja viitottuun puheeseen. Tulkkausprosessia kehitetään edelleen vaa-

tivilla tulkkausharjoituksilla. Viimeisellä lukukaudella, kun kansainvälisen vaih-

don opiskelijat ovat jo palanneet takaisin, harjoitellaan vaativia tulkkaustekniikoi-

ta edelleen, kuten etätulkkausta ja kokoustulkkausta. Viimeisessä harjoittelussa 

opiskelija vahvistaa tulkin rooliaan, ammattitaitoaan ja ammattietiikkaa. Opiske-

lija saa myös kokeilla tulkkausprosessinsa toimivuutta erilaisissa ja eritasoisissa 

tilanteissa työelämän ohjaajan valvonnassa. Viimeisessä harjoittelussa opiskeli-

ja saa käsityksen omista taidoistaan pian valmistuvana viittomakielen tulkkina. 

 

Ensimmäinen lukuvuosi käsittelee työkieliä ja kolmas ja neljäs lukuvuosi syven-

tävät opiskelijan toisena vuotena oppimia taitoja. Toteutussuunnitelmien pohjal-



24 
 

ta tulkkauksen oppimisen tärkein ajanjakso näyttäisi olevan toinen lukuvuosi. 

Toisen lukuvuoden aikana tulkkauksen harjoittelu on erityisen tärkeässä osas-

sa, jotta tulkkauksen prosessin kehittyminen käynnistyisi. Toiselle lukuvuodelle 

tarvitaankin mahdollisimman paljon, monipuolista ja vaativuustasoltaan sopivaa 

harjoitusmateriaalia. 
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4 TULKKAUSHARJOITUSVIDEO 

 

 

Tulkkausharjoitusvideolla tarkoitetaan tulkkikoulutuksessa videota, jolla opiskeli-

ja voi harjoitella itsenäisesti tai parin kanssa viittomakielen tulkkausta. Tulk-

kausharjoitusvideo voi olla tallennettu aito tai näytelty tilanne. Koulutuksen käy-

tössä on sekä monologi- että dialogitulkkausharjoitusvideoita. Tulkkauksen nä-

kökulmasta tehtyjä harjoitusmateriaaleja on vähän ja tulkkauksen harjoitusmate-

riaaleina käytetään usein niin sanottua autenttista materiaalia. Autenttisella ma-

teriaalilla tarkoitetaan muun muassa Internetin tai television tarjoamia materiaa-

leja. 

 

Autenttista materiaalia, esimerkiksi Kuurojen Liiton netti-tv:n materiaalia, käytet-

täessä on vaikeaa arvioida materiaalin haastavuuden tasoa tulkkauksen näkö-

kulmasta. Autenttista materiaalia voi käyttää usein vain monologitulkkauksen 

harjoitteluun. Mielestämme autenttinen materiaali sopii hyvin kolmannen ja nel-

jännen vuosikurssin opiskelijoille. He hallitsevat jo tulkkauksen perusteet ja hei-

dän tulkkausprosessinsa on nopeampi verrattuna toisen vuosikurssin opiskeli-

joihin. Kokemuksemme mukaan toisen vuosikurssin opiskelijoille autenttinen 

materiaali on usein vielä liian haasteellista.  

 

Tulkkausharjoitusmateriaalin pitäisi olla laadukasta ja motivoivaa. Elina Ranta-

nen selvitti opinnäytetyössään (Humanistinen ammattikorkeakoulu, viittomakie-

lentulkin koulutusohjelma) tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden motivaatioon 

viittomakielentulkin koulutuksessa. Hänen mukaansa harjoitustehtävien pitäisi 

olla aidosti kiinnostavia ja mieluisia ja niistä pitäisi saada palautetta ja mahdolli-

sesti myös arvosana. (Rantanen 2012, 34.) 

 

 

4.1 Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkausharjoitusvideot 

 

Suurin osa Diakonia-ammattikorkeakoulun Viittomakielen ja tulkkauksen koulu-

tuksen käyttämistä tulkkausharjoitusvideoista on tarkoitettu monologitulkkauk-

sen harjoitteluun. Niillä videoilla voi harjoitella siis vain yhdensuuntaista tulk-
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kausta. Viittomakielen tulkki kohtaa työssään usein asioimistulkkaustilanteita, 

joissa hänen tulee tulkata keskustelua kahdensuuntaisesti. Asioimisdialogissa 

tulkki tulkkaa asiakkaan ja viranomaisen tai yksityisen tahon välistä keskustelua 

(Hietanen 2007, 288–289). Asioimistulkkauksen harjoittelu ja dialogitulkkaus-

prosessin kehittyminen jo opintojen aikana on tärkeää. 

 

Dialogitulkkausta harjoitellaan koulutuksessa kontaktitunneilla opiskelijoiden 

näyttelemien demojen avulla sekä harjoittelujaksoilla työelämässä. Käytännös-

sä helpoin tapa toteuttaa kaikille samanarvoisia dialogitulkkaustilanteita on vi-

deoitu tilanne. Jokainen opiskelija saa tulkata saman tilanteen. Videoiduissa 

tilanteissa pyritään usein siihen, että toista asiakasta esittävä henkilö on kuuro 

viittomakielinen. Harjoitellessaan kahdensuuntaisella videomateriaalilla, tulk-

kiopiskelijat saavat tulkata aidontuntuisessa tilanteessa turvallisessa ympäris-

tössä. 

 

Dialogitulkkausharjoitusvideoita on Diakonia-ammattikorkeakoulun Viittomakie-

len ja tulkkauksen koulutuksen käytössä vain muutamia. Dialogitulkkausharjoi-

tusvideoita on tehty viimeksi vuonna 2000 yhteistyössä Humanistisen ammatti-

korkeakoulun kanssa. Vuonna 2000 kuvattujen asioimistulkkausharjoitusvideoi-

den äänen- ja kuvanlaatu on hyvä, ja tekninen toteutus on suurilta osin onnistu-

nut. Videoita on kuitenkin vain kuusi kappaletta, ja ne ovat pituudeltaan melko 

lyhyitä, noin 2–9 minuutin mittaisia. Videoiden aiheet ovat hyvin peilattavissa 

viittomakielen tulkin arkipäivän tulkkaustilanteisiin. (Ulla Niittyinperä, henkilökoh-

tainen tiedonanto 4.2.2015.) 

 

Maria Mattelmäki ja Marika Ylikylä kartoittivat vuonna 2013 opiskelijoiden ja leh-

toreiden mielipiteitä Diakonia-ammattikorkeakoulussa käytettävästä tulkkaus-

harjoitusmateriaalista. He toteuttivat kaksiosaisen kyselyn 2.–4. vuoden tulk-

kiopiskelijoille ja tulkkauksen lehtoreille. Kyselyn ensimmäisessä osassa vas-

taajat kertoivat nykyisistä koulutuksen käyttämistä materiaaleista sekä uuden 

materiaalin tarpeesta. Toisessa osiossa tekijät selvittivät hyödyllisen harjoitus-

materiaalin ominaisuuksia. Opinnäytetyön kyselyn vastaukset kertoivat tulk-

kausharjoitusmateriaalin heikon kuvan- ja äänenlaadun vaikuttavan opiskelijan 

tulkkaussuoritukseen. (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 28–29.) 
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Mattelmäen ja Ylikylän opinnäytetyön kyselyyn vastanneet toivoivat uutta harjoi-

tusmateriaalia, joka olisi vielä vuosienkin jälkeen laadukasta. Uuden materiaalin 

pitäisi olla helposti saavutettavissa. Uuden tulkkausharjoitusmateriaalin tulisi 

olla kestoltaan 15–30 minuuttia, ja se olisi videoitu asioimistulkkaustilanne, jolla 

opiskelija voi harjoitella kahdensuuntaista simultaanitulkkausta. Vastauksissa 

toivottiin, että asioimistulkkaustilanteessa olisi eri-ikäisiä kuuroja, sekä naisia 

että miehiä. Tulkkaustilanteen pitäisi olla mahdollisimman aidon tuntuinen ja 

sopivan haastava, jotta opiskelijalla on mahdollisuus saada aito onnistumisen 

kokemus. (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 38–39.) 

