
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulkin ja tulkkauksen julkinen kuva Aamulehden 

lehtikirjoituksissa 1994–1995 ja 2006–2007 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Toiviainen 

Tampereen yliopisto 

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 

Monikielisen viestinnän koulutusohjelma 

B-työkieli saksa 

Pro gradu -tutkielma 

Helmikuu 2012 

 
  



 
 

Tampereen yliopisto 

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma 

B-työkieli saksa 

Pro gradu -tutkielma 

Helmikuu 2012 

TOIVIAINEN, IDA: Tulkin ja tulkkauksen julkinen kuva Aamulehden lehtikirjoituksissa 

                                   1994–1995 ja 2006–2007 

 

Pro gradu -tutkielma, 67 sivua + liitteet 1–4 (10 sivua) + saksankielinen lyhennelmä, 18 sivua 

 

Helmikuu 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan tulkin ja tulkkauksen mediavälitteistä mielikuvaa eli julkista kuvaa 

Aamulehden lehtitekstien pohjalta. Hyvä maine on myös tulkille tärkeä, koska ihmiset etsivät 

vahvistusta jo olemassa oleville käsityksilleen. Tuntemattomaan suhtaudutaan helposti 

negatiivisesti. 

Aineistoon kuuluvat kaikki Aamulehdessä vuosina 1994, 1995, 2006 ja 2007 julkaistut lehtitekstit, 

joissa mainitaan sanat tulkki tai tulkkaus. Aineistossa on yhteensä 468 tekstiä, jotka on luokiteltu 22 

kategoriaan ja analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällöllisesti suurimmat 

kategoriat liittyvät tulkkien toimintaan Euroopan unionissa (16,5 prosenttia), vammaisten 

tulkkauspalveluihin (14,4 prosenttia) ja tulkin rooliin (8,3 prosenttia). 

Analyysissä kävi ilmi, että Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995 maininnat 

tulkkauksesta lisääntyivät lehtiteksteissä vuonna 1995 sekä jo vuoden 1994 jälkimmäisellä 

puoliskolla, kuten myös Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana 

vuonna 2006. Mitä useammin EU-tulkkauksesta kirjoitettiin, sitä enemmän tulkkauksen laatua, 

kustannuksia ja saatavuutta kritisoitiin. Samaan aikaan lisääntyi kuitenkin positiivisten 

tulkkauksesta kertovien tekstien määrä. Teksteissä kerrottiin tulkkauksesta ja esimerkiksi 

haastateltiin tulkkia.  

Tulkin rooli -kategoriaan kuuluvien lehtitekstien luokitteluperusteena on tulkin roolista 

poikkeaminen, esimerkiksi ammattietiikan vastaisesti käyttäytyminen, epäpätevyys, asiakkaan 

neuvominen, lapsen tai sukulaisen toimiminen tulkkina sekä tilanteet, joissa joku 

viestintätilanteeseen osallistuvista tai lehtitekstin kirjoittaja ei ymmärrä tulkin roolia. Siksi tähän 

kategoriaan kuuluvissa teksteissä tulkin julkinen kuva on negatiivinen. 

Vammaisten tulkkauspalveluja tuottavien tulkkien julkinen kuva on positiivinen ja parempi kuin 

muiden tulkkien. Tulkkauksen saatavuudesta ja kalleudesta keskustellaan, mutta työn laatua ei 

kritisoida kertaakaan aineiston lehtiteksteissä. Tulkit eivät myöskään poikkea roolistaan. Mielikuva 

tulkin työstä on realistinen. 

Avainsanat: Kääntämisen sosiologia, tulkin julkinen kuva, tulkin rooli, EU-tulkki, viittomakielen 

tulkki. 
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1. Johdanto 

Tässä työssä tarkastellaan Aamulehden lehtikirjoitusten välittämää kuvaa tulkeista ja tulkkauksesta 

vuosina 1994 ja 1995 sekä 2006 ja 2007. Kiinnostuin aiheesta, koska minusta tuntui, että tulkkauk-

sesta kirjoitettiin lehdissä usein negatiiviseen sävyyn. Huomioni kiinnittyi muutamiin 

lehtiteksteihin, jossa mainittiin tulkkauksen huonosta laadusta. Huomasin myös, että 

europarlamentaarikkojen kielitaitoa kritisoitiin. Jos he käyttivät tulkkia, heidän kielitaitoaan 

pidettiin automaattisesti huonona. Hyvää kielitaitoa pidettiin osana poliitikon ammattitaitoa ja 

tärkeänä juuri siksi, että tulkin käytöltä vältyttäisiin. Eräs poliitikko kertoi moneen otteeseen 

hyvästä kielitaidostaan ja samassa yhteydessä korosti sitä, että pärjää ilman tulkkia. 

Onko todella niin, että tulkkauksesta ei kirjoiteta, ennen kuin siinä on puutteita? Mitä muuta 

tulkkauksesta medioissa kerrotaan? Tarkoitukseni on selvittää, millainen kuva tulkeista ja tulkkauk-

sesta välittyy sekä miten tulkin työtä kuvaillaan Aamulehden lehtikirjoituksissa, eli minkälainen 

julkinen kuva tulkeilla ja tulkkauksella on. Tarkoitukseni on selvittää myös, millaisissa asiayhteyk-

sissä tulkkauksesta kirjoitetaan. 

Aineistosta ja menetelmästä kerron luvussa 4. Aineistoon on kerätty sellaiset Aamulehden 

lehtitekstit vuosilta 1994-1995 ja 2006-2007, joissa on mainittu sana tulkki tai tulkkaus. Aineistosta 

on karsittu pois lehtitekstit, joissa sana tulkki tai tulkkaus ei esiinny merkityksessä ”välittää viesti 

suullisesti kieleltä toiselle”, esimerkiksi tunteiden tulkki, sukunimi Tulkki ja lain tulkinta. Tekstejä 

on aineistossa yhteensä 468 kappaletta. 

Menetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin avulla aineisto järjestetään 

selkeään muotoon ja hajanaista aineistoa pyritään jäsentämään ja yhtenäistämään, jonka jälkeen 

siitä voi tehdä johtopäätöksiä (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 110).  Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

sopii tutkimukseen siksi, että tietoa tulkin julkisesta kuvasta ei juuri ole, joten esimerkiksi vertailu 

aiempiin tuloksiin ei ole mahdollista. Myöskään valmiita luokitusperusteita ja luokkia, joita 

aineistosta voisi etsiä, ei ole. 

Luvussa 2 käsittelen kääntämisen sosiologiaa ja kääntäjän ja tulkin asemaa. Tulkin ja tulkkauksen 

julkisen kuvan tutkiminen on käännöstieteen sosiologista tutkimusta. Esimerkiksi Chesterman 

(2007b, 173) on todennut kääntäjän aseman, roolin ja ammatin tutkimisen kuuluvan käännöstieteen 

sosiologiseen tutkimukseen. Käännöstieteen tutkimuksessa kiinnostus on siirtynyt 2000-luvulla  

työn lopputuloksesta työn tekijään ja tekijään paneutuvaa tutkimusta kaivataan lisää (Buzelin 2005, 

203). Tässä työssä keskitytään tulkkeihin ja tulkkaukseen, joten työ kytkeytyy tulkkien sosiologiaan 

ja etenkin tulkkausdiskursseihin. 
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Luvussa 3 tarkastelen mielikuvaa, mainetta, imagoa ja julkista kuvaa, joista on kirjoitettu paljon 

markkinoinnin ja journalismin näkökulmista. Minua kiinnostaa, miksi hyvä maine on tärkeä ja mitä 

vaikutuksia julkisella kuvalla on esimerkiksi tulkkien ammattikunnalle.  

Luvussa 5 aineisto on luokiteltu 22 kategoriaan, joista suurimmat ovat EU, tulkin rooli, tulkkaus 

ammattina, kielitaito, maahanmuuttajat, urheilu, ja vammaiset. Jo aineiston luokittelu on analyysiä. 

Analyysiyksikkönä on lehtiteksti ja yksi teksti voi olla useammassa kategoriassa: jos tekstin aihe on 

esimerkiksi EU ja maininta tulkista liittyy kielitaitoon, teksti on molemmissa kategorioissa. Luvussa 

6 on loppupäätelmät. 
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2. Kääntämisen sosiologia sekä kääntäjän ja tulkin asema 

Chestermanin mukaan 2000-luvulla alkanut käännöstieteen uusin trendi on sosiologinen 

(Chesterman 2007a). Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana käännöstieteessä on alettu suun-

tautua laajempiin konteksteihin ja annettu tilaa sosiaalisille ja kulttuurisille tekijöille. Tämän ansi-

osta käännösprosesseissa mukana olevien toimijoiden rooleja voidaan havainnollistaa. (Wolf 2009, 

73.) 

Kääntämisen sosiologisessa kontekstissa keskitytään kääntäjiin, heidän käyttäytymiseensä ja insti-

tuutioihinsa (Chesterman 2006, 11). Viime vuosikymmeninä on toistuvasti peräänkuulutettu tutki-

musta, joka paneutuisi tekijään, kääntäjään. Kiinnostus on siirtynyt teksteistä kääntäjiin itseensä, 

esimerkkinä kuuluisien kääntäjien elämäkerrat. (Buzelin 2005, 203.) Sosiologisessa käännöstutki-

muksessa on hyödynnetty monia sosiologian teorioita ja sovellettu niiden käsitteitä (Chesterman 

2007a). Esimerkiksi Bordieun mallin avulla voi keskittyä kääntäjien sosiologiaan. Yksi hänen kes-

keisistä käsitteistään on kenttä, jossa toimijat kilpailevat asemasta ja vallasta. Toinen keskeinen 

käsite on habitus, johon kuuluu käsitys roolimallista, omakuvasta ja ryhmäidentiteetistä.  (Chester-

man 2006, 12.) Menetelmiä ovat esimerkiksi suora havainnointi, haastattelut ja kyselykaavakkeet 

(Chesterman 2007a.)   

Chesterman jakaa kääntämisen sosiologian kolmeen alaryhmään: käännösten (tuotteina) sosiologi-

aan, kääntäjien sosiologiaan ja kääntämisen sosiologiaan (kääntäminen prosessina) (2006, 12). 

 – Käännösten sosiologia voi tutkia esimerkiksi kustannustoimintaa, markkinointia, myyntiä, kään-

nösmarkkinoita ja tekijänoikeuskysymyksiä. 

– Kääntämisen sosiologia keskittyy havainnoitavissa olevaan käännöstapahtumaan, esimerkiksi 

työprosesseihin, teknologiaan kääntämisen tai tulkkauksen apuna, laadunvalvontajärjestelmiin, 

korjausprosesseihin, käännösprosesseihin monikielisissä organisaatioissa, kansainvälisiin normeihin 

ja käytäntöihin sekä käännöspolitiikkaan. 

– Kääntäjien ja tulkkien sosiologiassa keskitytään kääntäjiin ja tulkkeihin. Kiinnostavia kysymyksiä 

ovat kääntäjien ja tulkkien rooli ja asema, heidän verkostonsa sekä ammattiin liittyvät kysymykset, 

esimerkiksi hinnat. Myös ammattiyhdistysten rooli kuuluu tähän osa-alueeseen. (Chesterman 

2007a.) 

Chesterman listaa kääntämistä koskevia kysymyksiä, joita olisi olennaista tutkia ja jotka liittyvät 

kääntäjien ja muiden toimijoiden suhteisiin ennemmin kuin heidän konkreettiseen toimintaansa:  

 – What is the public perception of people involved in translation practice? How is 

 this manifested? (The discourse on translation, representation of translators in 

 literature, customer satisfaction, feedback, rates of pay...) Answers to these questions 
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 could tell us something about what we could call translators´ public image or their 

 ”perceived” habitus, as opposed to their actual ”experienced” habitus. 

     (Chesterman 2006, 21.) 

 

Kääntämisdiskurssilla Chesterman tarkoittaa yleisön tapaa puhua kääntäjistä. Se, miten kääntämi-

sestä puhutaan ja kirjoitetaan, luo ja vahvistaa julkista kuvaa ammatista. (Chesterman 2007b, 180.) 

Tässä pro gradu -tutkielmassa kyse on siis ”tulkkausdiskurssista” eli siitä, mitä ja miten 

tulkkauksesta kirjoitetaan. 

Koska ja millä tavoin kääntäminen on julkisen huomion kohteena? Valituksissa tekstityksien 

käännösvirheistä, vitseissä huonoista konekäännöksistä, turistienglannista… (Chesterman 

2007a.) 

Kääntäminen ei ole pelkästään käännöstapahtuma, vaan siihen kuuluu väitteitä (statements) kään-

nöstapahtumasta, kuten käännösten arvosteluja, esipuheita ja muita tekstejä sekä myös 

käännöstieteellisiä kirjoituksia. Ne kertovat jotain siitä, millainen käsitys ihmisillä on kääntämisestä 

tiettynä aikana ja tietyssä paikassa. Kääntäjät ovat osittain vaikuttaneet käsitysten syntymiseen, 

mutta käsitykset myös luovat odotuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten kääntäjät ajattelevat ja työs-

kentelevät. (Chesterman 2006, 14.) Samalla tavalla voi ajatella, että lehtikirjoituksien maininnat 

tulkkauksesta kertovat jotakin siitä, millainen käsitys ihmisillä on tulkeista, ja että tämä käsitys 

vaikuttaa siihen, miten tulkit ajattelevat ja työskentelevät. 

Kääntäjän asema ja rooli yhteiskunnassa liittyvät myös kääntäjän etiikkaan ja siihen, miten kääntäjä 

ottaa vastuun työstään. Vastuuta työn lopputuloksesta voi olettaa vain kääntäjältä, jolle vastuuta on 

alun perinkin annettu. Kääntäjä tulisi nähdä tasavertaisena asiantuntijana eikä raakamateriaalin 

tuottajana ”oikeille” asiantuntijoille.  (Snell-Hornby 2006, 172.) Yksi kääntämisen sosiologiaan 

kuuluva osa-alue, jonka tutkimista on laiminlyöty, on juuri kääntäjän aseman tutkiminen 

(Chesterman 2006, 9). Kääntäjien asema omana aiheenaan ei ole saanut paljoakaan huomiota kään-

nöstieteessä. Kirjallisuudessa on kuitenkin viittauksia kääntämisen alhaisesta arvostuksesta. Viime 

vuosina on alettu keskittyä enemmän kääntäjiin, esimerkiksi kääntäjien taustaan, motivaatioon sekä 

suhteisiin muiden toimijoiden kanssa. (Dam ja Kornig Zethsen 2008, 1.) 

Damin ja Zethsenin tekemässä tutkimuksessa kääntäjien asemasta yksi osa on näkyvyys ja kuului-

suus. He haastattelivat Tanskassa suurissa yrityksissä toimivia kääntäjiä ja muita työntekijöitä ja 

laittoivat haastateltavat arvioimaan esimerkiksi kääntäjien koululutusaikaa, palkkaa ja näkyvyyttä. 

(Dam ja Kornig Zethsen 2008, 1.) Näkyvyys ja ammatillinen profiili olivat hyvät. Haastateltaviksi 

oli kuitenkin valittu kääntäjien ”eliittiä”, siksi näkyvyys ja ammatillinen profiili olivat alhaisemmat 

kuin tutkijat olivat odottaneet. Esimerkiksi palkka arvioitiin pienemmäksi ja koulutusaika 

lyhyemmäksi. (Mts. 93.) Kääntäjän asema ja imago eivät ole juuri parantuneet markkinoilla ja 
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yhteiskunnassa, vaikka osa kääntäjien järjestöistä on tehnyt paljon työtä esimerkiksi standardien 

luomisessa ja työolosuhteiden parantamisessa. Kääntäjiä parempi asema on konferenssitulkeilla. 

(Snell-Hornby 2006, 173.)  
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3. Maine ja julkinen kuva 

3.1. Maine 

Maine luo suotuisan toimintaympäristön ihmiselle, yritykselle tai työyhteisölle. Maine ja mieliku-

vatekijät ohjaavat ratkaisevasti ihmisten tekemiä valintoja ja päätöksiä. (Karvonen 1999, 18.) Tulk-

kien hyvä maine ja hyvät kokemukset tulkkauksesta voisivat kannustaa keskusteluun osallistuvia 

käyttämään tulkkia ja puhumaan äidinkieltään. Tulkkien huono maine ja huonot kokemukset tulk-

kauksesta voivat sen sijaan saada välttämään tulkin käyttöä ja turvautumaan yhteiseen, mutta 

keskustelunosapuolille vieraaseen kieleen. 

Maine on tärkeä seikka jokaiselle henkilölle ja organisaatiolle. Yritysten, yhdistysten, 

laitosten, järjestöjen ja puolueiden menestys riippuu paljolti siitä, millainen maine niillä on: 

millaisia käsityksiä, mielikuvia ihmisillä niistä on. Samoin yksittäiset poliitikot, taiteilijat, 

ammatinharjoittajat ja työntekijät ovat riippuvaisia maineestaan. Ei ole myöskään 

samantekevää, miten ihmiset ajattelevat jostakin oppilaitoksesta, jostakin ammatista, jostakin 

kunnasta tai maasta. (Karvonen 1999, 18.)  

 

Luottamus on tärkeätä, ja ihmiset luottavat tuotteissa tunnettuun. Tuntemattoman tuotteen tai yri-

tyksen lähtötilanne ei ole neutraali, vaan ihmiset asennoituvat tuntemattomaan kielteisesti. 

(Karvonen 1999, 18.) Tätä soveltaen tulkin asiakas asennoituu kielteisesti tulkkaukseen eikä luota 

tulkkaukseen, jos tulkkaus tuotteena on asiakkaalle tuntematon. Olisi siis hyvä, jos ihmiset tietäisi-

vät jotakin tulkkauksesta jo ennen kuin he tarvitsevat tulkkia ensimmäisen kerran. 

Hyvä maine puolestaan suojaa huonoina aikoina suodattimen tavoin. Hyvän maineen ansioista ih-

miset tulkitsevat hyvät uutiset erinomaisiksi, neutraalit hyviksi ja huonot satunnaisiksi vastoin-

käymisiksi. Huono mielikuva toimii päinvastoin. (Vuokko 1993, 62.) Pahinta on joutua julkisuuteen 

vasta, jos jotain ikävää tapahtuu, sillä silloin koko julkisuus rakentuu kielteiselle pohjalle (Karvonen 

1999, 124). 

Pelkän imagon kiillottaminen ja rakentaminen ei kuitenkaan tuo hyvää mainetta. Journalistit pitävät 

imagoa kaunisteltuna ja valheellisenakin kuvana todellisuudesta. Jokin voi näyttää hyvältä, vaikka 

ei todellisuudessa sitä olekaan. Kaunistellun kuvan luominen olisi siis mahdollista. Karvonen 

(1999, 21) ei kuitenkaan suosittele valheellisen ja pettävän imagon luomista, koska media on 

kiinnostunut paljastuksista, sillä ne myyvät. Positiivista julkisuutta saadakseen todellisen toiminnan 

tulisi olla kunnossa ja sitten siitä tulisi tiedottaa tehokkaasti (mts. 22–23). Myös Bernstein 

painottaa, että rehellisyys kannattaa. Yleisö oppii nopeasti joten sanojen pitää perustua tekoihin. 

(Bernstein 1986, 261, 264.) Tämä tarkoittaa tulkkien ja tulkkauksen kannalta sitä, että positiivinen 

lehtikirjoittelu yksistään ei luo hyvää mainetta, vaan myös tulkkauksen laadun täytyy olla hyvää. 
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Tulkkauksen ja tulkkien hyvä maine ei synny kuitenkaan ainoastaan siitä, että tehdään hyvää työtä, 

vaan siitä täytyy myös kertoa muille.   

3.2. Imago tai mielikuva 

Karvosen (1997, 11–12) mukaan imago voi olla yhdestä näkökulmasta kasvojen tai kilven kaltainen 

asia, jota voi ehostaa tai joka voi kolhiintua. Toisesta näkökulmasta se on teatterimainen esitys, joka 

ei välttämättä vastaa todellisuutta (mts. 12). Imago on toisaalta ulkoinen, visuaalinen ja viestinnälli-

nen, toisaalta ihmismielessä muodostuva sisäinen asia (mielikuva) (mts. 18).  Nimmo ja Savage 

puolestaan näkevät imagon viestien havaitsemisen ja tulkinnan tuloksena, eli vastaanottajan 

mielikuvana asiasta. Yhteiskunnallinen tilanne ja ilmapiiri vaikuttavat vastaanottajan tulkintaan. 

(Nimmo ja Savage 1976, 8–9.) Mielikuva tulkeista muodostuu sen perusteella, miten tulkit ”esiin-

tyvät” ja miten muut tämän ”esiintymisen” omien kokemustensa perusteella tulkitsevat. 

Journalistit pitävät imagoa kaunisteltuna kuvana totuudesta, markkinoinnissa taas ajatellaan, että 

imago on se mielikuva, jonka vastaanottaja kohteesta omien kokemustensa ja käsitystensä perus-

teella muodostaa (Karvonen 1997, 21). Markkinoinnissa imago määritellään vastaanottajalle muo-

dostuneeksi mielikuvaksi, joten se on vastaanottajien tietoisuuden ominaisuus, ei lähettäjän 

(Karvonen 1999, 44). 

Rope ja Mether tarkastelevat mielikuvaa markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Mielikuvan 

muodostumiseen liittyvät asiat sopivat kuitenkin selittämään myös julkisuuden kautta muodostu-

nutta mielikuvaa. Mielikuva, joka ihmisellä jostain asiasta on, on hänen mielestään totta riippumatta 

siitä, pitääkö asia paikkansa vai ei. Mielikuvan käsite on kokemusten, tietojen, asenteiden, tunteiden 

ja uskomusten summa. Näistä asenteet, tunteet ja uskomukset ovat mielikuvaa. Kokemukset perus-

tuvat tosiasioihin, jotka voivat olla ihmisen arvojen värittämiä. Tiedot taas voivat olla tosia tai epä-

tosia. Kyse ei ole siitä, miten asiat ovat, vaan siitä, miltä ne näyttävät. (Rope ja Mether 1987, 19.) 

Jos siis henkilön mielikuva tulkkauksesta on se, että kuka tahansa osaa tulkata, se ei tarkoita, että 

niin oikeasti olisi, mutta käsitystä voi olla vaikea muuttaa. Ihminen hakee käsityksilleen vahvistuk-

sia, joten positiivista mielikuvaa on helppo vahvistaa ja toisaalta positiiviset viestit negatiiviseksi 

koetusta asiasta torjutaan (Rope ja Mether 1987, 21).  

Myös Karvosen (1999, 43) mukaan viestien vastaanottaja ja lähettäjä on syytä erottaa toisistaan. 

Informaatiota välittyy tarkoituksellisesti ja tahattomasti. Vastaanottaja tulkitsee informaation. Lä-

hettäjän lähettämä informaatio ei siis siirry sellaisenaan vastaanottajan mieleen, vaan tulkintapro-

sessin kautta. Lähettäjällä voi olla eri käsitys vastaanottajasta kuin tällä itsestään. (Mts. 43.) Mieli-

kuvassa on kyse siitä, miten kohde havaitaan, ei siitä, millainen se todellisuudessa on (mts. 52). 

Mielikuva muodostuu kaiken informaation pohjalta, joten lähettäjä ei voi täydellisesti hallita mieli-



8 
 

kuvien muodostusta (Karvonen 1999, 44). Yksinkertaisessa mielikuvan muodostumisen 

perusasetelmassa on kaksi osapuolta: se, josta kuva tai käsitys muodostetaan ja se, jolle kuva 

muodostuu (mts. 51). 

Bernsteininkin mukaan imago kuuluu viestin vastaanottajalle, joten sitä ei voi suoranaisesti muut-

taa, mutta sen sijaan yritys voi tarkentaa identiteettiään ja sitä kautta pyrkiä vaikuttamaan ima-

goonsa. (Bernstein 1986, 20, 209, 317.) Imago tai maine on yrityksen arvokkainta pääomaa (mts. 

273), se on mielikuva, jolla on voimaa ja joka vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. 

Vaikutelmia voi ohjata, jos imago perustuu todellisuuteen. (Mts. 308.) Imagoa ei voi luoda, mutta 

ne osatekijät, joista identiteetti koostuu, voi (mts. 79).  Imago on ihmisten mielessä oleva vaiku-

telma, joka muuttuu jatkuvasti (mts. 273). 

Tulkkien ammatti-identiteettiä voi verrata yrityksen identiteettiin. Bernsteinin mukaan imago kuu-

luu viestin vastaanottajalle, sitä ei voi suoranaisesti muuttaa, mutta yritys voi aina tarkentaa identi-

teettiään ja sitä kautta pyrkiä vaikuttamaan imagoonsa. Vaikuttamalla tulkkien ammatti-identiteet-

tiin myös ihmisten asenteita tulkkeja ja tulkkausta kohtaan voi muokata. Aula ja Heinonen puoles-

taan erottavat toisistaan imagon ja maineen, ja ovat sitä mieltä, että imagon voi rakentaa, mutta 

maine pitää ansaita (Aula ja Heinonen 2002, 52). Hyvä maine saa myös median suhtautumaan ja 

kirjoittamaan positiivisesti (mts. 64).   

3.3. Mediavälitteinen mielikuva 

Median rooli imagon muodostumisessa on keskeinen, sillä ihmisten ulottuvilla oleva informaatio on 

median välittämää (Karvonen 1999, 51). Median välittämä kuva on julkinen kuva (mts. 53). Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan tulkin ja tulkkauksen julkista kuvaa eli mediavälitteistä mielikuvaa. Me-

diana on Aamulehti. Mediavälitteisessä mielikuvan muodostuksessa journalistit kohtaavat jonkun 

asian, tulkitsevat sen, muodostavat oman käsityksensä, ja muotoilevat käsityksensä pohjalta tekstin 

yleisölle (Karvonen 1999, 78). Kansalaiset pääsevät muodostamaan käsityksensä sen jälkeen, kun 

media on tulkinnut asian ja päättänyt, miten sen haluaa esittää. Kansalaiset tulkitsevat asiaa myös 

eteenpäin ja tuottavat omia tekstejään toisilleen ja yleisönosastoihin. (Mts. 78.) Tulkin ja tulkkauk-

sen julkiseen kuvaan vaikuttaa siis se, millainen mielikuva toimittajalla on tulkeista ja tulkkauk-

sesta. 

Ihmiset hakeutuvat median vaikutuspiiriin. He haluavat uutta tietoa, viihdettä ja elämyksiä. 

(Uimonen ja Ikävalko 1996, 15.) Lähes kaikilla aikuisilla on oma uutisrituaalinsa, he katsovat tele-

visiota, kuuntelevat radiota tai lukevat lehden. (Mts. 16.) Keskivertolukija käyttää noin puoli tuntia 

lehden lukemiseen, eli 75–80 prosenttia informaatiosta menee hukkaan (Uimonen 2009, 12–13.) 

Tässä tutkimuksessa olen lukenut kaikki aineiston tekstit tasavertaisen tarkasti, vaikka keskiverto-
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lukijalta Uimosen mukaan jääkin suurin osa lehdestä lukematta. Pääasiassa urheilusta kiinnostu-

neelle lukijalle voi siis muodostua hyvin erilainen kuva tulkeista ja tulkkauksesta kuin vaikkapa 

politiikasta kiinnostuneelle.  

Toimija voi haluta antaa itsestään todenmukaisen kuvan tai mahdollisimman suotuisan kuvan. Pa-

rasta olisi, jos todenmukainen kuva olisi suotuisa kuva. Suhdetoiminnassa hyviä puolia ja vahvuuk-

sia tuodaan etualalle, epäedullisuuksista ei välttämättä kerrota, tai ne jätetään taka-alalle. (Karvonen 

1999, 78.) Vaikka tulkit pyrkisivätkin antamaan itsestään mahdollisimman suotuisan kuvan, 

Karvosen mukaan mediaa ei voi kuitenkaan pitää passiivisena välittäjänä, vaan aktiivisena toimi-

jana, joka voi toimia tiedusteluelimenä, suodattimena, muuntajana ja vahvistimena. Media hankkii 

lisätietoa ja tuottaa tekstin valikoiden, missä valossa jokin esitetään, mitä korostetaan ja mistä ei 

tehdä numeroa. (Mts. 79.) 

Bernstein (1986, 190) kehottaa yrityksen tiedottajia ajattelemaan kuin toimittajat. Toimittajat aisti-

vat, mikä yleisöä kiinnostaa (mts. 191). Mikä ylittää uutiskynnyksen? Tietoa lehdistölle kirjoite-

tussa muodossa pitäisi antaa niin, että tärkeimmät asiat näkee nopeasti vilkaisemalla, koska tiedot-

teita ei välttämättä lueta kokonaan. Kaikkea ei saa kuitenkaan paljastaa heti, vaan tekstin edetessä 

niin, että lukijan mielenkiinto säilyy. Viestinnän pitää sopia yrityksen identiteettiin. (Mts. 168.) 

Vaikeneminen on kielteistä viestintää ja vuoropuhelu lehdistön kanssa on tärkeää, vaikka kaikesta 

ei aina juttua syntyisikään. Informaatio vaikuttaa kuitenkin toimittajien asenteisiin. (Mts. 191.) 

Imago syntyy, vaikkei sen eteen tietoisesti työskenneltäisikään ja jokainen tilanne, jossa organisaa-

tiosta välittyy tietoa, vaikuttaa imagoon (Uimonen ja Ikävalko 1996, 191). Sama pätee myös tulk-

keihin ja tulkkaukseen. Kaikki tulkkausta koskevat kirjoitukset vaikuttavat jollakin tavalla tulkkien 

ja tulkkauksen julkiseen kuvaan. Kirjoituksia, joiden aihe on tulkkaus tai joissa on haastateltu tulk-

kia tai kerrottu tulkin työstä vähintään kappaleen verran, on aineistossa melko vähän. Ilmaisjulki-

suus toimii yleensä median ehdoilla, joten organisaation vaikuttamisen keinot ovat vähäiset ja li-

säksi ilmaisjulkisuutta tavoittelevat tuhannet muutkin tahot (Uimonen ja Ikävalko 1996, 198). Julki-

suus voi vaikuttaa halutulla tavalla tai päinvastoin, sen vaikutuksia ei voi ennakoida (mts. 171). 

3.4. Julkisen kuvan tutkimus 

Eli alojen julkisuuskuvaa on tutkittu melko vähän. Esimerkiksi Karvonen kirjoittaa hoitotyön ja 

sairaanhoitajien imago-ongelmista Sairaanhoitaja-lehdessä. Julkisuuskuva on ollut kielteinen, 

esimerkiksi stereotyyppinen ja feminiinisesti määrittynyt. Jos se on kielteinen sen vuoksi, että 

sairaanhoitajan työn todellisuus on sellainen, täytyy todellisuutta muuttaa. Millä tahansa alalla on 

hyviä ja huonoja puolia, mutta jos viestintä keskittyy vain huonoihin puoliin, ei ala houkuttele 

työntekijöitä eikä opiskelijoita. Halu vaihtaa alaa kasvaa, ellei työtä arvosteta. (Karvonen 2008.) 
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Sampo Suomala on tutkinut poliisin julkisuuskuvaa Smash Asem -tapahtuman valossa 2010. Hänen 

aineistonaan on Helsingin Sanomien artikkeleita noin kolmen viikon ajalta. Jutut on luokiteltu 

myönteiseksi, kielteiseksi ja neutraaliksi. Mielikuvan, maineen ja imagon lisäksi Suomala pitää 

luottamusta ja palvelukuvaa julkisuuskuvan lähikäsitteinä. Tapahtuman myötä poliisin julkisuus-

kuva kohentui ja poliisi sai kansalta myönteistä palautetta. Myös otsikointi on ollut luokittelukritee-

rinä. Otsikot saattoivat olla kielteisiä, vaikka jutun sävy olikin myönteinen (Suomala 2010, 83.) 

Toimittajien kannanotoissa oli enemmän kielteisyyttä kuin mielipidekirjoituksissa (mts. 84). Tämän 

työssäkin on joitakin esimerkkejä, joissa sisältö on huomattavasti otsikkoa neutraalimpi. 
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4. Aineisto ja metodi 

4.1. Aineiston valinta 

Tulkin ja tulkkauksen julkista kuvaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa Aamulehden lehtikirjoitusten 

pohjalta. Aineistona on Pirkanmaan alueen päälehden Aamulehden kirjoituksia, joissa on mainittu 

sana tulkki tai tulkkaus. Aamulehti on Suomen toiseksi suurin päivälehti. Sen levikki oli vuonna 

1995 noin 130 000 (Aamulehti-yhtymän vuosikertomus 1995 1996, 5) ja vuonna 2007 noin 140 000 

kappaletta (Suomalaisten mieltymykset näkyvät lehtien levikeissä 2008, 1). Aineisto on kerätty kai-

kista Aamulehden numeroista vuosilta 1994–1995 sekä vuosilta 2006–2007. Valitsin vuodet 1994 ja 

1995 koska halusin nähdä, vaikuttiko Euroopan unioniin liittyminen lehtikirjoitteluun. Ajattelin, 

että koska tulkkauksen tarve Euroopan unionissa on suuri, se voisi vaikuttaa myös lehtikirjoitteluun. 

Vuosilta 1994 ja 1995 löytyi hakusanoilla tulkki ja tulkkaus yhteensä 497 artikkelia. Halusin 

aineistoa vuodelta 2006, koska Suomella oli sinä vuonna EU:n puheenjohtajuuskausi, ja vuosi 2007 

on mukana siksi, että tuloksissa näkyisi myös, vaikuttaako puheenjohtajuuskauden loppuminen leh-

tikirjoitteluun tulkkauksesta. Vuosina 2006–2007 artikkeleita, joissa mainittiin sana tulkki tai tulk-

kaus eri muodoissa, oli yhteensä 571. 

Kävin kaikki artikkelit läpi ja karsin pois sellaiset, joissa tulkki tai tulkkaus ei ole merkityksessä 

”tulkkaus toimintana”, poistin esimerkiksi ilmaisut ”tunteiden tulkki” tai ”äiti tulkkasi lapsen jo-

kelluksen toimittajalle” sekä muita samankaltaisia mainintoja. Sukunimi Tulkki jäi pois, samoin 

tapaukset, joissa joku toimi tulkkina esimerkiksi ”eduskunnan ja työttömien välillä”. Hakusanoilla 

tulkki ja tulkkaus mukaan tuli useasti myös sana tulkinta (esimerkiksi lain tulkinta), joka jäi myös 

pois. TV-ohjelmissa oli muutaman kerran mainittu ”uutisissa viittomakielinen tulkkaus”, ne jätin 

myös pois. Tämän takia aineistossa on huomattavasti vähemmän artikkeleita kuin hakutuloksia. 

Vuoden 1994 Aamulehdissä oli 101 artikkelia, joissa mainittiin tulkki tai tulkkaus tarkoittamassani 

merkityksessä. Vuoden 1995 Aamulehdissä niitä oli 119, vuoden 2006 Aamulehdissä 135 ja vuotta 

myöhemmin 113 (vrt. kuvio 1). Kuvatekstit ja niissä olevat maininnat tulkista tai tulkkauksesta ovat 

mukana. Jos tulkista tai tulkkauksesta on mainittu sekä lehden tai liitteen etusivulla että lehden 

sisäsivuilla, artikkeli näkyy aineistossakin kahtena erillisenä tapauksena.  

