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➢ Ent. Pirkanmaan 
tulkkikeskus, nyk. 
Monetra Tulkkipalvelu

- asioimistulkkaus- ja käännöspalvelut
- puhutut kielet + viittomakieli
- ennalta varattavat tulkkaukset + 
minuuttipohjainen Salamatulkkaus
- toimipisteet Oulu, Jyväskylä, 
Tampere
- vuositasolla 80 000 tulkkaustuntia eli 
reilut 300 h / arkipäivä
- käännösten sivumäärä 13 000 
sivua/vuosi 
- kielivalikoimassa noin 80 kieltä -
kysytyimpiä kieliä arabia, dari, somali, 
venäjä ja sorani



▪ korea viro ranska persia espanja dari swahili thai arabia 

viittomakieli tigrinja somali kiina saksa aramea assyyria badini

feili kurmandzi pastu turkki unkari puola liettua burma hindi 

punjabi urdu vietnam bengali uzbekki turkmeeni albania bosnia

kroaatti serbokroatia amhara serbia portugali japani mon latvia 

karen kayah khmer nepal oromo slovakki tagalog tamili ukraina

hazara mandinka azeri kinjamulenge gorani … 

Kielten kirjoa: noin 80 tulkkauskieltä



Asioimistulkin ammattisäännöstön keskeisimpiä sääntöjä
Lähde: Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021, Kääntäjien ja 
tulkkien liitto, www.sktl.fi

• tulkki on vaitiolovelvollinen

• puolueeton; omat asenteet,  
tunteet, mielipiteet, uskonto 
eivät vaikuta työhön

• tulkki tulkkaa kattavasti, ei 
jätä mitään pois eikä lisää 
mitään

(ei selitä asiasisältöjä 

oma-aloitteisesti!)

• tulkkaustehtävän aikana 
tulkki ei ole velvollinen
hoitamaan muita kuin 
tulkkaustehtäviä

• eikä toimi tulkattavan                
avustajana tai asiamiehenä

• tulkki ei käytä väärin mitään 
tulkkauksen aikana tietoonsa 
tullutta

http://www.sktl.fi/


▪ oikeus käyttää tulkkia on kirjattu Suomen lakiin useissa eri laissa, kuten 

esimerkiksi kielilaissa (428/2003), terveydenhuoltolaissa (1326/2010), 

laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä laissa 

korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019) 

▪ pääsääntönä on, että asian tullessa esille viranomaisen aloitteesta 

viranomaisen tulee huolehtia, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet 

toteutuvat

▪ tulkin käyttö voidaan nähdä myös osana viranomaisen oikeusturvaa

Tulkkaamisen oikeudellinen perusta



•kohdista puheesi asiakkaalle (älä tulkille) ja katso asiakasta 
kohti, puhu mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi sekä 
jaksota puhettasi sopivasti

•vältä erikoistermejä, murreilmaisuja ja sanaleikkejä

•anna tulkille aikaa tulkata puheesi

•älä puhuttele tulkkia kesken tulkkauksen tai kysy hänen 
mielipidettään

•kerro ja hoida ITSE tulkin välityksellä kaikki asiat, jotka haluat 
asiakkaasi saavan tietää (esim. lomakkeiden täyttäminen, 
reseptien selittäminen

•jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, muista pitää   
taukoja

•pidä kiinni sovitusta aikataulusta – tulkki ei voi myöhästyä 
seuraavasta tulkkauksesta siksi, että edellinen tulkkaus venyy

•tulkkauspalvelujen käyttäjän on huolehdittava myös tulkin 
työturvallisuudesta (laki 738/2002, § 1, 2, 5, 7)

Tulkin 
”käyttöopas”



Odotusten ristipaineessa
tulkin on oltava 
täsmällinen

tulkin on tulkattava sanasta 
sanaan

tulkin oltava ”näkymätön”

miksei tulkki voi aina joustaa 
aikatauluissaan?

tulkin huomioitava asiakkaan kulttuuri 
ja otettava se huomioon tulkkauksessa

ei saa olla liian jäykkä tai tunteellinen, 
toisaalta - pitää osoittaa surua, 
empatiaa, myötätuntoa



Tulkkausta hankaloittavia 
tekijöitä

• tulkin liiallinen emotionaalisuus

• tulkin epäsopivat reaktiot/ilmeet

• tulkin riittämättömät taidot

• väärinymmärrykset

• ymmärtääkö suomenkielinen potilas aina 

oikein?

• kenen vika, jos potilas ei ymmärrä – potilaan, 

tulkin vai lääkärin? Vinkki: kuvien käyttö 

apuvälineenä

• luki-taidottomat, kouluttamattomat



Tulkkausta hankaloittavia 
tekijöitä

▪ potilas ei kehtaa kysyä (kasvojen 

säilyttäminen)

▪ tulkki = kulttuuritulkki?

▪ tulkin roolissa pysyminen – roolien 

ristipaine

▪ keskustelevatko lääkäri ja potilas 

oikeasti keskenään? 

▪ kehtaako potilas/tulkki keskeyttää?



Yhden tulkin arkipäivä

➢ 7.30-8.30 TAYS, urologia

➢ 9.45-11.00 TAYS, Pakolaispsykiatrian 

poliklinikka

➢ 11.45-12.30 Hammaslääkäri

➢ 13.00-13.30 Perhetukikeskus (puh.tulkkaus)

➢ 15.30-18.30 Sovittelu

➢ Näyttötutkinnon perusteet. Asioimistulkkauksen ammattitutkinto. 