 

Mattelmäen ja Ylikylän tekemän kartoituksen pohjalta tehtiin vuonna 2014 uutta 

tulkkausharjoitusmateriaalia Diakonia-ammattikorkeakoululle. Leena Ekola ja 

Anu-Maria Järvinen tekivät harjoitusmateriaalia tuotekehittelyprosessina 360-

videotekniikkaa käyttäen. He testasivat 360-videotekniikan soveltuvuutta viitto-

makielen tulkkausalalle ja totesivat, että tekniikka on soveltuvaa ainakin viitto-

makielisen keskustelutilanteen tallentamiseen ja kuvailun harjoitteluun. Ekola ja 

Järvinen pohtivat työssään, onko tulkkausharjoitusmateriaalin tekeminen 360-

videotekniikalla kannattavaa. (Ekola & Järvinen 2014, 51–53.) Kokemuksemme 

mukaan videon tulkkaus ja samanaikainen hallinta tietokoneen näppäimistöä tai 

hiirtä käyttäen on turhan vaivalloista. Mielestämme tämä tekniikka ei tuo merkit-

tävää lisäarvoa harjoitusvideolle. Ekolan ja Järvisen 360-astetta pilottikokeiluvi-

deo ei ainakaan vielä keväällä 2015 ole opetus- ja harjoituskäytössä tulkkikoulu-

tuksessa. 

 

Ekola ja Järvinen kertovat opinnäytetyönsä tuotteen tuotekehittelyprosessista. 

Heidän käyttämänsä tuotekehittelyprosessin toimintamallin on kehittänyt Tapani 

Jokinen. Opinnäytetyössä on tarkkaan kuvattu prosessin eri vaiheet ja niiden 

käytännön toteutus. (Ekola & Järvinen 2014, 22–50.) Uuden materiaalin tekemi-

sessä ja kehittämisessä voi käyttää heidän käyttämäänsä prosessimallia (Ekola 

& Järvinen 2014, 53). Luimme heidän kuvauksensa tuotekehittelyprosessista ja 

saimme siitä ideoita tuotteemme suunnitteluun. Ymmärsimme esimerkiksi, että 

kuvaustilanteen perusteellinen valmistelu on tärkeää ja se vie myös paljon ai-

kaa. Palautteen pyytäminen ja saaminen videon teon aikana tuki työskentely-

ämme tuotteen kehittelyn aikana. 
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4.2 Uusi tulkkausharjoitusvideo 

 

Lähdimme ideoimaan syksyllä 2013 uutta tulkkausharjoitusmateriaalia vuonna 

2011 käyttöön otetun opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. 

Päädyimme   tekemään    uutta    harjoitusmateriaalia    Viittomakielen tulkkaus 

-opintojaksoon soveltuvaksi. Opintojakson tavoitteissa mainitaan muun muassa, 

että opiskelija osaa tulkata simultaanisti helppoja tekstejä ja yksinkertaisia kah-

densuuntaisia asioimistilanteita. Opintojakso sijoittuu tulkkikoulutuksen toisen 

lukuvuoden keväälle Tulkkaus ja työkielet -opintokokonaisuuteen. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2014.)  

 

Valitsimme tämän opintojakson siksi, että sen aikana opiskelijat aloittavat kah-

densuuntaisen simultaanitulkkauksen harjoittelun ja opintojaksoon sopivaa har-

joitusmateriaalia tarvitaan lisää. Materiaalilla opiskelijat voivat harjoitella tulk-

kausta ja tulkkaustilanteen hallintaa jo ennen kolmannen lukuvuoden harjoittelu-

jaksoa. Mitä enemmän tulkkausharjoitusmateriaalia opiskelijoille on tarjolla 

opiskelun aikana, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on pärjätä työelämässä 

(Mattelmäki & Ylikylä 2013, 41).  

 

Suunnitellessamme uutta materiaalia pidimme tärkeänä erityisesti sitä, että uusi 

harjoitusmateriaali tukisi aiemmin opittua ja olisi tasoltaan valittuun opintojak-

soon soveltuvaa. Teimme materiaalimme hyvin samantyyliseksi kuin aiemmat 

harjoitusvideot, mutta halusimme teknisen toteutuksen vielä paremmaksi. Mie-

lestämme nykyiset opintojaksolla käytettävät materiaalit soveltuvat tarkoituk-

seensa, mutta ajoittain videoiden sisältö on liian haastavaa tulkkauksen opinto-

jen alkuvaiheeseen. 

 

 

4.2.1 Videon aihe ja asiasisältö 

 

Aiheen valinnassa huomioimme, että tilanteessa käytetyn viittomiston ja sanas-

ton on oltava sopivan tasoista toisen vuoden tulkkiopiskelijoille. Myös tulkkausti-

lanteeseen valmistautumisen on oltava mahdollista. Aiheen valintaan vaikutti 

myös se, että tavoitteenamme oli tehdä video, jolla voi harjoitella dialogitulk-
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kausta. Näin ollen tilanteen tuli olla sellainen, että sekä kuuro että kuuleva osa-

puoli saisivat puheenvuoroja mahdollisimman tasapuolisesti. 

 

Tässä vaiheessa opinnäytetyötä saimme kuulla, että meidän olisi mahdollista 

saada viittomakielinen tyttö esiintyjäksi videollemme. Ajattelimme heti, että olisi 

hienoa saada sekä lapsi että aikuinen viittomakielinen henkilö esiintymään vi-

deolle, koska viittomakielen tulkin asiakkaat ovat kaikenikäisiä. 

 

Mietimme toisen vuoden tulkkiopiskelijoiden hallitsemaa viittomistoa ja mie-

leemme tuli Asiakasryhmät ja kommunikaatio -opintojakso, jossa opitaan muun 

muassa terveyteen liittyvää sanastoa. Opintojakson toteutussuunnitelmassa 

viittomakielen lähiopetuksen aiheita ovat muun muassa fysiologian, anatomian 

ja terveydenhoitoalan perustermistö ja hoitoalan kielenkäyttötilanteet. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2014.) Päätimme lähteä rakentamaan terveydenhoitoon 

liittyvää tulkkausharjoitustilannetta, joka olisi alakouluikäiselle lapselle soveltu-

va. 