 

Kuvio 1: Tulkki- ja tulkkaussanojen määrät vuosittain  
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Lehtitekstin pituutta tai aihetta en ottanut huomioon aineiston keruussa ja karsimisessa. Osassa 

teksteistä on vain mainittu, että paikalla ”oli tulkki”, joissakin koko jutun ainoa aihe on tulkkaus. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen mielikuva tulkeista ja tulkkauksesta syn-

tyy Aamulehden artikkeleiden perusteella, eli millainen on tulkin julkinen kuva. Analyysissä minua 

kiinnostaa, onko tulkin maine niiden perusteella hyvä vai huono. En silti halua analysoida vain ar-

vottavia artikkeleita, koska ajattelin, että silloin tulkin julkisesta kuvasta jäisi jotakin oleellista pois. 

Haluan analyysissä selvittää myös sen, millaisissa asiayhteyksissä tulkeista ja tulkkauksesta kirjoi-

tetaan, eli lehtitekstien aihepiirin kuten maahanmuuttajat, vammaiset tai urheilu. 

4.2. Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysin avulla aineisto järjestetään selkeään muotoon ilman, että informaatiota katoaa. 

Analyysin avulla hajanaista aineistoa pyritään jäsentämään ja yhtenäistämään. Tutkittavasta ilmi-

östä saa aineiston avulla selkeän sanallisen kuvauksen, jonka jälkeen siitä voi tehdä johtopäätöksiä. 

(Tuomi ja Sarajärvi 2002, 110.) Tämän tutkimuksen aineisto on suuri ja hajanainen, joten sisällön-

analyysi sopii menetelmäksi hyvin. 

Sisällönanalyysin avulla aineisto siis muotoutuu johtopäätösten tekemistä varten. Tutkittavasta il-

miöstä yritetään saada kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi on tekstianalyy-

sia, jonka avulla voi analysoida dokumentteja. Dokumentti voi olla melkein mikä tahansa kirjallinen 

tai kirjalliseen muotoon kirjoitettu materiaali. Sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä. 

(Tuomi ja Sarajärvi 2002, 105.)  

Sekä Tuomi ja Sarajärvi (2002, 107) että Kananen (2008, 94) erottavat sisällönanalyysin ja sisällön 

erittelyn toisistaan niin, että sisällönanalyysissa dokumenttien sisältöä kuvataan sanallisesti, sisällön 

erittelyssä sitä kuvataan kvantitatiivisesti. Sisällönanalyysilla voi kuitenkin tarkoittaa sekä sisällön-

analyysia että sisällön erittelyä ja sanallisesti kuvatusta aineistosta voi tuottaa edelleen määrällisiä 

tuloksia. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 109.) Tässä työssä aineistoa kuvataan sekä sanallisesti että nu-

meroilla ja taulukoilla.  

Mertenin mukaan sisällön merkitys riippuu aina ”kommunikaattorista” eli viestin lähettäjästä, vas-

taanottajasta ja tilanteesta. Näkyvän sisällön piirteiden perusteella voi tehdä päätelmiä näkymättö-

mästä kontekstista. Sisällönanalyysin avulla voi siis tutkia sosiaalista todellisuutta. (Merten 1983, 

15–16.) Merten puhuu tilanneanalyysista silloin, kun analyysin tavoitteena ei ole analysoida tekstin 

kirjoittajaa eikä vastaanottajaa. Analyysi sopii esimerkiksi yhteiskunnallisten näkemysten, arvojen, 

normien, tiedon ja mielipiteiden analysoimiseen. (Mts. 116.) Tässä tutkimuksessa analysoidaan tul-
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kin ja tulkkauksen julkista kuvaa, eli Aamulehden lehtitekstien perusteella välittyvää mielikuvaa 

tulkeista, joten kyseessä on tilanneanalyysi. 

Analyysi voi olla aineistolähtöinen, teoriaohjaava tai teorialähtöinen. Teorialähtöisessä analyysissa 

aineiston hankinta ja tutkittavan ilmiön määritteleminen käsitteenä tehdään sen perusteella, mitä 

ilmiöstä jo tiedetään, aineistolähtöisessä ja teoriaohjaavassa analyysissa taas vapaasti suhteessa sii-

hen, mitä tutkittavasta ilmiöstä teorian perusteella tiedetään. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 100–101.) 

Tämän tutkimuksen analyysi on aineistolähtöinen. Se sopii tutkimukseeni siksi, että tietoa tulkin 

julkisesta kuvasta ei juuri ole, joten esimerkiksi vertailu aiempiin tuloksiin ei ole mahdollista. 

Myöskään valmiita luokitusperusteita ja luokkia, joita aineistosta voisi etsiä, ei ole. 

4.3. Aineiston käsittely 

Aineiston käsittely alkaa siitä, että ensin täytyy päättää, mikä aineistossa kiinnostaa, sitten käydään 

koko aineisto läpi ja erotellaan siitä kiinnostuksen kohteet. Sitten aineisto luokitellaan ja viimeiseksi 

kirjoitetaan yhteenveto.  (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 94). Tässä työssä kiinnostuksen kohteena on 

tulkin ja tulkkauksen julkinen kuva ja aineiston keruussa mukaan tulivat kaikki lehtikirjoitukset, 

joissa tulkeista tai tulkkauksesta mainitaan. Kuten edellä totesin, aineistosta karsittiin maininnat, 

joissa tulkki tai tulkkaus ei esiintynyt merkityksessä ”kääntää puhetta kieleltä toiselle”. Sen jälkeen 

jäljelle jäävät artikkelit käytiin läpi useampaan kertaan ja luokiteltiin ja analysoitiin. Jo luokittelu on 

osa analyysiä.   

Ennen analyysin aloittamista täytyy määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla sana, lause, lauseen 

osa tai ajatuskokonaisuus. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 112.) Analyysiyksikkö voi olla myös esimer-

kiksi lehtiartikkeli, jossa edelleen voi olla useita kiinnostavia piirteitä. (Merten 1983, 91.)  Tässä 

tutkielmassa analyysiyksikkönä on lehtiteksti, sillä se usein myös luetaan kokonaisuutena. Yhdessä 

tekstissä voi olla monia näkökulmia tulkkaukseen, joten sama teksti voi olla useammassa kategori-

assa. Jos esimerkiksi aihe on maahanmuuttajat ja tekstissä on kerrottu tulkkauksesta jotakin negatii-

vista, se on kategorioissa maahanmuuttajat ja negatiivinen. 

Aineiston pelkistäminen tarkoittaa sitä, että aineistosta karsitaan epäolennainen pois. Pelkistäminen 

voi olla tiivistämistä tai informaation pilkkomista osiin. (Kananen 2008, 89; Tuomi ja Sarajärvi 

2002, 112.) Tutkimuskysymys ohjaa pelkistämistä. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 112.) Yksi pelkistä-

misen keinoista on koodaus, aineiston selkeyttäminen ja tiivistäminen ennen analyysia. Tämä on 

tärkeää, koska ihmismieli ei pysty käsittelemään satasivuisia materiaalimääriä. (Kananen 2008, 88.) 

Luokittelun jälkeen kaikki kategoriat on tässä työssä käsitelty omina kokonaisuuksinaan.  
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Tarkoituksena on nähdä monimuotoisten tekstien pinnan alle ja saada aineistosta esiin oleellinen. 

Koodausjärjestelmästä ei ole ennakko-odotuksia, sillä aineistolähtöinen lähestymistapa on induktii-

vinen. Samaa tarkoittavat asiat yhdistellään samalla koodilla. Samoin asiat, joilla on yhteinen tekijä. 

Koodauksen voi tehdä sopivaksi katsomallaan tavalla, kunhan laadullinen tieto ei vähene. Yleistä 

koodausmallia ei ole, ja koodaus on kuin kehikko, jonka avulla näkee aineiston sisälle. Koodaus 

vaikuttaa analyysiin. Liian yleinen koodaus kadottaa osan tiedoista kun taas liian yksityiskohtaisen 

koodauksen rakenteen tulkinta voi olla vaikeaa. (Kananen 2008, 89.) 

Tallensin kaikki aineiston tekstit omiksi kansioikseen vuosiluvun mukaan. Tallensin ne tekstitie-

dostoina, joten esimerkiksi kursivoinnit ja lihavoinnit jäivät pois. Myöskään mahdollisia lehtikuvia 

ei ole analysoitu, mutta kuvatekstit on. Toisella lukukerralla järjestin aineiston tekstit Excel-tauluk-

koon päivämääräjärjestyksessä ja tein päivämäärästä linkin tekstiin, mikä helpottaa analyysiä, sillä 

jokainen teksti aukeaa tarvittaessa linkistä omaksi ikkunakseen. Joka vuodelle on oma taulukko. 

Toisella ja kolmannella lukukerralla hahmottui karkeita luokkia, esimerkiksi Euroopan unioniin, 

vammaisiin ja maahanmuuttajiin liittyvät tekstit. Nämä kategoriat oli myös helppo nimetä. Katego-

ria ”tulkin rooli” sen sijaan hahmottui vasta myöhemmin. Suuri osa siihen kuuluvista teksteistä oli 

kuitenkin kerätty jo alun perin yhteen kategoriaan, koska teksteissä oli jotakin erikoista, ja katego-

riaa analysoidessa huomasin, että kaikissa esimerkeissä tulkki oli toiminut epäammattimaisesti tai 

ainakin eri tavalla, kuin ammattisäännöstöt määrittelevät.   
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5. Analyysi 

5.1. Kategoriat 

Ennen varsinaista analyysia muodostetaan kategorioita, jotka kattavat kaikki sisällöt, jotta jokainen 

eteen tuleva sisältö voidaan luokitella johonkin kategoriaan. Pelkistäminen mahdollistaa useiden, 

tapauksen kannalta heterogeenisten artikkeleiden luokittamisen samaan kategoriaan. Kategorioiden 

määrä ja määrittely riippuvat analyysin tavoitteesta ja kysymyksenasettelusta. Kiinnostuskohteen 

mukaan kategorioita voi jakaa edelleen alaluokkiin. Joissain tapauksissa voi olla järkevää sallia 

tekstin olevan pääkategoriassa ja yhdessä tai useammassa alakategoriassa. (Merten 1983, 20.)   

Jo luokittelu edellyttää analysointia ja tulkintaa. Ilman aineistoon perehtymistä ja sen analysoimista 

ja tulkitsemista kategorioita ei voi muodostaa. Aineiston perusteella on pääteltävä ja päätettävä, 

mitkä ovat kunkin kategorian luokitusperusteet ja mitä kategorioita on. Aineiston analyysi on kek-

simisen logiikkaa, johon ei ole valmiita metodeja tai sääntöjä (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 101). Tut-

kija tulkitsee aineistoa ja löytää sieltä teemoja (mts. 102). Tulkitsija vaikuttaa tulkintaan. Hän peilaa 

ilmiötä omiin mielikuviinsa ja näkee asian omalla tavallaan. Tulkitsemissääntöjä ei ole. Eri ihmiset 

voivat tehdä samasta ilmiöstä erilaisia tulkintoja, jotka voivat kaikki olla oikeita, jos ne on perus-

teltu. (Kananen 2008, 97.) ”Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empii-

risestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä.” (Tuomi ja Sarajärvi 

2002, 115.) 

Kategorioiden tulee vastata tutkimuksen tavoitetta. Niiden tulee olla täydellisiä eli kaikkien mah-

dollisten sisältöjen pitää sopia kategorioihin. Siksi käytössä on usein myös kategoria ”muuta”. Ka-

tegorioiden tulee erottua toisistaan ja olla toisistaan riippumattomia. Luokitteluperiaatteen täytyy 

olla yhtenäinen ja kategorioiden yksiselitteisesti määritelty. (Merten 1983, 95.) 

Koodauksen jälkeen analyysissa aineistosta pyritään löytämään ”rakenteita, säännönmukaisuuksia, 

teemoja ja malleja” (Kananen 2008, 89). Ryhmittelyssä etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuk-

sia. Käsitteet ryhmitetään ja yhdistetään luokaksi. Luokalle annetaan sisältöä kuvaava nimi. (Kana-

nen 2008, 94; Tuomi ja Sarajärvi 2002, 112.) Luokittelussa aineisto tiivistyy, koska yksittäiset te-

kijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 112–113.) 

Useamman lukukerran jälkeen lopullisia luokkia muodostui tässä tutkimuksessa 21 ja lisäksi 

kategoria muut. Kategorioita, joissa on myös alakategorioita, on kolme: Euroopan unioniin, 

vammaisiin ja tulkin roolin liittyvät. Yllättäviäkin kategorioita syntyi, esimerkiksi kategoriat 

urheilu ja tulkki vaarassa. Seuraavalla sivulla on taulukkona kaikki kategoriat, tekstien määrät 

vuosittain ja prosenttiosuus kokonaismäärästä. 
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Taulukko 1. Kategoriat   

Kategoria 1994 1995 2006 2007 
Prosenttia 
kokonaismäärästä 

EU 19 30 24 4 16,5 % 

Tulkin rooli 19 20 18 11 14,4 % 

Tulkkaus ammattina 8 12 18 13 10,9 % 

Kielitaito 14 17 11 2 9,4 % 

Maahanmuuttajat 3 14 14 9 8,5 % 

Urheilu 10 10 10 9 8,3 % 

Vammaiset 7 7 12 11 7,9 % 

Viihde 9 6 3 16 7,2 % 

Tulkin välityksellä 7 3 14 8 6,8 % 

Negatiivinen 2 15 9 4 6,4 % 

Kuva/nimi 4 4 7 12 5,8 % 

Tulkkauksen tarpeellisuus 6 9 5 3 4,9 % 

Tulkkauksesta 7 5 9 1 4,7 % 

Tapahtumassa tulkkaus                           12 1 3 3 4,1 % 

Poliisi 4 0 9 5 3,8 % 

Tulkkikeskus 4 4 4 5 3,6 % 

Oikeustulkkaus 3 7 3 4 3,6 % 

Kustannukset 1 8 5 2 3,4 % 

Tulkki Vaarassa 4 2 2 7 3,2 % 

Perustetut yritykset 0 0 0 15 3,2 % 

Lahjusepäily 0 0 5 6 2,4 % 

Muut 5 12 12 5 7,3 % 

Yhteensä 148 186 197 155  

 

Luokitteluperusteet on kerrottu kyseisen kategorian analyysiosuudessa. Mukana on esimerkkejä 

aineistosta, jotta tulkitsemisprosessi tulee myös lukijalle näkyviin. Taulukot kategorioista ovat liit-

teenä (liitteet 1-4). Taulukon vasemmassa reunassa on lehtitekstin päivämäärä, ja jos tulkista tai 

tulkkauksesta on mainittu lehdessä samana päivänä useammin kuin kerran, on päivämäärän perässä 

alaviiva ja numero, esimerkiksi 1.1.2007_3. Kategorioiden nimet eivät mahdu liitetaulukoihin, joten 

kategorian nimeä liitetaulukossa vastaa kirjain. Jos lehtiteksti on ilmestynyt 14.1.2007 ja liittyy 

EU:hun, on päivämäärärivillä sarakkeessa J numero 1. Jokainen pystysuora sarake edustaa siis yhtä 

kategoriaa, ja jos lehtiteksti kuuluu kategoriaan, sen kohdalla on numero 1. Lehtitekstin kuulumista 

tiettyyn kategoriaan merkitsen taulukossa numerolla 1 siksi, että alkuperäisissä Excel-taulukoissa 

ohjelma laski automaattisesti, montako lehtitekstiä kussakin kategoriassa on. Alkuperäisessä taulu-

kossa lehtiteksti oli myös linkitetty päivämääräsarakkeeseen, mikä nopeutti luokittelua ja analyysiä, 

sillä tekstin sai avattua linkistä tarkasteltavaksi. Seuraavalla sivulla on kategorioiden nimet ja niitä 

liitetaulukossa vastaavat kirjaimet.   
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A Perustetut yritykset
1
 N Tulkin välityksellä 

B Poliisi O Kieliongelma 

C Maahanmuuttajat P Kielitaito 

D Viihde Q Kuva/nimi 

E Muu R Kustannukset 

F Tapahtuma tulkataan S Tarpeeton 

G Tulkkikeskus T Oikeustulkkaus 

H Rooli U Vaarassa 

I Urheilu V Positiivinen 

J EU W Tarpeellinen 

K Ammattina X Negatiivinen 

L Vammaiset Y Lahjusjuttu 

M Tulkkauksesta 
   

5.2. Analyysi kategorioittain 

Luokittelun jälkeen kävin kaikki tekstit kategorioittain läpi. Kategoriassa ”Euroopan unioni” on niin 

monta tekstiä (77 kappaletta), että luokittelin tekstit vielä kategorian sisällä uudestaan, tein niistä 

oman taulukon, jossa näkyy myös alakategoriassa olevien tekstien määrät, ja analysoin alakatego-

riat omina yksiköinään. Myös kategorioista ”tulkin rooli” ja ”vammaiset” muodostui alakategori-

oita, mutta en ole niiden kohdalla edes pyrkinyt laskemaan alakategorioissa olevien tekstien määriä, 

vaan kerännyt yhteen aineistosta esille noussee pääteemat ja mielenkiintoiset asiat. Esimerkkien 

lähdeviitteet ovat samassa muodossa, kuin Aamulehden arkistossa. Osassa lehtiteksteistä on mai-

nittu päivämäärä ja sivunumero, osassa aihe, esimerkiksi urheilu, talous tms. 

5.3. Euroopan Unioniin liittyvät lehtikirjoitukset 

Tähän kategoriaan kuuluvat kaikki Euroopan unioniin liittyvät lehtitekstit. Yhteensä 468 tekstistä 

EU-aiheisia on 77 kappaletta eli 16,5 % kaikista aineiston teksteistä. Kuviossa 2a on prosenttimää-

rät vuosittaisesta määrästä laskettuna ja kuviossa 2b kappalemäärät. Vuonna 2006 Suomi oli Euroo-

pan neuvoston puheenjohtajamaa, joten Suomessa pidettiin EU-kokouksia ja tapaamisia, mikä lisäsi 

tulkkausmainintoja. Vuonna 1995 lehtikirjoittelua lisäsi Suomen liittyminen Euroopan unioniin. 

Vuodesta 1994 huomaa, että tulkkauksesta kirjoitettiin vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla enem-

män (14 kertaa) jäsenyysneuvotteluiden edetessä. Artikkeleista vain neljä oli kirjoitettu ennen kesä-

kuuta 1994. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Perustetuista yrityksistä mainitaan Aamulehdissä vain vuonna 2007. Oletan sen johtuvan siitä, että käytäntö on 

muuttunut, eikä sellaista tapaa ole aikaisempina vuosina ollut. Siksi vain vuoden 2007 taulukossa on kategoria A. 
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Kuvio 2a. EU-aiheiset lehtitekstit % / vuosi 

 
 

 

Kuvio 2b. EU-aiheiset lehtitekstit kpl / vuosi 

 

 

5.3.1. EU-tulkkauksesta 

Konferenssitulkkauksesta on tullut keskeisin tulkkausmuoto 1900-luvulla. Kansainvälisten koko-

usten määrä on lisääntynyt ja lisännyt myös tulkkien tarvetta. (Diriker 2004, 1.) Konferenssitulkit 

ovat asiantuntijoita, joilla on erityistaitoja, joiden avulla he saavat arvostusta, uskottavuutta ja an-

saitsevat paremmin kuin muut tulkit. (Mts. 25.)  EU:lla on suurin tulkkipalvelu maailmassa. Tulk-

keja tarvitaan parlamentissa, komissiossa, Euroopan unionin tuomioistuimessa sekä muissa EU-

elimissä, kuten Eurooppa-neuvostossa ja talous- ja sosiaalikomiteassa. EU-tulkit tulkkaavat pääasi-

assa äidinkieleensä päin. (Neff 1999, 14.) EU-kontekstissa kyseessä on usein simultaanitulkkaus. 

Kuunteleminen ja puhuminen yhtä aikaa simultaanitulkkauksessa hämmästyttää maallikkoa ja 

ihastuttaa kielipsykologia. Simultaanitulkkien ideaalinen ja materiaalinen arvostus on ollut korkea. 
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Simultaanitulkit ovat mukana maailmanpoliittisesti merkittävissä tapahtumissa, heillä on yliopisto-

koulutus ja he esiintyvät yhtenäisesti. (Pöchhacker 1999, 301.) Pöchhackerin mukaan simultaanitul-

kit ovat kuitenkin kokemassa inflaation. Puhelintulkkaus ja videokonferenssit ovat yleistyneet, ja 

ihailluista kieliakrobaateista on tullut kansainvälisen viestinnän anonyymejä käännöslaitteita. (Mts. 

303.)  

Vuonna 1994 EU:lla oli 9 virallista kieltä. Uuden valtion liittyessä jäseneksi EU:n ministerineu-

vosto päättää, tuleeko maan kansallisesta kielestä EU:n virallinen kieli. Yleensä tulee. Siten kansa-

laiset voivat käyttää omaa kieltään asioidessaan EU:n ja sen toimielinten kanssa. Virallisten kielten 

määrä kasvoi 11:een Suomen ja Ruotsin liittyessä EU:hun vuonna 1995, 20:een vuonna 2004 ja 

23:een vuonna 2007. Tämän takia on yllättävää, että vuonna 2007 vain 5 Aamulehden artikkelia 

liittyi EU:hun. Kasvun takia vuosina 2004–2007 kielten rooli EU:ssa sai huomiota aikaisempaa 

enemmän. Virallisten kielten määrän kaksinkertaistuminen takia EU loi monikielisyydestä oman 

politiikan alan vuonna 2007 (Kielet Euroopan puolesta 2008, 3). Monikielisyyspolitiikan 

tavoitteena on esimerkiksi taata kansalaiselle mahdollisuus asioida äidinkielellään. Tulkkauksen 

ansioista parlamentin jäsenet voivat keskustella äidinkielellään, samoin hallitusten ministerit 

virallisissa EU kokouksissa (mts. 4). 

5.3.2. Alakategoriat 

Koska kategoriassa EU on 77 lehtikirjoitusta, ne on luokiteltu kategorian sisällä edelleen alakatego-

rioiksi (kuvio 3). Näitä alakategorioita käsitellään luvuissa 5.3.3 – 5.3.11. 

Kuvio 3. Alagategoriat EU 
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5.3.3. Kustannukset 

EU:hun ja tulkkauskustannuksiin liittyviä mainintoja lehtiteksteissä on yhteensä 8: yksi vuonna 

1994, neljä vuonna 1995 ja kolme vuonna 2006. Vaikka vuonna 2007 EU:n virallisten kielten määrä 

lisääntyi jälleen kolmella, aineistossa ei ole yhtäkään tulkkauksen kustannuksiin ja EU:hun liittyvää 

lehtitekstiä. Bulgarian ja Romanian liittymisen aiheuttamista käännös- ja tulkkauskulujen kasvusta 

kerrotaan kuitenkin jo edellisenä vuonna kerran. Useimmiten kirjoitetaan käännös- ja tulkkauskus-

tannuksista yhdessä eikä tulkkausta eritellä omaksi aiheekseen. 

Esimerkissä 1, jossa arvioidaan Suomen puolivuotisen puheenjohtajuuskauden tuloksia, kirjoittaja 

on huolissaan tulkkauksen jatkumisesta, mikä kertoo hänen pitävän tulkkausta tarpeellisena. Sääs-

täminen voi aiheuttaa tulkkauksen karsimista.   

Esimerkki 1. Suuri ongelma on Suomen sooloilu komission henkilöstön vähentämisasiassa. 

Profiloitumalla tässä asiassa Suomi saa osakseen paljon "badwilliä", joka koituu lopulta 

pienen jäsenmaan tappioksi. Säästöt voivat pahimmillaan kolahtaa "omaan nilkkaan", esim. 

käännöksissä ja tulkkauksissa. (Aamulehti 04.11.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 8.) 

 

Esimerkin 2 otsikko ”Laajentuminen räjäytti käännöskulut kasvuun” herättää huomiota. Luvut 260 

miljoonaa ja 800 miljoonaa tuntuvat myös korkeilta.  Artikkelissa ei sanota, että kansalaiset maksa-

vat, vaan maksajina ovat ”kasvottomat” EU-elimet. Omassa julkaisussaan EU kertoo, että käännös- 

ja tulkkauskustannukset ovat noin prosentin vuosibudjetista ja maksajaksi ilmoitetaan kansalainen, 

jota kohden kulut ovat hieman yli kaksi euroa vuodessa (Kielet Euroopan puolesta 2008, 13). 

Summa kansalaista kohden ilmoitettuna kuulostaa puolestaan aika pieneltä. Vaikka otsikko on pro-

vokatiivinen, niin sisältö on yllättävän neutraali.  

     Esimerkki 2. 

Laajentuminen räjäytti käännöskulut kasvuun 

AAMULEHTI 25 jäsenmaan EU:n käännös- ja tulkkauskustannuksista on tullut melkoinen 

menoerä unionille. Uusia käännöksiä ja niiden tekijöitä tarvitaan lisää jälleen ensi vuonna, 

kun Bulgariasta ja Romaniasta tulee EU:n jäseniä. 

EU-komissio kertoo, että unionin laajentuminen kymmenellä uudella jäsenmaalla vuonna 

2005 lisäsi yksin komission käännöskuluja vajaalla 260 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Käännökset 20 viralliselle kielelle maksavat EU-elimille kaikkiaan noin 800 miljoonaa euroa 

vuodessa.(Aamulehti 29.04.2006, Ulkomaat, ULKOMAAT, 23.) 

 

Euroopan parlamentin virallinen päätoimipaikka on Strasbourg, mutta käytännössä siellä kokoon-

nutaan vain kerran kuukaudessa neljän päivän ajan täysistuntoihin. Muut istunnot ja kokoukset ovat 

Brysselissä. (Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto 2011.) Esimerkissä 3 ei varsinaisesti 

kritisoida tulkkauskuluja, vaan parlamentin matkustusta Strasbourgin ja Brysselin välillä. Parla-

menttia kuvaillaan sirkukseksi, johon tulkitkin joutuvat mukaan, sillä kahden paikan välillä kulke-

minen maksaa miljoonia.  
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Esimerkki 3. Monet alituiseen matkustamiseen kyllästyneet parlamentaarikot - ja toimittajat - 

keskittäisivät mieluusti parlamentin toiminnan Brysseliin. Nykyisellään parlamentti on kuin 

kiertävä sirkus: Tavarat pakataan laatikoihin kerran kuussa ja tonnien lastit rahdataan viikoksi 

Strasbourgiin. Edustajien, virkailijoiden, avustajien, tulkkien ja dokumenttien rahtaaminen 

maksaa tietysti miljoonia (Aamulehti 12.11.1995, Eurooppa, 13.) 

 

Kolmessa artikkelissa kirjoitetaan EU:n virallisten kielien vähentämisestä kulujen karsimiseksi. 

Tampereella pidetyn esperanton maailmankongressin yhteydessä haastatellut esperantistit pitäisivät 

esperantoa yhtenä mahdollisuutena kulujen karsimiseksi. (Aamulehti 11.06.1995, TV&radio, sivu 

48; Aamulehti 26.07.1995, kotimaa, sivu 7; Aamulehti 22.07.1995, Tampere & naapurit, sivu 8.) 

 

Tulkkaus aiheuttaa suuria kustannuksia, jotka maksaa EU. Toisaalta tulkkausta halutaan karsia 

kustannusten vuoksi, toisaalta pelätään, että niin käy. 

5.3.4. Ei tulkata 

Tähän alakategoriaan kuuluvat artikkelit, joissa kerrotaan, että tilaisuudessa ei ole tulkkausta tai 

toivotaan, että tulkkausta ei tarvittaisi. Niitä on aineistossa yhteensä 14. 

 

Epävirallisissa tilaisuuksissa EU-maiden välillä ei esimerkin 4 mukaan käytetä eikä edes aina sallita 

tulkkeja. Asiat ovat niin salaisia, ettei tulkkikaan saa niitä kuulla. Mikrofonit, tulkit ja muistiinpanot 

ovat kiellettyjä. Esimerkissä 5 vaaditaan edustajilta kielitaitoa. Pitää osata ranskaa ja englantia, ettei 

ole riippuvainen tulkista. 

Esimerkki 4. Näissä kokouksissa ei sallita mikrofoneja, ei tulkkeja, ei muistiinmerkitsijöitä. 

Niissä puhutaan vain ranskaa tai englantia. ”Lounaalla sanotaan sellaista, mitä kokoussalissa 

ei kerrota. Puheita ei pidetä. Se on paikka, jossa löytyy uusia ideoita ja jossa tehdään 

kompromisseja'', sanoo yksi suurlähettiläs. (Aamulehti 10.05.1995, 2) 

Esimerkki 5. Takkatulikeskusteluissa ei käytetä tulkkeja, vaan kunkin on pärjättävä 

englannilla tai ranskalla tai oltava hiljaa. (Aamulehti 09.12.1994, art, 1.) 

 

Seitsemässä artikkelissa pidetään hyvänä, että tullaan toimeen ilman tulkkausta tai toivotaan, ettei 

tulkkeja tarvittaisi. Edustajien pitäisi osata kieliä ja selviytyä ilman tulkkia. Tulkin käyttö nähdään 

siis huonona asiana ja edustajan heikkoutena. Kielitaitoa pidetään hyvänä asiana juuri siksi, että 

tulkkaukselta vältytään. Esimerkissä 6 esitelmätilaisuuden avaaja ei pidä tulkkausta tarpeellisena, 

mutta toimittaja on kuitenkin sitä mieltä, että se voi rajoittaa tavallisen kaupunkilaisen osallistu-

misinnokkuutta. 

Esimerkki 6. Jos saliin olisi uskaltautunut joku ohikulkija, hän olisikin todennäköisesti 

hiipinyt ulos sieltä viimeistään silloin, kun Hokkanen totesi tilaisuuden tulkkauksen 

tarpeettomaksi, koska ''kaikki paikalla olijat osaavat englantia''. (19.05.1994, uuti.).  
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Esperanton maailmankongressista kertovassa esimerkissä 7 otsikossa näkyy asenne, että tulkki on 

tarpeeton. Esperantistit pitävät kieltänsä ratkaisuna Euroopan unionin kieliongelmiin ja haluaisivat 

sen yhdeksi työkielistä. 

Esimerkki 7. Tampereella alkoi kongressi, joka ei tulkkia kaipaa (Aamulehti 22.07.1995, 

Tampere & naapurit, 8).  

 

Esimerkissä 8 mielipidepalstallakin vaaditaan kielitaitoa, jotta tulkkaukselta vältyttäisiin.  

Esimerkki 8. Euroedustajilta ja kansanedustajilta tulisi lisäksi vaatia vähintään englannin 

kielessä riittävä taito kommunikoida, jottei ulkomaalaisyhteyksissä tarvittaisi aina tulkkia 

mukana.  (Aamulehti 02.10.2006, Mielipide, LUKIJAMIELIPIDE, 4.) 

 

Vaikka tulkkien tekemää työtä ei arvostellakaan, tulkkia pidetään häiritsevänä tekijänä. Tulkkia 

tarvitseva edustaja on huonompi kuin kielitaitoinen. Olisi parempi tulla toimeen ilman tulkkia, mikä 

onkin yksi syy siihen, miksi poliitikkojen kielitaitoon täytyy kiinnittää huomiota. 

 

Esimerkissä 9 tulevat esiin molemmat näkökulmat. Viimeinen lause kertoo toimittajan asenteesta 

poliitikkojen kielitaidon ruotimiseen. Asiasisältö on unohtunut, kun on vain keskitytty kielitaitoon 

ja siihen, tarvitaanko tulkkia. 

Esimerkki 9. Turvautuuko Kari Rajamäki tulkkiin? Tuleeko Leena Luhtanen ollenkaan 

paikalle? Joku näet väittää tietävänsä, että hän suorastaan pakoilee kansainvälistä lehdistöä. 

Nyt he astuvat sisään, kaartavat pöydän taakse, eivätkä edes vapise. Kummankin vierelle 

asettuu turvanainen. Supi supi. Ovatko he tulkkeja? 

Rajamäki aloittaa. Oho, reilusti suomeksi. Tulkki käntää. 

Luhtasen vuoro. Hän tarttuu paperiin ja alkaa lukea. Englanniksi! 

Miten rohkea ele! Luhtasen ääntäminen on - miten sen kauniisti sanoisi - kirjaimellista. 

Ja sitten kysymyksiä. 

Luhtanen vastaa. Hänkin siirtyi sujuvasti kotimaiseen. 

Suomalaisministerien kielitaidosta on kirjoitettu metritolkulla enemmän kuin he ovat edes 

vieraalla kielellä puhuneet. 

Minä nostan olematonta hattuani kummallekin. Rajamäelle siksi, ettei hän edes yrittänyt. Ja 

Luhtaselle siksi, että hän edes yritti. 

Ai, mitäkö he sanoivat? Eikös se ole sivuseikka. (Aamulehti 21.09.2006 , Kotimaa, 

UUTISSIVUT, 7.) 

 

Koska tähän kategoriaan on kerätty artikkelit, joissa kerrotaan, ettei tulkkia tarvita tai että tilaisuutta 

ei tulkata, on tulkkikuva kielteinen. Tulkkia ei ole mahdollista käyttää koko ajan, joten on osattava 

kieliä (3 esimerkkiä). Kielitaito on tärkeää myös siksi, että salaiset asiat käsitellään niin, ettei pai-

kalla ole tulkkeja (2 esimerkkiä), eli tulkkeihin ei luoteta tarpeeksi. Tämä on mielestäni huolestutta-

vaa, sillä jos tulkin käyttö on tietyissä tilanteissa ”kiellettyä”, ei kaikilla ole kielellisesti tasavertaista 

mahdollisuutta osallistua keskusteluun. Muissa esimerkeissä ei ole perusteluja sille, miksi tulkin 

käyttöä pitäisi välttää. 
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5.3.5. Tulkataan 

Tähän kategoriaan kuuluvat lehtitekstit, joissa kerrotaan, että tilaisuudessa on ollut tulkki, kannus-

tetaan käyttämään tulkkia ja pidetään tärkeänä oikeutta käyttää omaa äidinkieltä EU-yhteyksissä. 

Artikkeleita on aineistossa yhteensä 15. 

Kuudessa esimerkissä mainitaan tilaisuuden tulkkauksesta tai että paikalla on ollut tulkki. Näistä 

neljä ovat sävyltään neutraaleja. Kahdessa tekstissä (esimerkit 10 ja 11) tulkkauksesta kertomalla 

tuodaan esiin puutteellista kielitaitoa. 

Esimerkki 10. Tapaamisessa tarvitaan tulkkia, sillä ministeri ei ole kielimiehiä. (Aamulehti 

22.01.1995, alis, sivu 1.) 

 

Esimerkki 11. Viinasen kieli ei PN:n kokouksessa ruotsiksi taipunut, vaan hän käytti 

lehdistötilaisuudessakin tulkkia. (16.11.1994, uuti.) 

 

Viidessä tämän alakategorian lehtitekstissä kannustetaan tulkkien käyttöön, kuten esimerkissä 12.  

Kaikki tekstit ovat vuodelta 2006 ja kirjoittelu on vastareaktio ministerien kielitaidon arvosteluun. 

Esimerkki 12. Jos vierasta kieltä ei hallitse täydellisesti, ei pysty ilmaisemaan itseään 

täsmällisesti tai huomaamaan sävyeroja. 

Virallisissa yhteyksissä oman äidinkielen käyttö on hyväksyttävää ja tietyllä tavalla osoittaa 

myös kansallista ylpeyttä omasta kielestä. Muidenkin puheenjohtajamaiden edustajat ovat 

pääsääntöisesti käyttäneet äidinkieltään.  (Aamulehti 14.07.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 6.) 

