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1 Johdanto

Suomessa tulkin ammattinimike ei ole suojattu, joten toistaiseksi tulkin ammattia voi

maassamme harjoittaa vapaasti kuka vain, joka kokee pystyvänsä siihen. Myös lapset

toimivat tulkkeina – joskus vanhemmilleen eri tilanteissa, joskus koulussa oppilaille

tai opettajille, tai muussa tilanteessa. Maahanmuuttajaperheissä lapset omaksuvat

yleensä uuden kotimaan kielen huomattavasti nopeammin kuin vanhempansa. Hyvin

usein maahanmuuttajaperheissä käykin niin, että lapsesta tulee vanhempiensa tulkki.

Tässä pro gradu -tutkielmassani pureudun maallikkotulkkaukseen keskittyen

erityisesti lasten toimintaan maallikkotulkkeina sekä tarkastelen lapsitulkkien

kokemuksia tulkkaustilanteista. Teoreettisena pohjana toimii translatorinen toiminta,

ammattitulkkaus, maallikkotulkkaus sekä lasten rooli tulkkeina ja kielenvälittäjinä.

Menetelmäni on kirjallisuuskatsaus ja toteuttamani kysely, jonka vastausten

analyysissa peilaan kirjallisuuskatsauksessa ilmi tulleita asioita ja tutkimuksia ja

katson, miten ne näkyvät vastaajien todellisissa kokemuksissa lapsitulkkeina. Työn

tavoitteena on siis tutkia, mitä lapsitulkeista tiedetään aiempien tutkimusten

perusteella ja kyselyn avulla selvitän, miten nämä asiat näkyvät käytännössä.

Omassa aineistossani selvitän venäjänkielisten lasten, tässä tapauksessa alle 13-

vuotiaiden, tulkkausta ja aineiston analyysin tarkoituksena on selvittää, miten paljon

venäjänkielisten maahanmuuttajaperheiden lapset ovat lapsena tulkanneet, mitä

tuntemuksia heillä oli lapsena tulkkaamisesta ja missä sekä kenelle on lapsena

tulkattu. Lisäksi haluan tietää vastaajien omia ajatuksia lapsitulkki-ilmiöstä.

Tutkimukseni taustaoletuksena on, että lapsi, jonka vanhemmista ainakin toisen

äidinkieli on venäjä, on joutunut, päässyt tai saanut toimia tulkkina vanhemmalleen

Suomessa.

Vastaajina on viisi aikuista, jotka ovat lapsena toimineet Suomeen muuttaneille

venäjänkielisille vanhemmilleen tulkkeina. Vastaajiksi valitsin henkilöitä, joilla

ainakin toisen vanhemman äidinkielen on oltava venäjä. Kielipariksi on rajattu

suomi–venäjä muun muassa siksi, koska kieliparin tulkkauskäytänteet, mukaan

lukien lasten käyttäminen tulkkauksessa, ovat minulle tuttuja ja esimerkiksi suomi–

englanti -kielipari ei olisi tullut kysymykseen, sillä suomalaisten englannin taito on

parempi kuin venäjän taito.
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Suomessa lapsitulkkeja on tutkittu melko vähän, mutta vuonna 2011 ilmestynyt opas

Vältä väärinkäsityksiä – käytä tulkkia, joka sisältää ohjeistuksen välttää lapsitulkkien

käyttöä, kertoo siitä, että lapsitulkkeja tosiaan on olemassa ja heitä käytetään

Suomessa. Muualla maailmassa lapsen rooli tulkkina tunnetaan hieman paremmin,

varsinkin terveydenhuollon piirissä. Pääosin tutkimus on keskittynyt toistaiseksi

USA:han ja Isoon-Britanniaan. (Pilke, Kolehmainen & Penttilä 2015: 325.)

Esimerkiksi Russell ym. (2015) ovat tutkineet lasten käyttöä tulkkina perheelleen

terveydenhuollon piirissä.

Työn toisessa luvussa keskityn arkielämän translatoriseen toimintaan kertoen mitä se

on ja kuinka usein kohtaamme tämän ilmiön. Kolmannessa luvussa avaan hieman

asioimistulkkauksen käsitettä ja sen ammatillisia vaatimuksia. Neljännessä luvussa

tarkastelen ei-ammatillista tulkkausta, sen käsitettä ja mitä kaikkea siihen liitetään.