 

Löysimme terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Internet-sivuilta tietoa 5. luokan 

laajasta terveystarkastuksesta. Sivuilla on muun muassa esitietolomake, jonka 

koululainen täyttää ennen tarkastukseen tuloa. Lomake on tarkoitettu käytettä-

väksi terveystarkastuksen keskustelun pohjana ja se auttaa vaikeidenkin asioi-

den esiintuomisessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a.) Terveystarkas-

tuksessa keskustellaan lomakkeen pohjalta muun muassa koulusta, perheestä 

ja vapaa-ajasta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.) Sisältö tuntui meistä 

sopivalta toisen vuoden tulkkiopiskelijoille ja varmistimme asian myös opinnäy-

tetyön toiselta ohjaavalta lehtorilta Hely Perttulalta. Päädyimme tekemään tulk-

kausharjoitusvideon, jonka aiheeksi valitsimme 5. luokan terveystarkastuksen. 

 

 

4.2.2 Videon käsikirjoitusprosessi 

 

Videon käsikirjoittaminen ja muiden esiintyjien etsintä aloitettiin syyskuussa 

2014. Halusimme videolle terveydenhoitajan ja 5-luokkalaisen koululaisen lisäk-

si myös koululaisen vanhemmat. Normaalisti 5. luokan terveystarkastuksessa 
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on ainakin jompikumpi vanhemmista paikalla, joten pidimme ratkaisua perustel-

tuna. Mattelmäen ja Ylikylän tekemässä kyselyssä myös toivottiin useampia 

viittojia, sekä naisia että miehiä (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 37). Emme halun-

neet videolle sellaisia henkilöitä, jotka ovat esiintyneet jo muilla koulutuksemme 

käyttämillä videoilla. Halusimme uusia kasvoja ja uusia viittojia. Pidimme tär-

keänä, että saamme viittomakielisten rooleihin natiivit viittojat, jotta videomme 

olisi mahdollisimman todentuntuinen ja vuorosanojen viittomakieliset ratkaisut 

olisivat luontevia. 

 

Työmme toisen ohjaajan Perttulan kanssa päädyimme siihen, että haemme vi-

deolle esiintyjää vain toisen vanhemman rooliin. Noin 15 minuutin videolle kaksi 

kuuroa ja yksi kuuleva tuovat jo riittävästi haastetta tulkkaukseen. Viittomakielis-

tä äitiä esittämään saimme Heidi Kallionpään. Hän on erittäin selkeä viittoja ja 

osasi eläytyä rooliinsa erinomaisesti. 

 

Tarvitsimme terveydenhoitajan rooliin viittomakieltä ymmärtävän henkilön, kos-

ka videota kuvatessa emme halunneet kuvausteknisistä syistä puheelle tulk-

kausta. Tulkkauksen puuttuessa terveydenhoitajan kuitenkin täytyi tietää, milloin 

on hänen vuoronsa jatkaa puhumista. Terveydenhoitajaa esittämään saimme 

neljännen vuoden tulkkiopiskelijan Essi Alpin. Hän oli mielestämme erittäin 

luonteva terveydenhoitajan roolissa, vaikkei hänellä ole terveydenhoitoalaan 

liittyvää koulutusta. Harjoitusvideon käsikirjoitusvaiheessa viidesluokkalaisen 

esiintyjä perui osallistumisensa. Löysimme rooliin onneksi hyvin saman ikäisen 

viittomakielisen tytön, Sara Väreen, esittämään viidesluokkalaista. 

 

Käsikirjoitus kirjoitettiin terveystarkastuksessa käytettävän esitietolomakkeen ja 

omien kokemustemme pohjalta. Kirjoitimme käsikirjoituksen itse, mutta ky-

syimme jatkuvasti mielipiteitä ohjaajiltamme Kati Huhtiselta ja Hely Perttulalta. 

He edustivat työn aikana myös Diakonia-ammattikorkeakoulua, jolle harjoitus-

materiaali tehtiin. Käsikirjoitukseen lisättiin erilaisia tapahtumia luomaan toden-

tuntuisuutta. Tällaisia tapahtumia oli esimerkiksi puhelimen soiminen kesken 

keskustelun, terveydenhoitajan liikkuminen tilassa ja asiakkaan juttelu tulkille. 

Pyrimme siihen, että tilanne näyttäisi mahdollisimman luontevalta ja autenttisel-

ta. Tavoitteenamme oli, että tulkkausharjoitusvideo olisi kestoltaan noin 15 mi-
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nuuttia. Käsikirjoituksen eri kirjoitusvaiheissa kokeilimme itse näytellä käsikirjoi-

tusta läpi, jotta pystyimme arvioimaan sen kestoa. 

 

Käsikirjoituksen tarkoituksena ei ollut tehdä tarkkaa käännöstä. Tarkan käsikir-

joituksen noudattaminen olisi vienyt paljon aikaa ja kuvaukset olisivat mahdolli-

sesti kestäneet pidempään. Esiintyjien olisi pitänyt harjoitella käsikirjoitusta 

enemmän, koska tarkan käsikirjoituksen muistaminen on haastavaa. Myös sa-

na- ja asiavirheitä olisi luultavasti tullut kuvausvaiheessa enemmän, jolloin otto-

jen määrä ja editointityö olisi kasvanut. Halusimme, että jokainen esiintyjä saa 

toimia tilanteessa mahdollisimman luonnollisesti ja rennosti. 

 

Tarkkojen vuorosanojen noudattaminen olisi voinut tuoda lisähaastetta myös 

opiskelijan ja tulkkauksen näkökulmasta. Tommolan mukaan tulkin tulkkaussuo-

ritukseen voi vaikuttaa muun muassa puhujan puherytmi, intonaatio ja artiku-

loinnin selkeys. Edellä mainittuihin taas vaikuttaa esimerkiksi se, onko puhuttu 

teksti täynnä raskaita rakenteita, kuten kirjoitetulle tekstille on ominaista. (Tom-

mola 2006a, 176.) Halusimme tulkkausharjoitusvideoomme mahdollisimman 

luonnollista kieltä, niin puhuttua kuin viitottua. Viittomakielinen ja suomenkieli-

nen ilmaisu on myös paljon rikkaampaa, kun se saa tulla ihmisestä luonnostaan 

henkilön äidinkielellä. 

 

Pohdimme yhdessä työmme ohjaajien kanssa käsikirjoituksen sisältöä tulk-

kauksen näkökulmasta. Käsikirjoituksessa on kohtia, joiden tulkkaamiseen 

opiskelijan täytyy valmistautua etukäteen. Halusimme videolle myös sellaisia 

lauseita ja kokonaisuuksia, joiden tulkkausratkaisuja voi myöhemmin kontakti-

tunneilla yhteisesti pohtia. Esimerkiksi videolla terveydenhoitaja käyttää termiä 

ruutuja, jolla tarkoitetaan muun muassa televisiota, tablettia ja tietokonetta. 

Opiskelijan täytyy miettiä, käyttääkö vain viittomaa RUUTU (Suomen viittoma-

kielten verkkosanakirja, artikkeli 688) vai selventääkö viittomalla lisäksi esi-

merkkejä kuten tietokone ja televisio. 

 

Ennen harjoitusmateriaalin kuvauspäivää tapasimme esiintyjät ja kävimme kä-

sikirjoituksen heidän kanssaan läpi. Harjoituksissa esiintyjät ehdottivat sana- ja 

viittomavalintoja vuorosanoihinsa liittyen. Keskustelimme käsikirjoituksesta 
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esiintyjien kanssa ja saimme heiltä myös joitain hyviä vinkkejä käsikirjoituksen 

asiasisältöön liittyen. Yhteistyömme heidän kanssaan sujui erinomaisesti.  