 

Sisäasiainministeriön ylijohtaja Antti Pelttari kirjoittaa mielipidesivulla ministereiden kielitaidon 

arvioinnista (esimerkki 13). Hänen mukaansa ei ole syytä epäillä, että kielitaidon puute olisi vai-

kuttanut puheenjohtajuuskauden tuloksiin. Suomi on EU:n virallinen kieli, joten on tärkeää myös 

käyttää suomea. Hänen mielestään ammattitulkkien työ helpottaa edustajien työtä. 

Esimerkki 13. Sen, että Euroopan unionissa käytetään 20 eri virallista kieltä, joita 

ammattitulkit tulkkaavat ministereiden ja muiden jäsenvaltioiden edustajien työn 

helpottamiseksi, ei olettaisi enää olevan uutinen. (Aamulehti 22.12.2006, Mielipide, 

LUKIJAMIELIPIDE, 4.) 

 

Yhden artikkelin otsikko on ”Suomen kieli sopii unioniin”. Siinä referoidaan sanomalehti Karja-

laista, joka puolestaan tuo esiin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen näkemystä suomen kielen 

käytöstä. Suomalaiset luulevat, että viesti menee vierasta kieltä käyttämälläkin hyvin perille, mutta 

ovat väärässä. Jos molemmat neuvotteluosapuolet käyttävät vierasta kieltä, väärinymmärrysten 

mahdollisuus kasvaa. (Aamulehti 12.07.2006, Artikkelit, ARTIKKELISIVUT, 2.)  Samasta aiheesta 

on toinenkin esimerkki (esimerkki 14), jossa tulkatun viestinnän ajatellaan välittyvän paremmin 

kuin huonolla englannilla puhutun.  
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Esimerkki 14. Suomalaiset ajattelevat helposti, että kyllähän me englantia osataan. Mutta jos 

sitä ei kuitenkaan osaa tarpeeksi hyvin, niin silloin viesti ei välity. (Aamulehti 10.07.2006, 

Kotimaa, UUTISSIVUT, 6.) 

Vuonna 2006 neljässä artikkelissa viitataan oikeuteen käyttää omaa kieltä. Kahdessa tekstissä 

kyseessä on erilainen käytäntö eri valtioissa maahanmuuttajien ja pidätettyjen suhteen. Tulkkiin ei 

välttämättä ole oikeutta joka maassa. Kahdessa taas korostetaan edustajien oikeutta puhua 

äidinkieltään virallisissa yhteyksissä. 

EU:n alakategorian ”tulkataan” perusteella syntyvä tulkkikuva on pääsiassa myönteinen. Tulkki 

osaa välittää kielen pienetkin vivahteet, ei käytä vääriä sanoja eikä äännä väärin. Siksi kannattaa 

puhua suomea ja käyttää tulkkia. Kielteisesti julkisuuskuvaan vaikuttaa se, että muutamassa esi-

merkissä tuodaan esiin asiakkaan puutteellista kielitaitoa kertomalla siitä, että tulkki tarvitaan. Jos 

tulkin käyttöä nolostellaan, se vaikuttaa negatiivisesti tulkkauksen julkisuuskuvaan. 

5.3.6. Työn vaativuus 

Tässä kategoriassa ovat artikkelit, joissa kerrotaan tulkin työn vaativuudesta. Työn vaativuuteen 

liittyviä asioita on kymmenessä artikkelissa. Ne ovat kaikki vuosilta 1994 tai vuoden 1995 alku-

puolelta ja ne liittyvät Suomen EU-jäsenyyden synnyttämään tulkkien tarpeeseen. Artikkeli, jossa 

kerrotaan Strasbourgin tulkeista, on lehdissä kolmesti lähes samassa muodossa 1995 tammikuussa 

peräkkäisinä torstaina, lauantaina ja maanantaina 19.1., 21.1. ja 23.1. (esimerkki 18). Vuonna 1994 

ilmestynyt artikkeli, jossa kerrotaan Brysselissä EU-tulkiksi opiskelevista, on myös kahdesti leh-

dessä peräkkäisinä maanantaina ja torstaina 14.11.1994 ja 18.11.1994 (esimerkki 17). 

Esimerkki 15. Kovatasoisen kielikokeen on läpäissyt tähän mennessä 94 ihmistä.(Aamulehti, 

1, 26.03.1995, 13.) 

 

Esimerkki 16. Se on vaativa työ, sillä siinä ei riitä, että on kielen opettaja. On tunnettava myös 

jokin erikoisala. (Aamulehti, 1,  23.03.1995, 12.)  

 

Esimerkki 17. Kielinerosta ei ole tulkiksi (Aamulehti 14.11.1994, tänä.)  

 

Esimerkki 18. Tulkin on myös tehtävä valtavasti töitä ennen menoa tulkin koppiin. 

Käsiteltävistä asioista ja EU:n menettelytavoista täytyy olla selvillä. Sen lisäksi pitää seurata 

tiiviisti käyttämiensä kielten lehtiä ja kirjallisuutta. Omaa äidinkieltäkin pitää käyttää 

vivahteikkaasti, Anna-Riitta Vuorikoski luetteli. (Aamulehti 23.01.1995, uuti, sivu 1.)  

 

Aineiston perusteella EU-tulkki on taitava, sillä kielikoe on kovatasoinen eivätkä kaikki läpäise sitä. 

Pelkkä kielitaito ei riitä ja vaikka olisi suorastaan kielinero, sillä tulkkaustaito on paljon muutakin, 

kuten tulkkaustekniikan hallintaa. Yhden tekstin otsikko on ”Kielinerosta ei ole tulkiksi”. Tulkki 

valmistautuu tehtäväänsä ja tekee paljon töitä jo ennen tulkkauskoppiin menoa. Hän ymmärtää 

käsiteltävät asiat ja kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti.      
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Esimerkki 19. Täysistunnossa tulkit tekevät työtä kerrallaan pari tuntia, koska suoraan 

puheesta välitettävä tulkkaus on varsin raskasta työtä. (Aamulehti 23.01.1995, uuti, 1.) 

 

Esimerkki 20. Anna-Riitta Vuorikoski muistutti tulkkien tehtävän vaikeudesta. 

Simultaanitulkkauksen tekniikka vaatii jo pitkän harjoittelun. (Aamulehti 23.01.1995, uuti, 

sivu 1.)  

 

Esimerkki 21. EU-tulkin työ on siinä määrin vaativaa, että uusi astuu remmiin aina puolen 

tunnin työrupeaman jälkeen. Tehtävä vaatii niin tiukkaa keskittymistä, että puolen tunnin 

tulkkauksen jälkeen on vuoron vaihduttava. ”Vaativinta on tulkkaus Strasbourgin 

täysistunnoissa. Parhaat tulkit tekevät työtään siellä.” (Aamulehti 18.11.1994, tänä, sivu 1.) 

 

Tulkin työ on niin vaativaa, ettei sitä voi tehdä kuin pari tuntia kerrallaan, puolen tunnin välein 

tulkkia vaihdetaan. Työ vaatii keskittymistä ja työn oppimiseksi on harjoiteltava pitkään. Tämän 

kategorian tulkin julkinen kuva on positiivinen: tulkki on vaativaa työtä tekevä pätevä alan ammat-

tilainen. 

5.3.7. Maahanmuuttajiin liittyvät 

Tässä kategoriassa ovat artikkelit, joissa aiheena on sekä EU että maahanmuuttajat. Maahanmuutta-

jiin liittyviä artikkeleita oli neljä vuonna 2006 ja yksi vuonna 2007. Lehtiteksteissä kerrotaan, että 

tulkkipalvelu on osa kotouttamistoimia, mutta kaikki maat eivät tarjoa tulkkipalveluja. Rajavalvon-

nan valmiusjoukkoihin olisi mahdollista ottaa myös tulkkeja. EU:hun ja maahanmuuttajiin liittyvien 

artikkeleiden välittämä tulkkikuva on neutraali, tulkkaus on osa maahanmuuttajien kanssa toi-

mimista. 

5.3.8. EU-tulkkien rekrytointi ja koulutus 

Tulkkien rekrytoinnista ja koulutuksesta puhutaan 11 artikkelissa. Niistä kahdeksan on vuodelta 

1994 tai 1995. Niistä taas kolme liittyy EU-tulkkien koulutuspaikan valintaan, perustetaanko se 

Turkuun vai Tampereelle. EU-tulkeista on mainittu muiden EU-virkamiesten rekrytoinnin ohessa. 

EU tarjoaa työmahdollisuuksia kääntäjille ja tulkeille ja on vienyt Suomesta kääntäjiä tulkeiksi. 

Uudet jäsenmaat kouluttavat kääntäjiä ja tulkkeja Brysselin virkamiesten avustuksella. Koska kai-

kille kielille ei ollut heti riittävästi päteviä tulkkeja, ei esimerkiksi maltan kieli saanut heti täyttä 

virallista asemaa. 

Tulkkikuva on melko neutraali. Muutamassa artikkelissa korostetaan pätevien tulkkien tärkeyttä 

kielellisen tasa-arvon toteutumiseksi. 
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5.3.9. Kritiikki 

Tämän kategorian artikkeleissa kritisoidaan joko tulkkauksen laatua tai tulkkauksen puutetta. Kriit-

tisyyttä oli eniten vuoden 1995 artikkeleissa. Kahdeksasta kriittisestä maininnasta EU-yhteydessä 

viisi oli vuodelta 1995, muina vuosina mainintoja oli yksi. 

Esimerkissä 22 tulkki on syntipukki: Berlusconi löysi vitsiksi tarkoittamansa vertauksen aiheutta-

malle kohulle syntipukiksi tulkin. Kielitoimiston sanakirja (2011, s.v. syntipukki) määrittelee synti-

pukin näin: ”ihmisestä, yhteisöstä tms., jonka syyksi pannaan ikävyyksiä t. vahinkoa aiheuttaneet 

asiat, syytöksen kohde.” Syntipukki ei siis välttämättä ole itse syyllinen asiaan. Silti esimerkki 22 

vaikuttaa kielteisesti tulkkikuvaan, koska tunnettu poliitikko syyttää tulkkia virheestä. Vuoden 2006 

heinäkuun kymmenennen päivän Aamulehdess EU-kieleen erikoistunut tutkija Inkaliisa Vihonen 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta neuvoo EU-puhujia välttämään vitsailua ja käyttää esi-

merkin 22 mukaista vertausta varoittavana esimerkkinä siitä, että vitsailu voi olla poliittisesti 

tulenarkaa. 

Esimerkki 22. Vihonen muistuttaa Italian entisen pääministerin Silvio Berlusconin taannoin 

herättämästä kohusta, kun hän vertasi EU-parlamentissa saksalaista eurokansanedustajaa 

keskitysleirin vartijaan. Berlusconi löysi kohuun myöhemmin syntipukinkin - tulkista. 

(Aamulehti 10.07.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 6.) 

Vuoden 2007 heinäkuun ensimmäisen päivän Aamulehdessä viitattiin Eurooppalainen-lehden huu-

morilla kirjoitettuun juttuun, jossa luetteloitiin 100 iloa Euroopasta (Aamulehti 01.07.2007, Artik-

kelit, ARTIKKELISIVUT, 2). Yksi iloista on ”tulkkauksen kauniit kielikukkaset”. Juttu on vitsik-

käästi kirjoitettu, mutta siitä voi päätellä, että kielikukkasia on jonkun verran esiintynyt, sillä muu-

ten aihe ei olisi tullut mieleen ja päässyt sadan parhaan joukkoon. Tämä välittää tulkeista epäpäte-

vää kuvaa, vaikkakin lievemmin ilmaistuna kuin vakavassa lehtiartikkelissa. Tulkkien kömmähdyk-

sille nauretaan. 

Kääntäjä- ja tulkkipalvelut mainitaan kerran käännösvirheestä kertomisen yhteydessä, joten tulkit-

kin saavat osan kritiikistä ilman syytä. Tämä ei vaikuta tulkkikuvaan, jos lukija tietää kääntämisen 

ja tulkkauksen eron. 

Euroopan parlamentin täysistunnoissa, ryhmäkokouksissa ja valiokunnissa pitäisi olla tulkkaus 

myös suomeksi, mutta järjestelyt kangertelevat pahasti (Aamulehti 31.07.1995, kotimaa, 9). Tulk-

kauksen puuttumista kritisoidaan kolmessa artikkelissa. Oikeus käyttää omaa kieltä on tärkeä ja 

tulkki mahdollistaa sen. 

Esimerkissä 23 ihmetellään, että ”tulkkaus sujui ilman suurempia hankaluuksia”. Kirjoittaja siis 

ehkä odotti tulkkauksessa olevan suuria hankaluuksia. 
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Esimerkki 23. Tulkkaus sujui ilman suurempia hankaluuksia, vaikka yhdessä vaiheessa 

suomenkielinen tulkkaus siirtyi englanninkieliselle linjalle, mikä herätti hieman hämmennystä 

kuulijoissa. (Aamulehti 06.01.1995, uuti, 1.)  

Tulkkauksen siirtyminen väärälle kanavalle on tietysti virhe. Ehkä tulkki on unohtanut vapauttaa 

kanavan tai teknikko ei ole ollut tilanteen tasalla. Kritiikki on kuitenkin varsin vähäistä, eikä juuri 

vaikuta tulkin julkisuuskuvaan. 

Seuraavassa lehtitekstissä esitetään sen sijaan selkeää kritiikkiä EU-tulkkeja kohtaan. Tulkkaus 

kangertaa eli Kielitoimiston sanakirjan (2011, s.v. kangertaa) mukaan ”sujua kömpelösti, huonosti, 

tuottaa vaikeuksia, tehdä tenää, takerrella, takellella; tankata”. Puheen ajatus hukkuu. Tulkkikuva 

on huono, sillä tulkista syntyy epäpätevä kuva.  

 

Esimerkki 24. Työ sujuisi, ellei tulkkaus kangertaisi. Edustajat joutuvat yleensä joko 

puhumaan englantia tullakseen ymmärretyiksi oikein tai puhumaan suomea sillä uhalla, että 

puheen ajatus menee harakoille. (Aamulehti 08.05.1995, 2.) 

 

Tämän kategorian lehtitekstien perusteella tulkkaukselta odotetaan sujuvuutta ja virheettömyyttä ja 

ylipäätään odotetaan, että tulkkaus on järjestetty. Euroopan unionia kritisoidaan, ellei tulkkausta ole 

järjestetty. Tulkkauksen laadun ollessa puutteellista kritisoidaan pääasiassa tulkkausta ja vain yh-

dessä esimerkissä on kritisoitu suoraan tulkkia. Tulkkauksen julkinen kuva on tämän kategorian 

perusteella huono, tulkkausta ei saada järjestettyä riittävästi eikä laatukaan ole hyvää. 

5.3.10. EU-tulkkausta käsittelevät artikkelit 

Tähän kategoriaan kuuluvat EU-aiheiset artikkelit, joissa käsitellään tulkkausta. Niitä on yhteensä 5 

erilaista, joista yksi on julkaistu kolmesti ja yksi kahdesti. Neljästi etusivulla on mainittu sisällys-

luettelon tapaan pelkkä otsikko, ”Tulkkien raskas työ” (Aamulehti 19.01.1995, pääl, sivu 1) ja 

”Tulkkien tunnelmia” (Aamulehti 18.01.1995, pääl, sivu 1) sekä ”Eurotulkkeja” (16.11.1994, pääl) 

ja (17.11.1994, pääl). Nämä maininnat näkyvät taulukossa omina mainintoinaan. 

Aamulehdessä 28.10.2006 artikkelin otsikko on ”EU:lla pula iirin taitajista” (Aamulehti 28.10.2006, 

Ulkomaat, ULKOMAAT, sivu 26). Artikkelin mukaan päteviä kääntäjiä ja tulkkeja ei löydy tar-

peeksi. Vaatimuksia iirin kohdalla on pienennetty, joten iirin kielen tulkilta vaaditaan yhden vieraan 

kielen taito. Eli iirin tulkin pitäisi osata englantia. Irlannin täytyy kouluttaa tulkit itse. Maltalla oli 

myös alkuvaikeuksia, sillä Maltalla ei ollut kääntämisen ja tulkkauksen opetusta. Bulgarian ja Ro-

manian osalta tilanne on parempi, vaikka niiden kanssa on ollut ongelmia, samoin 2004 liittyneiden 

valtioiden kanssa. Tekstin lopussa tiedottaja Frédéric Vincent EU-komissiosta kertoo, että: ”-On-

gelma ei ole siitä, että tulkkeja ja kääntäjiä ei olisi. Me kuitenkin haluamme päteviä ihmisiä.” (Aa-

mulehti 28.10.2006, Ulkomaat, ULKOMAAT, sivu 26.) Artikkelin välittämän kuvan mukaan päte-
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viä tulkkeja ei ole riittävästi. Tulkkeja on, mutta he eivät ole riittävän hyviä. Kaikki tulkit eivät kel-

paa EU-tulkiksi. Tämä vaikuttaa positiivisesti EU-tulkkien julkiseen kuvaan, sillä vain pätevät tulkit 

kelpaavat EU:lle, mutta negatiivisesti tulkkien julkiseen kuvaan yleensä, koska tulkit eivät ole 

riittävän päteviä. 

Aamulehdessä 10.7.2006 EU-viestintää ja tulkkausta käsittelevän artikkelin otsikko on ”Virkamie-

hiä patistetaan puhumaan suomea EU:ssa neuvotellessaan” (Aamulehti 10.07.2006, Kotimaa, UU-

TISSIVUT, sivu 6). Neuvojina ovat kielitoimiston kieliasiantuntijat. Heidän mukaansa suomalainen 

saattaa kuvitella osaavansa englantia hyvin, mutta viesti ei välitykään oikein. Kielten tasa-arvon 

vuoksi suomen puhuminen on myös symbolisesti tärkeää. Artikkelin perusteella tulkista saa pätevän 

ja luotettavan kuvan, sillä jos haluaa saada viestinsä välittymään oikein, on parempi käyttää tulkkia 

kuin yrittää itse. Kielitoimisto neuvoo välttämään ”ylenmääräistä vitsailua, sananlaskuja ja kuvalli-

sia sanontoja” (mts. 6). Toimittaja kysyy, eikö se tee kielenkäytöstä köyhää ja kuivaa. Vastauksena 

on, että: 

Esimerkki 25. Vitsit ovat reaaliaikaisessa simultaanitulkkauksessa aika hankalia. Eräs 

kokenut brittitulkki kertoikin, että hän jättää hankalat vitsit kääntämättä, mutta pyytää 

kuulijaa kuitenkin kohteliaisuuden vuoksi nauramaan, Vihonen mainitsee. (Aamulehti 

10.07.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, sivu 6. 

Artikkelin lopussa on vielä esimerkki Berlusconin ”väärin” tulkatusta vitsistä, jota on käsitelty 

edellisessä luvussa. Artikkelissa varoitetaan esimerkin avulla, ettei vitsailu kannata. Kielestä tulee 

ehkä köyhempää ja kuivempaa, mutta väärinymmärryksiä ei pääse syntymään kun ei vitsaile. (Aa-

mulehti 10.07.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, sivu 6.) Tulkkikuva on pääosin myönteinen ja realis-

tinen. Virkamiesten kannattaa käyttää tulkkeja jotta heidän ajatuksensa välittyvät oikein ja jotta 

kielellinen tasa-arvo säilyy.  Omia taitoja ei pidä yliarvioida. Tulkeilla on kuitenkin myös rajansa ja 

esimerkiksi vitsit ovat tulkille vaikeita. 

Aamulehden numeroissa 23.1., 21.1. ja 19.1. vuodelta 1995 on lähes sama artikkeli, otsikot ja 

kuvatekstit vaihtelevat. 23.1. otsikko on ”Yhdestätoista kielestä tulee kymmeniä yhdistelmiä - 

Simultaanitulkit ovat välttämätön linkki Unionin baabelintornissa” (Aamulehti 23.01.1995, uuti, 

sivu 1). 21.1. ja 19.1. otsikko on: ”Yhdestätoista kielestä tulee 170 yhdistelmää - Simultaanitulkit 

ovat välttämätön linkki Unionin baabelintornissa”. (Aamulehti 21.01.1995, eu, sivu 1; Aamulehti 

19.01.1995, eu, sivu 1.) 

Otsikossa korostetaan tulkkien tärkeyttä. He ovat välttämättömiä. Tekstissä kerrotaan, että nyt on 

tulkkien markkinat, koska työtä on paljon. Työ täysistunnoissa on vaativaa. Työtä tehdään kaksi 

tuntia kerrallaan, ryhmäkokouksessa koko kokouksen ajan. Haastateltava on freelancer-tulkki 

Anna-Riitta Vuorikoski joka on myös kouluttanut EU-tulkkeja, opettaa yliopistossa ja tutkii. Hän 
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arvioi, että tulkkeja on jo riittävästi. Yleensä tulkataan äidinkieleen, mutta jotkut joutuvat kääntä-

mään englanniksikin. Tilanteeseen voi tulla parannusta, sillä muutama tulkki, jonka äidinkieli on 

esimerkiksi saksa tai englanti, on alkanut opiskella suomea. Artikkelissa kerrotaan, että suomesta 

englanniksi tulkkaavia kutsutaan releiksi, heidän puheensa käännetään edelleen muille kielille. Yksi 

EU-tulkeista kritisoi menetelmää viiveen takia. Tulkit arvelevat, että Suomeen saattaa tulla tulkki-

pula, mutta onneksi Turussa aletaan kouluttaa lisää tulkkeja. Tulkit ovat tyytyväisiä työoloihinsa. 

Aamulehdessä 23.01.1995 sivulla 1 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että  ” [t]ulkeillakin on vielä 

totuttelemista. Aika ajoin oli kuulokkeista hankalaa saada selville, mitä vieraalla kielellä puhuja oli 

oikeastaan tarkoittanut.” (Aamulehti 23.01.1995, uuti, sivu 1.) Seuraavassa kappaleessa Vuorikoski 

muistuttaa tulkkien tehtävän vaikeudesta. Simultaanitulkkauksen harjoittelu vaatii pitkän ajan ja 

jokaiseen tehtävään pitää valmistautua hyvin. (Aamulehti 23.01.1995, uuti, sivu 1; Aamulehti 

21.01.1995, eu, sivu 1; Aamulehti 19.01.1995, eu, sivu 1.) 

Artikkelit antavat hyvän kuvan EU-tulkin työstä. Työtä on paljon ja se on vaativaa. Simultaanitulk-

kausta on vaikea oppia ja se vaatii paljon työtä. Joskus joutuu tulkkaamaan vieraaseen kieleen ja 

olemaan reletulkkina, mikä ei ole yhden haastateltavan mielestä hyvä. Hän kritisoi käytössä olevaa 

menettelytapaa muuten myönteisessä artikkelissa. EU-tulkit ovat päteviä ja heitä on tällä hetkellä 

riittävästi. (Aamulehti 23.01.1995, uuti, sivu 1; Aamulehti 21.01.1995, eu, sivu 1; Aamulehti 

19.01.1995, eu, sivu 1.) 

Aamulehdessä 14.11.1994 otsikkona on ”Kielinerosta ei ole tulkiksi” (Aamulehti 14.11.1994, tänä) 

ja sama artikkeli on myös Aamulehdessä 18.11.1994 otsikolla ”Oppia lehdistä” (Aamulehti 

18.11.1994, tänä, sivu 1). Artikkeleissa kerrotaan EU-tulkkien koulutuksesta Brysselissä. Tulkit 

ovat ahkeria ja lukevat lehtiä kahvitauollaankin poimiakseen tuoreimmat sanonnat ja hyvät keskus-

telunaiheet. Tulkkien kouluttaja Anna-Riitta Vuorikoski arvioi, että Suomi tarvitsee 50–100 tulkkia 

heti liityttyään unioniin. Hän arvioi, että hänet on pyydetty kouluttamaan parlamentin tulkkeja, 

koska hän on yksi seitsemästä suomalaisesta, joka on ”kelpuutettu kansainväliseen tulkkijärjes-

töön”. (Aamulehti 14.11.1994, tänä; Aamulehti 18.11.1994, tänä, sivu.) Suurin osa Suomessa koulu-

tettavista EU-tulkeista on naisia, vaikka muunmaalaisista puolet on miehiä. Tulkin työ on vaativaa 

ja tulkkia vaihdetaan puolen tunnin välein. Pelkkä kielitaito ei riitä, täytyy hallita tulkkaustekniikka. 

Tulkin ”on oivallettava suurempia asiakokonaisuuksia ja pystyttävä kokoamaan niistä nopeasti sel-

keitä viestejä”. (Aamulehti 14.11.1994, tänä; Aamulehti 18.11.1994, tänä, sivu.) Haastateltava on 

tulkki, kouluttaa tulkkeja, opettaa yliopistossa, kääntää ja tutkii. Tulkin työ on monipuolista ja ai-

heet vaihtelevat. Tulkin työpäivät ovat pitkiä. Strasbourgin täysistuntojen tulkkaus on vaativinta. 

(Aamulehti 14.11.1994, tänä; Aamulehti 18.11.1994, tänä, sivu.) 
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Aamulehdessä 15.6.1994 on artikkeli EU-tulkkien koulutuksesta otsikolla ”Turun yliopisto alkanee 

kouluttaa eurotulkkeja” (Aamulehti 15.06.1994, uuti). Artikkelissa kerrotaan, että tulkin virkaan 

tarvitaan akateeminen loppututkinto ja postgraduate-tutkinto, joka on 40 opintoviikon laajuinen. 

Tulkkiryhmien johtoon otetaan vain juristeja. Ensimmäiset tulkit otetaan määräaikaiseen työsuhtee-

seen testien perusteella, sillä heitä ei ehditä kouluttaa. Suomalaisten kielitaito on hyvä ja taso kor-

kea. Tulkeista saa artikkelin perusteella pätevän ja luotettavan kuvan. Koulutus on laaja mutta 

koska koulutuksen suorittaneita ei vielä ole, testataan taidot muuten. Artikkelista huomaa, että lu-

kijan ei oleteta tietävän, mitä simultaanitulkkaus on, sillä se on selitetty ”simultaanitulkkausta eli 

meneillään olevan puheen kääntämistä” (Aamulehti 15.06.1994, uuti). Tulkin pitää osata äidinkie-

lensä lisäksi vähintään kolmea kieltä, joista tärkein on ranska. Tulkkaus tapahtuu äidinkieleen päin, 

mutta aluksi suomalaiset tulkit saattavat joutua tulkkaamaan suomesta vieraalle kielelle. Pieniä kie-

liä ei tarvitse osata, sillä niille puheet tulkataan ”mutkan kautta” (Aamulehti 15.06.1994, uuti), eli 

esimerkiksi englanninkielisestä käännöksestä. (Aamulehti 15.06.1994, uuti.) Asia selitetään, mutta 

termiä reletulkki ei. 

EU-tulkkausta käsittelevien lehtitekstien perusteella välittyvä tulkkien ja tulkkauksen julkinen kuva 

on positiivinen. Lehtiteksteistä suurin osa on vuosilta 1994 ja 1995.  EU-tulkit ovat päteviä ja taita-

via ja tekevät työtä ammattiaitonsa ylläpitämiseksi. Virkamiesten ei kannata yliarvioida omaa kie-

litaitoaan, vaan käyttää tulkkia, joka osaa välittää viestin pienetkin vivahteen. Työ on vaativaa ja 

esimerkiksi vitsien tulkkaaminen vaikeaa. Kaikki eivät kelpaa EU-tulkiksi. 

5.3.11. EU muut 

Euroopan unioniin liittyminen lisäsi EU-aiheisia tulkkausmainintoja lehtikirjoittelussa vuoden 1994 

jälkimmäisellä puoliskolla sekä vuonna 1995. Puolen vuoden puheenjohtajuuskauden aikana 

kirjoittelu lisääntyi myös, mainintoja on 24. Vuonna 2007 EU-aiheisia mainintoja on vain neljä. 

Mitä useammin EU-tulkkauksesta kirjoitettiin, sitä enemmän esiintyi myös kritiikkiä. Samaan 

aikaan lisääntyi kuitenkin sellaisten tulkkauksesta kertovien tekstien määrä, joissa haastateltiin 

tulkkia. Ammattikunnan edustaja pääsi vaikuttamaan julkiseen kuvaan, joka onkin erittäin 

positiivinen tulkkauksesta kertovissa artikkeleissa. Sama tai lähes sama artikkeli julkaistiin 

useampaan kertaan, eli sen mahdollisuudet tulla luetuksi ovat suuremmat. Tässä kategoriassa ovat 

yksittäiset Euroopan unioniin liittyvät artikkelit, joissa on mainittu tulkkaus. Tulkin julkinen kuva 

on esimerkkien perusteella pääasiassa neutraali. Esimerkissä 26 toimittaja kertoo vitsien 

tulkkauksen vaikeudesta. Tulkkeja ei kuitenkaan arvostella siitä, että vitsit eivät vaikuta samalla 

tavalla kohdekielessä ja kulttuurissa. 

Esimerkki 26. Eikä ihme, sillä esimerkiksi Euroopan parlamentissa vitsien kertominen on 

jonkinlainen mahdottomuus. Kun kaikki puhuttu käännetään kaikkien jäsenmaiden kielille ja 
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toiset tulkit joutuvat kääntämään jo kerran käännettyä, niin usein käy näin: Euroedustaja 

kertoo parlamentin täysistunnossa vitsin, jolle naurahtaa pari hänen maanmiestään heti ja pari 

muuta viiden sekunnin kuluttua. Kymmenen sekunnin kuluttua hörähtää taas yksi, joka on 

saanut kuulokkeisiinsa käännöksen käännöksen. Ja loput jäävät ihmettelemään, mistä oli kyse, 

koska vitsit eivät useinkaan käänny vieraille kielille menettämättä huvittavuuttaan. (Aamulehti 

08.01.1995, alis, sivu 1) 

 

Esimerkissä 27 haastatellaan englannin kääntämisen lehtori Liisa Ritasta Tampereen yliopistostta 

kääntäjäkoulutuksen muutoksista EU-jäsenyyden kynnyksellä. EU tulkin työ eroaa 

valmistautumisen suhteen siitä, miten Suomessa on opetettu. 

 

Esimerkki 27. - Meillä Suomessa kääntäjä on valmennettu myös valmentamaan 

toimeksiantajia. Jo ennen kokousta siitä pyydetään ja myös saadaan mahdollisimman paljon 

tietoa ja aineistoa, vaikka puheita ei etukäteen eteen tulisikaan. EU:ssa sen sijaan tulkki voi 

joutua työhön puolen tunnin varoitusajalla tietämättä lainkaan, mistä on kysymys.  
(Aamulehti 03.07.1994 , uuti.) 

 

5.3.12. Yhteenveto 

Tässä kappaleessa on yhteenveto kaikista lehtiteksteistä, joissa tulkkauksesta mainitaan EU-yhtey-

dessä. EU-aiheisia lehtitekstejä, joissa mainitaan tulkkaus, on selvästi eniten vuonna 1995, eli 30 

kappaletta. Suomen EU-jäsenyys lisäsi mainintoja samoin kuin puheenjohtajuuskausi vuonna 2006, 

jolloin mainintoja on toiseksi eniten, eli 24 kappaletta. Vuonna 1994 mainintoja on 19, joista 14 

vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuonna 2007 mainintoja on vain 4. 

Vuonna 2006 EU:hun liittyvät tulkkausmaininnat liittyvät usein virkamiesten kielitaitoon ja niissä 

on selvästi kaksi ajattelutapaa. Toisaalta virkamiehiä varoitetaan oman kielitaitonsa yliarvioimisesta 

ja kehotetaan käyttämään tulkkia, sillä ammattilainen osaa välittää viestin pienetkin vivahteet. 

EU:ssa on oikeus käyttää omaa äidinkieltä, ja tulkki mahdollistaa sen. Toisaalta taas edustajilta 

vaaditaan kielitaitoa, ettei aina tarvittaisi tulkkia. Tulkkiin turvautumista pidetään jopa nolona ja 

osoituksena huonosta kielitaidosta. 

Vuosina 1994 ja 1995 lehtiteksteissä, joissa jutun aihe on tulkkaus, kerrotaan tulkkauksesta, tulkin 

työstä ja koulutuksesta. Tulkkien ”oma ääni” pääsee kuuluviin, ja tulkin julkinen kuva on niiden 

perusteella positiivinen. Tulkki on pätevä ammattilainen, joka kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. 

Tulkin työ on vaativaa ja vaatii keskittymistä, tulkit ovat ahkeria ja korkeasti koulutettuja, pelkkä 

hyvä kielitaito ei riitä. Positiiviset lehtitekstit tulkkauksesta luovat positiivista julkisuuskuvaa ja 

hyvää mainetta, joka suojaa kritiikkiä vastaan. Vuonna 1995 EU-tulkkausta kritisoidaan viidesti, 

vuosina 1994, 2006 ja 2007 kerran. Tulkkaus ei suju eikä virkamies tule ymmärretyksi joten eng-

lannin puhumista pidetään parempana vaihtoehtona kuin tulkin käyttöä. EU-tulkkauksen kustannuk-
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sia pidetään korkeina ja siksi tulkkausta toisaalta voisi karsia, toisaalta pelätään, että tulkkausta vä-

hennetään. 

5.4. Tulkin rooli 
Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton tekemässä tulkin ammattisäännöstössä kerrotaan, että tulkki on 

vaitiolovelvollinen eikä käytä väärin toimeksiannon aikana saamiaan tietoja. Tulkki ottaa vain toi-

meksiantoja, jotka hän on pätevä suorittamaan ja valmistautuu niihin huolella. Hän ei ota vastaan 

toimeksiantoa, jossa on jäävi. Tulkki on puolueeton, eikä anna asenteidensa vaikuttaa tulkkaukseen. 

(Tulkin ammattisäännöstö 1994.) Asioimistulkin ammattisäännöstössä sanotaan lisäksi, että tulkki 

valmistuu toimeksiantoon ajoissa. Hän pyrkii kattavaan tulkkaukseen, ei jätä mitään pois eikä lisää 

mitään asiaankuulumatonta. Hän ei ole avustaja eikä asiamies. Tulkilla ei ole velvollisuutta hoitaa 

muita kuin tulkkaustehtäviä. Hän käyttäytyy tilanteeseen sopivalla tavalla ja kehittää jatkuvasti 

ammattitaitoaan. (Asioimistulkin ammattisäännöstö ja asioimistulkkausohjeet 2002.) 

Tulkki on vastuussa viestien, sanomien ja ajatusten välittämisestä. Hän ei asioi kenenkään puolesta. 

Tulkki luo ymmärtämisen edellytykset. Tulkattavat saavat ilmaista itseään vivahteikkaasti äidin-

kielellään. Hyvän tulkkauksen ansioista voidaan tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä. Asioimistul-

killa on eettinen ja juridinen vastuu, joka hänen täytyy tiedostaa. (Asioimistulkin ammattitutkinto 

2006, liite 2.) Asioimistulkki kertoo tulkattaville, miten tulkkaustilanteessa toimitaan. Hän selvittää 

tulkin ammattiroolin ja myös sen, mitkä asiat eivät kuulu tulkin tehtäviin. (Mts. 8.) 

Tähän kategoriaan kuuluvien lehtitekstien luokitteluperusteena on tulkin roolista poikkeaminen, 

esimerkiksi ammattietiikan vastaisesti käyttäytyminen, epäpätevyys, neuvominen, lapsen tai suku-

laisen toimiminen tulkkina sekä tilanteet, joissa joku viestintätilanteeseen osallistuvista tai lehti-

tekstin kirjoittaja ei ymmärrä tulkin roolia. Kategoriassa on 68 lehtitekstiä eli 14,5 % kokonaismää-

rästä 468. 