Käyn läpi termit maallikkotulkkaus ja luonnollinen tulkkaus antaen niille

määritelmät. Lisäksi pohdin lapsen roolia tulkkina ja kielenvälittäjänä esitellen myös

kyseisen aiheen aiempaa tutkimusta hieman tarkemmin.

Luvussa viisi kerron aineistosta ja menetelmästä. Alaluvuissa keskityn tarkemmin

aineiston keruuseen askel askeleelta ja esittelen saadun aineiston sekä vastaajat. Luku

kuusi on omistettu analyysille. Siinä käyn läpi tuloksia, teen yhteenvetoja ja

analysoin saatua materiaalia verraten tuloksia aiempiin tutkimuksiin. Luvussa

seitsemän on yleistä pohdintaa ja johtopäätökset.
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2 Arkielämän translatorinen toiminta

Tässä luvussa käsittelen translatorista toimintaa sekä ammatillisesta että ei-

ammatillisesta näkökulmasta. Suurin osa luvun esimerkeistä koskee arkisia

translatorisia tilanteita ja ei-ammatillista tulkkausta, vaikka myös ammatillista,

institutionalisoitua translatorista toimintaa sivutaan

Translatorinen toiminta voi olla sekä suullista että kirjallista, ja sillä tarkoitetaan

kaikkia niitä toimia, joissa aiemmin sanottu tai kirjoitettu asia toistetaan uudelleen

toisella kielellä. Käytännössä tämä kattaa siis kaiken yksittäisten sanojen

toistamisesta aina keskusteluvuoroihin ja kokonaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

(Kolehmainen, Koskinen & Riionheimo 2015: 372–373; Kinnunen 2015: 315.)

Työssäni keskityn suulliseen translatoriseen toimintaan, sillä tutkielmassani selvitän

lasten toimintaa tulkkeina. Työn aiheen kannalta keskeistä on ei-ammatillinen

translatorinen toiminta, mutta käyn läpi myös ammatillista suullista translatorista

toimintaa siinä laajuudessa, kuin tutkielman aiheen kannalta ja lapsitulkki-ilmiön

tarkastelemiseksi on tarpeen.

Käsite translatorinen toiminta on alun perin Justa Holtz-Mänttärin väitöskirjasta

vuodelta 1984, jossa Holtz-Mänttäri kuvaa translatoriseksi toiminnaksi

ammattikääntäjien ja -tulkkien koko toimeksiannon kaarta aina valmistautumisesta

toteutukseen sisältäen neuvottelun ja aikataulutuksen, mutta Kolehmainen, Koskinen

ja Riionheimo (2015) käyttävät käsitettä artikkelissaan hieman löyhemmin

tarkoittamaan myös kaikkea ei-ammatillista kääntämistä ja tulkkausta (Kolehmainen,

Koskinen & Riionheimo 2015: 374–375). Hyvin paljon enemmän on tutkittu

ammatillista, institutionalisoitua kääntämistä ja tulkkausta, kun taas ei-ammatillinen,

vähemmän näkyvä ja arkinen translatorinen toiminta on jäänyt vähemmälle

huomiolle (Kolehmainen, Koskinen & Riionheimo 2015: 373), vaikka juuri ei-

ammatillista tulkkausta ja kääntämistä pidetään yleisimpänä translatorisena

toimintana (Hokkanen & Kujamäki 2015: 422).

Yhdeksi translatorisen toiminnan tunnistamisen keinoksi Kolehmainen, Koskinen ja

Riionheimo (2015) nostavat vastaavuuden kriteerin. Käytännössä tämä tarkoittaa

sitä, että on olemassa eräänlainen alkuteksti, jonka pohjalta tuotetaan relevanteilta

osin vastaava teksti eri kielellä, puhuttuna tai kirjoitettuna. On myös olemassa
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tapauksia, joissa ilmaukset eri kielillä poikkeavat toisistaan, mutta tällaisten

toisenkielisten ilmausten tuottaminen voidaan silti lukea translatoriseksi toiminnaksi.