 

 

4.2.3 Videon kuvaukset 

 

Pohdimme pitkään, mistä kuvaustekniikasta hyötyisimme eniten. Tutustuimme 

tarkemmin Ekolan ja Järvisen 360-videotekniikalla toteutettuun harjoitusmateri-

aaliin. Totesimme lopulta, ettei 360-tekniikka ei tuo lisäarvoa suunnittelemaam-

me käsikirjoitukseen. Päätimme hoitaa tulkkausharjoitusvideon kuvaukset itse ja 

käyttää     meille      tuttuja      Diakonia-ammattikorkeakoulun       Nikon     5100 

-järjestelmäkameroita. Laitiolla oli enemmän teknistä kokemusta kameran käy-

töstä, joten päätimme, että hän keskittyy kuvauksissa erityisesti kuvaamiseen ja 

tekniikkaan. 

 

Kaikissa tekniikkaan liittyvissä asioissa olimme yhteydessä Diakonia-

ammattikorkeakoulun opetusteknologia-asiantuntijaan Kimmo Turtiaiseen. Hän 

muun muassa lainasi meille erillisen langattoman mikrofonin, ja neuvoi sen tes-

tauksessa ja käytössä. Annoimme mikrofonin terveydenhoitajan roolia esittäväl-

le Alpille, koska halusimme saada äänenlaadun mahdollisimman hyväksi. Alppi 

on videolla ainoa, joka puhuu ääneen. Laadun varmistamiseksi myös tilan, jos-

sa kuvaukset järjestettiin, tuli olla hiljainen ja riittävän valoisa. Kuvauspäivää 

ennen kävimme läpi koulumme tiloja ja löysimme kuvauksiin sopivat tilat. Tes-

tasimme kuvauspaikalla kameraa, kuvakulmia, mikrofonia, taustoja ja kuvaus-

rekvisiittaa. 

 

Kuvauspäiväksi valittiin 24. marraskuuta 2014. Kuvaukset kestivät noin neljä 

tuntia. Kuvauspäivänä käsikirjoitusta ei tarvinnut yhdessä enää harjoitella, kos-

ka esiintyjät osasivat sen jo hyvin. Käsikirjoituksen repliikkien muistamista 

edesauttoi se, että käsikirjoitus eteni loogisesti: terveydenhoitaja esitti kysymyk-

siä ja toteamuksia, joihin äiti ja tytär vastasivat. Esiintyjät olivat kuvaustilanteen 

alusta alkaen hyvin luontevia ja noudattivat antamiamme ohjeita ja vinkkejä. 

Tulkkina tilanteessa toimi opinnäytetyömme ohjaaja Huhtinen, jolla oli jo aiem-

paa kokemusta samankaltaisesta kuvaustilanteesta. 
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Kuvasimme tilanteen niin, ettei tulkkia näy videolla lainkaan. Tällöin opiskelija 

voi katsoa videon asioimistilannetta tietokoneen ruudulta ja toimia itse siinä si-

multaanitulkkina. Kuvauksissa tulkki istui kameran takana niin, että tulkin kädet 

ja kasvot olivat suurin piirtein samassa tasossa kameran kanssa. Näin mahdol-

listimme sen, että viittomakieliset asiakkaat katsoivat suoraan kameraan ja nä-

kivät kuitenkin tulkkauksen. Tulkki tulkkasi terveydenhoitajan puheen viittoma-

kielelle selvästi omaa normaalia tulkkausvauhtiaan hitaammin. Oli tärkeää pitää 

vuorosanojen välillä riittävää viivettä, jotta valmista videota tulkkaavalle opiskeli-

jalle jää tarpeeksi aikaa tulkkaukseen. 

 

Emme halunneet kuvata noin 15 minuutin tilannetta yhdellä otolla, joten jaoim-

me käsikirjoituksen neljään osaan eli neljään kohtaukseen. Jos esimerkiksi vuo-

rosanat unohtuisivat kesken oton, koko videota ei tarvitsisi kuvata uudestaan. 

Kohtausten katkoskohdat sulautuivat videoon erittäin hyvin. 

 

Ensimmäisessä kohtauksessa tulkki tapaa asiakkaat. Pyrimme siihen, että ti-

lanne alkaisi samalla tavalla kuin työelämässä. Kun viittomakieliset asiakkaat 

ovat esittäytyneet, terveydenhoitaja kutsuu heidät sisään. Ensimmäinen koh-

taus toteutettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun aulassa, joka toimi videolla ter-

veydenhoitajan odotustilana (KUVA 1. Odotustila). 

 

 

KUVA 1. Odotustila, kuvankaappaus harjoitusvideosta 
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Toisessa kohtauksessa ollaan terveydenhoitajan huoneessa (KUVA 2. Tervey-

denhoitajan huone). Kuvauspaikkana toimi yksi Diakonia-ammattikorkeakoulun 

luokkatila. Terveydenhoitajan huoneessa terveydenhoitaja keskustelee äidin ja 

tyttären kanssa esitietolomakkeen pohjalta. Kohtaus päättyy, kun terveydenhoi-

tajan puhelin soi. Kolmas kohtaus alkaa, kun terveydenhoitaja vastaa puheluun. 

Puhelun päätyttyä terveydenhoitaja jatkaa keskusteluaan äidin ja tyttären kans-

sa. Kolmas kohtaus päättyy, kun terveydenhoitaja poistuu huoneesta hakemaan 

esitteitä. 

 

 

KUVA 2. Terveydenhoitajan huone, kuvankaappaus harjoitusvideosta 

Neljäs eli viimeinen kohtaus alkaa siitä, kun äiti alkaa jutella tulkille. Tulkkaus-

harjoitusta tekevän tulkkiopiskelijan tulee vastata äidin esittämiin kysymyksiin. 

Kun terveydenhoitaja palaa huoneeseen, tulkkaustilanne jatkuu. Viimeinen koh-

taus loppuu terveystarkastuksen päättymiseen, jolloin äiti ja tytär poistuvat huo-

neesta. 

 

Kuvasimme jokaisen kohtauksen 2–4 kertaa. Uusintaottojen välissä teimme 

hienosäätöä, kuten vaihdoimme terveydenhoitajan tuolin, muutimme hieman 

kuvakulmaa ja tulkin paikkaa, sekä kävimme läpi unohtuneita vuorosanoja. 

Muistutimme välillä sekä esiintyjiä että tulkkia pitämään viittomis- ja puheno-

peuden hitaana. Kuvaukset sujuivat kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Mikä 
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tahansa otoista olisi kelvannut lopulliseen videoon. Tammikuussa 2015 valit-

simme otoista parhaimmat editointia varten. 

 

 

4.2.4 Videon editointi 

 

Tulkkausharjoitusvideo editoitiin tammikuussa 2015. Editointi tehtiin yhteistyös-

sä opetusteknologia-asiantuntija Kimmo Turtiaisen kanssa. Editoinnissa pois-

timme turhia ääniraitoja, liitimme etukäteen valitsemamme otot yhteen ja li-

säsimme alku- ja lopputekstit. Editointi toteutettiin Adobe Premiere Elements 

Pro CC 2014 -ohjelmalla. 