Tähän kategoriaan eli 68 lehtitekstiin sisältyy myös 25 esimerkkiä, joista voi päätellä, että tulkkina 

toimii joku muu kuin koulutettu tulkki. Näissä tapauksissa kielitaitoisen henkilön oletetaan auto-

maattisesti osaavan myös tulkata. Päättelin mm. seuraavien ilmaisujen perusteella, että kyseessä ei 

ole koulutettu tulkki: siviilipalvelusmies toimi tulkkina, ruoanlaittaja-tulkki, tulkkina mukana ollut 

työkaveri, vaimo toimii tulkkina, ohikulkija ryhtyi tulkiksi, urheilija tai valmentaja tulkkina. Tul-

killa tarkoitetaan siis ketä tahansa, joka kääntää puhetta toiselle kielelle. 

Aineistossa tapaukset, joissa tulkki poikkeaa roolistaan tai muut eivät ymmärrä hänen rooliaan, vä-

henevät vuonna 2007. Vuosina 1994, 1995 ja 2006 määrät pysyvät lähes samana, mutta vuonna 

2007 mainintoja on selvästi vähemmän, kuten  kuviosta 4 ”Tulkin rooli” näkyy. 
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Kuvio 4. Tulkin rooli 

 

 

5.4.1. Tietojen antaminen ja vaitiolovelvollisuus 

Tulkin rooli -kategoriaan kuuluu lehtitekstejä, joissa tulkki on antanut tietoja tilanteesta, jossa on 

ollut tulkkaamassa. Tulkin pitäisi olla vaitiolovelvollinen eikä hän saisi antaa tietoa tilanteesta, jossa 

on ollut tulkkaamassa. Esimerkissä 28 yksi Tuzlan pakolaisleirin tulkeista vahvistaa toimittajalle, 

minkälaisia pakolaisia leirille on tullut. 

Esimerkki 28. - Tänne ei ole tullut nuoria naisia eikä alle 60-vuotiaita miehiä, vahvisti yksi 

Tuzlassa työskentelevistä kahdeksasta tulkista, jotka tapaavat ensimmäiseksi Srebrenicasta 

saapuvat pakolaiset. (Aamulehti 17.07.1995, 15) 

 

Esimerkissä 29 vaikuttaa siltä, että tulkkina toiminut olisi kertonut, mitä osapuolet ovat tulkkausti-

lanteessa sanoneet. 

 

Esimerkki 29. Viimeisenä oljenkortena Keinonen kutsui eroilmoituspäivänään 25. huhtikuuta 

1969 Neuvostoliiton sotilasasiamiehen, eversti A. G. Mantrovin komentajan virkahuoneeseen 

ja sanoi tälle tulkkina toimineen ulkomaanosaston majurin Esa Seppäsen mukaan, että hän 

joutuu eroamaan oikeiston painostuksen takia. (Aamulehti 31.10.1995, kotimaa, 8) 

 

Esimerkin 30 sävystä käy ilmi, että jostain syystä toimittajan mielestä olisi parempi olla tulkkien ja 

turvamiesten ulottumattomissa. Kaikkien osapuolten pitäisi voida luottaa tulkin vaitiolovelvolli-

suuteen ja puolueettomuuteen, jolloin heidän läsnä ollessaankin voisi puhua vapaasti.  

 

Esimerkki 30. Presidentin huoneessa on kahden hengen takka. Sen ääressä Ahtisaari ja 

vaikkapa Venäjän presidentti Boris Jeltsin voivat vaihtaa matkakertomuksia turvamiesten ja 

tulkkien ulottumattomissa. (Aamulehti 04.12.1994, alis, 1.) 
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Tähän kategoriaan kerätyissä lehtikirjoituksissa esiintyvään tulkkiin ei voi luottaa. Tulkki kertoo 

tulkkaustilanteen aikana tietoonsa saamista asioista, vaikka hänen pitäisi olla vaitiolovelvollinen ja 

puolueeton. Esimerkeissä puhutaan nimenomaan tulkeista, ei tulkkauksesta, ja tulkin julkinen kuva 

on negatiivinen. 

5.4.2. Tulkin pätevyys ja kielitaito 

Tulkin vaitiolovelvollisuuteen luottamisen lisäksi myös tulkin taitoihin luottaminen on tärkeää. Siitä 

esimerkkejä tässä luvussa, eli kategoriaan Tulkin rooli kuuluvat myös lehtitekstit, joista voi pää-

tellä, että tulkki ei ole ollut pätevä tai tulkin kielitaito on ollut puutteellinen tai joissa tulkin päte-

vyyttä epäillään. Tulkin ei pitäisi ottaa vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole pätevyyttä (Tul-

kin ammattisäännöstö 1994; Asioimistulkin ammattisäännöstö ja asioimistulkkausohjeet 2002).  

Ylioppilaskirjoituksia ja kielten opiskelua koskevassa artikkelissa (esimerkki 31) tulkit eivät hallitse 

edes toista työkielistä, mikä aiheuttaa ymmärtämisvaikeuksia. 

 

Esimerkki 31. Kun omassa maassa ei löydy venäjän osaajia, tulkkeja on alkanut tulla Virosta. 

Ongelmia tulee, jos tulkki ei osaa suomea, sillä viro ja suomi poikkeavat niin paljon 

toisistaan. (Aamulehti 09.04.1994, uuti.)  

 

Esimerkissä 32 kirjoittaja kaipaa suoraa kieliyhteyttä eikä luota tulkkien taitoihin. Toisaalta hän 

kritisoi tulkkeja ja nimenomaan erikoiskoulutuksen saaneita tulkkeja, toisaalta pitää tulkkikoulu-

tusta ensiarvoisen tärkeänä. On vaikea kuvitella, millainen kuva artikkelin kirjoittajalla tulkeista on 

tai miltä ideaalinen tulkkaustilanne hänen mielestään näyttäisi. 

Esimerkki 32. Neuvostoliitossa työskennellessäni havaitsin, ettei paraskaan tulkki pysty 

korvaamaan suoraa kieliyhteyttä. Tulkeilla on tietysti oma tärkeä tehtävänsä, mutta sen pitäisi 

rajoittua vaikeiden teknisten kohtien kääntämiseen ja tarkistamiseen. Hyvä tulkkikoulutus on 

ensiarvoista, koska kummallakin osapuolella pitäisi olla omanmaalaiset tulkkinsa, joiden 

perustehtäviä ovat ehdotusten laittaminen paperille ja sopimusten kääntäminen. 

[…] 

Erikoiskoulutuksen saaneiden tulkkien käsite- ja sanavarasto on vieläkin usein 

hämmästyttävän kehno. On tietysti monia poikkeuksia, varsinkin ulkoministeriön, 

turvallisuuspalvelun ja armeijan henkilöstön keskuudessa. (Aamulehti 26.10.1995, 2.) 

Kirjoittajan mukaan tulkin tehtäviä olisivat vaikeiden teknisten kohtien kääntäminen ja tarkistami-

nen, ehdotusten laittaminen paperille ja sopimusten kääntäminen. Hänen kuvauksensa sopisi kään-

täjään ja sihteeriin. Asioimistulkkausohjeissa kehotetaan sopimaan käännöstöistä erikseen, ne eivät 

kuulu tulkkaukseen (Asioimistulkin ammattisäännöstö ja asioimistulkkausohjeet 2002). Tosin jutun 

kirjoittaja saattaa myös tarkoittaa kääntämisellä tulkkausta. Hän painottaa useaan otteeseen venäjän 
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kielen taidon tärkeyttä muun muassa siksi, että tulkkeja ei tarvittaisi. Toisaalta hän toteaa 

(esimerkki 33), että:  

Esimerkki 33. Jokainen kieltä opiskellut tietää, että mitä enemmän sitä taitaa, sitä 

selvemmäksi käy, että ulkomaalaisen on venäjää melko mahdotonta täydellisesti hallita. 

(Aamulehti 26.10.1995, 2). 

Myös esimerkissä 34 tulkin pätevyyttä epäillään eikä tulkkausten oikeellisuuteen luoteta. Lisäksi 

tulkkaus hidastaa ja häiritsee viestintää.  

Esimerkki 34. Keskittymistä tosin välillä hieman haittasi käännöksen odottelu, sillä esitykset 

pidettiin venäjäksi ja tulkattiin suomeksi. 

- Kysymykset saattoivat myös muuttua matkan varrella tulkkauksen takia. Aina vastausta ei 

annettu ihan esitettyyn kysymykseen, Juko kertoi. (Aamulehti 17.06.2006, Tänään, 

PÄIVYRIT, 24). 

 

Esimerkistä ei käy ilmi, osaako lukiolainen ja kesäkoululainen Juko venäjää ja voiko hän siten arvi-

oida viestin muuttumista tulkkauksen takia. Tulkkaus on voinut vaikuttaa asiaan niin, että kysy-

mykset todella ovat muuttuneet tai sitten niihin ei vain ole suoraan vastattu, vaan on vastattu vähän 

kysymyksen vierestä. Lukijalle tulkista voi syntyä epäpätevä kuva tai ainakin epäluulot tulkin tai-

toja kohtaan heräävät. Koska kysymykset ovat Jukon mukaan muuttuneet tulkkauksen takia, on 

tulkki tulkannut väärin, ja tämä vaikuttaa negatiivisesti julkiseen kuvaan. Myös tulkkauksen vies-

tintää hidastava vaikutus vaikuttaa negatiivisesti tulkkikuvaan. 

Esimerkki 35 aiheuttaa epäluottamusta tulkkeja kohtaan, koska he ovat todistetusti tehneet virheitä, 

joilla on ollut suuri vaikutus. 

Esimerkki 35. Nikolic tuomittiin 27 vuodeksi vankeuteen rikoksesta ihmisyyttä vastaan 

vuonna 2003. Myöhemmin tuomio lyhennettiin 20 vuoteen tulkkien oikeudenkäynnissä 

tekemien virheiden vuoksi. (Aamulehti 12.04.2007, Ulkomaat, ULKOMAAT, 14.) 

Tämänkin kategorian tulkin julkisuuskuva on huono. Tulkki on epäpätevä eikä välttämättä hallitse 

toista työkielistä. Tulkin sanavarasto ei ole riittävän laaja. Tulkkaus hidastaa viestintää ja viesti 

saattaa muuttua tulkkauksen vuoksi.  

5.4.3. Tulkin tehtävät epäselviä tulkille tai asiakkaalle 

Tulkin rooli -kategoriaan kuuluvat myös lehtitekstit, joissa tulkin tehtävät ovat epäselviä joko asi-

akkaalle tai tulkille. SKTL:n laatimien asioimistulkin ammattisäännöstön ja asioimistulkkausohjei-

den mukaan tulkki pyrkii kattavaan tulkkaukseen. Hän ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaan-

kuulumatonta. Tulkki ei selitä asioita oma-aloitteisesti. Tulkki on puolueeton ja ulkopuolinen eikä 

anna henkilökohtaisten asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä. Hän ei ota kantaa käsi-

teltäviin asioihin. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä, eikä ole velvollinen hoi-
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tamaan mitään muita kuin tulkkaustehtäviä. Tulkki ei siis auta, neuvo tai opasta. Tulkki ei keskus-

tele esille tulleista asioista tulkkaustilanteen ulkopuolella. (Asioimistulkin ammattisäännöstö ja asi-

oimistulkkausohjeet 2002). Grbić huomauttaa viittomakielentulkkeja käsittelevässä artikkelissaan, 

että organisaatioiden palkkalistoilla ollessaan tulkit saattavat tehdä osittain sihteerin ja asiakaspal-

velijan töitä, mikä voi aiheuttaa roolikonflikteja (Grbić 1999, 323).  

Esimerkeissä 36 ja 37 tulkkia ei ole varsinaisesti haastateltu, mutta hän on keskustellut toimittajan 

kanssa. Tulkki selittää kulttuurisidonnaisia asioita ja antaa yleistä tietoa kotimaastaan. Hän ei pal-

jasta salaisuuksia eikä tulkkaustilanteissa esiin tulleita asioita, mutta on kuitenkin ainoa haastatel-

tava esimerkissä 36 ja osallistuu haastatteluun yhtenä haastateltavista esimerkissä 37.  

Esimerkki 36. Joukkueen tulkkina toiminut entinen iranilainen totesikin, ettei ''Iranin kansa 

pidä siitä että me kohtaamme urheilussa israelilaisia kaiken sen jälkeen mitä he ovat tehneet 

Palestiinassa. Sen rinnalla ei merkitse mitään urheilullinen panos''. 

[…] 

Iranilaisten kannustusjoukoissa Vantaalla oli myös huntupäisiä naisia, vaikka Iranissa ei 

tiettävästi naisia käy painikilpailuissa. 

- Se ei ole Iranissa kiellettyä. Ei vain ole tapana, että naiset käyvät katsomassa miesten 

urheilua, tulkki selitti. (Aamulehti 12.12.1994, vana, 1) 

Esimerkki 37. - Puolassa on 17 prosentin työttömyys. Olen kuullut huhun, että jopa 10 

miljoonaa puolalaista olisi töissä ulkomailla, kertoo tulkkina työmaalla toimiva Jan Kutrzeba. 

(Aamulehti 08.08.2006, Talous, TALOUS, 10) 

 

Esimerkissä 38 tulkki osallistuu keskusteluun. Asiakkaan voi olla vaikea ymmärtää tilannetta ja 

tulkita puhuuko tulkki omana itsenään vai tulkkaako keskustelukumppanin puhetta. 

 

Esimerkki 38. - Nyt menemme itse pyhimpään. Tänne ei niin vain pääsekään, sanoo Joao ja 

valehtelee niin, että korvat heiluvat. Tulkkimme säestää, ettei hän ainakaan ole koskaan 

päässyt tämän pidemmälle. (Aamulehti 26.10.1994, vela.) 

 

Seuraavissa esimerkeissä 39 ja 40 tulkki antaa haastattelijan ymmärtää, mitä haasteltavalta sopii 

kysyä ja mitä ei. Toinen tulkki myös näyttää tunteensa, koska ilmeisesti tulkin mielestä kysymyksiä 

on esitetty jo tarpeeksi. Tulkit tuntuvat toimivan suodattimena haastattelijan ja haastateltavan välillä 

ja kunnioittavan haastateltavaa. Tulkki saattaa huomaamattaan tai tietoisesti ohjata keskustelua oi-

keana pitämäänsä suuntaan.  

Esimerkki 39. -Muammar Gaddafikin sai vuorollaan tuta suomalaisen sisukkuuden. Välillä jo 

hiiltynyt tulkki salli Pyykön esittää kaksi kysymystä, mutta lopulta Gaddafi vastaili teltassaan 

kiltisti liki sataan uteluun. (Aamulehti 24.07.2006, Tänään, PÄIVYRIT, 16.) 
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Esimerkki 40. Maailman kuuluisimmaksi faniksi ei pääse ilman uhrauksia. Tulkki Jon Mikel 

varoittelee, ettei Manolo tykkää, jos perheestä kysytään. (Aamulehti 19.02.2007, Urheilu, 

URHEILU, 20.) 

Esimerkissä 41 tulkin rooli on epäselvä ainakin toimittajalle ja yhdelle tulkattavalle. 

Esimerkki 41. Eriksson teki raportin paikalla olleelle poliisipartiolle ja tapaus selvitettiin 

välittömästi palaverissä poliisien, Erikssonin, Pljushevin ja tulkin kesken. 

- Ei minulle vaatimuksia ollut, mutta käskin tulkin sanoa tuimasti, että miettikääpä, jos minä 

olisin Venäjällä lyönyt miliisiä. Ei olisi pikkuinen kuulustelu riittänyt. (Aamulehti 21.03.2006, 

Tänään, PÄIVYRIT, sivu 16.)    

Tulkki ei voi mitään sille, että toimittaja ilmaisee asian aivan kuin tulkkikin olisi ollut mukana ta-

pahtuman selvittelyssä, ei ainoastaan kielellisenä apuna. Tulkin velvollisuus on kuitenkin ehdotto-

masti kertoa kaikille osapuolille peruskäytännöistä, kuten siitä, että tulkattavat puhuvat suoraan 

toisilleen ja käyttävät minä-muotoa niin kuin tulkkikin. Esimerkissä 41 mainitun tuimuuden pitäisi 

tulla esiin sanavalinnoissa ja äänensävyssä kuten yksikielisessä viestinnässäkin. Tulkattava on myös 

saattanut unohtaa tulkin ohjeet.  

Esimerkeissä 42 ja 43 toimittaja on ajatellut tulkin osalliseksi keskustelua tai tilannetta muutenkin 

kuin kielellisessä mielessä. 

Esimerkki 42. Englantilainen ostaja hieroi konekauppaa suomalaisen yrittäjän ja tämän tulkin 

kanssa. (Aamulehti 8.5.1995, 15). 

 

Esimerkki 43. Levin alkoi yhdessä Aholan sekä tulkkinsa kanssa kirjoittaa anomusta 

kuljettajan kotiin pääsystä (Aamulehti 19.01.1995, uuti, sivu 1). 

Esimerkissä 44 taas tilanteeseen tullut ulkopuolinen ei ymmärrä tulkin roolia. Toimittaja on jututta-

nut ihmisiä raja-asemalla. Hänellä on tulkki mukanaan, kuten artikkelista käy myöhemmin ilmi. 

Kirjoituksen sävystä ei huomaa, että tilanteessa on ollut tulkki. Keskellä juttua on kuitenkin kom-

mentti:   

Esimerkki 44. - Tytär on kertonut, iloitsi rouva tulkilleni venäjäksi (Aamulehti 09.09.2007, 

Kotimaa, UUTISSIVUT, sivu 7).  

Vaikuttaa siltä, että toimittajan näkökulmasta rouva kommunikoi tulkin kanssa, mutta tulkki ilmei-

sesti kuitenkin tulkkaa, koska toimittajahan ymmärtää mistä on kyse. 

Esimerkissä 45 tulkki selittää tilanteen laittomille maahanpyrkijöille. Tässä on kyseessä organisaa-

tion (Punainen risti) palveluksessa oleva tulkki, jolla on myös esimerkiksi päivystystehtäviä. Hän 

odottaa laittomien maahanmuuttajien saapumista kalastusveneillä Teneriffan satamaan.    

Esimerkki 45. Oma kieli rauhoittaa  

Usein jo pelkkä oman kielen kuuleminen rauhoittaa maahantulijoita. 
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Ndiayo kertoo teltassa istuville miehille, mitä tapahtuu seuraavaksi: aluksi selvitetään 

hoidontarve. Sitten poliisi vie heidät busseilla ensimmäiseen telttamajoitukseen, josta matka 

jatkuu oikeustalolle iän ja kansallisuuden selvittämiseksi.  

(Aamulehti 14.09.2006, Ulkomaat, ULKOMAAT, sivu 15.) 

 

Tämän alakategorian lehtitekstien perusteella toimittajat haluavat haastatella tulkkeja. Ehkä se koe-

taan helpommaksi kuin tulkin välityksellä haastattelu tai toimittajat ajattelevat, että tulkki tuntee 

tilanteen ja osaa kieltä, joten häneltä on helpoin kysyä. Tulkin ei pitäisi kuitenkaan antaa tietoja eikä 

osallistua haastatteluun vaan ilmoittaa toimittajalle, että toimii tulkkina.  

Vaikka tulkin rooli olisi hänelle itselleen selvä, muiden osapuolten voi olla sitä vaikea ymmärtää. 

Tulkin pitäisi ohjata tulkattavat puhumaan toisilleen. Ei ole välttämättä tulkin syy, jos asiakas ei 

ymmärrä tulkin roolia, vaikka tulkilla onkin tulkkausviestinnän asiantuntijana vastuu opettaa asiak-

kaille tulkkaustilanteen käytäntöjä. Tulkin julkinen kuva ei ole huono, mutta se ei ole myöskään 

ammattisäännöstöjen mukainen, sillä tämän kategorian tulkki auttaa, selittää, toimii oppaana ja 

osallistuu keskusteluun. 

5.4.4. Tulkki ei ole paikalla 

Joskus tulkkia ei saa paikalle tai hän on poissa tärkeällä hetkellä. Esimerkin 46 tulkin poisjäänti 

ilmoittamatta sekä siitä kirjoittaminen lehdessä tuo huonoa mainetta kaikille tulkeille. Koska yksi 

osapuolista ei puhu japania, tulkin puuttuminen haittasi siinä määrin, että asiasta kannatti kirjoittaa 

lehdessä. Tulkki petti lupauksensa. Kirjoituksesta huomaa myös, ettei toimittaja tiedä tulkkauksesta, 

koska hän kutsuu spontaanisti tulkiksi ryhtynyttä kilpakumppania simultaanitulkiksi. Tämä puoles-

taan ei tulkkaa, vaan keksii itse, mitä japanilainen olisi voinut sanoa. Japaninkielinen urheilija on 

ymmärrettävästi hämmentynyt lehdistötilaisuudessa, koska ei ymmärrä suomea. 

 

Esimerkki 46. Maailmanmestariksi on kiitämässä Japanin Yusuke Imai, joka ilahdutti taas 

toimittajia pyörittelemällä lehdistötilaisuudessa suuria silmiään ja pientä päätään. 

Viikko Suomessa ja kaverin sanavarasto englanniksi yhä samat kaksi sanaa: no, no. Tulkki 

lupasi, mutta ei tullut. 

- Simultaanitulkiksi heittäytynyt Hänninen pelasti tilaisuuden. 

- Voittaa se. 

Imai tyytyi taas hymyilemään tietämättömän näköisenä.  (Aamulehti 1 26.02.1995, 31.) 

 

Esimerkin 47 tulkilla olisi pitänyt olla sen verran tilannetajua, ettei poistu paikalta kriittisellä het-

kellä. Asiakkaat tuntuvat suhtautuvan ymmärtäväisesti. Lisäksi se, että asia jäi edelleen epäselväksi 

ja on haastattelussa mainitsemisen arvoinen, antaa tulkista epäluotettavan kuva. Olisihan asian voi-

nut selvittää tulkin palattua. 

Esimerkki 47. Kaupunki piti kutsuvieraille tilaisuutta. Tulkkimme joutui poistumaan hetkeksi 

paikalta. Yhtäkkiä ihmiset rupesivat taputtamaan ja katsomaan meitä. Nousimme tietysti ylös 
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ja joku herra ojensi meille suuren puusta veistetyn linnun. Se oli ilmeisesti jokin palkinto. En 

tosin tiedä vielä tänäänkään, mistä se annettiin. (Aamulehti, Moro 10.08.1995, 12.) 

 

Tulkin julkiseen kuvaan vaikuttaa negatiivisesti se, että ammattilainen ei tule paikalle eikä ole 

peruuttanut tuloaan. Toisaalta esimerkeistä käy ilmi, että tulkki olisi ollut tarpeellinen, sillä tul-

kin puuttuminen aiheuttaa hämmennystä, eikä tilanteista selvitä kovin hyvin ilman tulkkia.  

5.4.5. Sukulainen tai lapsi tulkkina 

Asioimistulkkausohjeiden mukaan tulkin tulee olla täysi-ikäinen ja -valtainen henkilö. Lähisukulai-

sia tai ystäviä ei saa käyttää tulkkina eikä varsinkaan lapsia. Useassa tämän kategorian lehtitekstissä 

sukulainen tulkkaa, mutta tilanne liittyy vapaa-aikaan, esimerkiksi matkustamiseen, tai 

monikulttuurisessa työympäristössä tulkkaamiseen. Lyonin esikaupunkialueen ongelmista kerto-

vassa esimerkissä 48 lapset toimivat tulkkeina maahanmuuttajavanhemmilleen. Tilanne on ongel-

mallinen kaikkien osapuolten kannalta. Lapsen ei voi olettaa suhtautuvan puolueettomasti omaiseen 

ja lapsi joutuu ehkä kohtaamaan asioita, joiden käsittelemiseen hän ei pysty. Vanhempi ei ehkä ha-

lua puhua intiimeistä asioista lapsen kuullen. Yksittäinen esimerkki kertoo enemmän Lyonin tilan-

teesta kuin tulkin julkisesta tilanteesta. 

Esimerkki 48. Lukutaidottomuus pahentaa vielä nöyryytystä, alle kymmenvuotiaat lapset 

toimivat usein vanhempiensa tulkkeina ja kirjureina. (Aamulehti 04.07.1994.) 

5.4.6. Muut 

Tulkin rooli oli erikoinen useassa urheiluaiheisessa artikkelissa. Aineistossa mainitaan useampaan 

kertaan oppaan toimineen tulkkina. Kolmessa artikkelissa tulkkauksen kustannuksella vitsaillaan, ja 

kuvitteellinen tulkki on niissä laitettu tulkkaamaan karkeasti väärin. Välillä taas tulkkina toimiva 

näyttää tunteitaan: ”Myös tulkki tuskaili Zhirinovskin ryöpytystä.” (Aamulehti 5.4.1994).  

5.4.7. Yhteenveto 

Tulkin ammattinimike ei ole suojattu, joten kuka tahansa voi kutsua itseään tulkiksi. Siksi esimer-

keissä ammattietiikan vastaisesti käyttäytyminen saattaa johtua tietämättömyydestä ja siitä, että 

tulkkina tilanteissa ei ole toiminut ammattitulkki. Kaikki maininnat vaikuttavat tulkin julkiseen ku-

vaan. Tulkkaukseen perehtymätön lukija ei välttämättä ajattele, onko kyseessä koulutettu tulkki vai 

ei. Epäammattimainen tai kouluttamaton tulkki tilanteessa, josta kannattaa kirjoittaa lehteen, edus-

taa koko tulkkien ammattikuntaa. Puutteellinen tulkkaus tai viestintää hankaloittava tulkkaus on 

mainitsemisen arvoinen asia. 

Koska tähän kategoriaan oli kerätty kaikki artikkelit, joissa tulkin roolissa on jotakin poikkeavaa, ei 

tulkkikuvakaan ole imarteleva. Tämän kategorian tulkkien luotettavuus ja pätevyys on kyseenalai-
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nen. Tulkki ei välttämättä hallitse edes toista työkielistä. Tulkin läsnäolo häiritsee.  Tulkkaukseen 

perehtymätön lukija voi saada tulkkauksesta ammattisäännöstöjen vastaisen kuvan lukiessaan, että 

tulkki auttaa, selittää, toimii oppaana, osallistuu keskusteluun tai jopa ohjaa sitä. Tulkkeja voi 

haastatella ja he antavat tietoa asiasta. Tulkki ei ole aina paikalla. Lapset ja sukulaiset toimivat tulk-

kina, samoin pelaajat, valmentajat, satunnainen ohikulkija, työkaverit, opettajat ja kuka tahansa kie-

litaitoinen henkilö. 

5.5. Maahanmuuttajat 

Maahantulon alkuvaiheeseen tarkoitetulla tulkkauspalvelulla varmistetaan, että maahanmuuttajalla 

on yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää tarvitsemiaan palveluita. (Sisäasiainministeriö 2011). 

Maahanmuuttajien oikeuksista tulkkaukseen säädetään laeilla. Ulkomaalaislain mukaan viranomai-

nen huolehtii tulkkauksesta turvapaikkamenettelyssä käsiteltävissä asioissa ja käännyttämistä tai 

maasta karkottamista koskevassa asiassa ja asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. 

Asianosaisella on oikeus saada tieto häntä koskevasta päätöksestä ymmärtämällään kielellä. (Ulko-

maalaislaki 2004, 203§.) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrää, että asiak-

kaalla on oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Jos sosiaalihuollon 

henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkin 

hankkimisesta. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000, 4 ja 5 §.) Tulkkaus-

palvelu on osa maahanmuuttajien kielipalveluja, joilla edistetään kotoutumista (Maahanmuuttajille 

tarkoitettujen tulkkaus- ja kielipalvelujen kehittämissuunnitelma 2006, 4). Pakolaisista suurin osa 

tulee maista, joiden kieliä ei opeteta Suomessa. Tulkit ovat usein itse maahanmuuttajia ja heidät 

palkataan tulkeiksi nopeasti maahantulon jälkeen. Maahanmuuttaja-asioimistulkit siirtyvät usein 

opiskelemaan tai vaihtavat alaa, tulkin ammatti on välivaihe. Heidän antamansa tulkkauksen laa-

tuun ei aina voi luottaa.  (Mts. 5.) 

Maahanmuuttajia käsittelevissä Aamulehden teksteissä tulkki tai tulkkaus mainittiin 40 kertaa, eli 

8,5 % aineiston lehtiteksteistä käsitteli maahanmuuttajia. Tähän luokkaan kuuluvat artikkelit, joiden 

aihe liittyy maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin tai pakolaisiin. Vuonna 1994 mainintoja oli 3 

eli huomattavasti vähemmän kuin vuosina 1995 (14 mainintaa), 2006 (14 mainintaa) ja 2007 (9 

mainintaa), katso kuvio 5. 
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Kuvio 5. Maahanmuuttajia käsittelevät tekstit 

 

 

Vuoden 1994 maininnat liittyivät siihen, että tulkkia ei ollut käytettävissä. Rajalle tulleelle kurdille 

ei ollut hankittu tulkkia, jolloin hän ei ollut voinut esittää turvapaikkapyyntöä (Aamulehti 

31.12.1994, 1). Virossa kurdipakolaisia pidettiin vankilan tiloissa. He eivät osanneet maan kieltä 

eikä heille hankittu tulkkia. He olivat masentuneina ja huonossa kunnossa. (Aamulehti 09.10.1994 , 

uuti.) Tulkki olisi ollut tarpeellinen ja välttämätön, mutta jostain syystä tulkkia ei käytetty. 

1995 pakolaisen avuttomuutta kielitaidottomana ja tulkin tärkeyttä havainnollistettiin tulkkipalvelu 

Lingua Nordican ”Pakolaisen polku” -ohjelmalla, joka on esitetty kymmenen kertaa eri paikkakun-

nilla. Siinä vieras saa kokeilla maahantulomuodollisuuksista selviämistä ilman kielitaitoa ja tulkkia, 

mm. vieraskielisten dokumenttien täyttämistä, kuulusteluja ja lääkärintarkastuksia. Tulkkikuva on 

toisaalta myönteinen, tulkki on tai olisi välttämätön, tärkeä ja avulias. Tulkkijärjestön edustaja pai-

nottaa tulkin tärkeyttä esimerkissä 49. 

Esimerkki 49.  Ellei tositilanteessa tulkkia ole saatavilla, saattaa seurauksena olla pahoja 

väärinkäsityksiä, joiden selvittämiseen menee pitkiä aikoja. (Aamulehti 25.10.1995, 8) 

 

Toisaalta tulkista ei kuitenkaan ole apua. Samasta aiheesta kirjoitetussa toisessa artikkelissa (esi-

merkki 50) mainitaan, että Pakolaisen polulla esiintyy tulkki, joka ei kuitenkaan osaa auttaa. Leh-

dessä ei kerrota, miksi tulkki ei osaa auttaa tai miten hänen pitäisi auttaa, jollain muulla tavalla kuin 

tulkkaamallako? Tulkkikouluttajan mukaan polun tarkoitus on saada ihmiset ajattelemaan ja tunte-

maan epävarmuutta. Pitäisikö vieraan ajatella, että tulkki on epäpätevä koska ei osaa auttaa? Vai 

onko viranomainen hankkinut tulkin väärälle kielelle?  

 

Esimerkki 50.  Tulkkiinkin polulla törmää, muttei hänkään oikein osaa auttaa kulkijaa. 

(Aamulehti 23.10.1995, 10.) 
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Vuonna 1995 tulkista tai tulkkauksesta mainitaan kolmesti pakolaisten ottamisen yhteydessä. Tulk-

kauksen tarve on huomioitu. Tamperetta kehutaan, koska pakolaisten vastaanottokeskuksessa ti-

lanne on parempi kuin muualla, sillä tulkkaus on järjestetty (Aamulehti 18.02.1995, 7).  

 

Maahanmuuttajan yksi ammattivaihtoehto on tulkki, vaikka se ei aina olekaan mieluisin vaihtoehto 

kuten esimerkeissä 51 ja 52.  

 

Esimerkki 51. Nejem voi ajatella tulkin työtäkin, ellei matematiikka elätä. (Aamulehti 

15.06.1995, kotimaa, 7) 

 

Esimerkki 52. Suomen ja venäjän opettajapätevyys ovat antaneet vasta tilapäisiä tulkkauksia. 

(Aamulehti 12.12.1995, kotimaa, 7).  

 

Viidesti eli puolessa vuoden 1995 artikkeleista maahanmuuttajan ammatiksi mainitaan tulkki. 

Vaihtoehtona voi olla työttömyys kuten esimerkissä 53. Tulkin työ kelpaa, ellei muuta ole. 

Esimerkki 53. Ulkomaalaistoimisto työllistää muutamia esimerkiksi tulkeiksi, muut ovat 

ilman työtä. (Aamulehti 17.07.1995, kotimaa, sivu 10).  

2006 tulkin työ mainitaan maahanmuuttajan ammattina neljä kertaa. Maahanmuuttajien asemaan 

liittyen tulkkauksesta mainitaan kaksi kertaa, esimerkit 54 ja 55.  

Esimerkki 54. Maahanmuuttajilla on vaikeuksia saada mielenterveyspalveluja, sillä tulkin 

käyttö on niin vaikeaa. (Aamulehti 04.11.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, sivu 8). 

  

Esimerkki 55. Kohtelulle ei ole yhteisiä minimistandardeja. Esimerkiksi tulkkipalvelujen 

saaminen ei ole taattua joka maassa. (Aamulehti 18.09.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, sivu 6). 

Tulkkikuva on samalla tavalla kaksijakoinen kuin 1995. Toisaalta positiivinen, tulkkia tarvitaan ja 

hän on välttämätön, vaikka tulkkausta ei aina voidakaan taata. Toisaalta taas negatiivinen, koska 

tulkin käyttöä pidetään niin vaikeana, että maahanmuuttajataustaisia mielenterveyspotilaita ohjataan 

muualle. Tai jätetään jopa hoitamatta, vaikka määrärahoja olisi (Aamulehti 04.11.2006, Kotimaa, 

UUTISSIVUT, sivu 8).  

2007 maininnoista yksikään ei liity maahanmuuttajan ammattiin. Tulkista tai tulkkauksesta maini-

taan maahanmuuttopolitiikan yhteydessä kolmesti. Tulkkeja tarvitaan, tulkin avustuksella kommu-

nikoidaan. Tulkkipalvelu on kotouttamistoimi. Maininnat ovat tulkkikuvan kannalta neutraaleja. 

Negatiivisempaa kuvaa tulkkauksesta ja tulkeista välittää kaksi artikkelia. Pakolaisten piilottele-

mista koskevan jutun yhteydessä tulkkausta pidetään kalliina, tulkkauskulut nostavat valtion kuluja 

(Aamulehti, Sunnuntai 26.08.2007, Asiat, sivu 26). Tulkin pätevyys kyseenalaistetaan norjalaisen 



43 
 

tv-dokumentin esittelyssä esimerkissä 56. Dokumentti seuraa Norjan maahanmuuttovirastossa käy-

täviä haastatteluja.    

Esimerkki 56. Afganistanista, Nigeriasta, Irakista tai muualta tulleet ihmiset keskustelevat 

tulkin välityksellä viranomaistahon kanssa. Heillä ei ole mitään takeita siitä, että he tulevat 

oikein ymmärretyiksi. (Aamulehti 01.10.2007, Radio ja televisio, sivu 27.) 

 

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat eivät useimmiten osaa kieltä, joten tulkki on välttämätön. Ellei 

tulkkia ole saatu tai hankittu, maahanmuuttajan kanssa asioivaa tahoa kritisoidaan. Vastaavasti 

Tampereen vastaanottokeskus saa kehuja siitä, että tulkkaus on järjestetty hyvin. Tulkkia pidetään 

tärkeänä, sillä hän mahdollistaa kommunikoinnin. Kaikki tulkit eivät kuitenkaan ole päteviä eivätkä 

tehtäviensä tasolla. Maahanmuuttaja saattaa toimia tulkkina kunnes saa paremman työn. Tulkin 

ammatti ei ole siis mieluisa ammattivaihtoehto maahanmuuttajalle.  