Tällaista translatorista toimintaa suorittavat esimerkiksi lapsitulkit käyttäen

alkuperäistä viestiä muuttavia tekniikoita. (Kolehmainen, Koskinen & Riionheimo

2015: 377, 381.) Lapsitulkeista lisää jaksossa 4.2.

Suullisessa translatorisessa toiminnassa myös tulkin asema vuorovaikutuksessa voi

vaihdella: tulkki voi olla kahden henkilön välissä kolmantena osapuolena

tulkkaamassa tai tulkki voi olla myös yksi vuorovaikutuksen osallistujista tai jopa

tulkata itse itseään. Tulkki voi toimia siis viestin välittäjänä, jolloin hän auttaa kahta

osapuolta ymmärtämään toisiaan, tai tulkatessa itseään tulkki palvelee omia

tarpeitaan. Juuri institutionalisoidussa toiminnassa tulkki usein nimetään, kun taas

toisena ääripäänä voidaan pitää sellaista translatorista toimintaa, jota ei välttämättä

osata ensisijaisesti nimetä tulkkaukseksi ja kääntämiseksi, sillä se ei täytä

järjestelmällisyyden tunnusmerkkejä. (Kolehmainen, Koskinen & Riionheimo 2015:

381–382.)

Esimerkiksi arkisissa tilanteissa tulkin roolia ei yleensä anneta kenellekään tietylle

henkilölle, vaan spontaaneissa keskusteluissa, kuten ruokapöydässä, yksi tai useampi

henkilö vain alkaa tulkata. Näin tulkit ovat myös itse osana vuorovaikutusta ja

tulkkaavat itseään ja muita, oli kyse yksittäisistä sanoista tai kokonaisista

puheenvuoroista. (Kolehmainen, Koskinen & Riionheimo 2015: 386–387.)

Kolehmainen, Koskinen ja Riionheimo (2015: 382) esittelevät artikkelissaan myös

termin reiteraatio, joka tarkoittaa sellaista koodinvaihdon ilmentymismuotoa, jossa

samassa keskustelussa aiemmin esitetty asia sanotaan uudestaan eri kielellä saman

puhujan toimesta. Toiston sisältö voi olla sama tai hieman erilainen kuin

alkuperäinen puheenvuoro.

Yksi reiteraation funktioista on osallistumiskehikon ylläpitäminen, esimerkiksi

sanomalla tai kirjoittamalla viesti yhdellä kielellä, sitten toistamalla se toisella, toisin

sanoen itsekääntämällä, jolloin vastaanottajien joukko laajenee. Tämä taas on yksi

translatorisen toiminnan pyrkimys. Samalla henkilö esittelee kaksikielistä

identiteettiään. Toinen esimerkki itsekääntämisestä on, kun henkilö kirjoittaa yhdellä

kielellä yhtä ja toisella kielellä osittain samaa samasta asiasta, tosin hieman
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vapaammin ja uudelle kohdeyleisölle. Itsetulkkauksen selventävänä funktiona toimii

esimerkki, jossa on kaksi toistensa kieltä puhuvaa henkilöä. Yksi henkilö vaihtaa

keskustelukumppanin kanssa jutellessa keskustelukumppanin kieleen, kun ei saakaan

haluttua reaktiota keskustelukumppanissa tilanteessa, jossa hän on kysynyt tältä

kysymyksen ensin omalla kielellään. Puhuja siis toimii itse itsensä tulkkina ja toistaa

alkuperäisen viestinsä eri kielellä. Näissä esimerkeissä tuodaankin esiin

mielenkiintoisesti useampi eri tilanne, jossa esiintyy translatorista toimintaa ja sen eri

merkityksiä. Translatorinen toiminta voi ilmaista puhujan tai kirjoittajan identiteettiä,

ylläpitää osallistumiskehikkoa, olla selventävänä funktiona, toistaa, korostaa

sanomaa tai jopa luoda huumoria. (Kolehmainen, Koskinen & Riionheimo 2015:

383–386.)

Translatorisuutta voidaan tarkastella myös sen näkyvyyden tai piilevyyden kannalta.