 

Turtiaisen kanssa editoimiseen kului vain vähän aikaa ja harjoitusvideosta saa-

tiin tekniseltä laadultaan erinomainen. Editointi sujui vaivattomasti, sillä kuvaa-

mamme otot olivat laadukkaita. Tulkkausharjoitusvideosta tuli kokonaisuudes-

saan 12 minuutin mittainen video. Tulkkausharjoitusvideo on opetus- ja tentti-

käytössä Diakonia-ammattikorkeakoululla, joten sitä ei ole liitetty työhömme 

eikä se ole yleisesti saatavilla. 

 

 

4.3 Harjoituksen tehtävänanto, toteutus ja palaute 

 

Suunnittelimme tulkkausharjoitusvideollemme tehtävänannon, joka sisältää teh-

tävän ohjeet: miten tehtävään valmistaudutaan, miten se toteutetaan ja miten 

siitä saadaan ja annetaan palautetta. Tehtävänanto on opinnäytetyömme liit-

teenä 2. Halusimme antaa tehtävälle myös melko tarkan aikarajan, jotta jokai-

selle opiskelijalle tulee käsitys tehtävän laajuudesta. Jos tehtäville ei anneta 

ajankäytön suositusta, osa opiskelijoista voi käyttää tehtävään huomattavastikin 

enemmän voimavarojaan. Arviomme mukaan meidän tekemäämme tulkkaus-

harjoitustehtävään opiskelijalta kuluu noin kuusi tuntia työtä.  
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4.3.1 Tulkkausharjoitukseen valmistautuminen 

 

Opiskelijalle annettavaa tehtävänantoa noudattaen opiskelija katsoo harjoitusvi-

deon useamman kerran etukäteen ja valmistautuu tulkkaukseen. Opiskelija voi 

pohtia tulkkauksellisesti vaikeita kohtia parin kanssa. Valmistautuessaan opis-

kelijaa neuvotaan kiinnittämään huomiota esimerkiksi itsensä esittelyyn, vaikei-

siin viittomiin ja yleisesti tulkkaustilanteen hallintaan.  

 

Opiskelijan täytyy katsoa videota tarkasti, jotta hän ymmärtää, mitä äiti ja tytär 

viittovat. Jotta lopullinen tulkkaussuoritus olisi sujuva, opiskelijan täytyy harjoi-

tella videon tulkkausta. Esimerkiksi puhelinnumeron sormituksen harjoittelu ja 

sopivien tulkkausratkaisujen keksiminen vaativat aikaa, vaivaa ja osaamista. 

Tässä vaiheessa tulkkauksen opintoja opiskelijalta ei kuitenkaan odoteta huip-

pusuoritusta tai virheetöntä ja sujuvaa tulkkausta. Tehtävään valmistautuminen 

näkyy opiskelijan tulkkeessa ja vaikuttaa osaltaan palautteeseen ja arviointiin. 

 

 

4.3.2 Harjoituksen tekeminen Sanako Sign Lab -ohjelmalla 

 

Tulkkausharjoitus tehdään Sanako Sign Lab -ohjelmalla, joka on Diakonia-

ammattikorkeakoulun asiantuntija Olli-Pekka Kurpan kehittämä ohjelma tulk-

kauksen koulutukseen. Ohjelma on opiskelijoiden käytettävissä Diakonia-

ammattikorkeakoulun Turun toimipaikan kielistudiossa. Sanako Sign Labin avul-

la opiskelija voi tallentaa tulkkaustaan itsenäisesti. Ohjelmalla opiskelija voi sa-

manaikaisesti katsoa harjoitusvideota ja tallentaa omaa tulkkaustaan. Ohjelma 

tallentaa kuvaa web-kamerasta ja ääntä mikrofonista. (Olli-Pekka Kurppa, hen-

kilökohtainen tiedonanto 24.3.2015.) 

 

Palautteenantovaiheessa opiskelija avaa oman tulkkeensa ja harjoitusvideon 

Sanako Sign Labissä. Videot saa alkamaan simultaanisesti valitsemalla ohjel-

masta ”tahdista toisto”. Opiskelija tekee samoin antaessaan palautetta parilleen. 

Myös opettaja voi arvioidessaan katsoa sekä alkuperäistä harjoitusvideota että 

opiskelijan tulketta tahdistetusti Sanako Sign Labin avulla. (Olli-Pekka Kurppa, 
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henkilökohtainen tiedonanto 24.3.2015.) Kuvasta 3 näkee tulkkauksen katse-

lunäkymän Sanako Sign Labissä. 

 

 

KUVA 3. Tulkkauksen katselu Sanako Sign Labissä, kuvankaappaus ohjelmas-

ta 

 

 

4.3.3 Harjoituksen ohjeistus- ja palautelomake 

 

Tulkin työssä palautteen antaminen ja sen saaminen on tärkeää. Työelämässä 

palautetta tulkkauksesta on mahdollista saada esimerkiksi paritulkilta tulkkaus-

toimeksiannon jälkeen tai omalta esimieheltään. Palautetta pitää osata antaa ja 

vastaanottaa, siksi sitä harjoitellaan jo tulkkikoulutuksessa. Palautteen avulla 

opiskelija voi asettaa uusia tavoitteita itselleen ja tätä kautta kehittää omia taito-

jaan. 

 

Oman kokemuksemme mukaan palautteen saaminen opiskelijatoverilta ja opet-

tajalta on tärkeää. Palautteen kautta voi saada onnistumisen kokemuksen tun-

teen tai esimerkiksi vertaistukea opiskelijatoverilta. Sanna Karvosen opinnäyte-

työssä 2010 tutkittiin opintojen kuormittavuutta ja sen syitä viittomakielen tulkki-

koulutuksessa Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Työn tuloksissa mainittiin 

muun muassa, että opiskelijan on tärkeää saada palautetta. Opiskelijoiden mie-
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lestä palautteen täytyisi olla rakentavaa, opinnoissa kannustavaa ja jaksamista 

edistävää (Karvonen 2010, 37–38). 

 

Omien kokemustemme mukaan tehtäviin liitettyjen palautepohjien analysoitavat 

asiat jäävät usein yleiselle tasolle, eikä niitä ole kohdennettu tulkattaviin materi-

aaleihin. Tällöin opiskelijan on vaikea analysoida tulkkeestaan oikeita asioita ja 

vääriin asioihin keskittyminen ei tue oppimista. Monesti tulkkauksen palauttees-

sa kerrotaan pieniä yksittäisiä virheitä tai onnistuneita asioita. Olisi hyödyllisem-

pää, jos palautetta saisi laajemmin tulkkausprosessin näkökulmasta. Jokaista 

harjoitusta kohtaan tulisi myös olla omanlaisensa palautepohja, joka tukee har-

joitusmateriaalin sisältöjä ja auttaa opiskelijaa keskittymään analyysissään har-

joituksen kannalta relevantteihin asioihin. Mielestämme jokaisessa palautepoh-

jassa pitäisi olla mahdollisuus myös oman kehityksen pohdintaan. 