5.6. Urheilu 

Tähän kategoriaan kuuluvat urheiluaiheiset artikkelit. Tulkista tai tulkkauksesta mainittiin urheilu-

aiheisissa artikkeleissa noin 10 kertaa vuodessa vuosina 1994, 1995, 2006 ja 2007. Yhteensä tulk-

kauksesta tai tulkista mainittiin urheiluaiheisissa lehtiteksteissä 39 kertaa, eli 8,3 prosentissa ai-

neiston teksteistä. Kuudessa lehtikirjoituksessa tulkkausta kritisoitiin ja yhdessä kehuttiin. Kolmesti 

kerrottiin, että urheilija pärjää ilman tulkkia ja lopuissa tulkin mukana olosta vain mainittiin. Yh-

dessä esimerkissä (esimerkki 58) tulkki pääsee etenemään tulkin työn avulla joukkueen pelaajaksi. 

Esimerkissä 57 verbi ”joutua” kertoo, että tulkkina toimiminen ei ole pelaajan mielestä mieluisaa ja 

puhuja kritisoikin tulkkia siitä, että tämä ei ymmärrä, mitä tulkattava sanoo. 

Esimerkki 57. Olosuhteiden pakosta jouduin pelaaja-tulkiksi, mutta Mooren mielestä 

tulkkaukseni ei vastannut hänen ajatuksiaan. Toisin sanoen Moore oli sitä mieltä, etten 

ymmärtänyt, mitä hän puhui. (Aamulehti 17.09.1995, sunnuntai, sivu 27).  

Esimerkin 58 tulkki otetaan pelaajaksi. 

Esimerkki 58. Tähän asti Kuusysin brasilialaispelaajien tulkkina toiminut Luciano napattiin 

yllättäen Kuusysiin mukaan ja tulkki käänsi pelin heti Kuusysin eduksi. (Aamulehti 

16.05.1994, urh). 

Esimerkeissä 59 ja 60 kieliongelmat vaikuttavat joukkueen menestykseen. Huippuvalmentajakaan 

ei onnistu tehtävässään ilman kielitaitoa tai tulkkia. Kakkosvalmentajan kieli- ja tulkkaustaito ei ole 

riittänyt valmentajan viestien välittämiseen. 

Esimerkki 59. Kakkosvalmentaja Laimons Raudsepp on toiminut tulkkina, eikä Platonov ole 

saanut suoraa kontaktia pelaajiin. Harjoituksia ehkä parhaiten kuvaava sana on epävarmuus - 

pelaajat eivät koskaan tiedä, mitä Platonov täsmälleen ajattelee ja tarkoittaa. (Aamulehti 1 

23.05.1995, 15.) 
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Kolme kuukautta myöhemmin toimittaja on nostanut haastateltavan kritiikin tulkkeja kohtaan vah-

vasti negatiiviseksi väliotsikoksi ”Tulkit vievät turmioon”. 

Esimerkki 60. 

 'Tulkit vievät turmioon' 

Kosonen on siis vankka mies valmentajana ja myös mielipiteissään. 

- Iäti olen ollut sitä mieltä, että valmentajan on ainakin osattava puhua pelaajien kanssa samaa 

kieltä. Tulkit vievät turmioon, hän jyräyttää ja viittaa epäonnistuneeseen Platonov-Raudsepp -

kokeiluun. (Aamulehti 02.09.1995, urheilu, 23.) 

 

Negatiivistä julkisuuskuvaa luo myös esimerkki 61. ”Sählääminen” on Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan malttamattomasti ja taitamattomasti toimimista ja epäonnistumista (Kielitoimiston sana-

kirja 2011 s.v. sählätä). Viestintä ei ole sujuvaa. 

Esimerkki 61.  Tulkin avustuksella koetin hänen kanssaan sählätä.  (Aamulehti 01.05.2007, 

Urheilu, URHEILU, sivu 19) 

Esimerkissä 62 tulkin huomataan parantaneen yhteistyötä, mikä taas vaikuttaa julkisuuskuvaan po-

sitiivisesti. 

Esimerkki 62 Joukkueen hitsaaminen helpottui sen jälkeen, kun käyttöön tuli 

portugalinkielentaitoinen tulkki. (Aamulehti 14.04.1994, urh.) 

Kolmesti urheilija ei halua käyttää tulkkia. Urheilija haluaa näyttää, että on kielitaitoinen.   Helmi-

kuun 15. päivänä 1994 Aamulehden otsikossa kerrotaan, että ”[p]ronssimies ei tarvinnut tulkkia” ja 

myöhemmin leipätekstissä kerrotaan, että tulkkia ei ollut edes hankittu paikalle. (Aamulehti 

15.02.1994, repo). Esimerkissä 63 tulkki on tilattu, mutta urheilija päättää ennen lehdistötilaisuutta, 

että tulkkia ei tarvita. 

 Esimerkki 63. - Nyt vedetään se alusta pitäen englanniksi (Aamulehti 11.08.1995, urheilu, 

24). 

 

Tulkkikuva aineiston urheiluaiheisissa artikkeleissa on melko neutraali. Tulkkina toimii usein val-

mentaja tai toinen urheilija. Kuusi kertaa tulkkia tai tulkkausta on kritisoitu, kerran kehuttu, kolme 

kertaa kerrottu, että urheilija pärjää ilman tulkkia. Loput maininnat ovat neutraaleja. Esimerkeistä 

käy ilmi, että tulkkeja tarvitaan kansainvälisissä urheilukilpailuissa, lehdistötilaisuuksissa arvokil-

pailujen jälkeen, suomalaisten urheilijoiden mukana ulkomailla ja suomalaisissa joukkueissa, joissa 

on ulkomaisia pelaajia. 

5.7. Vammaisiin liittyvät lehtitekstit 

Tämän kategorian lehtitekstit liittyvät vammaisiin. Tulkkaus on pääasiassa viittomakielentulkka-

usta, mutta myös puhevammaisten tulkkausta tai kuvailutulkkausta. Kirjoitustulkkauksesta ei ai-
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neistossa mainita. Tulkkauspalvelun maksaa kunta. Vammaisiin liittyviä lehtitekstejä on aineistossa 

37 yhteensä 468 tekstistä, eli 7,9 %. Aineistossa olevien vammaisiin liittyvien lehtitekstien määrä 

on lisääntynyt hieman 2000-luvulla (vrt. kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Vammaisiin liittyvät lehtitekstit 

 

5.7.1. Oikeus tulkkauspalveluun ja palvelun saatavuus 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista on vuodelta 1987 ja se on 

tullut voimaan tulkkauspalveluiden osalta tammikuussa 1994. Laissa sanotaan, että: 

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin 

liittyvine saattopalveluineen, tulkkipalvelut sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai 

sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän 

toiminnoista. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987, 

8 §.) Tulkkauspalvelu on maksutonta (mt. 14 §.) 

 

Vuonna 1994 lain vaikutukset eivät olleet kaikille kunnille selviä. Kunnat eivät tarjonneet tulkka-

usta riittävästi ja siitä kirjoitettiin lehdessä. 

Esimerkki 64. Monissa kunnissa ei ole lainkaan tajuttu, että vuoden alusta voimaan astunut 

laki vaikeavammaisten tulkkipalveluista koskee myös puhevammaisia, ei pelkästään 

viittomakielen tulkkeja. 

 

(…) 

 

Afasiapotilaiden tulkkiapua kokeillaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella Pohjois-Karjalassa 

ja Keski-Suomessa. Tulkkipiste on luvassa myös potilasjärjestön kotipaikkakunnalle Turkuun. 

Muualla tilanne on pahasti retuperällä. (Aamulehti 21.11.1994, uuti, sivu 1) 

 

Aamulehden artikkelissa 7.10.1994 kerrotaan lakimuutoksen oikeuttaman tulkkauspalvelun myön-

teisistä vaikutuksista CP-vammaisen Ursulan elämään. Puhevammaisetkin ovat oikeutettuja vähin-

tään 120 tulkkaustuntiin vuodessa. Oma tulkki helpottaa itsenäistymisessä, kun kaikkeen kommuni-

kointiin ei tarvita enää vanhempia. Vaitiolovelvollinen tulkki mahdollistaa itsenäiset kontaktit ul-

komaailmaan ja vammaisen elinpiiri laajenee. Ursula kertoo ymmärtävänsä kerhossa tulkin avulla 

0

2

4

6

8

10

12

14

Vuosi 1994 Vuosi 1995 Vuosi 2006 Vuosi 2007



46 
 

paremmin kuin ennen, sillä ennen hän ei kuullut tai ymmärtänyt puhetta. (Aamulehti 07.10.1994, 

prem.) Viittomakielen tulkin ammattisäännöstössä on oma kohta asiakkaan itsenäisyydestä: ”4. 

Tulkki kunnioittaa ja tukee asiakkaidensa itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.” (Viittomakielen 

tulkin ammattisäännöstö 1999.) 

 

Laissa säädettyä tulkkauspalveluiden määrää pidetään vähäisenä esimerkissä 65 ja esimerkissä 66 

tulkkeja kaivattaisiin lisää. 

 

Esimerkki 65. Vammaispalvelulain mukaan kuuroilla on oikeus viittomakielen 

tulkkipalveluihin 120 tuntia vuodessa. Päivässä se tekee 20 minuuttia, eli vain hyvä alku. 

(AL-Moro 14.12.1995, moro, sivu 7) 

 

Esimerkki 66. Tulkki mukaan tärkeisiin tapaamisiin 

Jussi-Pekka ja Maija pystyvät lukemaan huulilta selkeästi puhuttaessa. Joskus he kirjoittavat 

sanottavansa paperille, ja tärkeät asiat he hoitavat tulkin kanssa. Osa kuuroista käyttää 

ääntään. 

Kuuroilla on oikeus valita tulkki välityskeskuksesta. Tulkkeja on Maijan ja Jussi-Pekan 

mielestä liian vähän, vaikka tilanne paraneekin jatkuvasti. 

- En haluaisi miestulkkia synnytykseen. Tiettyyn erikoisalaan perehtyneiden tulkkien 

saamisessa on ongelmia: esimerkiksi englantia ja suomea hallitsevaa viittomakielen tulkkia on 

vaikea löytää, kertoo Maija. (Aamulehti 06.11.1995, Tampere & naapurit, sivu 13.) 

 

Väliotsikko on näkyvämpi kuin maininta leipätekstissä, joten otsikko ”Tulkki mukaan tärkeisiin 

tapaamisiin” luo positiivista julkisuuskuvaa. Tulkki on tarpeellinen. Tulkkeja saisi olla enemmän ja 

etenkin erikoisalan tulkkeja tarvittaisiin lisää. Myös tulkin sukupuolella on tietyissä tilanteissa mer-

kitystä. 

5.7.2. Kustannukset 

16.9.2006 Aamulehdessä on kaksi artikkelia vammaisille järjestettävän tulkkipalvelun kustannuk-

sista samalla sivulla. Esimerkissä 67 kuurosokea oikeustieteen opiskelija on tyytymätön kotikun-

tansa maksamiin tulkkipalveluihin, vaikka lain edellyttämä minimimäärä on ylittynyt. Hän vetoaa 

perustuslain turvaamaan tulkkipalveluun, joka on hänelle normaalin toimimisen ja elämän edellytys. 

Vuonna 2005 tulkkipalvelut korvattiin tarpeen mukaan. Tarve on tulkkipalvelun kriteeri laissa. 

(Aamulehti 16.9.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 8. 

Esimerkki 67. Virtanen kertoo käyttäneensä vuonna 2005 noin 1000 asioimistulkkituntia ja 

tämän vuoden alkupuoliskolla normaaliin tapaan 500 tuntia. Hänen mukaansa kunnan 

sosiaalitoimi alkoi kesällä painostaa häntä tuntien vähentämiseksi, ja linja on kiristynyt tämä 

syksynä. (Aamulehti 16.9.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 8.) 

 

Samana päivänä samalla sivulla on artikkeli kuntien näkökulmasta otsikolla ”Tulkkipalvelujen hin-

nat karkaavat kuntien käsistä”. Tekstissä käytetään ilmaisuja ”vammaisten tulkkipalvelussa pyörivät 
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isot rahat” ja ”korkeat tulkkausmaksut rasittavat etenkin pienten kuntien taloutta”. Lisäksi annetaan 

konkreettisia hintaesimerkkejä: ”seminaari- ja konferenssimatkasta voi langeta kunnalle helposti 

3000-5000 euron lasku” ja ”eräs kunta on tämän vuoden alusta toukokuun loppuun korvannut yh-

den vammaisen tulkkikuluja lähes 40000 euroa.”  (Aamulehti 16.9.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 

8.) 

Artikkelissa kerrotaan, että tulkeista on pulaa eikä kilpailua ole, joten kunnat ostavat kaikki palve-

lut, mitä pystytään tuottamaan. Ratkaisuksi ehdotetaan tulkkien koulutuksen lisäämistä ja kuukausi-

palkkaisia tulkkeja. Valtion pitäisi kustantaa pienten vammaisryhmien palvelut, jotta ne toteutuisi-

vat tasavertaisesti eri kunnissa. Kunnat ovat yrittäneet rajoittaa tulkkauspalveluja kustannusten 

vuoksi, vaikka ne ovat velvollisia järjestämään palvelun. 14 kunnan yhteisessä tulkkipalvelussa 

tulkkien saatavuutta on tehostettu, jotta asiakkaiden tarpeet saadaan tyydytettyä ja tästä on aiheutu-

nut lisää kustannuksia. Hankintapäällikön mukaan laskut ovat yllättäneet myös siksi, että ”vanhaan, 

lähinnä freelancereiden käyttöön pohjautuneesta mallista poiketen nyt laskussa näkyvät kaikki kus-

tannukset” eli myös matkakulut ja päivärahat. (Aamulehti 16.9.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 8.) 

Vuonna 2007 (Aamulehti 27.6., Tampere & naapurit, 8) asiasta kirjoitetaan uudestaan lyhyemmin. 

Artikkelin otsikossa kerrotaan, että ”ulkoistettu tulkkipalvelu tulee kalliiksi kunnalle”. Kunnalta 

vaaditaan valtuustoaloitteella selvitystä, ”miksi vammaisten tulkkipalvelua ei kuntalaisten pyyn-

nöstä huolimatta ole toteutettu avustamalla kuntalaisia tulkin palkkauksessa.” Palvelu tulee kal-

liimmaksi ulkoistettuna, jos palvelun tarve on suuri. (Aamulehti 27.6.2007, Tampere & naapurit, 8.) 

Tulkkauksen laatua ei kritisoida, vaan saatavuutta. Asiakkaalla on lain turvaama oikeus maksutto-

maan palveluun mutta palvelua ei saa. Ulkoistettu tulkkipalvelu pyrkii vastaamaan tarpeeseen tuot-

tamalla palveluja riittävästi, mutta kunnat eivät pysty maksamaan. Tulkkeja tarvitaan enemmän, 

jotta hinnat laskevat. Tulkkikuva on neutraali tulkkauksen laadun suhteen. Tulkkaus on kallista eikä 

tulkkeja ole tarpeeksi.  

 

Esimerkissä 68 pelätään, etteivät tulkit tulkkaa palkkion pienuuden takia koko kokousta.  

Esimerkki 68. Kuntien säästöt vaikeuttavat kuurosokeitten yhdistystoimintaa 

Kuurosokeitten yhdistys joutuu pitämään viikonvaihteen syyskokouksensa Lahdessa ilman 

täyttä osanottajamäärää. Kaikki edustajat eivät pääse mukaan, koska osa kunnista on lakannut 

korvaamasta tulkin matka- ja täysihoitokuluja. Tiedottaja Raili Karisaaren mukaan uhkana on 

myös, että tulkit kieltäytyvät ylipitkistä kokouspäivistä, sillä laskutus kattaa vain neljän-viiden 

tunnin työn. (Aamulehti 25.11.1995, kotimaa, 12.) 

 

Myös tulkin ulkomaanmatkojen korvaaminen herättää keskustelua. 27.5.2006 kerrotaan KHO:n 

päätöksestä, jonka mukaan tulkin matkakuluja ja päivärahoja ulkomaanmatkalta ei tarvitse korvata. 

Kuulovammainen nainen vaati Espoon kaupunkia korvaamaan tulkin matkakulut 280 euroa 
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opintomatkalta Norjaan. Kaupunki oli päätöksessään painottanut, että se korvaa vain tulkin 

tuntipalkkion. KHO:n mukaan matkakulut ja päivärahat kuuluvat kunnan harkinnassa oleviin tukiin, 

eli tulkin matkan kuluja ei tarvitse korvata. (Aamulehti 27.5.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 7.)  

Toisessa artikkelissa mainitaan, että Suomen kuurosokeat ja sokeiden ystävät tukevat tulkkien mat-

kaa mukaan lomamatkalle niin, että asiakas maksaa matkoista vain kolmasosan (Aamulehti, Sun-

nuntai 02.12.2007, Ihmiset, 8). 

Kaksi artikkeleista liittyy kuurouden korjaamiseen sisäkorvaimplanttileikkauksen avulla. Toisessa 

mainitaan, että kuurot tarvitsevat ”erilaisia yhteiskunnan palveluja kuten tulkkeja” (Aamulehti 

06.08.1995, mielipide, sivu 4). Tulkkikuva on neutraali. Esimerkissä 69 arvioidaan leikkausten eet-

tisyyttä ja markkinointia säästöjen avulla. Kuuron äidinkieli on viittomakieli, eikä hän välttämättä 

halua korjauttaa kuuloaan. Leikkaukset vähentäisivät tulkkauskuluja ja tekisivät tulkit tarpeetto-

miksi. 

Esimerkki 69. Liisa Kauppinen huomauttaa myös, että implanttien ympärillä pyörii suuri raha. 

"Laitteiden valmistajat hallitsevat taitavan markkinoinnin. He julistavat, että leikkaukset 

tekevät viittomakielen tulkit ja kuurojen koulut tarpeettomiksi. Siis valtio säästää. Kun 

poliitikot kuulevat tämän, he alkavat suorastaan vaatia leikkauksia." (Aamulehti 26.11.1995, 

sunnuntai, 35.) 

Tulkkipalvelu voi olla vammaiselle normaalin toimimisen ja elämän edellytys, joten kuntien mak-

samia tulkkaustunteja kaivataan lisää. Kunnat ovat lain mukaan velvollisia järjestämään palvelun, 

mutta ne ovat yrittäneet rajoittaa tulkkaustuntien määrää, sillä kustannukset voivat olla pienille 

kunnille kohtuuttoman suuret. Ratkaisuksi esitetään tulkkien määrän lisäämistä, jotta tulkkeja olisi 

enemmän ja palkkiot pienenisivät sekä kuukausipalkkaisten tulkkien työllistämistä. Tulkin jul-

kisuuskuva on hyvä, tulkki nähdään tarpeellisena ja tulkkauspalvelua kaivataan lisää. 

5.7.3. Työ ja koulutus 

Tässä luvussa käsitellään lehtitekstejä, joissa kuvataan viittomakielentulkin tai puhevammaisen tul-

kin työtä. Vuoden 2006 presidentinvaalipaneelin viittomakielen tulkkausta kertovassa artikkelissa 

otsikkona on ”Viittomakielen tulkeilla haastava tehtävä” (Aamulehti 06.01.2006, Kotimaa, UUTIS-

SIVUT, 7.) Tilanne on haastava ja asiat etenevät nopeasti, joten tulkkeja tarvitaan kaksi. Tulkit ovat 

valmistutuneet tehtävään seuraamalla vaalikeskusteluja ja ajankohtaisia tapahtumia sekä tutustuneet 

termeihin ja kysymyksiin. (Mts. 7.) Tehtävään valmistautuminen ja tilanteen haastavuuden painot-

taminen antaa tulkeista ammattimaisen ja pätevän kuvan.  

Toukokuun 26. päivänä 1994 Aamulehdessä ilmestyneessä artikkelissa kerrotaan tietokonemekaa-

nikoksi valmistuneesta kuurosta. Työ on ollut haastavaa myös tulkille erikoissanaston vuoksi. 

Tulkki ja asiakas ovat luoneet yhdessä uusia termejä. Opettaja otti tulkin huomioon opettaessaan. 
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Hän kertoo sopeuttaneensa puherytminsä tulkkaukseen sopivaksi ja että kaikki meni hyvin, kun 

oppi rytmin. Osa aiheista oli liian vaikeita: 

Esimerkki 70. Viittomakielelle erittäin hankaliksi tulleista kahdesta aiheesta oli luovuttava: 

mikrotietokonetekniikka ja digitaalielektroniikka olivat näitä tosi mutkikkaita. (Aamulehti 

26.05.1994, uuti.) 

Tulkin kerrotaan käyneen kolmivuotisen koulutuksen. Tampereen ammattioppilaitos on hänen en-

simmäinen työpaikkansa. (Aamulehti 26.5.1994, uuti.) Tulkkauksesta syntyy sellainen kuva, että se 

on haastavaa. Kaikkea ei voi tulkata. Kun viestinnässä on mukana tulkki, se vaatii muilta sopeutu-

mista. Tämä ymmärretään, eikä tulkin taitoja kyseenalaisteta, vaikka kahta aihetta ei pystytä toteut-

tamaan vaikeuden takia. 

Esimerkissä 71 viittomakielisen haastattelussa on mukana tulkki. Toimittaja kertoo tilanteen yhtäk-

kiä pysähtyvän kun tulkki käy hakemassa vettä. Haastattelu jatkuu kun tulkki palaa takaisin pöy-

tään. Ilman tulkkia keskustelu ei siis etene. Tulkki on tarkka. 

Esimerkki 71. Tulkki toistaa kaiken sanasta sanaan, jokaisen pienen äännähdyksen, jokaisen 

”oikein”, jokaisen ”ahaan”. (Aamulehti 26.5.2006, Muut, 19.) 

 

Tulkin läsnäolo voi häiritä, ellei siihen ole tottunut. Toisaalta tulkkiin tottunut ei tulkkia huomaa, 

kuten esimerkissä 72. 

Esimerkki 72. Haastattelun vuoksi paikalle pyydetyn tulkin läsnäolo on Mariannelle 

luonnollista, tulkki on hänelle näkymätön. Marianne on tottunut siihen, että tulkki voi olla 

mukana esimerkiksi lääkärin vastaanotolla. 

Samuli taas ei oikein tiedä, kenelle puhua. Hänen on paljon helpompi jutella suoraan 

Mariannelle kuin tulkille. (Aamulehti 26.5.2006, Muut, 19.) 

Tulkin tehtävät ovat monipuolisia. Aamulehdessä 7.10.1994 kerrotaan, että CP-vammainen asiakas 

käy tulkin kanssa kerhoissa, ostoksilla, jumpassa, jalkapalloa pelaamassa ja kirjoittaa kirjeitä, en-

siapukurssi on suunnitteilla. (Aamulehti 07.10.1994, prem.) 

Eräässä artikkelissa kerrotaan, että tulkin löytäminen puhevammaiselle on vaikeampaa kuin tulkin 

löytäminen kuurolle, sillä puhevammoja on niin erilaisia ja puhekyky voi olla lähes kadonnut. Jo-

kainen tapaus on erilainen ja tulkkipalvelu räätälöidään sen mukaan. Henkilökemioiden täytyy sopia 

yhteen. Koulutettuja tulkkeja ei vielä ole, mutta ensimmäinen kurssi on jo alkanut.  (Aamulehti 

07.10.1994, prem.) 

Vaikeasti kehitysvammaisesta naisesta kertovassa artikkelissa hoitaja toimii tulkkina. Nainen osaa 

vain parikymmentä ilmaisua, joten ymmärtäminen vaatii tutuiltakin hoitajilta nokkeluutta. (Aamu-

lehti, Sunnuntai 16.09.2007, Asiat, sivu 6.) 
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Puhe- tai kuulovammaisen tulkin työstä kertovissa lehtiteksteissä tulkin julkinen kuva on positiivi-

nen. Teksteissä kerrotaan, että tulkin tehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Tulkit valmistautuvat 

tehtäviinsä. Mahdolliset ongelmat ratkaistaan asiakkaan kanssa ja tarvittaessa keksitään uusia viit-

tomia. 

5.7.4. Tulkkauspalveluiden kehittäminen 

Aineistossani käsitellään myös tekniikan kehittymistä. Turussa on testattu viittomakielen 

etätulkkausta videopuhelun avulla. Japanissa viittomakielen etätulkkaus on ollut käytössä jo 

vuodesta 2003. Kehitteillä on tekniikka, joka muuttaisi tekstin automaattisesti viittomakielelle. 

(Aamulehti 08.01.2006. Sunnuntai, VIIKONVAIHDE, 23.)  

9.1.2006 Aamulehti kirjoittaa otsikolla ”Etätulkki helpottaa kuurojen asiointia”. Etätulkkausta on 

kokeiltu Tampereella vammaispalvelutoimistossa tietokoneen ja kuvapuhelinyhteyden avulla. Tek-

niikka on edullisempi kuin videoneuvottelussa. Yhteyshäiriöiden vuoksi kuva saattaa pysähdellä, 

mutta kokemukset ovat pääasiassa positiivisia. Tulkin saa nopeasti, sillä häntä voi kysyä useam-

masta paikasta. Viittomista saa hyvin selvää. Kuuleva kokee tulkin vähemmän häiritseväksi näy-

töllä kuin paikan päällä. (Aamulehti 19.01.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 7.)  

Aamulehdessä 26.2.2006 kerrotaan, että viittomakielen tulkkauksen järjestelyt uudistuivat tulkki-

palveluiden välityskeskuksen perustamisen myötä. 14 kunnan perustaman keskuksen kautta tulkkeja 

välitetään koko Pirkanmaan alueelle. Asiakkaita Pirkanmaalla on n. 300, tilaukset välitetään 50 tul-

kille. (Aamulehti 26.2.2006, Tampere & naapurit, 10.) Puolen vuoden kuluttua tulkkipalveluiden 

uudistusta kehutaan ”Päivän ruusu” -palstalla. Saatavuus parani ja tilausten määrä kasvoi, sillä 

asiakkaan on helppo tehdä tilaus välityskeskuksesta. (Aamulehti 05.01.2007, Tampere & naapurit, 

sivu 10.) 

Palvelujen kehittäminen ei erotu omaksi kokonaisuudekseen aineiston muissa kuin vammaisiin 

liittyvissä lehtiteksteissä. Viittomakielen tulkkipalveluja kehitetään ja uusia mahdollisuuksia ko-

keillaan ennakkoluulottomasti. Tulkkipalveluiden järjestäminen saa kehuja.  

 

5.7.5. Kulttuuri 

Myös musiikkia ja teatteria on tulkattu viittomakielelle. Rap-kilpailun tulkkauksesta kerrottiin kah-

desti, kerran kerrottiin pop/rock-yhtye PMMP:n konsertin tulkkauksesta viittomakielelle ja kerran 

viittomakielisen SignMarkin konsertin tulkkauksesta suomen kielelle. Teatterikesään liittyvässä 

jutussa mainittiin kuvailu- ja kirjoitustulkkausta käsittelevästä esitelmästä. Kaikki kulttuuriin liit-
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tyvät lehtitekstit kategoriassa vammaiset ovat vuodelta 2007. Tulkkausta ei arvostella, siitä vain 

mainitaan, joten julkinen kuva on neutraali. 

5.7.6. Yhteenveto 

Kategorian vammaiset tulkki on tarkka ja taitava ja tuo asiakkaan elämään itsenäisyyttä. Viittoma-

kielen tulkki on koulutettu.  Puhevammaisen tulkilta vaaditaan nokkeluutta ja oikeanlaista yhteis-

työtä tulkattavan kanssa eikä hänellä välttämättä ole koulutusta. Tulkin tehtävät ovat erittäin moni-

puolisia. Asiakkaiden mielestä tulkkeja ja tulkkaustunteja pitäisi olla enemmän. Tulkkauksen tar-

joaminen tulee kunnille kalliiksi ja tähän voisi olla ratkaisuna tulkkien määrän lisääminen, jotta 

tulkeista olisi enemmän tarjontaa ja hinnat laskisivat. Tulkkipalveluja kehitetään jatkuvasti. Kuule-

vaa tulkkaus voi häiritä hieman. Viittomakielen tulkkien työn laatua ei kritisoida aineistossa kertaa-

kaan. 

5.8. Tulkkauksesta 

Tähän kategoriaan on laskettu artikkelit, joissa on kerrottu tulkkauksesta tai tulkin työstä tai haas-

tateltu tulkkia. Usein jo otsikko liittyy tulkkaukseen. Tulkkaus on voinut olla artikkelin ainoa aihe 

tai sitä on käsitelty artikkelissa kappaleen tai useamman kappaleen verran. 

Kahta tekstiä lukuun ottamatta kaikki lehtikirjoitukset, joiden aihe on tulkkaus, liittyvät Euroopan 

unioniin tai vammaisiin, joista on omat kategoriat, joissa tulkin ja tulkkauksen julkisen kuvan kan-

nalta kiinnostavat asiat on käsitelty. Siksi tässä luvussa on lähinnä numeroita ja taulukko sekä lyhyt 

kuvaus niistä kahdesta lehtitekstistä, jotka eivät liity vammaisiin tai Euroopan unioniin ja joita ei 

siten ole vielä muissa kategorioissa käsitelty.    

Tulkkausaiheisia lehtikirjoituksia on aineistossa yhteensä 22. Teksteistä 7 on kirjoitettu vuonna 

1994 kesäkuun ja joulukuun välillä. Vuoden 1995 tammi-, helmi- tai maaliskuussa tulkkausaiheisia 

tekstejä on aineistossa 5, vuonna 2006 tekstejä on 9 ja vuonna 2007 yksi. Euroopan unioniin liit-

tyminen on lisännyt kirjoittelua vuoden 1994 jälkimmäisellä puoliskolla sekä vuoden 1995 aikana. 

Vuonna 2006 suurin osa lehtikirjoituksista, joiden aihe on tulkkaus, liittyy vammaisiin. 

EU:hun liittyviä artikkeleita, joiden aihe on tulkkaus, on aineistossa 11. Niistä 10 on kirjoitettu 

vuoden 1994 kesäkuun ja joulukuun välillä. Vammaisiin liittyviä lehtikirjoituksia, joiden aihe on 

tulkkaus, on aineistossa 11. Niistä 7 on kirjoitettu vuonna 2006. Yksi artikkeli käsittelee kääntämi-

sen ja tulkkauksen opiskelua ja yksi tulkkauslaitetta, joka tunnistaa puheen kasvojen liikkeestä. 
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Kuvio 7. Lehtikirjoitukset tulkkauksesta 

 

Aamulehden yleisönosastokirjoituksessa kerrotaan kääntämisen ja tulkin opinnoista ja pääsyko-

keesta kiinnostuneelle otsikolla ”Tulkki ei voi koskaan tietää liikaa”. Kirjoituksessa kerrotaan, että 

pääsykokeessa mitataan äidinkielen ja pääainekielen taitoja, luovuutta ja kysytään pääsykoekirjasta 

kysymyksiä.  Vain hyvät pääsevät sisään, sillä edellisenä vuonna kahdesta sadasta hakijasta noin 20 

sai opiskelupaikan. Todistuskin vaikuttaa, joten huonolla todistuksella ei kannata yrittää. Lisäksi 

yleistieto on kääntäjälle ja tulkille tärkeää. (Aamulehti 10.12.1994, alla, sivu 1.) 

Esimerkissä 73 tulkkina on laite. Se kääntää yksinkertaista puhetta ja osaa 100-200 sanaa. Tällä 

sanavarastolla käännökset onnistuvat 80 prosenttisesti oikein.  Laite tunnistaa puheen kasvojen ja 

kielen liikkeiden perustella. Siksi viive on lyhyempi ja vaikutelma luonnollisempi.  

Esimerkki 73. Tutkijat uskovat, että heidän kehittämänsä menetelmän avulla voidaan 

valmistaa automaattinen tulkki, jolla on rajaton sanavarasto. 

Salaisuus piilee siinä, että Baabelin torni -laite ei yritä tunnistaa sanoja vaan sanojen osia, 

foneemeja. Foneemi on puhutun kielen pienin merkityksiä erottava yksikkö. 

Jotta laitetta voi käyttää, puhujan on opetettava sille oman kielensä foneemit. 

- Tavoitteenamme on kehittää laite, joka mahdollistaa normaalin keskustelun kahta eri kieltä 

puhuvan ihmisen välillä, sanoo tutkijaryhmän jäsen Alan Black. (Aamulehti 31.10.2006, 

Artikkelit, ARTIKKELISIVUT, sivu 2.) 

 

5.9. Viihde 

Tähän kategoriaan kuuluvat lehtitekstit aihepiireistä teatteri, elokuva, musiikki tai muu viihde ja 

niiden tulkkaus sekä toisaalta tv-sarjassa, elokuvassa tai kirjassa esiintyvä henkilö, joka on tulkki. 

Viihteeseen liittyviä tekstejä on aineistossa yhdeksän vuonna 1994, kuusi vuonna 1995, kolme 

vuonna 2006 ja 16 vuonna 2007 (vrt. Kuvio 8.). Määrää vuonna 2007 nostavat maininnat 
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viittomakielen tulkkauksesta ja maininnat, joissa elokuvan, näytelmän tai kirjan henkilö on tulkki. 

Yhteensä tekstejä on 34, ja niistä kahdeksassa kyseessä on fiktiivinen tulkki. 

 

Kuvio 8. Viihteeseen liittyvät lehtitekstit aineistossa 

 

 

Vuoden 1994 aineistossa kerrotaan kuudesti, että esitys tulkataan. Näistä yksi maininta on tapahtu-

mat-sivulla. Lyhytelokuvajuhlien tulkkausta kehutaan ja tulkkeja kiitetään (Aamulehti 13.03.1994). 

Esimerkissä 74 kerrotaan, että tulkkia ei tarvittu: 

Esimerkki 74. Monitaitoinen Leikola puhuu mm. venäjää, joten tulkkia ei ohjelmaan tarvittu. 

(Aamulehti 10.08.1994, rtv.) 

 

Vuonna 1995 kahdessa artikkelissa kerrotaan, että ohjaaja on käyttänyt tulkkia. Audiovisuaalisesta 

viestinnästä kertovassa artikkelissa kerrotaan, että Romaniassa käytetään jälkiäänityksen tai teksti-

tyksen sijaan nauhalta elokuvan päällä lähetettävää tulkkausta ja että Suomessa kansainvälisten me-

diatapahtumien selostaja juontaa ja osittain tulkkaa tapahtumaa (Aamulehti 21.08.1995, artikkeli, 

sivu 2). Esimerkin 75 haastateltava ei pidä aikaisempaa tulkkausta laadukkaana ja asia nousee mie-

leen vielä yli 20 vuoden jälkeen. Sävy on kriittinen. 

Esimerkki 2. Tosin se oli aika alkeellista esittämistä ja tulkkauksetkin oli mitä oli, Silius 

muistelee. Siellä oltiin 1971-81. (Aamulehti 8.3.1995, 20.) 

 

Vuonna 2006 ilmoitetaan kahdesti, että esitys tulkataan suomeen. Näytelmässä ”julmankaunis 

valvontakomission tulkki tietää asioista enemmän kuin kukaan” (Aamulehti 08.04.2006, Kulttuuri, 

KULTTUURI, sivu 22). 