Translatorinen toiminta on esimerkiksi silloin näkyvää, kun tulkkeen tai tekstin

alkuperäinen teksti on nähtävissä, kuultavissa tai tunnistettavissa esimerkiksi tekstin

rakenteesta. Mitä enemmän teksti jäljittelee alkuperäistä, sitä näkyvämpi käännös on,

hyvänä esimerkkinä tästä ovat käännöslainat. Suullisen käännöksen voi myös

merkitä tulkkaukseksi esimerkiksi käyttämällä sanaa ”elikkä”, jolloin puhuja

ilmaisee tulkkaavansa puheenvuoron uudelle kielelle. Toisessa ääripäässä ovat

sellaiset tapaukset, joissa tekstin alkuperää ei tiedetä, esimerkiksi silloin, kun

alkuteksti sijaitsee vain tulkin päässä tai kuulija ei ymmärrä alkuperäistä kieltä.

Käännöslainan ollessa melko selkeästi translatorista toimintaa referoinnista

kiistellään. Translatorisesta toiminnasta on kyse silloin, kun referointi tapahtuu eri

kielellä. (Kolehmainen, Koskinen & Riionheimo 2015: 387–390.)

Kaiken kaikkiaan translatorisella toiminnalla on monta eri funktiota sekä

ammatillisessa, institutionalisoidussa, että arkisessa, spontaanissa kääntämisessä ja

tulkkauksessa. On myös hyvä muistaa, että translatorinen toiminta ei ilmiönä ole

suinkaan poikkeus, vaan pikemminkin sääntö, hyvin yleinen käytäntö (Kolehmainen,

Koskinen & Riionheimo 2015: 396.)

Tässä luvussa käsittelin translatorista toimintaa. Seuraavassa luvussa pureudun

asioimistulkkaukseen ammatillisena muotona, joka on osa ammatillista,

institutionaalista, translatorista toimintaa. Luvussa kolme kerron myös Asioimistulkin

ammattisäännöstöstä (SKTL 1), sillä se on hyvin tärkeässä osassa asioimistulkin
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ammattitoimintaa ja myös peilaan tämän työn kyselyn tutkimustuloksia kyseiseen

säännöstöön.



7

3 Asioimistulkkaus ammatillisen tulkkauksen muotona

Ennen kuin siirryn tarkastelemaan ei-ammattitulkkausta, on hyvä lyhyesti katsoa,

mitä on ammattimainen asioimistulkkaus ja mitkä ovat asioimistulkin

ammattivaatimuksia. Hyvällä asioimistulkkauksen ammattitulkilla on monia

ammattitaitovaatimuksia, esimerkiksi suullinen viestintätaito, joka pitää sisällään

tilannetajun, analysointitaidon, asiasisältöjen oivaltamisen, puhumisen taidon sekä

ihmisten ja heidän mielipiteidensä kunnioittamisen osaamisen (Hietanen 2001: 277).

Kuulostaa siis melko haastavalta, puhumattakaan siitä, jos tällaisten taitojen

omaamista odotettaisiin lapselta.

Tulkin koulutus tarjoaakin hyvän pohjan tulkin ammattiin tähdättäessä ja

asioimistulkkausta (puhuttujen kielten tulkkaus) voi opiskella esimerkiksi

ammattikorkeakouluissa ja yliopistojen kursseilla (SKTL 2). Koulutuksessa

kehitetään niin tulkkaustilanteeseen valmistautumista kuin itse tulkkaustilanteessa

olemista, muistin käyttämistä, puheeseen liittyvää tekniikkaa ja estetiikkaa,

tilannehallintaa, yleissivistystä, tietenkään itse kielten opiskelua ja

kulttuurituntemusta unohtamatta (Hietanen 2001: 278).

Tulkkauslajina asioimistulkkaus itsessään on erittäin mielenkiintoinen ja

monipuolinen, siinä tulkataan asiakkaan ja viranomaisen tai yksityisen tahon välillä.

Asioimistulkkausta tarvitaan esimerkiksi poliisilla, sosiaali- ja terveyshuollossa,

oikeuslaitoksissa ja maahanmuuttoviranomaisissa ja se voidaan toteuttaa joko paikan

päällä tai etätulkkauksena ensisijaisesti konsekutiivimenetelmällä (Hietanen 2001:

288-289; Leinonen 2001: 294; SKTL 3), eli peräkkäistulkkauksena, jossa tulkattavat

ja tulkki puhuvat vuorotellen. Tulkkauksesta säädetään esimerkiksi laissa potilaan

oikeuksista (1992/785), kielilaissa (423/20013), hallintolainkäyttölaissa (1996/586)

sekä monessa muussa.