 

Teimme tulkkausharjoitusvideolle ohjeistus- ja palautelomakkeen (Liite 2), jonka 

avulla opiskelijan tulee analysoida omaa ja parin tulketta. Omaa tulketta analy-

soidaan hieman tarkemmin kuin parin tulketta ja itselle annetaan lopuksi myös 

kehityskohtia. Poimimme pohdittavia asioita Diakonia-ammattikorkeakoulun viit-

tomakielen tulkkauksen arvioinnissa käytettävästä arviointipohjasta. Otimme 

huomioon myös tekemämme tulkkausharjoitusvideon sisällön lomakkeita teh-

dessämme. 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa tulkkauksen arvioinnissa katsottavia asioita 

ovat suomen kielestä viittomakieleen tulkkauksessa: ilmeet, olemus, huulio, viit-

tomavalinnat, viittomakielen rakenne, kokonaisuuksien hahmottaminen, asian 

jujun hahmottaminen, muistaminen, keskittyminen, asian oikeellisuus ja tulkin 

roolin pitävyys. Viittomakielestä suomen kieleen tulkatessa katsottavia asioita 

ovat asian oikeellisuus eli luotettavuus, suomen kielen taito, ilmaisutaito, suju-

vuus, varmuus ja tulkkaustekniikka. Poimimme näistä asioista tulkkausharjoi-

tukseen soveltuvimmat asiat siitä näkökulmasta, että opiskelija on vasta tulk-

kausopintojen alussa. 

 

Pyrimme siihen, että palautelomake olisi mahdollisimman helppo ja mielekäs 

täyttää. Laitoimme analysoitavien asioiden lisäksi esimerkkikysymyksiä helpot-



39 
 

tamaan opiskelijan ajatustyötä. Kysymyksillä tavoittelemme kattavaa, mutta ei 

liian pikkutarkkaa palautetta. Tehtäväpaketti, johon tulkkausharjoitusvideo kuu-

luu, on tällä hetkellä toteutussuunnitelmassa numeerisesti arvioitava oppimis-

tehtävä. Mielestämme lehtori voi käyttää samaa palautepohjaa arviointinsa pe-

rusteena. 

 

 

4.4 Esimerkkitulkkausvideo 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkikoulutuksessa ei ole aikaisemmin tehty 

esimerkkitulkkausvideoita. Yliopettaja Terhi Rissasen (2015b) mukaan oppilai-

toksella ei ole ollut resursseja niiden tekemiseen. Teimme esimerkkitulkkausvi-

deon, koska ajattelimme erilaisten tulkkausratkaisujen näkemisen, kuulemisen 

ja niistä keskustelun voivan edesauttaa tulkkauksen oppimista. Opiskelijan on 

myös mahdollista verrata esimerkkitulkkausta omaan tulkkeeseensa ja saada 

sen pohjalta itselleen kehittämisideoita. 

 

Koska esimerkkitulkkauksia ei ole koulutuksessa aiemmin ollut, tulkkausta näki 

lähinnä harjoittelujaksoilla työelämässä. Kontaktitunneilla näimme muiden vuo-

sikurssimme opiskelijoiden tulkkausta ja heidän tulkkausratkaisujaan. Kontakti-

tunneilla tehtäviä tulkkausharjoituksia pyrittiinkin ajoittain purkamaan tulkkauk-

sen jälkeen suullisen palautteen muodossa, jolloin lehtori voi näyttää esimerkin 

jonkun kohdan tulkkaamisesta. Näistä tunneista yleensä hyötyi paljon, koska 

pääsi itse tulkkaamaan, sekä sai jotain mihin tulkkaustaan vertasi. Itsenäisesti 

tehtävien tulkkausten purkaminen taas jää usein pinnalliseksi, eikä tulkkausrat-

kaisuista ehditä keskustella. Joidenkin tehtävien kohdalla alkuperäisen lähteen 

sisältö voi jäädä epäselväksi eikä tehtävään koskaan palata. 

 

Halusimme luoda suulliselle ja kirjalliselle palautteelle myös vähemmän kuormit-

tavan vaihtoehdon. Palautteiden lisäksi lehtori voi näyttää tunnilla esimerkkitulk-

kausvideon, jonka pohjalta voidaan keskustella yhdessä esimerkiksi tulkin tulk-

kausratkaisuista ja olemuksesta. Jokainen opiskelija voi peilata omia ratkaisu-

jaan tulkin tekemiin ratkaisuihin. 
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Pyysimme videolle tulkkaamaan ammattitulkin työelämästä. Esimerkkitulkkina 

videolla toimi Heidi Kenttälä. Emme tavoitelleet esimerkkitulkkauksessa täydel-

lisyyttä tai valmista käännöstä, vaan luontevaa hetkessä tapahtuvaa tulkkausta. 

Vapaaehtoinen tulkki oli helppo löytää harjoittelussa saatujen kontaktien avulla. 

 

Esimerkkitulkkausvideon tekeminen vei meiltä vain vähän aikaa. Tulkki teki har-

joituksen tulkkausosion samalla tavalla kuin opiskelijat tulevat sen tekemään. 

Esimerkkitulkkausvideo tallennettiin Sanako Sign Lab -ohjelmalla, mistä sen voi 

katsoa helposti avaamalla sekä harjoitusvideon että esimerkkitulkkausvideon 

ohjelmassa vierekkäin. Tämä näkymä näkyy kuvassa 3 sivulla 37. Esimerkki-

tulkkausvideo on ainoastaan Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtorien käytettä-

vissä Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa ja se voidaan näyttää luokas-

sa tulkkausharjoituksen jälkeen. 
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyöprosessi oli pitkä ja monivaiheinen. Kokemuksena näin pitkä pro-

sessi oli meille molemmille uusi. Opinnäytetyöhömme osallistui useita henkilöitä 

ja työ vaati onnistuakseen organisointitaitoja, suunnitelmallisuutta, järjestelmäl-

lisyyttä ja yhteistyökykyä. Opinnäytetyölle asettamamme aikataulu piti alusta 

loppuun asti. Opinnäytetyö kehitti myös tieteellistä kirjoitustaitoa, raportointitai-

toa ja teknisiä taitojamme. 

 

Prosessin alkuvaiheessa työmme ohjaajat sekä muut tulkkiopiskelijat kannusti-

vat meitä uuden harjoitusmateriaalin tekoon. Koko prosessin ajan meistä tuntui, 

että teemme erityisesti meille sopivaa opinnäytetyötä. Halusimme tehdä käy-

tännönläheisen työn, josta olisi hyötyä niin itsellemme kuin tulkkikoulutukselle. 

Olemme tyytyväisiä opinnäytetyöprosessiin ja työmme lopputulokseen. Saimme 

hyvää kokemusta ja voimme lähteä tulevaisuudessa vastaavanlaisiin projektei-

hin mukaan. 

 

Alaluvuissa pohdimme vielä työmme tavoitteiksikin asettamia asioita: tulkkauk-

sen prosessimallien käytön hyödyllisyyttä ja tulkkausharjoitusvideoiden tuotta-

mista. Esitämme myös muutamia jatkotutkimus- ja kehittämisideoita. 

 

 

5.1 Tulkkauksen prosessimallien hyödyntäminen käytännössä 

 

Tulkki voi hyödyntää tulkkauksen prosessimalleja eli tulkkausprosessin kuvauk-

sia työnsä tarkastelussa. Prosessimallit havainnollistavat asioita, jotka vaikutta-

vat tulkkaukseen ja tulkkausprosessiin. Mallien avulla tulkki voi havainnoida ja 

käsitellä tulkkaustilannetta vaiheittain eri näkökulmista ja seurata kehitystään. 

Tulkki voi käyttää esimerkiksi sivulla 15 olevaa Cokelyn sosiolingvististä tulk-

kauksen prosessimallia, joka kuvaa tulkkauksen prosessin kokonaisuutena ja 

erillisinä vaiheina. Kaaviota tarkastelemalla tulkki voi pohtia tulkkausprosessi-

aan ja löytää osa-alueita, jotka vaativat tietoista kehittämistä. 
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Tulkkauksen prosessimalleja voi hyödyntää myös tulkkauksen opiskelussa. 