2007 tapahtumien tulkkauksesta mainitaan 16 lehtitekstissä ja niiden välittämä tulkkikuva on neut-

raali. Kahdessa artikkelissa ulkomaalaisen runoilijan tulevasta esityksestä tulkki mainitaan nimeltä 

ja hän on itsekin runoilija. Toisesta kerrotaan etusivulla. Yksi maininnoista liittyy teatterin 
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kuvailutulkkaukseen ja neljä konserttien viittomakielen tulkkaukseen. Tulkista elokuvan, kirjan tai 

näytelmän päähenkilönä tai sivuosassa mainitaan viisi kertaa. Fiktiivinen tulkki joutuu tekemisiin 

rikollisten kanssa ja vaarallisiin tilanteisiin. 

Tampereen elokuvajuhlien aikaan tulkkauksesta mainitaan 1–2 kertaa vuodessa. Teatterin tai musii-

kin kuvailu- tai viittomakielentulkkauksesta mainittiin vain vuonna vuosina 2007. Tulkkia on ker-

ran kritisoitu ja kerran kehuttu. Tulkin julkisuuskuva on neutraali. 

5.10. Tulkki vaarassa 

Tähän kategoriaan kuuluvat lehtitekstit, joissa tulkki on joutunut vaaralliseen tilanteeseen, väkival-

lan kohteeksi, siepattu tai jopa kuollut. Vuonna 1994 tällaisia oli neljä, vuonna 1995 kaksi, vuonna 

2006 kaksi ja vuonna 2007 seitsemän. Yhdeksän artikkelia liittyy joko Bosnian, Irakin tai Afganis-

tanin sotaan. Esimerkissä 75 kerrotaan, että tulkki on siepattu sotilastarkkailijoiden mukana. 

Esimerkki 75. YK:n tiedottajan Matthew Nerzigin mukaan serbit sieppasivat torstaina myös 

kolme aseistamatonta maailmanjärjestön sotilastarkkailijaa ja yhden tulkin. (Aamulehti 

15.04.1994, ulk.) 

Huhtikuun 17. päivänä 1994 ilmestyneessä artikkelissa kerrotaan, että tulkkeineen kadonnut YK-

tarkkailija on löytynyt ja häntä pidetään vankina. (Aamulehti 17.04.1994, ulk.) Tulkista ei kerrota 

tarkemmin. 

Esimerkissä 76 kerrotaan, kuinka vaarallista amerikkalaisten kanssa työskenteleminen voi irakilai-

selle olla ja mitä tukitoimia tulkeille järjestetään.   

Esimerkki 76. Al-Obiedi työskenteli amerikkalaisjoukkojen tulkkina ja joutui vaaratilanteisiin 

liikkuessaan sotilaiden mukana. Vuonna 2005 hän haavoittui autopommi-iskussa. 

Al-Obiedin "pääsylippu" Yhdysvaltoihin oli erityislaki, joka koskee amerikkalaishallinnon ja 

-joukkojen entisten tulkkien maahanpääsyä. Turvapaikassaankin 27-vuotias sunniarabi 

kuitenkin pelkää kotimaahan jääneiden läheistensä puolesta. 

Demokraattisenaattori Edward Kennedyn mukaan ulkomaisille tulkeille myönnetään 

vuodessa 50 viisumia, ja jonossa on väkeä Irakista ja Afganistanista - kuudeksi vuodeksi. 

(Aamulehti 02.02.2007, Ulkomaat, ULKOMAAT, 17.) 

 

Tulkki voi loukkaantua, kuten esimerkissä 77: 

Esimerkki 77.  Lisäksi mukana [pommi-iskussa Afganistanissa] ollut paikallinen tulkki 

loukkaantui lievästi. (Aamulehti 24.05.2007, Kotimaa, UUTISSIVUT, 5.) 

 

Tulkki voi myös saada surmansa työtehtäviä suorittaessaan kuolla kuten esimerkeissä 78 ja 79. 
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Esimerkki 78. Al-Qaidaan kytköksissä oleva ryhmä ilmoitti siepanneensa sotilaat lauantaina 

tapahtuneen hyökkäyksen yhteydessä. Hyökkäyksessä sai surmansa neljä 

amerikkalaissotilasta ja yksi Irakin armeijan tulkki. (Aamulehti 14.05.2007, Ulkomaat, 

ULKOMAAT, 12.) 

Esimerkki 79. Kuusi kanadalaista sotilasta sai surmansa tienvarsipommin räjähdyksessä 

Afganistanin eteläosassa keskiviikkona. Sotilaat kuuluivat Nato-johtoisiin Isaf-joukkoihin. 

Räjähdyksessä kuoli myös afganistanilainen tulkki. (Aamulehti 05.07.2007, Ulkomaat, 

ULKOMAAT, sivu 23.) 

 

Tulkki voi joutua vaaraan sattumalta tai hänet voidaan valita kohteeksi tietoisesti (esimerkit 80 ja 

81). 

Esimerkki 80. Talibanit valitsevat afgaaniuhreikseen erityisesti poliiseja ja näiden sukulaisia, 

samoin läntisten rakennusfirmojen vartijoita, tienrakentajia ja tulkkeja. (Sunnuntai 

30.07.2006, Asiat, 6) 

Esimerkki 81. Maaliskuussa Taliban kidnappaa italialaisen journalistin Daniele 

Mastrogiacomon. Hänet vapautetaan 19. päivä, mutta autonkuljettaja ja tulkki teloitetaan. 

(Aamulehti 31.07.2007, Ulkomaat, ULKOMAAT, 12.) 

Sodassa tulkkina toimiminen on vaarallista. Pekka Kujamäki on kertonut YLE:n haastattelussa, että 

Irakissa kuoli 2003 - 2008 yli 360 tulkkia taistelu-, valvonta-, ja haastattelutilanteissa sekä siviilissä 

(YLE uutiset 2011). Sillä, pidetäänkö tulkkia yhtenä meistä vai yhtenä heistä voi olla kuolemanva-

kavia seurauksia (Baker 2010, 197). Omat pitävät paikan päällä palkattua tulkkia petturina (mts. 

207). Tyypillisimmin media esittää paikalliset tulkit uhreina, joiden taitoja käytetään hyväksi, mutta 

suojelusta ei tarjota ja heitä kohdellaan toisen luokan kansalaisina (mts. 194). Tulkki voi joutua vaa-

ralliseen tilanteeseen tai väkivallan kohteeksi myös sota-alueiden ulkopuolella Esimerkissä 82 tulk-

kia on lyöty Turussa. 

Esimerkki 82. Sosiaalikeskuksen häiriöt jatkuvat Turun sosiaalikeskuksen 

ulkomaalaistoimistossa sattui vakava välikohtaus jälleen keskiviikkona. Toimistossa asioineet 

viisi ulkomaalaista aloittivat tappelun, jossa mm. lyötiin paikalla ollutta tulkkia. (Aamulehti 

01.04.1994, uuti.) 

Esimerkissä 83 tšetšenialainen tulkki on pahoinpidelty ja hänen tamperelaissyntyinen asiakkaansa 

ammuttu. 

Esimerkki 83. Miehet halusivat ilmeisesti varastaa auton ja ampuivat Ahon luullessaan tämän 

ryhtyvän vastustelemaan. Miehet sieppasivat auton ja siinä olleen paikallisen naistulkin, jonka 

he pahoinpitelivät ja heittivät ulos autosta jonkin matkan päässä, toimistosta kerrottiin. 

(Aamulehti 30.12.1995, kotimaa, sivu 7.) 

Kahdesti tulkki on joutunut vaikeuksiin toimittajan mukana. Kiinalaiset poliisit pidättivät hollanti-

laisen toimittajan ja hänen tulkkinsa viideksi tunniksi, koska he yrittivät tavata erään toisinajatteli-

jan (Aamulehti 13.03.1994, ulk.). Rikostoimittajasta kertovassa artikkelissa tulkkia ja toimittajaa 
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uhataan aseilla (Aamulehti, liite tabloid 06.12.2006, Muut, 8). Kerran tulkki on istunut kaapatussa 

lentokoneessa. (Aamulehti 22.06.1995, ulkomaat, 21.) 

Tämän kategorian esimerkkien perusteella tulkin työtä voisi pitää vaarallisena. Tulkki joutuu asiak-

kaiden mukana vaarallisiin tilanteisiin tai tulkki saatetaan valita jopa tarkoituksella kohteeksi. Af-

ganistanin sodassa tulkkeja kuolee tienvarsipommien räjähdyksissä. 

5.11. Lahjusepäily 

Vuosina 2006 ja 2007 yhteensä 11:ssa aineiston lehtitekstissä käsiteltiin lahjusepäilyä. Afganista-

nissa tulkkina toimineen suomalaissotilaan uskottiin ottaneen lahjuksia rakennusurakoitsijoilta. Ar-

tikkelit alkavat tutkinnasta, kertovat oikeudenkäynnistä ja lopulta tuomiosta ja lisäepäilyistä. Otan 

artikkeleista muutamia esimerkkejä aikajärjestyksessä vanhimmasta tuoreimpaan. 

Syyskuussa 2006 tulkki oli ainoa epäilty kuten esimerkistä 84 käy ilmi. Lahjussummaksi arvioitiin 

muutamia tuhansia.  

Esimerkki 84. Lahjusten ottamisesta epäilty on toiminut Kabulissa tulkkina. Hänet on 

vapautettu lahjusepäilyjen vuoksi palveluksesta. (Aamulehti 07.09.2006, Kotimaa, 

UUTISSIVUT, 9.) 

 

Marraskuussa tutkinnan edettyä tulkin epäillään ottaneen yli 20 000 dollaria lahjuksia (Aamulehti 

10.11.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 9). Artikkelissa, josta esimerkki 85 on, ei mainita, että lah-

justen otosta epäilty on tulkki, vaan puhutaan sotilasvirkamiehestä. Sen sijaan Afganistaniin lähe-

tetty rikostutkija on tehnyt työtään tulkin välityksellä. 

Esimerkki 85. Se on erittäin raskasta työtä, kun kuulustelee päivät päästään tulkin 

välityksellä, Tervo sanoo. 
(…) 

 

Tutkinta Afganistanissa muistuttaa kuitenkin lähes täydellisesti työtä Suomessa. Vain tulkki 

on lisänä. (Aamulehti 17.11.2006, Ulkomaat, ULKOMAAT, 21.) 

 

Marraskuun 23. päivänä 2006 Aamulehdessä kerrotaan, että tulkin lisäksi on pidätetty rauhantur-

vaaja (Aamulehti 23.11.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, 8). Tästä eteenpäin miehet erotetaan toisis-

taan kutsumalla toista tulkiksi ja toista rauhanturvaajaksi tai projekti-insinööriksi.  

Kesäkuussa 2007 kerrotaan, että viiden rauhanturvaajan epäillään tienneen tulkin ja rauhanturvaajan 

lahjusten ottamisesta (Aamulehti 01.06.2007, Kotimaa, UUTISSIVUT, 5). Oikeudenkäynnissä rau-

hanturvaajien kerrotaan syytelleen toisiaan (esimerkki 86). 
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Esimerkki 86. Suomalaisissa kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa palvellut 43-vuotias 

projekti-insinööri sanoi, että idea lahjusten ottamisesta tuli tulkilta. Hän sanoi 

ymmärtäneensä, että kyseessä olisi ollut maan tapa, johon hän painostuksesta suostui. 52-

vuotias päätulkki kertoi, että asia oli toisinpäin.  

 

Kihlakunnansyyttäjä Jouni Peräisen mukaan kaksikko sai yhdessä lahjuksia kevään 2004 ja 

kevään 2005 välisenä aikana runsaat 36 000 euroa, minkä lisäksi päätulkkina työskennellyt 

korpraali sai yksin yli 24 000 euroa.  

 

Toinen mies puolestaan toimi urakoiden yhteydessä tulkkina ja yhteyshenkilönä. 

Tutkinnan aikana selvisi, että tulkin nimissä Saksassa on pankkitili, jolla on rahaa miltei 

430 000 euroa sijoitettuna arvo-osuuksiin. Syyttäjä vaatii varoja valtiolle. Hänen mukaansa on 

syytä olettaa, että ne ovat peräisin rikollisesta toiminnasta. Tulkki sanoi, että kyseessä on 

pääosin suvun rahoja. Tuomio annetaan kolmen viikon kuluttua. (Aamulehti 09.06.2007, 

Kotimaa, UUTISSIVUT, 10.) 

 

Kesäkuun 30. päivänä 2007 Aamulehdessä uutisoidaan tulkin saaneen 1,5 vuotta ehdotonta vanke-

utta ja projekti-insinöörin vuoden ja kolme kuukautta. Tuomitut vaaransivat suomalaisen virka-

koneiston luotettavuuden käyttäessään hyväkseen asemaansa kansainvälisen kriisinhallintaorgani-

saation edustajina. (Aamulehti 30.06.2007, Kotimaa, UUTISSIVUT, sivu 8.) 

 

Kirjoitusten mukaan kyseessä on ollut päätulkki, jota epäiltiin lahjusten ottamisen lisäksi myös pe-

toksesta. Lahjusten ottaminen on ollut mahdollisesti tulkin idea. Tulkki on saanut enemmän rahaa 

kuin projekti-insinööri ja hänellä on paljon mahdollisesti rikollista rahaa pankissa. Tulkki sai 1,5 

vuoden vankeusrangaistuksen, joten hän on tuomittu rikollinen. Vaikutus tulkin julkiseen kuvaan on 

negatiivinen. 

5.12. Oikeustulkkaus 

Tässä kategoriassa ovat artikkelit, joissa tulkkaus on tapahtunut oikeudenistunnossa. Niitä on 

yhteensä 17. Vuonna 1994 kolme, vuonna 1995 seitsemän, vuona 2006 kolme ja vuonna 2007 neljä.  

Neutraaleja mainintoja, jotka eivät vaikuta julkiseen kuvaan, kuten esimerkissä yksi, on viisi. 

Esimerkki 87. Oikeudenkäynti tulkataan vastaajille romaniaksi. (Aamulehti 14.08.2007, 

Kotimaa, UUTISSIVUT, sivu 7.) 

Kolmesti tulkkauksen kerrotaan hidastavan oikeudenistuntoa. Kerran asia vain todetaan (Aamulehti 

06.12.2006, Kotimaa, UUTISSIVUT, sivu 5), kerran hitaus johtuu yhteistyön ”kangertelusta” 

(Aamulehti 09.03.1994, urh) ja kerran siitä, että tulkkauksesta ei saa selvää. Tulkkauksen 

ymmärrettävyyttä ja oikeutta kritisoidaan neljä kertaa, kuten esimerkeissä 88 ja 89. Nämä 

vaikuttavat julkiseen kuvaan negatiivisesti.   
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Esimerkki 88. Yhden syytetyn tulkki puhui niin epäselvästi, että vastaaja katsoi parhaaksi 

ryhtyä vastaamaan itse. Mies selviytyi tulkkiaan paremmin. (Aamulehti 31.08.1995, kotimaa, 

sivu 7.) 

Esimerkki 89. Jutun käsittely oikeudessa tuli yhteiskunnalle hintoihinsa. Yksistään tulkkien 

palkkioita maksetaan valtion varoista lähes 26 000 markkaa. 

Kuudella vastaajalla oli asianajaja, joiden korvaus maksuttomasta oikeudenkäynnistä 

arvonlisäveroineen on lähes 70 000 markkaa. Oikeudenkäyntiä jouduttiin tulkkaamaan 

ainakin viidellä kielellä. 

Ainoastaan persian kieleltä kääntänyt tulkki oli hintansa väärti. Puolenkymmenen muun 

tulkin käännöksistä ei tahtonut saada mitään tolkkua. (Aamulehti 07.09.1995, kotimaa, sivu 

8.) 

Vuonna 1995 kahdessa oikeudenkäynnistä kertovan jutun lopussa mainitaan tulkin saama palkkio, 

300 markkaa (22.09.1995, kotimaa, sivu 9) ja ”tulkille neljän tunnin työstä 880 markkaa” (Aamu-

lehti 15.09.1995, kotimaa, sivu 14). Kolme kertaa kerrotaan, että oikeudenkäyntiin ei ole järjestetty 

tulkkia, kuten esimerkissä 90. 

Esimerkki 90. - Naisilla ei ollut oikeussalissa asianajajaa eivätkä he kyenneet mitenkään 

puolustautumaan heihin kohdistetuilta syytteiltä, sillä molemmat puhuvat omaa murrettaan 

eikä arabiaa, Amnesty valitti. 

Kumpikaan tuomituista ei ole arabi eivätkä viranomaiset hankkineet paikalle tulkkia. 

(Aamulehti 21.03.2007, Ulkomaat, ULKOMAAT, 21.) 

Oikeustulkkauksesta on siis mainittu viisi kertaa neutraalisti, kahdesti kerrottu neutraalisti mitä 

tulkkaus maksoi. Tulkkauksen kustannuksia on ihmetelty ja tulkkauksen laatua kritisoitu, kun ky-

seessä on ollut harvinaisten kielten tulkkaus. Tulkkauksen nähdään hidastavan oikeudenistuntoja. 

Tulkkauksen puuttumista kritisoidaan myös, mitä voi taas pitää positiivisena, sillä tulkkausta pide-

tään tarpeellisena. Puolessa esimerkeistä kritisoidaan tulkkauksen laatua, hitautta tai kustannuksia ja 

julkinen kuva on negatiivinen. Aineistossa ei ole ainoatakaan lehtitekstiä, jossa olisi kerrottu oike-

ustulkkauksesta tai oikeustulkin työstä (kuten EU-tulkeista tai viittomakielen tulkeista) ja esimer-

kiksi siitä, miksi tulkattuun viestintään menee enemmän aikaa ja mitä haasteita oikeustulkin työssä 

on. Lisäksi esimerkeissä kritisoidaan useammin suoraan tulkkia kuin esimerkiksi EU-tulkkauksesta 

kertovissa lehtiteksteissä, joissa kritiikki kohdistuu tulkkaukseen. Oikeustulkkaus on siis melko 

tuntematonta, ja kuten Karvonen (1999, 18) toteaa, suhtautuminen tuntemattomaan ei ole neutraalia 

vaan kielteistä. Vuokko (1993, 62) pitää hyvää mainetta tärkeänä, sillä se suojaa negatiiviselta julki-

suudelta. Oikeustulkkauksella ja tulkeilla ei tämän aineiston perusteella ole hyvän maineen tuomaa 

suojaa. 
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5.13. Kustannukset 

Tässä kategoriassa ovat lehtitekstit, joissa tulkkausta on pidetty kalliina. Tämä on päätelty esimer-

kiksi ilmaisuista: tulla hintoihinsa, rasittaa budjettia, hinnat karkaavat käsistä, nostaa menoja. Niitä 

on yhteensä 16. Artikkelit liittyvät EU:hun, vammaisiin, oikeustulkkaukseen ja maahanmuuttajiin 

(vrt. kuvio 9). Kaikista edellä mainituista aihepiireistä on oma kategoriansa, joissa on esimerkkejä 

myös kustannuksiin liittyvistä maininnoista. Mielenkiintoista tässä kategoriassa on se, että tulkka-

uksen kustannuksista on kirjoitettu vain siinä tapauksessa, että maksajana on julkinen taho.  

Kuvio 9. Tulkkauksen kustannukset 

 

 

 

5.14. Tulkkauksen tarpeellisuus 

Tähän kategoriaan kuuluvat tulkkauksen tarpeellisuuteen liittyvät lehtitekstit. Tulkkausta tai tulkkia 

pidetään aineiston perusteella tarpeettomana 9 kertaa ja tarpeellisena 14 kertaa. Tulkkauksen tar-

peettomuuden päättelin seuraavista ilmaisuista: tulkkaus on tarpeeton; tulkkia ei tarvita, kaivata tai 

huolita; ilman tulkkia ja välttää tulkin käyttöä. Tulkin tai tulkkauksen tarpeettomuuden syitä olivat 

kielitaito (englanti, esperanto ja venäjä) sekä kuulon parantava leikkaus. 

Tarpeellisena tulkkia tai tulkkausta pidettiin tai olisi pidetty 14 kertaa. Tarpeellisuuden päättelin 

seuraavista ilmaisuista: tarvitsee tulkkia, kommunikointi edellytti tulkin käyttöä, tulkkia ikävä, 

käytti tulkkia, toivoo tulkkausta. Lisäksi tässä kategoriassa ovat mukana artikkelit, joissa ei suoraan 

kerrottu, että tulkkia olisi tarvittu, mutta se kävi ilmi rivien välistä, kuten esimerkissä 91.  

Esimerkki 91. Simultaanitulkkauksen puuttuminen suuren salin tilaisuuksista teki keskustelun 

lähes mahdottomaksi (Aamulehti 11.08.1995, kulttuuri, sivu 17). 
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Tulkkauksen tarpeellisuus ja tarpeettomuus riippuvat keskusteluun osallistuvien kielitaidosta. 

Tulkki on tarpeellinen, ellei kielitaitoa ole tai ellei sitä ole riittävästi. Hyvä kielitaito puolestaan 

tekee tulkkauksesta tarpeettoman. 

5.15. Kielitaito 

Euroopan komission tekemän selvityksen mukaan pk-yritykset saattavat menettää liiketoiminta-

mahdollisuuksia kielitaidon puutteen takia. ”Jopa 11 prosenttia eli melkein miljoona pk-yritystä on 

hävinnyt toisen EU maan mahdollisten asiakkaiden kanssa tehtäviä sopimuksia kieliesteiden 

vuoksi.” (Kielet Euroopan puolesta 2008, 9.) Kielitaitoon, kieliongelmiin ja kielitaidon puutteeseen 

liittyviä lehtitekstejä on aineistossa 9,4 % ja ne jakautuvat kuvion 10 osoittamalla tavalla. 

  Kuvio 10. Kielitaito 

              

Kielitaitoon tai sen puutteeseen on seitsemän eri lähestymistapaa.  

1. 15 tekstissä todetaan, että tulkkia käytetään tai pitäisi käyttää, koska kielitaito on olematon 

tai koska yhteisen kielen puuttumisen takia on syntynyt kieliongelma, joka tulkin avulla 

ratkeaa.  

2. 12 tekstissä ajatuksena on se, että kielitaito on tai sen pitäisi olla niin hyvä, ettei tulkkeja 

tarvita.  

3. Kahdessa esimerkissä painotetaan, että pelkkä kielitaito ei riitä tulkille.  

4. Kahdessa taas kerrotaan, että kielitaitoinen toimii tulkkina.  

5. Kaksi kertaa tulkista ei ole apua kieliongelman ratkaisemisessa.  

6. Neljästi kerrotaan, että tulkin kielitaito on puutteellinen.  

7. Viisi kertaa kieliongelmalla tarkoitetaan sitä, että ei ole kielitaitoa eikä tulkkiakaan. 

Näkökulma vaikuttaa tulkin ja tulkkauksen julkiseen kuvaan. Tulkin julkisen kuvan kannalta on 

negatiivista, jos tulkkausta tarvitsevaa pidetään jollain tavalla epäpätevänä puutteellisen kielitaidon 
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takia ja tulkin käyttöä nolona asiana. Julkiseen kuvaan vaikuttaa negatiivisesti myös se, että 

kerrotaan tulkin kielitaidon olevan puutteellinen tai että tulkista ei ole apua kieliongelman 

ratkaisemisessa. Positiivista on puolestaan se, kun kerrotaan, että tulkin avulla kieliongelma ratkeaa. 

5.16. Negatiivinen 

Tässä kategoriassa ovat artikkelit, joissa tulkeista tai tulkkauksesta välittyvä kuva on negatiivinen. 

Lähes kaikki artikkelit kuuluvat myös johonkin toiseen kategoriaan, joten negatiivista julkisuusku-

vaa on näkyvissä useammassa kategoriassa. Negatiivisen julkisuuskuvan välittäviä lehtitekstejä on 

aineistossa 30, eli 6,4 % lehtitekstien kokonaismäärästä. 

Kuvio 7. Negatiivisten lehtitekstien määrä 

 

              1994          1995           2006          2007 

 

Negatiivisista maininnoista neljä liittyy oikeustulkkaukseen, kolme urheiluun, neljä maahanmuutta-

jiin, kahdeksan EU:hun, joista viisi on vuodelta 1995. Mielenkiintoista on, että Euroopan unioniin 

liittymisvuonna 1995 negatiivisia mainintoja on eniten eli 15, ja että vuonna 2006 kaikki negatiivi-

set maininnat ovat kesä-joulukuulta eli puolivuotisen EU:n puheenjohtajuuskauden ajalta. Ne eivät 

kaikki kuitenkaan liity EU:hun.  Negatiivisuuden voimakkuus vaihtelee väliotsikosta ”Tulkit vievät 

turmioon” siihen, että kerrotaan tulkkauksen hidastavan tai tulkin käytön olevan vaikeaa. Negatiivi-

seksi on luokiteltu myös tulkkauksen kuvaileminen kangertelevaksi ja tekstistä välittyvä epäilys 

siitä, että ei tule ymmärretyksi tai ei ymmärrä mitä tulkki sanoo, ei siis luota tulkin taitoihin kuten 

esimerkissä 92. Siinä ajatuksena on, että kielitaito on tärkeää, sillä jos on pakko käyttää tulkkia, ei 

voi ymmärtää puheen vivahteita.  

Esimerkki 92. - Jos joudut käyttämään tulkkeja, et koskaan pääse selville 

neuvottelukumppanin puheen nyansseista, mikä Venäjällä on tärkeää ymmärtää, hän 

perustelee. (Aamulehti 20.11.2006, Talous, TALOUS, sivu 11.) 
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Julkisuuskuva on tietysti huono. Tulkkaus kangertelee ja hidastaa viestintää. Tulkki ei ymmärrä, ei 

tulkkaa vivahteita, eikä puhu ymmärrettävästi suomea. Tulkattu viestintä on vaikeaa ja raskasta. 

Tulkit tekevät virheitä ja viesti muuttuu tulkkauksen aikana. 

5.17. Poliisi 

Tässä kategoriassa ovat lehtitekstit, joissa poliisi on tarvinnut tulkkia kommunikoinnin apuna tai 

tulkki on joutunut poliisin kanssa tekemisiin. Kategoriassa on yhteensä 18 tekstiä. Niistä 

seitsemässä kerrotaan, että joko epäilty tai todistaja ei puhu suomea, joten paikalle tarvitaan tulkki. 

Julkinen kuva on neutraali. Esimerkissä 93 tulkin tilaaminen on kuitenkin vaikeaa.  

Esimerkki 93. Poliisi tarvitsee kuulusteluissa tulkkia, jonka hankinnassa ilmeni hiukan 

hankaluuksia. Epäilty on ilmeisesti kotoisin Bangladeshista. (Aamulehti 17.02.2006, Kotimaa, 

UUTISSIVUT, 8.) 

Neljä kertaa poliisi ja tulkki mainitaan samassa tekstissä Afganistanin sodan lahjusjutun yhteydessä.  

Se on käsitelty omana kokonaisuutenaan luvussa 5.11. Kolmesti mainitaan, että korkea-arvoisen 

henkilön mukana on poliisi ja tulkki. Kerran tulkkausapua tarjonneelta on varastettu lompakko, ker-

ran poliisi on pidättänyt toimittajan ja tulkin. Yhdessä tekstissä tulkkia ja hänen asiakastaan osoite-

taan aseella poliisiopiston pihalla Venäjällä. 

5.18.  Julkisuuskuvan kannalta neutraalit kategoriat 

Tässä luvussa on julkisuuskuvan kannalta neutraalimmat kategoriat sekä niiden luokitteluperusteet 

ja määrät vuosittain. 

Kategoriassa Muut on hajanaisia mainintoja tulkkauksesta tai tulkeista. Tulkkausta ei arvostella tai 

kehuta eikä lehtikirjoitus liity tiettyyn teemaan. Teksteissä kerrotaan, että jotakin on tulkattu tai 

tulkki on ollut mukana.   

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto mainitaan 7 kertaa eri palkintojen luovuttamisen yhteydessä. 

Kahdesti vuosina 1995, 1995 ja 2006 sekä kerran vuonna 2007. Kerran nimenä on virheellisesti 

Tulkkien ja kääntäjien liitto. 

Tapahtuma tulkataan -kategoriaan kuuluvat tapahtumat-sivujen ilmoitukset ja lehtitekstit, joissa 

mainitaan, että tapahtumassa on tulkkaus. Mainintoja on 12 vuonna 1994, yksi vuonna 1995 ja vuo-

sina 2006 ja 2007 molempina kolme. Maininnoissa kerrottaan, että tapahtuma tulkataan sekä kieli 

tai kielet joille tulkataan. Suurin osa maininnoista vuonna 1994, jolloin mainintoja on selvästi 

enemmän, on lehden tapahtumat-sivulta. Mainintojen määrää vuonna 1994 nosti se, että buddha-

laismunkin tulkatusta luentosarjasta ilmoitettiin viitenä peräkkäisenä viikkona. 1995 ainoa maininta 

oli pääsiäismuistio-sivulta ja siinä kerrottiin, että pääsiäismessu tulkataan viittomakielelle. 2006 ja 
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2007 eri luentojen tulkkauksesta mainittiin. Tulkkauksen avulla korostettiin tapahtuman suuruutta ja 

kansainvälisyyttä kolmesti. 

Tulkkikeskuksesta mainitaan 17 kertaa. Vuonna 1994, 1995 ja 2006  mainintoja on neljä ja vuonna 

2007 viisi. Maininnoista kymmenen liittyy maahanmuuttajiin ja neljä vammaisiin. Vuoden 2007 

kaikki maininnat esiintyvät Tampereen vastaanottokeskuksen lakkauttamista koskevissa uutisissa ja 

mielipidekirjoituksessa. 

Kategoriassa Tulkkaus ammattina on maininnat, joissa muussa yhteydessä haastatellun henkilön 

ammatiksi on mainittu tulkki, henkilö opiskelee tulkkausta, on aiemmin ollut tulkki tai ajatellut 

ryhtyä tulkiksi. Kategoria on määrällisesti suuri, 10,9 prosenttia aineiston artikkeleista kuuluu tähän 

kategoriaan. Vuonna 1994 mainintoja on 8, vuonna 1995 mainintoja on 12, vuonna 2006 mainintoja 

on 18 ja vuonna 2007 mainintoja on 13. Tähän kategoriaan kuuluvissa lehtiteksteissä tulkkauksesta 

on siis mainittu vain henkilön ammattina eikä lehtiteksti liity muuten tulkkaukseen millään tavalla.  

Tulkin välityksellä -kategoriassa ovat maininnat, joissa kerrotaan tulkin olleen viestinnässä mukana 

ilmaisuilla välityksellä, avustuksella tai avulla. Vuonna 1994 mainintoja on 8, vuonna 1995 mai-

nintoja on 3, vuonna 2006 mainintoja on 14 ja vuonna 2007 mainintoja on 8.  

Kategoriassa Kuva/nimi on artikkelit, joiden yhteydessä on ollut kuva, jossa on ollut myös tulkki, 

sekä artikkelit, joissa tulkki on mainittu nimeltä. Tässä kategoriassa ei ole artikkeleita, joissa on 

haastateltu tulkkia tai joiden aihe on tulkkaus, vaan ainoastaan sellaiset esimerkit, joissa tulkin mu-

kana olosta on mainittu vaikka hänestä ei muuten sanota mitään. Kuvia ei ole analysoitu. Kategori-

assa on yhteensä 27 artikkelia. 6 kertaa tulkki on kuvassa, mutta hänen nimeään ei ole mainittu. 10 

kertaa tulkki on kuvassa ja nimi on mainittu. 11 kertaa tulkin nimi on mainittu tekstissä. 
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6. Päätelmät 

Tässä tutkielmassa on tutkittu tulkin ja tulkkauksen mediavälitteistä mielikuvaa eli julkista kuvaa 

Aamulehden lehtitekstien pohjalta. Aineistoon kuuluvat Aamulehdessä julkaistut lehtitekstit, joissa 

mainitaan tulkki tai tulkkaus vuosilta 1994, 1995, 2006 ja 2007. Valitsin vuoden 2006 siksi, koska 

Suomella oli sinä vuonna EU:n puheenjohtajuuskausi ja vuoden 2007 siksi, että tuloksissa näkyisi 

myös vaikuttaako puheenjohtajuuskauden loppuminen lehtikirjoitteluun tulkkauksesta. Vuodet 

1994 ja 1995 ovat mukana, koska halusin nähdä, vaikuttiko Euroopan unioniin liittyminen lehtikir-

joitteluun. Aineistossa on yhteensä 468 tekstiä, jotka on luokiteltu ja analysoitu sisällönanalyysin 

keinoin. Menetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, joka sopii tutkimukseen siksi, että tie-

toa tulkin julkisesta kuvasta ei juuri ole, joten esimerkiksi vertailu aiempiin tuloksiin ei ole mahdol-

lista. Myöskään valmiita luokitusperusteita ja luokkia, joita aineistosta voisi etsiä, ei ole. 

Tulkeista ja tulkkauksesta kirjoitettiin oletettua vähemmän negatiivisia asioita kuin. Vain 6,4 

prosenttia lehtiteksteistä loi negatiivista julkista kuvaa. Sen sijaan asiayhteyksiä, joissa 

tulkkauksesta mainitaan, oli oletettua enemmän ja esimerkiksi kategoriat Tulkki vaarassa ja Urheilu 

yllättivät. 

Euroopan unioniin liittyminen lisäsi EU-aiheisia tulkkausmainintoja lehtikirjoittelussa vuoden 1994 

jälkimmäisellä puoliskolla sekä vuonna 1995. Myös puolen vuoden puheenjohtajuuskausi vuonna 

2006 lisäsi kirjoittelua, mainintoja on 24. Vuonna 2007 EU-aiheisia mainintoja on vain neljä. Mitä 

useammin EU-tulkkauksesta kirjoitettiin, sitä enemmän esiintyi myös kritiikkiä. Samaan aikaan 

lisääntyi kuitenkin sellaisten tulkkauksesta kertovien tekstien määrä, joissa tulkkia haastateltiin. 

Ammattikunnan edustaja pääsi vaikuttamaan julkiseen kuvaan, joka onkin erittäin positiivinen tulk-

kauksesta kertovissa artikkeleissa. Sama tai lähes sama artikkeli julkaistiin useampaan kertaan, eli 

sen mahdollisuudet tulla luetuksi ovat suuremmat. 

EU-tulkkauksesta kertovissa lehtiteksteissä tulkki osaa välittää kielen pienetkin vivahteet eikä tee 

vääriä sananvalintoja, joten tulkkia kannattaa käyttää. Tulkin työ on vaativaa, simultaanitulkkaus 

vaikea oppia eikä kuka tahansa kelpaa tulkiksi. Tulkki on taitava, valmistautuu tehtäväänsä ja ke-

hittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Tulkin työ vaatii keskittymistä. Tulkit ovat ahkeria ja korkeasti 

koulutettuja. Positiivinen mielikuva suojaa EU-tulkkien ja EU-tulkkauksen mainetta, joten se kestää 

pientä kritiikkiäkin. Hyvän maineen ansioista ihmiset tulkitsevat hyvät uutiset erinomaisiksi, neut-

raalit hyviksi ja huonot satunnaisiksi vastoinkäymisiksi (Vuokko 1993,62). Snell-Hornby (2006, 

173) on todennut, että konferenssitulkeilla on parempi asema. Tämän tutkimuksen aineistossa EU-

tulkit ovat lehtikirjoituksissa päässeet vaikuttamaan julkisuuskuvaansa positiivisesti.  
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Muissa kuin tulkkausta käsittelevissä maininnoissa EU-tulkkauksen negatiivisia puolia ovat tulkka-

uksen kustannukset ja tulkkauksen kömpelyys. Pidän negatiivisena myös sitä, että tulkkausta tarvit-

sevaa parlamentaarikkoa pidetään epäpätevänä. Se ei tee tulkkauksesta houkuttelevaa. Positiivista 

on, että tulkki mahdollistaa puhujan oikeuden käyttää äidinkieltään. Positiivisena näen myös sen, 

että pelätään, että tulkkauksen määrää vähennetään, sillä se kertoo tulkkauksen tarpeellisuudesta. 