Hietanen (2001: 289, 292) mainitsee useita tulkin ja tulkkauksen haasteita, jotka ovat

vaikeita ammattilaisillekin, sillä ammattitaito ja taustalla oleva kestovalmius ovat

asioita, jotka omaksutaan ajan ja kokemuksen myötä. Tulkki voi olla myös suuren

vastuun äärellä esimerkiksi silloin, kun käsitellään maahanmuuttajan asioita tai

asioidaan lääkärissä, jolloin tulkkaustilanne voi johtaa diagnoosiin ja mahdollisesti

päätökseen toimenpiteestä (Hietanen 2001: 289; Leinonen 2001: 297).
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On myös tärkeää muistaa, ettei tulkki hoida asiakkaansa asiaa, vaan hänen on

pysyttävä objektiivisena ja tarvittaessa hänen on jäävättävä itsensä (Hietanen 2001:

289). Puolueettomuus, eettisyys ja kulttuurien tuntemus ovat erittäin merkittävässä

roolissa asioimistulkilla (Leinonen 2001: 298, 302). Asioimistulkin on osattava

taitavasti kommunikoida viranomaisen ja toisen tulkattavan välillä.

Tulkki on myös siinä mielessä erikoisessa asemassa, että hän tietää keskustelusta ja

tulkkaustilanteesta enemmän kuin osapuolet erikseen. Tulkkauksen ollessa

sosiaalinen tapahtuma, hyvin moni eri asia vaikuttaa tulkkauksen kulkuun ja

tulkkaustulokseen, kuten tulkkauksen sosiaalinen merkitys ja tulkkaustilanne.

(Garbovskij & Kostikova 2018: 18.)

Tulkin työ voi olla henkisesti raskasta, paineet voivat kasaantua ja viestintä voi olla

arvaamatonta (Hietanen 2001: 292), mutta onneksi ammattitulkeilla on myös

useimmiten saatavilla työkaluja työpaineiden purkuun (Leinonen 2001: 302).

Tulkin apu on siis erittäin korvaamaton kieltä osaamattomalle henkilölle, sillä

Kaarina Hietasen (2001: 277) sanoin: ”Äidinkielellään ihminen sanoo mitä haluaa ja

ilmaisee myös mitä ei halua sanoa. Vieraalla kielellä hän sanoo mitä osaa.” Tulkki

auttaa tulkattavaa tulemaan kuulluksi.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL on julkaissut asioimistulkin

ammattisäännöstön, eettiset ohjeet. Tässä käsitellään kyseistä säännöstöä, joka on

viimeksi päivitetty vuonna 2013. Säännöstön ovat hyväksyneet myös useat muut

tulkkauksen parissa työtä tekevät liitot. Ammattisäännöstö on nimensä mukaisesti

tarkoitettu asioimistulkeille ja se toimii eettisenä suunnannäyttäjänä, eettisinä

ohjeina. Asioimistulkin ammattisäännöstössä on myös maininta, että ”Säännöstössä

tulkilla tarkoitetaan koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen

asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton.” (SKTL

1.)

Myös asiantuntijuutta avataan säännöstössä hieman ja kerrotaan käytännön toimista

sen verran, että tulkkaustilanteen alussa tulkki esittelee itsensä ja määrittelee tulkin

roolin sekä takaa laadukkaan tulkkauksen, jolloin tulkilla on oikeus ja velvollisuus

esimerkiksi keskeyttää puhujan puheenvuoro tulkatakseen. Tulkki tarvittaessa myös

osallistuu tulkkauksen käytännön järjestelyihin. Tämä kaikki on tärkeää, jotta
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kielellinen tasa-arvo toteutuu ja asioimistilanteen viestit välittyvät mahdollisimman

hyvin. (SKTL 1.)