Tulkkiopiskelija voi tarttua herkästi viittomiin ja sanoihin eikä pysty irrottautu-

maan lähdekielen rakenteesta. Mallien avulla opiskelijan on mahdollista hah-

mottaa koko tulkkausprosessi konkreettisesti. Malleissa korostuu usein viestin 

merkityksen ymmärtäminen ja sen välittäminen. Opiskelija voi peilata omaa 

osaamistaan ja prosessinsa kehitystä prosessimalleihin. 

 

Opinnäytetyön teon aikana ymmärryksemme tulkkausprosessin kulusta syventyi 

ja saimme paljon tietoa, jonka pohjalta voimme kehittää ja arvioida itseämme ja 

tulkkaustamme. Olemme hyödyntäneet prosessin kuvauksia jo loppuvaiheen 

opintojemme aikana esimerkiksi loppukokeiden tulkkausten analysointivaihees-

sa. Neljän vuoden tulkkikoulutuksen aikana erilaisten tulkkausmenetelmien pro-

sessit ovat kehittyneet omaa tahtiaan ja joidenkin tulkkausmenetelmien kohdalla 

prosessi on kehittyneempi kuin toisten. Loppukokeissa yksittäisten tulkkausten 

pohjalta voi huomata prosessien kehitysasteiden erot.  Mielestämme prosessien 

kehittymiseen voi vaikuttaa monet asiat kuten opetuksen ja harjoittelun määrä, 

opiskelijan motivaatio, taidot ja itsenäinen koulun ulkopuolinen harjoittelu. 

 

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen loppuvaiheessa mallien ja tulkkauk-

seen vaikuttavien tekijöiden kertaus olisi hyödyllistä, sillä niiden laajempi hah-

mottaminen käytännössä olisi jo opiskelijalle helpompaa. Kuten vuoden 2011 

syksyllä käyttöön opetussuunnitelman toteutussuunnitelmista voi nähdä, tulk-

kauksen prosessimalleja ja tulkkausprosessia käsitellään vain tulkkauksen opin-

tojen alkuvaiheessa. Mallien hyödyntäminen opetuksessa jää käytännössä vä-

häiseksi. Toivomme, että kokoamistamme malleista ja prosessin kuvauksista 

olisi hyötyä tulkkiopiskelijoille ja -koulutukselle. 

 

Toivomme, että seuraavaa opetussuunnitelmaa tehtäessä otettaisiin huomioon 

tulkkausprosessin kehittyminen ja sen tukeminen. On muistettava prosessimal-

lien tekijöidenkin ajatus siitä, että tulkkaus vaatii huippuosaamista. Stewart, 

Schein ja Cartwright sanovat kirjassaan: “Sen, joka tulkkaa, täytyy olla hyvin 

koulutettu ja erittäin taitava yksilö. Tulkkaus ei ole vain mikä tahansa ammatti, 

se on professio”. (Stewart ym. 2004, 41.) 
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5.2 Tulkkausharjoitusvideot 

 

Tekemämme tulkkausharjoitusmateriaali on Viittomakielen ja tulkkauksen koulu-

tuksen  käytössä  ensimmäisen  kerran  keväällä  2015  Viittomakielen tulkkaus 

-opintojaksossa. Pidemmällä aikavälillä toivomme, että tekemämme tulkkaus-

harjoitusmateriaali palvelee useita vuosikursseja ja sitä voidaan käyttää pitkään 

opetus- ja tenttimateriaalina. Tulkkausharjoitusmateriaalia voi tarvittaessa käyt-

tää myös muissa opintojaksoissa, koska materiaali ei ole täysin sidottu vain yh-

teen opintojaksoon. Materiaalia voi käyttää monilla tavoilla, esimerkiksi paritulk-

kauksen harjoitteluun. 

 

Tulkkausharjoitusvideosta tuli kestoltaan sopiva ja se soveltuu sanastoltaan ja 

haastavuustasoltaan tulkkauksen opintojen alkuvaiheeseen. Opiskelijan on 

mahdollista päästä tulkkauksessaan vauhtiin ja tuntea toimivansa tilanteessa 

oikeana tulkkina. Tulevaisuudessa tulkkausharjoitusvideoita pitäisi vieläkin ke-

hittää ja tehdä lisää opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi ja tasavertaisen arvi-

oinnin avuksi. Kaikki aiemmin tehdyt materiaalit eivät ole suoraan soveltuvia 

vuoden 2011 opetussuunnitelmaan, ja monet tenttimateriaalit kaipaisivat uudis-

tusta. Mielestämme olisi hyvä tuottaa myös pitkäkestoisia kahdensuuntaisia 

tulkkausharjoitusvideoita. Jos video olisi pidempi, noin 30 minuutin mittainen, 

sillä voisi harjoitella dialogitulkkauksen kestävyyttä. 

 

Vuoden 2011 opetussuunnitelmassa on Projektiopinnot-opintojakso, joka sovel-

tuisi erinomaisesti uuden materiaalin kehittämiseen. Ehdotamme, että meidän 

kehittämästämme tulkkausharjoitusmateriaalista kerätään opiskelijoilta palautet-

ta ja tulkkauskokemuksia. Palautteen pohjalta voisi kehittää uutta ja innovatiivis-

ta materiaalia. Jatkokehitysaiheena voisi olla myös esimerkkitulkkausvideon 

hyödyn tarkastelu opiskelijoiden kokemusten ja oppimisen näkökulmista. Mikäli 

esimerkkitulkkausvideot koetaan hyödyllisiksi, voisi jatkossa tehdä myös muihin 

harjoitusvideoihin valmiita esimerkkitulkkauksia. 

 

Mielestämme myös Diakonia-ammattikorkeakoulun olisi tarpeellista tuottaa, 

esimerkiksi projektin muodossa, uudempaa materiaalia muun muassa Tulk-
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kauksen loppuopinnot -opintojaksoon. Loppuopinnoissa käytettävää materiaalia 

ei voida tuottaa opiskelijatyönä. 

 

Jatkotutkimusaiheena voisi tutkia ovatko videoidut tulkkausharjoitusmateriaalit 

soveltuvia myös puhevammaisten tulkkauksen harjoitteluun. Tulkkikoulutukses-

sa puhevammaisten tulkkauksen vaihtoehtoisina opintoina valinneet opiskelijat 

voisivat tuottaa videoitua tulkkausharjoitusmateriaalia esimerkiksi opinnäyte- tai 

projektityönä Diakonia-ammattikorkeakoululle. Harjoitusmateriaalin toteutus 

vaatisi enemmän pohdintaa, sillä esimerkiksi meidän työmme toteutustapa ei 

mielestämme ole suoraan soveltuva kaikkiin puhevammaisen tulkkaustilantei-

siin. Erilaisilla kommunikaatiotavoilla tulkkaus vaatii mahdollisesti apuvälineitä, 

joiden käyttö videoidussa tilanteessa voisi olla haasteellista, mutta esimerkiksi 

epäselvän puheen tulkkauksen harjoittelu olisi mahdollista toteuttaa myös vide-

oidun tilanteen kautta.   
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LIITTEET 
 

 