Kategoriaan Tulkin rooli on kerätty kaikki maininnat, joissa tulkin roolissa on jotakin erikoista. 

Siksi julkisuuskuva on negatiivinen. Tulkki on epäpätevä ja kielitaito riittämätön. Tulkki auttaa, 

selittää, opastaa ja vastaa toimittajien kysymyksiin, mitä ei voi tulkita negatiiviseksi, mutta se 

vääristää ainakin ammattisäännöstöjen mukaista tulkkikuvaa. Roolista poikkeaminen vähenee 

vuoden 1994 18,8 prosentista vuoteen 2007 mennessä 9,6 prosenttiin. Olisi ollut mielenkiintoista 

nähdä kehitys myös vuosien 1995 ja 2006 välillä, mutta valitettavasti se ei ollut tämän tutkielman 

puitteissa mahdollista. Olisi mielenkiintoista tutkia, onko tulkkien toiminta muuttunut 

ammattisäännöstöjä vastaavammaksi tai esimerkiksi yleisön ja toimittajien tietämys tulkkauksesta 

lisääntynyt. 

Maahanmuuttajiin liittyvissä lehtiteksteissä tulkkauksen saatavuutta ja laatua kritisoidaan. Laatua 

kritisoidaan kuitenkin vähemmän kuin esimerkiksi EU-tulkkien kohdalla. Maahanmuuttaja toimii 

itsekin tulkkina, ellei parempaa työtä ole. EU-tulkin ja viittomakielen tulkin työtä on kuvailtu 

joissain teksteissä yksityiskohtaisesti (esimerkiksi työtehtäviä, koulutusta, erilaisia toimeksiantoja), 

mutta asioimistulkin tai oikeustulkin työtä ei. 

Oikeustulkkaukseen liittyviä mainintoja on 3,6 % aineistosta. Niistä neljäsosassa mainitaan tulkka-

uksen puuttumisesta ja puolessa tulkkauksen puutteellisesta laadusta, jolloin kysymyksessä on har-

vinainen kieli. Neljäsosa maininnoista on neutraaleja. Aineiston perusteella oikeustulkeilla ja 

asioimistulkeilla ei ole suojanaan hyvää mainetta, joka saisi tulkitsemaan hyvät uutiset 

erinomaisiksi, neutraalit hyviksi ja huonot satunnaisiksi vastoinkäymisiksi.   

Urheiluaiheisia lehtitekstejä on aineistossa lähes yhtä monta (8,3 %) kuin maahanmuuttajiin liittyviä 

(8,5 %). Urheiluaiheisten tekstien suuri määrä yllätti. Tulkkia tarvitaan arvokilpailuissa, kansainvä-

lisissä urheilutapahtumissa, suomalaisten urheilijoiden mukana ulkomailla ja suomalaisissa joukku-

eissa, joissa on ulkomaalaisia pelaajia. Tulkkina on usein valmentaja tai toinen urheilija. 

Kuulovammaisten tai puhevammaisten tulkkien julkinen kuva on parempi kuin muiden tulkkien. 

Työn laatua ei kritisoida kertaakaan aineiston lehtiteksteissä. Tulkin julkisuuskuva on positiivinen. 

Kuva tulkin työstä on realistinen. Kuntien näkökulmasta tulkkaus on kallista. Tulkkeja pitäisi olla 

enemmän, jotta kustannukset laskevat. Asiakkaiden mielestä tulkkaustunteja pitäisi saada enemmän. 

Erikoisalan asiantuntijoita ja tulkkeja, joilla on työkielenä englanti, tarvittaisiin asiakkaiden mie-
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lestä lisää. Viittomakielen tulkki on koulutettu ja tekee monipuolista työtä. Puhevammaisen tulkki 

on taitava ja kekseliäs ja tukee asiakkaan itsenäisyyttä. Tulkkauspalveluja kehitetään jatkuvasti ja 

uutta tekniikkaa käytetään avuksi. Vammaisiin liittyvä lehtikirjoittelu on lisääntynyt hieman. Teat-

terin ja konserttien tulkkauksesta vammaisille mainitaan ainoastaan vuonna 2007. Vain yksi vam-

maisiin liittyvä lehtiteksti on kategoriassa tulkin rooli ja siinäkin sävy on positiivinen (esimerkki 

94). Viittomakielen tulkkien ja tulkkauksen positiivinen julkisuuskuva liittyy siihen, että aineiston 

perusteella viittomakielen tulkit käyttäytyvät ammattisäännöstössä määritellyn roolinsa mukaisesti 

ja myös heidän asiakkaansa ymmärtävät tulkin roolin. 

Esimerkki 94. Hervantalainen Kati Alanen, 34, taivuttaa jalkansa lootusasentoon ja painaa 

ylioppilaslakin päähänsä. Viittomakielen tulkki Miiariina Kolkkinen unohtaa hetkeksi 

roolinsa.  

- Se sopii sulle ihan täydellisesti, Kolkkinen huokaa häkeltyneenä pieneen mustaan 

mikrofoniin. 

 

Yllättäviä kategorioita ovat kategoriat Tulkki vaarassa ja Lahjusepäily. Tulkki voi joutua asiakkaan 

mukana vaaralliseen tilanteeseen, väkivallan kohteeksi, siepatuksi tai jopa saada surmansa. Sodassa 

tulkkina toimiminen on vaarallista. Kategorian Lahjusepäily kaikki kirjoitukset liittyivät samaan 

tapaukseen, jossa Afganistanissa päätulkkina toiminut henkilö tuomittiin vankeuteen lahjusten ot-

tamisesta. 

Tulkkauksen kustannuksiin liittyviä lehtikirjoituksia on vuonna 1995 ja 2006 selvästi enemmän 

kuin muina vuosina. Eniten kirjoitetaan EU-tulkkauksen kustannuksista ja kuulo- tai puhevammai-

sen tulkkauksen kustannuksista. Kustannuksista kerrotaan myös maahanmuuttajien ja oikeustulkka-

uksen yhteydessä. Yhdistävä piirre on se, että tulkkauksen kustannuksista mainitaan vain siinä tapa-

uksessa, että tulkkaus maksetaan verorahoilla. Muussa yhteydessä tulkkauksen kustannuksista ei 

aineistossa mainita. 

9,4 prosenttia maininnoista liittyy kielitaitoon. Kielitaitoon liittyvissä maininnoissa on kaksi puolta. 

Toisaalta ajatellaan, että tulkkia tarvitaan, ellei kielitaitoa ole ja tulkki auttaa kieliongelmissa. Toi-

saalta kuitenkin ajatellaan, että kielitaidon pitäisi olla niin hyvä, ettei tulkkia tarvita. Samoin toi-

saalta mainitaan, että kielitaitoinen osaa myös tulkata, ja toisaalta, että pelkän kielitaidon avulla ei 

osaa tulkata, vaan myös tulkkaustekniikka on hallittava. Tulkin kielitaidosta mainitaan kuusi kertaa 

siksi, että kielitaito ei ole ollut riittävän hyvä. 

Tutkimusajanjakson aikana lehtitekstin aiheena on tulkkaus keskimäärin 5,5 kertaa vuodessa. 

Tulkeista ja tulkkauksesta mainitaan eri asiayhteyksissä keskimäärin 117 kertaa vuodessa eli noin 

joka kolmas päivä. Tulkin julkinen kuva on hyvin monipuolinen. Siihen vaikuttaa myös sellaisten 

tulkkien toiminta, joita ei ole koulutettu ja jotka eivät tulkkaa ammatikseen. 
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Ihmiset luottavat tuttuihin tuotteisiin ja suhtautuvat tuntemattomiin tuotteisiin tai yritykseen kieltei-

sesti (Karvonen 1999, 18). Siksi olisi tärkeää päästä kertomaan esimerkiksi asioimistulkkauksesta ja 

oikeustulkkauksesta samaan tapaan kuin EU-tulkkauksesta ja viittomakielen tulkkauksesta on ker-

rottu. Ihmiset etsivät vahvistusta jo olemassa oleville käsityksilleen. Hyvä maine suojaa huonoina 

aikoina, sillä sen ansioista ihmiset tulkitsevat hyvät uutiset erinomaisiksi, neutraalit hyviksi ja huo-

not satunnaisiksi vastoinkäymisiksi. Huono mielikuva toimii päinvastoin. (Vuokko 1993,62.) Koko 

julkisuus rakentuu negatiiviselle pohjalle, jos julkisuuteen joutuu vasta sitten, kun jotain ikävää ta-

pahtuu (Karvonen 1999, 124). Koska asioimistulkkauksesta ja oikeustulkkauksesta ei ole tässä ai-

neistossa yhtään sellaista artikkelia, jonka aihe on tulkkaus, ei niillä ole hyvän maineen suodattavaa 

vaikutusta eikä myöskään tuttuuden tuomaa luottamusta. Sen perusteella oikeustulkkausta kohtaan 

suunnattu kritiikki vaikuttaa voimakkaammin kuin esimerkiksi EU-tulkkausta kohtaan suunnattu 

kritiikki, sillä vaikka EU-tulkkausta on kritisoitu, samaan aikaan on julkaistu useita lehtitekstejä, 

joissa EU-tulkkauksesta kerrotaan realistisesti ja positiivisesti.   

Viittomakielen tulkeilla on tämän tutkielman mukaan erittäin hyvä maine. Sekä Karvonen (1999, 

21) että Bernstein (1986, 261 ja 264) painottavat sitä, että hyvä maine ja positiivinen julkisuuskuva 

edellyttävät kahta asiaa: Toiminnan täytyy olla kunnossa ja siitä täytyy tiedottaa. Pelkästään se, että 

tulkit tekevät hyvää työtä ei riitä, vaan siitä täytyy myös kertoa ihmisille. Toisaalta sanojen pitää 

perustua tekoihin eli tulkkauksen pitää olla laadukasta. Esimerkiksi asioimistulkkien ja 

oikeustulkkien olisi syytä miettiä, onko toiminta kunnossa ja jos on, pyrkiä aktiivisemmin 

kertomaan siitä julkisuudessa. Tulkkien on hyvä tiedostaa, mitä tulkeista ja tulkkauksesta lehdissä 

kirjoitetaan, sillä tulkkien mielikuva itsestään saattaa poiketa julkisesta kuvasta. 

Tässä työssä olen tarkastellut tulkin ja tulkkauksen mediavälitteistä julkista kuvaa Aamulehden 

artikkeleiden perusteella vuosina 1994, 1995, 2006 ja 2007. Mahdollinen jatkotutkimuksen aihe 

olisi tarkastella julkista kuvaa eri vuosina tai esimerkiksi Helsingin Sanomien kirjoitusten perus-

teella. Olisi myös mielenkiintoista selvittää esimerkiksi haastattelututkimuksella, minkälainen mie-

likuva toisaalta maallikoilla ja toisaalta tulkeilla tulkeista ja tulkkauksesta on. 
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Liite 2. Taulukko aineiston vuoden 1995 lehtiteksteistä ja kategorioista 
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27.4.1995 
      

1 
                

23.4.1995 
      

1 
                

20.4.1995 
   

1 
                   

14.4.1995 
   

1 
                   

13.4.1995 
 

1 
                     

13.4.1995_2 
 

1 
                     

12.4.1995 
    

1 
     

1 
            

9.4.1995 
        

1 
              

8.4.1995 
   

1 
                   5.4.1995 

   
1 

                   
3.4.1995 

  
1 

                    30.3.1995 
                      

1 

Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 
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Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

26.3.1995 
        

1 
              

23.3.1995 
        

1 
              

23.3.1995_2 
        

1 
              

23.3.1995_3 
 

1 
       

1 
          

1 
  

15.3.1995 
      

1 
                

9.3.1995 
  

1 
            

1 
       

8.3.1995 
  

1 
                   

1 

7.3.1995 
              

1 
        

4.3.1995 
   

1 
                   

26.2.1995 
      

1 1 
              

1 

24.2.1995 
        

1 
              

19.2.1995 
      

1 1 
               

18.2.1995 
 

1 
    

1 
                

7.2.1995 
   

1 
                   

27.1.1995 
   

1 
                   

26.1.1995 
         

1 
             

23.1.1995 
        

1 
  

1 
 

1 
         

22.1.1995 
        

1 
     

1 
      

1 
 

21.1.1995 
        

1 
  

1 
 

1 
         

21.1.1995_2 
        

1 
       

1 
      

21.1.1995_4 
      

1 
 

1 
              

19.1.1995 
        

1 
  

1 
 

1 
         

19.1.1995_2 
        

1 
  

1 
           

19.1.1995_3 
      

1 
           

1 
    

18.1.1995 
        

1 
  

1 
           

9.1.1995 
        

1 
              

8.1.1995 
        

1 
             

1 

6.1.1995 
        

1 
              

4.1.1995 
   

1 
                   

3.1.1995 
 

1 
                     

Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Yhteensä 0 14 6 14 1 4 20 10 30 12 7 5 3 7 7 4 8 5 7 2 1 4 15 
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Liite 3. Taulukko aineiston vuoden 2006 lehtiteksteistä ja kategorioista 

Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

30.12.2006 
        

1 
               

28.12.2006 
      

1 
                 

23.12.2006 
              

1 
       

1 
 

23.12.2006_2 
  

1 
                    

22.12.2006 
      

1 1 
                

22.12.2006_2 
       

1 
   

1 
           

20.12.2006 
                  

1 
     

15.12.2006 
   

1 
                    

15.12.2006_2 1 
       

1 
              

6.12.2006 1 
                  

1 
    

6.12.2006_2 1 1 
                

1 
   

1 
 

4.12.2006 
   

1 
                    

24.11.2006 
            

1 
           

23.11.2006 
                       

1 

20.11.2006 
            

1 
 

1 
       

1 
 

20.11.2006_2 
                     

1 1 

17.11.2006 
            

1 
         

1 1 

13.11.2006 
 

1 
       

1 
              

10.11.2006 1 
                      

1 

9.11.2006 
         

1 
              

4.11.2006 
        

1 
       

1 
       

4.11.2006_2 
 

1 
                    

1 
 31.10.2006 

           
1 

            
30.10.2006 

 
1 

       
1 

              
28.10.2006 

        
1 

  
1 

            
26.10.2006 

                      
1 

 
26.10.2006_2 

                    
1 

  
22.10.2006 

          
1 

             
20.10.2006 

        
1 

               
20.10.2006_2 

        
1 

              
20.10.2006_3 

      
1 

    
1 

           
19.10.2006 

   
1 

                    
17.10.2006 

   
1 

                    
14.10.2006 

      
1 

                 
5.10.2006 

        
1 

               
2.10.2006 

        
1 

     
1 

         
1.10.2006 

    
1 

                   
29.9.2006 

   
1 

                    
21.9.2006 

        
1 

   
1 

 
1 1 

        
18.9.2006 

 
1 

      
1 

               
17.9.2006 

   
1 

                    
16.9.2006 

          
1 1 

    
1 

       
16.9.2006_2 

     
1 

    
1 1 

    
1 

       
15.9.2006 

   
1 

                    
Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X  
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Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X  

14.9.2006 1 1 
    

1 
  

1 
              

9.9.2006 
      

1 1 
                

7.9.2006 1 
                      

1 

4.9.2006 
        

1 
       

1 
       

28.8.2006 
  

1 
                     

28.8.2006_2 
              

1 
         

27.8.2006 
         

1 
              

25.8.2006 
          

1 
             

23.8.2006 
            

1 
           

21.8.2006 
   

1 
                    

19.8.2006 
        

1 
     

1 
         

19.8.2006_2 
              

1 
         

13.8.2006 
         

1 
              

9.8.2006 
                     

1 
  

8.8.2006 
      

1 
                 

30.7.2006 
            

1 
           

30.7.2006_3 
                   

1 
    28.7.2006 

         
1 

              
27.7.2006 

 
1 

    
1 

                 
26.7.2006 

      
1 

                 
25.7.2006 

    
1 

                   
24.7.2006 

      
1 

                 
22.7.2006 

      
1 

                 
22.7.2006_2 

      
1 

                 
20.7.2006 

        
1 

               
15.7.2006 1 

     
1 

     
1 

           
14.7.2006 

        
1 

     
1 

         
13.7.2006 

        
1 

               
12.7.2006 

        
1 

     
1 

  
1 

      
11.7.2006 

        
1 

               
10.7.2006 

        
1 

             
1 

 
6.7.2006 

      
1 

                 
29.6.2006 

      
1 

                 
28.6.2006 

 
1 

          
1 

           
21.6.2006 

         
1 

              
18.6.2006 

         
1 

              
17.6.2006 

      
1 

               
1 

 
16.6.2006 

               
1 

        
6.6.2006 

                     
1 

  
4.6.2006 

         
1 

              
3.6.2006 

      
1 

                 28.5.2006 
       

1 
    

1 
           27.5.2006 

          
1 1 

            27.5.2006_2 
        

1 
               

26.5.2006 
          

1 1 
            

26.5.2006_2 
            

1 
           

Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X  
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Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X  

22.5.2006 
             

1 
          

19.5.2006 
        

1 
               

13.5.2006 
        

1 
               

8.5.2006 
       

1 
                

30.4.2006 
     

1 
                  

30.4.2006_2 
            

1 
           

29.4.2006 
        

1 
       

1 
       

27.4.2006 
       

1 
                

26.4.2006 
                  

1 
     

8.4.2006 
        

1 
               

8.4.2006_2 
       

1 
    

1 
 

1 
         

8.4.2006_3 
  

1 
                     

8.4.2006_4 
         

1 
              

7.4.2006 
   

1 
                    

31.3.2006 
   

1 
                    

22.3.2006 
 

1 
       

1 
              

21.3.2006 1 
     

1 1 
                

20.3.2006 
        

1 
               

18.3.2006 
 

1 
                      

14.3.2006 
         

1 
              

13.3.2006 
          

1 1 
            

11.3.2006 
  

1 
 

1 
                   

10.3.2006 1 1 
                      

26.2.2006 
     

1 
    

1 1 
            

26.2.2006_2 
          

1 
    

1 
        

20.2.2006 
 

1 
                      

17.2.2006 1 
                    

1 
  

14.2.2006 
  

1 
                     

12.2.2006 
      

1 1 
                

12.2.2006 
         

1 
              

11.2.2006 
   

1 
                    

9.2.2006 
               

1 
        

6.2.2006 
      

1 1 
                

2.2.2006 
               

1 
        

26.1.2006 
               

1 
        

23.1.2006 
   

1 
                    

19.1.2006 
          

1 1 
            

19.1.2006_2 
               

1 
        

16.1.2006 
         

1 
              

13.1.2006 
 

1 
      

1 
               8.1.2006 

          
1 

             7.1.2006 
         

1 
              

7.1.2006_2 
   

1 
                    

6.1.2006 
     

1 
    

1 
             

Päivä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

Yhteensä 9 14 4 14 3 4 19 10 24 18 12 9 14 1 10 7 5 1 3 2 0 4 9 5 
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Liite 4. Taulukko aineiston vuoden 2007 lehtiteksteistä ja kategorioista 
Päivä A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

27.12.2007 1 
                        22.12.2007 

                      
1 

  19.12.2007 
    

1 
                    18.12.2007 

  
1 

          
1 

           9.12.2007 1 
                        2.12.2007 

       
1 

   
1 

             2.12.2007_2 
    

1 
                    15.11.2007 

 
1 

                       14.11.2007 
                

1 
        10.11.2007 

        
1 

                7.11.2007 
          

1 
              31.10.2007 

           
1 

             29.10.2007 1 
                        15.10.2007 1 
                        12.10.2007 

          
1 

              9.10.2007 
         

1 
               4.10.2007 

  
1 

                      2.10.2007 
  

1 
       

1 
              1.10.2007 

  
1 

          
1 

         
1 

 30.9.2007 
       

1 
                 30.9.2007_2 

       
1 

                 20.9.2007 
      

1 
                  16.9.2007 

           
1 

             15.9.2007 
       

1 
        

1 
        9.9.2007 

          
1 

              9.9.2007_2 
       

1 
                 4.9.2007 

        
1 

 
1 

     
1 

        4.9.2007_2 
        

1 
 

1 
     

1 
        3.9.2007 1 

                        3.9.2007_2 
    

1 
                    27.8.2007 2 

                        26.8.2007 
  

1 
              

1 
       21.8.2007 

   
1 

 
1 

          
1 

        20.8.2007 2 
                        14.8.2007 

                   
1 

     13.8.2007 
          

1 
              13.8.2007_2 

                    
1 

    10.8.2007 
 

1 
                      

1 

7.8.2007 
   

1 
       

1 
             4.8.2007 

          
1 

              3.8.2007 
             

1 
           2.8.2007 

          
1 

              2.8.2007_2 
           

1 
             31.7.2007 

                    
1 

    30.7.2007 1 
                        27.7.2007 

   
1 

       
1 

             26.7.2007 
   

1 
       

1 
    

1 
        25.7.2007 

        
1 

       
1 

        25.7.2007_2 
          

1 
              22.7.2007 

      
1 

                  20.7.2007 
          

1 
              20.7.2007_2 

   
1 

       
1 

             16.7.2007 1 
                        13.7.2007 

                
1 

        11.7.2007 
       

1 
                 6.7.2007 

      
1 

                  Päivä A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
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Päivä A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

5.7.2007 
                    

1 
    3.7.2007 

      
1 

                  30.7.2007 1 
                        2.7.2007 1 
                        1.7.2007 

         
1 

             
1 

 30.6.2007 
                        

1 

28.6.2007 
                        

1 

28.6.2007_2 
      

1 
                  27.6.2007 

           
1 1 

    
1 

       25.6.2007 
   

1 
                     22.6.2007 

  
1 

                      12.6.2007 
  

1 
                      10.6.2007 

       
1 

                 9.6.2007 
                        

1 

8.6.2007 
        

1 
       

1 
        4.6.2007 1 

                        1.6.2007 
                        

1 

29.5.2007_2 
 

1 
                      

1 

26.5.2007 
     

1 
                   25.5.2007 

   
1 

                     24.5.2007 
                    

1 
    21.5.2007 1 

                        18.5.2007 
 

1 
           

1 
           14.5.2007 

                    
1 

    14.5.2007_2 
    

1 
                    9.5.2007 

   
1 

                  
1 

  1.5.2007 
        

1 
    

1 
         

1 
 1.5.2007_2 

        
1 

                23.4.2007 
        

1 
                12.4.2007 

       
1 

           
1 

   
1 

 11.4.2007 
    

1 
                    5.4.2007 

             
1 

           3.4.2007 
  

1 
                      2.4.2007 

   
1 

       
1 

             1.4.2007 
       

1 
     

1 
           31.3.2007 

 
1 

            
1 

     
1 

    31.3.2007_2 
                

1 
        23.3.2007 

   
1 

 
1 

          
1 

        23.3.2007_2 
   

1 
                     21.3.2007 

               
1 

   
1 

     10.3.2007 
          

1 
              9.3.2007 

    
1 

                    9.3.2007_2 
   

1 
                  

1 
  9.3.2007_3 

   
1 

            
1 

        8.3.2007 
   

1 
                     19.2.2007 

       
1 1 

                18.2.2007 
             

1 
           16.2.2007 

   
1 

                     15.2.2007 
                   

1 
     2.2.2007 

                    
1 

    26.1.2007 
  

1 
      

1 
               26.1.2007 

   
1 

                     19.1.2007 
       

1 
                 15.1.2007 

          
1 

              14.1.2007 
         

1 
               5.1.2007 

           
1 

         
1 

   Päivä A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

Yhteensä 15 5 9 16 6 3 5 11 9 4 13 11 1 8 1 1 12 2 0 4 7 1 3 4 6 
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1. Einleitung 

Das Thema vom Bild des Dolmetschers im öffentlichen Diskurs der Tagespresse hat vor Jahren 

mein Interesse geweckt, weil mir verschiedene negative Berichterstattungen über das Dolmetschen 

aufgefallen sind, in denen z.B. die Qualität des Dolmetschens in Frage gestellt wurde. Den Mitglie-

dern des Europäischen Parlaments wurde vorgeworfen, sie seien nicht kompetent, weil sie einen 

Dolmetscher brauchten. Ein Politiker hat in den Medien mehrmals erzählt, dass er viele Sprachen 

spricht und dabei betont, dass er ohne Dolmetscher auskommt. Wie ist das öffentliche Bild der 

Dolmetscher und Dolmetschen? Ist es so wie ich vermute, dass erst dann über Dolmetscher ge-

schrieben wird, wenn es etwas Negatives zu sagen gibt? Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, 

wie, was und in welchem Zusammenhang die Tageszeitung Aamulehti über Dolmetscher und Dol-

metschen berichtet. 

2. Translationssoziologie und die Stellung des Übersetzers und Dolmetschers 

Die Translationssoziologie konzentriert ihre Forschung auf Übersetzer und Dolmetscher, ihre Insti-

tutionen und ihr Verhalten (Chesterman 2006, 11). Nach Chesterman kann man Translationssozio-

logie in drei Bereiche teilen: Soziologie der Übersetzungen (als Produkte), Soziologie der Überset-

zer (als Akteure) und Soziologie des Übersetzens (als Prozesse) (2006, 12). Die Soziologie der 

Übersetzungen beschäftigt sich zum Beispiel mit Verlagsbetrieb, Vermarktung, Übersetzungsmarkt 

und urheberrechtliche Fragen. Die Soziologie des Übersetzens konzentriert sich auf das Übersetzen 

als Prozess, z.B. Arbeitsabläufe, Qualitätsmanagement, internationale Normen, internationale Praxis 

und Übersetzungspolitik. In der Soziologie der Dolmetscher und Übersetzer sind die Dolmetscher 



2 
 

und Übersetzer im Vordergrund. Interessante Fragen sind z.B. die Rolle und Status des Dolmet-

schers und Übersetzers, ihre Netzwerke sowie berufliche Fragen, z.B. Preise. (Chesterman 2007a.) 

Zum Übersetzungsereignis gehören auch „Statements“ zum Ereignis, z.B. Buchkritiken, Vor- und 

Nachworte sowie andere (auch translationswissenschaftliche) Texte. Sie erzählen etwas über die 

Vorstellung, die die Beteiligten einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort vom Übersetzen 

haben. Die Übersetzer haben teilweise Einfluss auf die Entstehung der Meinungen, aber die Mei-

nungen wiederum setzen Erwartungen, die das Denken und Arbeiten der Übersetzer beeinflussen. 

(Chesterman 2006, 14.) Dies gilt auch für Dolmetscher: Die Erwähnungen von Dolmetschen und 

Dolmetschern in den Zeitungstexten berichten etwas über die Vorstellung, die die Menschen vom 

Dolmetscher haben, und diese Vorstellungen wiederum beeinflussen das Denken und Handeln der 

Betroffenen. Nach Snell-Hornby sind Rolle und Status des Übersetzers mit Ethik und Verantwor-

tungsbewusstsein verbunden. Nur derjenige, der als gleichwertiger Experte anerkannt wird und 

Verantwortung auferlegt bekommt, kann selbige auch übernehmen. (Snell-Hornby 2006, 172.) Die 

Forschung vom Status des Übersetzers ist bisher eher vernachlässigt worden (Chesterman 2006, 9).  

 

3. Ruf und öffentliches Bild 

Der gute Ruf eines Einzelnen, eines Unternehmens oder einer Arbeitsgemeinschaft schafft ein güns-

tiges Handlungsumfeld. Die Entscheidungen eines Menschen werden von diesem Ruf und von den 

Faktoren, die Einfluss auf die Vorstellungen haben, gesteuert. (Karvonen 1999, 18.) Ein guter Ruf  

der Berufsgruppe und gute Erfahrungen mit Dolmetschern können Gesprächsteilnehmer ermutigen, 

ihre Muttersprache zu sprechen und auf Dolmetscher zurückzugreifen. Wenn jemand aber schlechte 

Erfahrungen mit Dolmetschen gemacht hat, kann es sein, dass er Dolmetscher vermeiden möchte 

und eine gemeinsame (fremde) Verkehrssprache bevorzugt.    

Verbraucher haben vertrauen zu Produkten, die sie kennen. Deswegen ist die Ausgangsposition 

eines unbekannten Produktes oder Unternehmens nicht neutral, sondern negativ. (Karvonen 1999, 

18.) Wenn der Kunde nicht viel vom Dolmetschen weiß, ist seine Einstellung eher negativ und er ist 

misstrauisch. Es wäre also von Vorteil, die Menschen ein bisschen über das Dolmetschen zu infor-

mieren – darüber aufzuklären, was Dolmetschen ist und wie es gemacht wird. 

Ein guter Ruf wiederum schützt in schlechten Zeiten wie ein Filter. Wenn etwas einen guten Ruf 

besitzt, werden gute Nachrichten über selbiges als hervorragend interpretiert, neutrale Nachrichten 

als gute und schlechte als zufällige Unannehmlichkeiten. Ein schlechter Ruf funktioniert genau um-

gekehrt. (Vuokko 1993, 62.) Der Ruf baut auf einer negativen Basis auf, wenn man erst in die Öf-

fentlichkeit gerät, nachdem etwas Unangenehmes geschehen ist. (Karvonen 1999, 124). 
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Nach Karvonen (1997, 11–12) kann ein Image einerseits wie ein Gesicht sein, das maskiert werden 

kann, oder wie ein Schild, der verbeult werden kann. Andererseits ist Image wie eine Theatervor-

stellung, die nicht unbedingt den Tatsachen entspricht (Karvonen 1997, 12). Nimmo und Savage 

dagegen sind der Ansicht, dass Image das Resultat von Wahrnehmung und Interpretation ist, also 

eine Vorstellung des Empfängers. Die gesellschaftliche Situation und Stimmung beeinflussen die 

Interpretation des Empfängers. (Nimmo und Savage 1976, 8–9.) Die Vorstellung, die jemand hat, 

ist seiner Meinung nach wahr, unabhängig davon, ob sie tatsächlich stimmt. Der Begriff der Vor-

stellung ist die Summe von Erfahrungen, Wissen, Einstellungen, Gefühlen und Überzeugungen. 

Einstellungen, Gefühle und Überzeugungen sind Vorstellungen. Erfahrungen basieren auf Tatsa-

chen, die wiederum durch die Brille von Meinungen interpretiert werden. Das Wissen kann wahr 

sein oder nicht. Es geht also nicht darum, wie etwas ist, sondern wie es erscheint.  (Rope und Me-

ther 1987, 19.) Normalerweise möchte man, dass die eigenen Vorstellungen bestätigt werden. Des-

wegen ist es leicht, positive Vorstellungen noch positiver zu machen. (Rope und Mether 1987, 21.)  

Journalisten betrachten Image als ein poliertes und gar unwahres Bild von der Wirklichkeit. Nach 

journalistischer Ansicht wäre es also möglich, etwas in günstigem und nicht der Wahrheit entspre-

chendem Verhalt darzustellen. Karvonen rät davon aber ab, denn die Medien interessieren sich für 

Enthüllungen. Wenn man z.B. als Unternehmen oder Berufsgruppe positive Publizität wünscht, 

sollten zuerst die tatsächlichen Umstände in Ordnung sein und dann sollte man dies auch effektiv  

mitteilen (Karvonen 1999, 21-23). Auch Bernstein betont, dass man ehrlich sein sollte. Das Publi-

kum lernt schnell, und deshalb sollten die Worte auf Tatsachen beruhen. (Bernstein 1986, 261; 

264.) Ein Image kann nicht geschaffen werden, aber die Faktoren, aus denen Identität besteht, kön-

nen geändert werden (Bernstein 1986, 79).   

Das dürfen die Dolmetscher nicht vergessen: Einerseits schafft positive Presse allein keinen guten 

Ruf, sondern auch die Qualität des Dolmetschens usw. muss bestimmte Anforderungen erfüllen, 

anderseits reicht die gute Arbeit nicht, wenn niemand davon erfährt. Um ein positives Image zu 

haben, sollten Dolmetscher sowohl gute Arbeit leisten, als auch für positive Darstellung sorgen.  

Bei der Imagebildung steht die Rolle der Medien im Mittelpunkt, weil die der Öffentlichkeit zu-

gängliche Information zum größten Teil von Medien übermittelt wird (Karvonen 1999, 51). Das 

von den Medien übermittelte Bild ist das öffentliche Bild (ibid., 53). Dabei begegnen die Journalis-

ten zuerst einem Phänomen, sie interpretieren den Sachverhalt, bilden ihre Vorstellung und berich-

ten davon. Der Bürger kann seine eigene Vorstellung bilden,  nachdem die Medien ihre Interpretati-

on gemacht haben und beschlossen haben, wie sie darüber berichten möchten. (Ibid., 78.) Die Vor-

stellungen der Medien haben somit starken Einfluss auf das öffentliche Bild von Dolmetschern und 

vom Dolmetschen. Ein finnischer Durchschnittsleser liest eine Zeitung  ca. eine halbe Stunde lang, 
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das heißt,  75–80 Prozent des gesamten Informationsangebots einer Tageszeitung bleibt ungenutzt 

(Uimonen 2009, 12–13) Alle Texte wurden zunächst gründlich gelesen und beurteilt, unabhängig 

davon, zu welcher Rubrik sie gehören.  

Der Dialog mit der Presse ist wichtig, auch wenn er nicht immer dazu führt, dass ein Artikel ge-

schrieben wird.  (Bernstein 1986, 191.) Jede Situation, in der Informationen über eine Organisation 

übermittelt werden, hat Einfluss auf das Image (Uimonen und Ikävalko 1996, 191). Die Öffentlich-

keit ist dabei allerdings unberechenbar, das Gesagte kann so wirken, wie geplant, oder Gegenteili-

ges hervorrufen (ibid., 171). Jeder Zeitungstext, in dem der Dolmetscher oder das Dolmetschen 

erwähnt wird, hat Einfluss auf das öffentliche Bild des Dolmetschers und Dolmetschens.  

Das öffentliche Bild von unterschiedlichen Branchen ist bislang wenig erforscht worden. Karvonen 

schreibt über das Image von Krankenschwestern und -pflegern.  Die Branche kämpft schon seit dem 

19. Jahrhundert mit Imageproblemen. Das Image ist  stark stereotypisiert und feminin definiert. Um 

ein positiveres Image zu erlangen, sollte untersucht werden, ob auch die Realität des Berufs negativ 

ist. Wenn ja, sollte sie geändert werden. Jede Branche hat positive und negative Seiten, aber wenn 

in der Öffentlichkeit immer nur von negativen Sachen berichtet wird, ist die Branche nicht verlo-

ckend für die neue Mitarbeiter, Auszubildende und Studenten. Wenn die Arbeit nicht geschätzt 

wird, neigt man zu einem Berufswechsel. (Karvonen 2008.) 

4. Forschungsmaterial und Methode 

Das Forschungsmaterial besteht aus allen Zeitungstexten, die in der Tageszeitung Aamulehti in den 

Jahren 1994, 1995, 2006 und 2007 veröffentlicht wurden und in denen „tulkkaus“ (Dolmetschen) 

oder „tulkki“ (Dolmetscher) erwähnt wurden. Die Aamulehti ist die zweitgrößte täglich erscheinen-

de Zeitung in Finnland und die größte in der Region Pirkanmaa. Die Auflagenhöhe betrug 1994 und 

1995 ca. 130 000 Stück / Tag (Aamulehti-yhtymän vuosikertomus 1995 1996, 5), und in den Jahren 

2006 und 2007 ca. 140 000 (Suomalaisten mieltymykset näkyvät lehtien levikeissä 2008, 1). 