2018. Helsinki: Opetushallitus.



Tulkki ja lääkäri
luottamus

ammatillisuus

asenne

rohkaiseminen
toisen huomioon ottaminen

molemminpuolinen arvostus



Tulkki ja potilas

kanssakansalainen-tuki-turva?

salassapito

potilaan hyväksyntä

sukupuoli

jääviys

empaattisuus

ystävällisyys

turvallisuuden tunne

kulttuurin välittäjä



❖ Sukulaiset tulkkina

- osaako erikoisalan termejä?

+ tuntee potilaan ongelmat
- poisjätöt/lisäykset tulkkauksessa
-- mies edustaa perhettä, vastaa 

vaimon puolesta
- yksityisyyden suojan 

puuttuminen – häveliäisyys!
- lasta ei saa käyttää tulkkina

- asia ei ehkä sovi lapsen korville
- ei edellytyksiä käsitellä asioita 

kuten aikuiset
- riisuutuminen, intiimit asiat



Salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus

▪ Kaikki tulkit ja kääntäjät solmivat salassapito-

ja vaitiolositoumuksen 

▪ Vaitiolovelvollisuuden voi rikkoa vain:

▪ Lastensuojelutapauksissa 

(kansalaisvelvollisuus)

▪ terroriteon uhatessa

▪ ”oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä 

ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen 

kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan 

teon estämistä varten välttämättömät tiedot”



Lääkkeiden väärinkäyttö

▪ Tulkin asiakas on 

katkaisuhoidossa. Hän käyttää 

korvaushoidoksi tarkoitettua 

lääkettä väärin ja onnistuu 

valhein saamaan annostaan 

suuremmaksi. Asiakas kertoo 

tulkille odotushuoneessa, että 

myy lääkkeet eteenpäin.

▪ Tulkin ei ole syytä puuttua 

asiaan, koska 

vaitiolovelvollisuus sitoo. Tulkki 

ei voi puuttua hoitavan 

henkilökunnan tehtäviin ja 

tehdä johtopäätöksiä pelkkien 

puheiden perusteella. Asiakas 

todennäköisesti kiistäisi 

sanomansa.



Sekavaa puhetta psykologilla

▪ Maahanmuuttajapotilas puhuu 

psykologilla rönsyilevästi ja 

sekavasti. Hän vastaa kysymyksiin 

asiaankuulumattomasti ja jo 

esitettyjä vastauksia kumoavasti. 

Psykologi kuuntelee ja välillä 

rypistää otsaansa. ”Tulkki on 

varmaan seonnut.”

▪ Pitäisikö tulkin selittää 

psykologille, että epäselvyys ei 

johdu  tulkista? 

▪ Pitäisikö tulkin lisätä asiakkaan 

repliikkeihin selventäviä osia vai 

ei?



Asiakas itsemurha-aikeissa

▪ Odotushuoneessa asiakas kertoo tulkille, 

että suunnittelee itsemurhaa, on yrittänyt 

sitä aiemminkin eikä syö lääkärin 

määräämiä lääkkeitä. Lääkärille asiakas 

sanoo kaiken olevan hyvin ja lääkkeet 

auttavat.

▪ Itsemurhaa ei ole laissa kielletty ja se on 

jokaisen oma ratkaisu. Tulkki ei ole 

terapeutti eikä pappi. Mielenterveyslaissa 

ei ole velvollisuutta ilmoittaa 

viranomaiselle mt-ongelmista. Tulkin 

pitäisi käyttäytyä tilanteessa niin, ettei 

asiakas kerro hänelle tällaisista asioista.

▪ Vrt. Seppo Heikinheimo: Mätämunan muistelmat



Lääkäri myöhässä

▪ Tulkki odottaa sairaalassa 

asiakkaan kanssa lääkärin 

vastaanottoa. Vastaanotto viipyy ja 

tulkilla toinen toimeksianto painaa 

päälle. Tulkki koputtelee lääkärin 

ovea ja ilmoittaa kiireestään. 

Lääkäri sanoo, että tuntee 

asiakkaan ja tulkki voi lähteä. 

▪ Tulkki tietää, että potilas ei osaa 

hyvin suomea eikä pärjää hyvin 

ilman tulkkia. 

▪ Tulkki kuitenkin poistuu paikalta 

saatuaan lääkäriltä luvan poistua.

▪ Tulkkaus laskutetaan.



Kuolemasta ei kerrota

▪ Lääkäri kertoo vanhemmille perheen 

lapsen sairastavan parantumatonta 

syöpää ja elinaikaa on vain puoli 

vuotta jäljellä. Tilanne tulee 

yllätyksenä vanhemmille. Tulkki 

tulkkaa ja perheen isä raivostuu –

heidän kulttuurissaan ei kerrota näin 

vakavasta sairaudesta suoraan 

potilaalle.

▪ Tilanne on hankala tulkille, koska hän 

tietää kulttuurieron tällä kohtaa. 

▪ Tulkin ammattisäännöstön mukaan 

tulkki kuitenkin tulkkaa kaiken mitä 

huoneessa puhutaan. 

▪ Miten tilannetta voisi ennakoida?



http://goscinny.free.fr/Tra

duction.htm

http://goscinny.free.fr/Traduction.htm
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Kiitos! Monetra Tulkkipalvelu
http://monetratulkkipalvelu.fi/