LIITE 1: VIITTOMAKIELEN TULKKAUKSEN OPINNOT 
 

Viittomakielen tulkkauksen opinnot lukukausittain Diakonia-

ammattikorkeakoulussa Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa. (Opinto-

jakson koodi ja nimi, opintojen laajuus, opintokokonaisuus ja tutkinnon osa) 

 

3. lukukausi 

TOI1005A11H Tulkin perustaidot, 5.00 op, 133 h 

Tulkin toimintavalmiudet 

Ammattiopinnot 

 

4. lukukausi 

TUL1003A11H Tulkkauksen perusteet, 3.00 op, 80 h 

Tulkkaus ja työkielet 

Ammattiopinnot 

 

TUL2007A11H Viittomakielen tulkkaus, 7.00 op, 187 h 

Tulkkaus ja työkielet 

Ammattiopinnot 

 

3. tai 4. lukukausi (vain toinen suorituksista liittyy viittomakielen tulkkauksen 

opintoihin) 

TOI2003A11H Harjoittelu 1, 3.00 op, 80 h 

Tulkin toimintavalmiudet 

Ammattiopinnot 

tai 

HAO0103A11H Harjoittelu 2, 3.00 op, 80 h 

Harjoittelut 

Ammattiopinnot 
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5. lukukausi 

TOP2007A11H Opiskelutulkkaus, 7.00 op, 187 h 

Tulkkaus opetustilanteissa 

Ammattiopinnot 

 

HAO0205A11H Harjoittelu 3, 5.00 op, 133 h 

Harjoittelut 

Ammattiopinnot 

 

6. lukukausi 

ASI1005A11H Kielten välisen tulkkauksen asiakkaat, 5.00 op, 133 h 

Asioimistulkkina toimiminen 

Ammattiopinnot 

 

ASI2010A11H Kielten välinen asioimistulkkaus, 10.00 op, 267 h 

Asioimistulkkina toimiminen 

Ammattiopinnot 

 

HAO0305A11H Harjoittelu 4, 5.00 op, 133 h 

Harjoittelut 

Ammattiopinnot 

 

7. lukukausi 

KIV1006A11H Kielten välisen tulkkauksen syventävät 1, 6.00 op, 160 h 

Kielten välisen tulkkauksen syventävät 

Ammattiopinnot 

 

KIV2006A11H Kielten välisen tulkkauksen syventävät 2, 6.00 op, 160 h 

Kielten välisen tulkkauksen syventävät 

Ammattiopinnot 

 

KIV3006A11H Kielten välisen tulkkauksen syventävät 3, 6.00 op, 160 h 

Kielten välisen tulkkauksen syventävät 

Ammattiopinnot 
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8. Lukukausi 

TYÖ2005A11H Kielten välinen tulkkaus työelämässä, 5.00 op, 133 h 

Työelämävalmiudet 

Ammattiopinnot 

 

TYÖ4010A11H Harjoittelu 5, 10.00 op, 267 h 

Työelämävalmiudet 

Ammattiopinnot 

 

LOP0007A11H Loppukokeet ja työnäyteportfolio, 7.00 op, 187 h 

Loppukokeet ja työnäyteportfolio 

Ammattiopinnot  

 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014) 
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LIITE 2: TULKKAUSHARJOITUSTEHTÄVÄN OHJEISTUS- JA PALAUTELO-

MAKE 

 

5. luokan terveystarkastus -videon ohjeistus  

Tämän harjoitusvideon avulla harjoitellaan simultaanista dialogitulkkausta.  

 

1. Katso video ja valmistaudu tulkkaukseen. Voit katsoa ja tulkata videon halu-

tessasi useaan kertaan ja pohtia vaikeita kohtia parin kanssa. Valmistau-

tuessasi kiinnitä huomiota esimerkiksi itsesi esittelyyn, vaikeisiin viittomiin ja 

yleisesti tilanteen hallintaan.  

 

2. Tulkkaa harjoitusvideo Sanako Sign Labillä ja tallenna tulkkauksesi.  

 

3. Katso tulkkeesi ja anna itsellesi palautetta palautepohjien avulla (SK-VK, 

VK-SK ja omia ajatuksia tulkkauksesta). 

 

4. Katso parisi tulke ja anna hänelle palaute palautepohjien avulla (SK-VK ja 

VK-SK).  

 

Palautteessa jokaisen kohdan tulee olla täytetty. Myös palautteet vaikuttavat 

arviointiin. 

 

Tehtävä arvioidaan 1-5. 
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Näin teet tehtävän Sanako Sign Labillä 

1. Valitse ”Tallennus” 

2. Valitse tallennusmuodoksi ”Audio ja video”  

3. Avaa oikeanpuoleiseen ruutuun tulkkausharjoitusvideo painamalla ”Avaa 

tiedosto 2”  

4. Valitse ”Käynnistä toisto automaattisesti” 

5. Tallenna 

 

Näin katsot tulkkeesi ja parisi tulkkeen Sanako Sign Labillä 

1. Valitse ”Toisto”  

2. Avaa vasemmanpuoleiseen ruutuun tulkkeesi painamalla ”Avaa tiedosto 1” 

3. Avaa oikeanpuoleiseen ruutuun tulkkausharjoitusvideo painamalla ”Avaa 

tiedosto 2” 

4. Valitse ”Tahdista toisto”  

5. Toista 
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Palaute VK – SK  

 

Kirjoita palautetta aiheittain. Voit käyttää apuna esimerkkikysymyksiä.  

 

 

Sujuvuus ja sidosteisuus 

Ovatko lauseet kokonaisia? Kangerteleeko spiikkaus?  

 

 

Sisällön oikeellisuus 

Välittyykö sisältö? Onko tulkkeessa virheitä?  

 

 

Viittomakielen vaikutus tulkkeeseen 

Onko spiikkauksessa viittomakielen vaikutusta? Esimerkiksi sanajärjestys. 

 

 

Äänenkäyttö 

Esimerkiksi äänensävyt ja äänenpainot.  
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Palaute SK – VK 

 

Kirjoita palautetta aiheittain. Voit käyttää apuna esimerkkikysymyksiä.  

 

 

Sujuvuus ja sidosteisuus 

Ovatko lauseet kokonaisia? Millainen on viittomisen rytmi?  

 

 

Sisällön oikeellisuus 

Onko tulkkeessa virheitä? Välittyykö sisältö?  

 

 

Suomen kielen vaikutus tulkkeeseen 

Onko lauseissa viittomakielelle ominainen sanajärjestys vai onko suomen kielen 

vaikutusta? 

 

 

Viittomat ja viittomavalinnat 

Onko viittomissa rakenteellisia virheitä? Esimerkiksi käsimuoto, paikka yms. 

Ovatko viittomat oikeita?  

 

 

Viittomakieleen liittyvät elementit 

Onko kysymysilmeitä? Onko tilankäyttöön liittyviä onnistumisia tai virheitä? 
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Omia ajatuksia tulkkauksesta 

 

 
Kirjoita palautetta itsellesi aiheittain. Voit käyttää apuna esimerkkikysymyksiä. 
 

 

Tulkin rooli  

Pysyitkö roolissa? Näytitkö tulkilta? Jaksoitko keskittyä? Luovutitko? Kuulostitko 

uskottavalta? 

 

 

Tulkkausratkaisut 

Millaisia hyviä tulkkausratkaisuja teit?  

 

 

Konkreettisia kehittämisideoita  

Mainitse vähintään kolme asiaa. 