Ich wählte die Jahre 1994 und 1995, weil ich sehen wollte, ob und wie der EU-Beitritt von 1995 die 

Berichterstattung von Dolmetschern und vom Dolmetschen beeinflusst hat. Das elektronische Ar-

chiv von Aamulehti hat eine Stichwortsuche ermöglicht.  Zeitungstexte mit dem Stichwort Dolmet-

scher und/oder Dolmetschen, gab es 1994 und 1995 insgesamt 497. Als Vergleichsobjekt wählte ich 

die Jahre 2006 und 2007, weil Finnland im ersten Halbjahr 2006 die 6-monatige EU-

Ratspräsidentschaft inne hatte. Ich wollte auch sehen, ob man weniger über das Dolmetschen und 

über die Dolmetscher schreibt, nachdem die Ratspräsidentschaft beendet war. In den Jahren 2006–

2007 gab es insgesamt 571 Zeitungstexte, wo Dolmetscher oder Dolmetschen erwähnt wird. 
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Die Länge der Zeitungstexte wurde nicht berücksichtigt beim Sichten und Sammeln des For-

schungsmaterials. In einigen Texten wird Dolmetscher nur kurz erwähnt, in anderen ist das Thema 

des Textes das Dolmetschen selbst. Ich habe alle Zeitungstexte geprüft und irrelevante Texte aus-

sortiert. Deswegen besteht das Forschungsmaterial aus weniger Texte als es Suchergebnisse gab. 

Zum Beispiel hielt ich die Erwähnungen von „tulkki“ (Dolmetscher) für irrelevant, wenn damit der 

Interpret eines Musikstücks gemeint war (denn diese Bedeutung kann das Wort „tulkki“ im Finni-

schen auch haben). Außerdem ist „Tulkki“ in Finnland auch ein Nachname.   

Am Ende blieben 468 Texte zur Analyse. Im Jahr 1994 gab es 101 Texte und im Jahr darauf 119;  

135 Texte gab es im Jahr 2006 und 113 im Jahr 2007 (siehe  Diagramm 1). 

Diagramm 1. Wörter tulkki (Dolmetscher) und tulkkaus (Dolmetschen) 

 

 

Die Methode war hier eine materialgeleitete Inhaltsanalyse. Umfangreiches und uneinheitliches 

Forschungsmaterial kann mittels einer Inhaltsanalyse strukturiert und vereinheitlicht werden. Auf 

diese Weise erhält man eine klar umrissene Beschreibung von dem Phänomen, das erforscht wird. 

(Tuomi und Sarajärvi 2002, 110.) Da das öffentliche Bild des Dolmetschers und vom Dolmetschen 

bislang kaum erforscht worden ist, erschien eine  materialgeleitete Inhaltsanalyse als geeignet, denn 

es gab kaum frühere Forschungsergebnisse oder brauchbare Kategorien, auf die man hätte zurück-

greifen können. 

Die Analyseeinheit ist je ein Zeitungstext, weil er oft auch als Gesamtheit gelesen wird. In einem 

Text können unterschiedliche Aspekte von Dolmetschern und vom Dolmetschen auftreten, weshalb 

eine Analyseeinheit mehreren Kategorien zugeordnet werden kann. Wenn z.B. das Thema des Tex-

tes „Immigranten“ ist, und die Dolmetscher darin kritisiert werden, erscheint der Text in den Kate-

gorien „Immigranten“ und „Negativ“. 
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Ich habe alle Texte als Textdateien gespeichert, dabei sind kursiv- und fettgedruckte Stellen entfal-

len. Mögliche Fotos sind nicht analysiert worden, die Bildunterschriften aber schon. Beim zweiten 

Lesen habe ich die Texte nach Datum in vier Excel-Dateien angeordnet und einen Link zu den je-

weiligen Texten hinzugefügt. Beim dritten und vierten Lesen sind grobe Kategorien entstanden, 

z.B. Texte, die mit der EU, Immigranten oder Behinderten zu tun haben. Diese Kategorien waren 

leicht zu benennen, aber z.B. die Kategorie „Die Rolle des Dolmetschers“ (Kapitel 5.2) entstand 

erst später. 

5. Die Analyse 

In diesem Kapitel werden alle Kategorien aufgezählt.  Die Unterscheidungsmerkmale der jeweili-

gen Kategorie werden am Anfang der Analyse erläutert. Schon die Kategorisierung gehört zur Ana-

lyse. Das Forschungsmaterial war entscheidend für die Bildung der Kategorien und Unterschei-

dungsmerkmale, die in einem Text vorkommen sollten, um ihn einer bestimmten Kategorie zuzu-

ordnen. (Tuomi und Sarajärvi 2002, 101.) Kategorien können weiter in Unterkategorien eingeteilt 

werden  (Merten 1983, 20). Es gibt keine Regeln, wie zu kategorisieren und analysieren ist. Ver-

schiedene Forscher können das gleiche Phänomen unterschiedlich interpretieren, zugleich können 

alle Interpretationen richtig sein, wenn sie begründet werden. (Kananen 2008, 97.) 

Nach mehrmaligem Lesen wurden für diese Arbeit 22 Kategorien gebildet (siehe Tabelle 1). Kate-

gorien mit Unterkategorien gibt es drei: „EU“, „Behinderte“ und „Rolle des Dolmetschers“. Alle 

Kategorien, die Menge der Texte und der prozentuale Anteil von der Gesamtmenge sind in Tabelle 

1 zusammengefasst.  
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Tabelle 1. Kategorien 

Kategorie 1994 1995 2006 2007 Insgesamt/468 

EU 19 30 24 4 16,5 % 

Rolle des Dolmetschers 19 20 18 11 14,4 % 

Dolmetschen als Beruf 8 12 18 13 10,9 % 

Sprachkenntnisse 14 17 11 2 9,4 % 

Immigranten 3 14 14 9 8,5 % 

Sport 10 10 10 9 8,3 % 

Behinderte 7 7 12 11 7,9 % 

Unterhaltung 9 6 3 16 7,2 % 

Mithilfe des Dolmetschers 7 3 14 8 6,8 % 

Negativ 2 15 9 4 6,4 % 

Name/Foto 4 4 7 12 5,8 % 

Notwendigkeit 6 9 5 3 4,9 % 

Thema Dolmetschen 7 5 9 1 4,7 % 

Die Veranstaltung wird gedolmetscht                 12 1 3 3 4,1 % 

Polizei 4 0 9 5 3,8 % 

Dolmetschzentrum 4 4 4 5 3,6 % 

Gerichtsdolmetschen 3 7 3 4 3,6 % 

Kosten 1 8 5 2 3,4 % 

Dolmetscher in Gefahr 4 2 2 7 3,2 % 

Gegründete Firmen2  0 0 0 15 3,2 % 

Bestechungsverdacht 0 0 5 6 2,4 % 

Sonstige 5 12 12 5 7,3 % 

 

5.1. EU 

Durch Finnlands EU-Beitritt wurde mehr über das Dolmetschen im zweiten Halbjahr 1994 und im 

Jahr 1995 geschrieben, genauso durch die Ratspräsidentschaft 2006. Im Jahr 2007 dagegen wurde 

Dolmetschen im EU-Kontext nur vier Mal erwähnt (siehe Tabelle 1). Je mehr über das Dolmet-

schen im EU-Kontext geschrieben wurde, umso mehr wurde das Dolmetschen auch kritisiert. 

Gleichzeitig wurden aber Artikel veröffentlicht, in denen das Thema das  Dolmetschen war und die 

Dolmetscher sehr positiv dargestellt wurden. Die Kategorie „EU“ ist die größte Kategorie mit 77 

Texten. Um die Menge besser analysieren zu können, habe ich noch Unterkategorien gebildet (siehe 

Diagramm 2). In der Unterkategorie „Sonstige“ finden sich Erwähnungen von EU-Dolmetschern. 

 

 

 

                                                           
2
 Im Wirtschaftsteil wird über gegründete Firmen informiert, unter anderem auch z.B. über Dolmetschagenturen. In 

den Jahren 1994, 1995 und 2006 gab es keine Erwähnungen. Man kann also annehmen, dass die Aamulehti erst 2007 
mit der Berichterstattung zu solchen Firmengründungen angefangen hat.  
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Diagramm 2. Unterkategorien EU 

 

Dolmetschkosten in der EU: Zu dieser Kategorie zählen alle Texte, die mit EU und Dolmetsch-

kosten zu tun haben. Die EU zahlt die Dolmetschkosten und das Dolmetschen kostet viel. Einerseits 

möchte man das Dolmetschen wegen der Kosten reduzieren, anderseits hat man Angst, dass das 

passiert. 

Was nicht gedolmetscht wird: Zu dieser Kategorie zählen alle Texte, in denen erzählt oder ge-

wünscht wird, dass etwas nicht gedolmetscht wird. Deswegen ist das öffentliche Bild eher negativ. 

Gründe dafür sind z.B. dass Dolmetscher nicht immer verfügbar sind oder die Angelegenheiten so 

geheim sind, dass Dolmetscher nicht erwünscht sind. Es gibt auch Texte, wo nicht begründet wird, 

warum etwas nicht gedolmetscht werden sollte. 

Was gedolmetscht wird: Zu dieser Kategorie zählen Texte, in denen erzählt wird, dass etwas ge-

dolmetscht wurde oder wird. Europa-Abgeordnete werden dazu ermutigt, einen Dolmetscher zu 

benutzen. Das öffentliche Bild ist hauptsächlich positiv. Der Dolmetscher kann die kleinsten Nuan-

cen übersetzen, die Aussprache und Wortwahl sind korrekt, deswegen sollten man Finnisch spre-
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chen und Dolmetscher benutzen. Ein wenig negativ auf das öffentliche Bild wirkt, dass in ein paar 

Texten die mangelhaften Sprachkenntnissen des Europaabgeordneten zur Sprache gebracht werden, 

indem geschrieben wird, dass Dolmetscher gebraucht werden. Es sollte nicht  peinlich sein, einen 

Dolmetscher hinzuzuziehen.  

Dolmetschen als anspruchsvolle Arbeit: Zu dieser Kategorie zählen Texte, in denen beschrieben 

wird, wie anspruchsvoll die Arbeit als Dolmetscher ist. Alle Texte sind von 1994 oder 1995. Im 

Jahr 1994 hat man in Finnland wahrgenommen, dass wegen des EU-Beitritts 1995 viele Dolmet-

scher gebraucht werden. Die Texte beschrieben, wie Dolmetscher ausgesucht und ausgebildet wer-

den. Die Dolmetscher werden als kompetente Profis dargestellt. Das öffentliche Bild erscheint vor 

allem positiv. 

Dolmetschen für Immigranten: Fünf Texte in der Kategorie EU stehen in Verbindung mit Immig-

ranten oder Flüchtlingen. Das öffentliche Bild der Dolmetscher erscheint neutral. Das Dolmetschen 

ist ein Teil der Arbeit mit Immigranten. 

Rekrutierung und Ausbildung von Dolmetscher: Zu dieser Kategorie zählen Texte, die das Rek-

rutierung oder die Ausbildung der Dolmetscher behandeln. Acht Texte von insgesamt elf sind von 

1994 oder 1995. Damals wurden EU-Beamte rekrutiert, und EU-Dolmetscher werden mit anderen 

EU-Beamten erwähnt. Das öffentliche Bild ist ziemlich neutral. In ein paar Texten ist das öffentli-

che Bild eher positiv, weil betont wird, dass ausgebildete Dolmetscher wichtig sind, weil sie die 

sprachliche Gleichstellung ermöglichen. 

Kritik an Dolmetschern oder Dolmetschen: Zu dieser Kategorie zählen Texte, in denen entweder 

die Qualität oder die Verfügbarkeit des Dolmetschens kritisiert wird. Es wird erwartet, dass eine 

Verdolmetschung organisiert wird und die Qualität hochwertig ist. Wenn es keine Verdolmetschung 

gibt, wird die EU kritisiert. Wenn die Qualität mangelhaft ist, wird das Dolmetschen kritisiert und 

in einem Beispiel der Dolmetscher. Das öffentliche Bild erscheint eher negativ. 

Das Hauptthema EU-Dolmetschen: Zu dieser Kategorie zählen Texte, in denen das Thema des 

Artikels das EU-Dolmetschen ist, oder ein oder mehrere längere Absätze das Thema EU-

Dolmetschen behandeln oder ein Dolmetscher interviewt wird. In den Artikeln wird die Kompetenz 

der Dolmetscher hervorgehoben, denn nicht alle Dolmetscher eignen sich als EU-Dolmetscher. Das 

wirkt positiv auf das öffentliche Bild der EU-Dolmetscher, aber negativ auf das öffentliche Bild der 

anderen Dolmetscher: Sie sind nicht gut genug, um in der EU zu arbeiten. 

Die Arbeit der Dolmetscher wird beschrieben. Meistens wird in die Muttersprache gedolmetscht. 

Die Dolmetscher sind sehr zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen. Um das Simultandolmetschen 
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zu lernen, muss man viel üben. Die Dolmetscher sind wichtig und unbedingt notwendig in der EU.  

Sie sind fleißig und breiten sich gut vor. Zusätzlich zu den Sprachkenntnissen müssen Dolmetscher 

auch die Technik des Dolmetschens beherrschen. Die Arbeit ist vielfältig und die Arbeitstage lang. 

Das öffentliche Bild erscheint vor allem positiv. 

5.2. Die Rolle des Dolmetschers 

Die Berufsbezeichnung Dolmetscher ist nicht geschützt. Jeder kann sich Dolmetscher nennen. Alle 

Erwähnungen von Dolmetschern oder Dolmetschen haben aber Einfluss auf das öffentliche Bild des 

Dolmetschers, auch wenn der in dem Text gemeinte Dolmetscher kein professioneller Dolmetscher 

ist. Zu dieser Kategorie zählen alle Texte, in denen das Handeln des Dolmetschers von den vom 

Berufsverband vorgeschriebenen Normen abweicht. In dieser Kategorie gibt es insgesamt 68 Texte. 

Das sind 14,5 % der Gesamtmenge 468. In dieser Kategorie sind auch 25 Texte zugeteilt, in denen 

klar wird, dass der Dolmetscher kein ausgebildeter Dolmetscher ist. Das habe ich angenommen 

wegen Äußerungen wie zum Beispiel „tulkkina mukana ollut työkaveri“ (ein Arbeitskollege, der als 

Dolmetscher mit dabei war) (Aamulehti 06.07.2006 , Kotimaa, UUTISSIVUT, Seite 5). Die Anzahl 

der Texte dieser Kategorie war Jahr 2007 deutlich geringer als in den anderen (siehe Diagramm 3). 

Die Dolmetscher dieser Kategorie geben Informationen weiter von der Situation, in der sie als 

Dolmetscher tätig sind oder waren. Aus den Texten wird erkennbar, dass man dem Dolmetscher 

nicht immer vertrauen kann. Die Dolmetscher sind nicht kompetent und beherrschen womöglich 

nicht einmal die zweite Arbeitssprache. Der Wortschatz des Dolmetschers ist nicht umfangreich 

genug. Dolmetschen verlangsamt die Kommunikation und die Informationen ändern sich beim 

Dolmetschen. 

Die Aufgaben des Dolmetschers sind manchmal den Kunden, den Journalisten oder sogar den Dol-

metscher selbst unklar. Die Dolmetscher in dieser Kategorie sind gleichzeitig Helfer, Erklärer, Rei-

seführer und Gesprächspartner. Die Journalisten würden gerne Dolmetscher interviewen. Die Dol-

metscher geben auch Interviews, obwohl sie den Journalisten erklären sollten, dass die Dolmetscher 

eben dolmetschen und der Schweigepflicht unterliegen. Das öffentliche Bild des Dolmetschers ist 

deswegen nicht schlecht, aber unrealistisch oder zu mindestens gegen die Normen des Berufsver-

bandes. Manchmal erscheint der Dolmetscher nicht vor Ort. Wenn darüber in der Zeitung berichtet 

wird, hat das natürlich einen negativen Einfluss auf das öffentliche Bild. Anderseits merkt man 

dadurch, wie wichtig die Dolmetscher sind. 

In mehreren Texten wird geschrieben, dass ein Verwandter dolmetscht. Die Zusammenhänge sind 

häufig Freizeit, z.B. Reisen. In einem Beispiel wird erzählt, dass Kinder in einem französischen 
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Vorort für die Eltern dolmetschen müssen; das erzählt aber mehr über die Situation in Frankreich 

als über das öffentliche Bild der Dolmetscher (Aamulehti 04.07.1994). 

Diagramm 3. Die Rolle des Dolmetschers 

 

5.3. Immigranten 

Immigranten und Flüchtlinge beherrschen meistens nicht die Sprache des Aufenthaltsortes, deswe-

gen sind Dolmetscher nötig. Die Behörden werden kritisiert, falls sie keinen Dolmetscher bestellt 

haben. Das Flüchtlingszentrum in Tampere wird gelobt, weil die Verdolmetschung gut organisiert 

wird. Dolmetscher sind wichtig, weil sie die Kommunikation ermöglichen. Alle Dolmetscher sind 

nicht kompetent. Ein Immigrant ist möglicherweise am Anfang seines Aufenthalts als Dolmetscher 

tätig, bis er einen besseren Job bekommt. Dolmetschen ist also kein Wunschberuf der Immigranten.  

Diagramm 4. Immigranten 

 

5.4. Sport 

Dolmetschern im Zusammenhang mit Sport wurde ca. 10 Mal im Jahr erwähnt, insgesamt 39 Mal. 

Sechs Mal wurde Dolmetschen kritisiert, einmal gelobt. Drei Mal wurde erzählt, dass ein Sportler 

z.B. auf einer Pressekonferenz ohne Dolmetscher klarkommt und in den übrigen Texten wurde er-

wähnt, dass überhaupt etwas gedolmetscht wird oder ein Dolmetscher mitfährt. Dolmetscher wer-

den bei internationalen Sportveranstaltungen, auf Pressekonferenzen nach Olympiaden oder Meis-

terschaften mit finnischen Sportlern im Ausland und bei finnischen Mannschaften mit ausländi-

schen Spielern gebraucht. Ein Trainer oder ein Sportler fungiert oft als Dolmetscher. 
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5.5. Behinderte 

Die Texte dieser Kategorie stehen im Zusammenhang mit Behinderten. Das Dolmetschen ist meis-

tens Gebärdensprachdolmetschen, aber auch Audiodeskription und Dolmetschen für Sprachbehin-

derte. Schriftdolmetschen wird nicht erwähnt. In diese Kategorie fallen insgesamt 37 Texte.  

 

Diagramm 5. Behinderte 

 

Das Recht auf Dolmetschdienstleistungen und ihre Verfügbarkeit wird diskutiert. Die Kunden wün-

schen mehr von der Gemeinde bezahlte Dolmetschstunden, für die Gemeinden ist es aber zu teuer. 

Es wird vorgeschlagen, dass mehr Dolmetscher ausgebildet werden in der Hoffnung, dass dann die 

Preise sinken würden. 

Die Arbeit und die Ausbildung der Dolmetscher werden in den Texten beschrieben. Anders als 

beim „Sprach-Dolmetschen“ können beim Gebärdendolmetschen keine Personen in Erscheinung 

treten, die keine Ausbildung (in dieser Form des Dolmetschens) erhalten haben. Die Aufgaben sind 

abwechslungsreich und herausfordernd. Mögliche Probleme werden gemeinsam mit den Kunden 

gelöst und bei Bedarf sogar neue Gebärden entwickelt. Die Dolmetscher bringen Selbstständigkeit 

in das Leben ihrer Kunden.  

Die Dienstleistungen werden ständig entwickelt und neue (technische) Möglichkeiten unbefangen 

getestet. Die Organisierung der Dolmetschdienstleistungen in der Region Pirkanmaa wird gelobt. 

Auch Konzerte und Ausstellungen werden gedolmetscht. Im Jahr 2007 gibt es fünf Erwähnungen 

im Kulturkontext. Die Qualität des Gebärdensprachdolmetschens wird kein einziges Mal kritisiert. 

Die Gebärdensprachdolmetscher haben einen guten Ruf und handeln normengerecht. 

5.6. Das Thema Dolmetschen  

In den Texten dieser Kategorie ist das Thema des Artikels das Dolmetschen oder ein oder mehrere 

längere Absätze behandeln das Thema Dolmetschen oder ein Dolmetscher wird interviewt. Insge-

samt gibt es 24 Texte in dieser Kategorie. Bis auf zwei Texte sind alle auch in der Kategorie EU 

oder Behinderte (siehe Diagramm 6). Das öffentliche Bild des Dolmetschers ist sehr gut. 
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Diagramm 6. Das Thema Dolmetschen 

 

5.7. Unterhaltung 

Dieser Kategorie sind die Texte zugeteilt, die das Thema Theater, Kino, Musik oder sonstige Un-

terhaltung behandeln (26 Texte) als auch Texte, in denen ein fiktiver Dolmetscher vorkommt (acht 

Texte) z.B. als Figur in einem Theaterstück oder in einem Buch. Der fiktive Dolmetscher hat ein 

aufregendes Leben. Sonst ist das öffentliche Bild neutral, einmal wird der Dolmetscher gelobt, ein-

mal kritisiert. Die Erwähnungen von Gebärdensprachedolmetschen in Konzerten erhöht die Anzahl 

der Texte in dieser Kategorie im Jahr 2007. 

Diagramm 7. Unterhaltung 

 

 

5.8. Dolmetscher in Gefahr 

Zu dieser Kategorie zählen Texte, die berichten, dass ein Dolmetscher in eine gefährliche Situation 

geraten ist, verletzt oder entführt wurde oder sogar umgekommen ist. In dieser Kategorie gibt es 

vier Texte im Jahr 1994, zwei im Jahr 1995, zwei im Jahr 2006 und sieben im Jahr 2007. Davon 

stehen neun im Zusammenhang mit den Kriegen in Bosnien, Irak oder Afghanistan. Ein Dolmet-
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scher kann mit dem Kunden (z.B. Journalist) in Gefahr geraten oder bewusst als Opfer gewählt 

werden. Diese Kategorie war nicht zu erwarten und hat mich persönlich überrascht. 

5.9. Bestechungsverdacht  

2006 und 2007 behandelten insgesamt elf Texte den Fall, in dem ein finnischer Chefdolmetscher, 

der in Afghanistan tätig war, wegen Entgegennahme von Bestechungsgeldern zu 1,5 Jahren Haft 

verurteilt wurde. Er wurde auch wegen Betrug verdächtigt und hat möglicherweise sehr viel Geld 

bekommen. Das wirkt natürlich negativ auf das öffentliche Bild des Dolmetschers. 

5.10. Gerichtsdolmetschen 

Über Gerichtsdolmetschen wurde 1994 drei Mal geschrieben, 1995 sieben Mal, 2006  drei Mal und 

2007 vier Mal, insgesamt also 17 Mal,  zehn davon sind kritisch. Die Verdolmetschung verlangsamt 

die Gerichtsverhandlungen. Die Zusammenarbeit „stockt“ und die Verdolmetschung ist nicht ver-

ständlich, nicht korrekt und kostet sehr viel. In den Texten wird meistens der Dolmetscher kritisiert, 

nicht die Verdolmetschung (wie in den Texten der Kategorie „EU“). Es wird kein einziges Mal über 

die Arbeit des Gerichtsdolmetschers geschrieben und Gerichtsdolmetscher werden auch nicht inter-

viewt. Die Gerichtsdolmetscher haben also keinen „Schutz“ durch einen guten Ruf wie die EU-

Dolmetscher. Deswegen kann man annehmen, dass die Kritik schärfer wirkt und dass sie das öffent-

liche Bild der Gerichtsdolmetscher stärker negativ beeinflusst. Neutrale Erwähnungen gibt es fünf 

und zwei Mal wird im neutralen Ton erzählt, was die Verdolmetschung gekostet hat. 

5.11. Notwendigkeit 

Das Dolmetschen oder der Dolmetscher wird in unterschiedlichen Kontexten 14 Mal für notwendig 

gehalten, neun Mal für nicht notwendig. Die Überflüssigkeit wird z.B. durch folgende Formulierun-

gen ersichtlich: „tulkkia ei tarvita tai kaivata“ (ein Dolmetscher wird nicht benötigt oder vermisst), 

„ilman tulkkia“ (ohne Dolmetscher), „välttää tulkin käyttöä“ (den Gebrauch eines Dolmetschers 

vermeiden). Gründe dafür sind die Sprachkenntnisse der Beteiligten (Englisch, Esperanto oder Rus-

sisch) und – im Falle eines Gehörlosen – eine Operation, die das Hörvermögen verbessert. Die 

Notwendigkeit wurde z.B. an folgenden Ausdrucksweisen ersichtlich: „tarvita/käyttää  tulkkia“ 

(jemand braucht/benutzt einen Dolmetscher), „tulkkia ikävä“ (Dolmetscher vermissen). Ein Dol-

metscher ist notwendig, wenn die Sprachkenntnisse des Kunden nicht ausreichen.     

5.12. Sprachkenntnisse 

Texte, in denen das Dolmetschen in Zusammenhand mit Sprachkenntnissen, fehlenden Sprach-

kenntnissen oder sprachlichen Problemen erwähnt wird, verteilen sich wie folgt (Diagramm 8). Ins-

gesamt 9,4 Prozent der Texte gehören zu dieser Kategorie.  
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Diagramm 8. Sprachkenntnisse 

 

Es gibt sieben Aspekte, unter denen die Sprachkenntnisse im Zusammenhang mit Dolmetschen be-

trachtet werden. In 15 Texten wird festgestellt, dass der Dolmetscher gebraucht wird, weil die 

Sprachkenntnisse des Kunden nicht ausreichen. In 12 Texten wird gesagt, dass die Sprachkenntnis-

se so gut sein sollten, dass man ohne Dolmetscher auskommt. In zwei Texten wird betont, dass die 

Sprachkenntnisse alleine nicht einen Dolmetscher ausmachen. In zwei Texten wird wiederum er-

zählt, dass eine Person mit Sprachkenntnissen als Dolmetscher fungiert. Zweimal werden die 

sprachlichen Probleme nicht mit Hilfe des Dolmetschers gelöst. Vier Mal wird erzählt, dass die 

Sprachkenntnisse des Dolmetschers nicht ausreichen. Fünf Mal wird mit sprachlichen Problemen 

gemeint, dass die Gesprächsparteien keine Sprachkenntnisse haben, aber auch keinen Dolmetscher. 

5.13. Negativ 

In dieser Kategorie sind Texte, die das öffentliche Bild negativ beeinflussen. Fast alle Texte gehö-

ren sind auch einer der anderen Kategorien zugeordnet worden. Insgesamt gibt es 30 negative Er-

wähnungen, also 6,4 % der Texte. Vier davon finden sich auch in der Kategorie „Gerichtsdolmet-

schen“, drei in der Kategorie „Sport“, vier in der Kategorie „Immigranten“ und acht in der Katego-

rie „EU“ – davon fünf im Jahr 1995. Es ist interessant, dass es 1995 (Finnlands EU-Beitritt) am 

meisten negative Erwähnungen gibt und dass alle negative Erwähnungen von 2006 von dem zwei-

ten Halbjahr sind (Ratspräsidentschaft Finnlands), aber nicht alle Erwähnungen mit der EU in Zu-

sammenhang stehen. Die Schärfe der Kritik variiert von einer Überschrift „Tulkit vievät turmioon“ 

(Dolmetscher führen in den Untergang) bis zu einer Erwähnung, in der davon die Rede ist, dass die 

Verdolmetschung die Kommunikation stockend macht. Das öffentliche Bild ist natürlich negativ. 

4.14 Polizei 

In den Texten dieser Kategorie wird erwähnt, dass die Polizei einen Dolmetscher hinzuzieht (11 

Texte) oder dass mit einer hochrangigen Person Polizei und Dolmetscher mitfahren (3 Texte). In 
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drei Texten braucht der Dolmetscher polizeiliche Hilfe. In einem Text wird  der Dolmetscher mit 

Journalisten in China festgenommen. Das öffentliche Bild ist ziemlich neutral. 

4.15 Neutrale Kategorien 

In diesem Kapiteln fasse ich die neutralen Kategorien zusammen und zähle die Unterscheidungs-

merkmale auf. In der Kategorie „Sonstige“ sind einzelne Erwähnungen vom Dolmetschen. Es wird 

z.B. erzählt, dass ein Dolmetscher dabei war. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (Finnischer Über-

setzer- und Dolmetscherverband) wird sieben Mal erwähnt im Zusammenhang mit Preisverleihun-

gen (für Übersetzer).  

In der Kategorie „Wird gedolmetscht“ sind Anzeigen und Texte, in denen erwähnt wird, dass eine 

Veranstaltung gedolmetscht wird. Es wird auch genannt, in welche Sprache(n) gedolmetscht wird. 

Im Jahr 1994 gibt es mehr Erwähnungen als in anderen Jahren, weil fünf Mal die Verdolmetschung 

einer Vorlesungsserie erwähnt wird. Das Dolmetschzentrum wird 17 Mal erwähnt. 

In der Kategorie „Beruf“ sind Erwähnungen, in denen eine Person, die z.B. interviewt wird, ein 

Dolmetscher ist, war oder sein möchte, oder Dolmetschen wird studiert. Die Anzahl der Texte ist 

groß, 10,9 Prozent der Texte gehört zu dieser Kategorie. Das Dolmetschen ist aber nur als Beruf 

erwähnt worden und der Zeitungstext an sich hat wenig mit Dolmetschen zu tun. 

In der Kategorie „mit Hilfe des Dolmetschers“ wird mit den Formulierungen „tulkin välityksellä“ 

(mittels Dolmetscher), „avustuksella“ (mit Unterstützung des Dolmetschers) oder „avulla“ (mit Hil-

fe des Dolmetschers) gesagt, dass ein Dolmetscher dabei war. In der Kategorie Bild/Name sind alle 

Texte, in denen der Dolmetsche im Bildtext erwähnt oder sein Name genannt wird, obwohl von 

Dolmetscher oder Dolmetschen sonst nichts geschrieben wird. 

6. Zum Schluss 

Über Dolmetscher und Dolmetschen wurde weniger negativ berichtet als erwartet. Nur 6,4 % der 

Texte zeichneten ein negatives öffentliches Bild. Die vielen Kontexte, in denen Dolmetscher oder 

Dolmetschen erwähnt wurden, überraschten, z.B. in den die Kategorien „Dolmetscher in Gefahr“, 

„Sport“ und „Bestechungsverdacht“. 

Je mehr über das Dolmetschen im EU-Kontext geschrieben wurde, umso mehr wurde das Dolmet-

schen auch kritisiert. Gleichzeitig wurden aber auch Artikel veröffentlicht, in denen das Hauptthe-

ma Dolmetschen war und die Dolmetscher sehr positiv dargestellt wurden. Die EU-Dolmetscher 

hatten durch Interviews die Möglichkeit, aktiv auf das öffentliche Bild einzuwirken. Die dadurch 

entstandene positive Vorstellung schützt den Ruf der EU-Dolmetscher gegen Kritik.  
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Der Kategorie „Rolle des Dolmetschers“ wurden alle ungewöhnlichen Erwähnungen zugeordnet. 

Deswegen ist das öffentliche Bild hier negativ. Der Dolmetscher ist nicht kompetent, nicht sprach-

kundig. Das Bild weicht von den vom Berufsverband erhobenen Normen ab. Der Dolmetscher hilft, 

erklärt und beantwortet die Fragen des Interviewers. Im Jahr 1994 waren 18,8 % der Texte in dieser 

Kategorie, im Jahr 2007 nur 9,6 %. Es wäre interessant weiter nachzuforschen, woran das liegt.  

In den Texten im Zusammenhang mit Immigranten werden die Verfügbarkeit und die Qualität des 

Dolmetschens kritisiert. Ein Immigrant ist als Dolmetscher tätig, wenn er keine andere Arbeit fin-

det. Die Arbeit des EU-Dolmetschers oder Gebärdensprachdolmetschers wird in vielen Texten be-

schrieben (z.B. Aufgaben, Ausbildung, Aufträge), aber die des Kommunaldolmetschers oder Ge-

richtsdolmetschers nicht. Nach diesem Forschungsmaterial haben die Gerichtsdolmetscher und die 

Kommunaldolmetscher keinen Schutz, keinen guten Ruf, der gegen schlechte Nachrichten und Kri-

tik schützen würde. 

Das öffentliche Bild der Gebärdensprachendolmetscher ist viel besser als das der anderen Dolmet-

scher. Die Qualität des Dolmetschens wird nicht ein einziges Mal kritisiert. Das Bild von der Arbeit 

des Gebärdensprachendolmetschers wirkt realistisch, z.B. wird auch über Wortschatzprobleme be-

richtet, die gemeinsam mit dem Kunden gelöst werden. Nur ein Text ist auch in der Kategorie „Rol-

le des Dolmetschers“ (und der ist sehr positiv, die Dolmetscherin hat spontan das Aussehen der 

Kunden gelobt), das heißt, dass nach diesem Forschungsmaterial die Gebärdensprachendolmetscher 

immer normengerecht handeln und auch die Kunden die Rolle des Dolmetschers verstehen. Das 

könnte ein Grund für das positive öffentliche Bild der Gebärdensprachendolmetscher sein. 

Texte im Zusammenhang mit Kosten gibt es deutlich mehr in den Jahren 1995 und 2006 als im Jahr 

1994 und 2007. Am meisten wird von den Kosten des EU-Dolmetschens und des Gebärdenspra-

chendolmetschens geschrieben. Auch im Zusammenhang mit Gerichtsdolmetschen und Immigran-

ten werden Kosten erwähnt. Man berichtet von Dolmetschkosten nur, wenn die Kosten von Steuer-

geldern gedeckt werden, in einem anderen Zusammenhang wird in diesem Forschungsmaterial nicht 

von Kosten geschrieben.  

Personen vertrauen Produkten und Dienstleistungen, die sie kennen, und deswegen wäre es wichtig, 

dass man in den Medien von Kommunaldolmetschen und Gerichtsdolmetschen berichten würde, 

ähnlich wie beim EU-Dolmetschen und Gebärdensprachendolmetschen. Ein guter Ruf schützt in 

schlechten Zeiten. Nach dem Forschungsmaterial dieser Arbeit stehen Gerichtsdolmetscher und 

Kommunaldolmetscher schlecht da, weil sie keinen guten Ruf haben, eher unbekannt sind und den-

noch kritisiert werden. Die Kritik wirkt schärfer ohne den Schutz, den ein guter Ruf und Bekannt-

heit gewährleisten können. 
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Die Gebärdensprachendolmetscher haben einen sehr guten Ruf. Sowohl Karvonen (1999, 21) als 

auch Bernstein (1986, 261 und 264) betonen, dass es zwei Voraussetzungen für einen guten Ruf 

und ein positives öffentliches Bild gibt: Die Tätigkeit oder das Handeln muss in Ordnung sein und 

das Publikum muss darüber informiert werden. 

Etwa 5,5 Mal im Jahr ist Dolmetschen Thema eines Zeitungsartikels. Dolmetschen und Dolmet-

scher werden in unterschiedlichsten Kontexten erwähnt, und das zirka 117 Mal im Jahr, also jeden 

dritten Tag. Das öffentliche Bild des Dolmetschers ist sehr vielfältig. In dieser Arbeit habe ich mich 

mit dem von Medien übermittelten Bild von Dolmetschen und den Dolmetschern befasst. Eine 

mögliche Fortführung dieser Untersuchung könnte z.B. daraus bestehen, mit einer Befragung zu 

klären, was für eine Vorstellung einerseits die Laien, anderseits die Dolmetscher selbst vom Dol-

metschen und von Dolmetschern haben. 

 