Asioimistulkin ammattisäännöstön eettisissä ohjeissa on 12 kohtaa, joiden pohjalta

ammattitulkin tulisi toimia. Näissä ohjeissa tulkkia kehotetaan tai kielletään

toimimasta tietyllä tavalla. Ohjeet on päivitetty viimeksi vuonna 2013. Useimmat

näistä kohdista, tarkemmin sanoen niiden noudattaminen, erottavatkin ammattitulkit

tai kokeneet tulkit ei-ammattitulkeista. Tulkin on tärkeää tarvittaessa esimerkiksi

jäävätä itsensä, jos tulkattava on läheinen, eikä tulkki voi toimia tulkattavien

asiamiehenä tai hoitaa samalla heidän asioitaan. Ammattitulkki takaa myös

kielellisen tasa-arvon, viestien välittymisen, eikä jätä mitään pois tai lisää

asiaankuulumatonta. Ottaessaan toimeksiantoa vastaan tulkin on myös

valmistauduttava tehtävään huolellisesti ja oltava varma omasta pätevyydestään

kyseiseen tehtävään, eikä tulkin tule toimia omaa ammattikuntaansa haittaavalla

tavalla. (SKTL 1.)

Seuraavassa luvussa kerron tarkemmin ei-ammatillisesta tulkkauksesta ja miten se

eroaa ammattitulkkauksesta myös ammattisäännöstön noudattamattomuuden

puolesta.
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4 Ei-ammatillisen tulkkauksen monet kasvot

Maailman muuttuessa ja kansainvälistyessä myös kielenkäyttö muuttuu. Yhä

useammin arvostetaan eri kielten osaamista ja näitä taitoja pääseekin yleensä

hyödyntämään melkein missä ammatissa tahansa. Aamuohjelmien juontajat ja

journalistit pääsevät haastattelemaan erimaalaisia vieraita, joita he itse haastattelevat

vieraalla kielellä ja tämän jälkeen tulkkaavat vieraiden puheenvuorot.

Vaatekauppojen myyjät voivat osata harvinaisempia kieliä ja näin tulkata

asiakkaiden tarpeita kollegoilleen tai auttaa asiakasta itse, jopa asiakkaan omalla

äidinkielellä. Vastaavia tilanteita löytyy työelämästä rajaton määrä. Tässä luvussa

esittelen ei-ammatillisen tulkkauksen eri muotoja.

Ei-ammatilliselle tulkkaukselle on monta termiä ja käytännössä se tarkoittaa kaikkea

ammattitulkkauksen ulkopuolelle jäävää (Kujamäki & Paloposki 2015: 362–363).

Toisaalta on esitetty, että ei-ammatillinen kääntäminen (ja tulkkaus) on vain uudempi

termi, joka korvaa termin luonnollinen kääntäminen (ja tulkkaus), vaikka osa

tutkijoista suosii yhä yläkäsitteenä termiä luonnollinen kääntäminen (Pilke,

Kolehmainen & Penttilä 2015: 320). Tässä työssä käytän yläkäsitteenä termiä ei-

ammatillinen kääntäminen ja tulkkaus.

Ei-ammatillisesta tulkkauksesta puhutaan myös silloin, jos siitä ei saa virallista

palkkiota (Hokkanen & Kujamäki 2015: 422; Kujamäki & Paloposki 2015: 362).

Toisaalta on myös esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat syntyperänsä ja kielitaitonsa

ansiosta luonnostaan tulkkeja, itseoppineita, ja heille myös maksetaan palkkaa

(Kujamäki & Paloposki 2015: 363).

Usein termejä maallikkotulkkaus ja luonnollinen tulkkaus, jotka voidaan laskea ei-

ammatillisiksi tulkkauksiksi, käytetään synonyymeinä. Maallikkotulkilla tai kieltä

luonnollisesti kääntävällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka osaa luonnostaan

useampaa kieltä, ja näin ollen hän maallikkokäsityksen mukaan osaa luonnostaan

myös tulkata (Kinnunen 2015: 315).



11

Termin luonnollinen kääntäminen (eng. natural translation), joka käsittää myös

tulkkauksen, lanseerasi 1970-luvulla Brian Harris ajatellen, että kyky luonnolliseen

kääntämiseen voisi olla jotenkin synnynnäistä ja intuitiivista, vaikka ajatus

luonnollisesta kääntämisestä muuten on hyvin vanha (Pilke, Kolehmainen & Penttilä

2015: 320-321; Kujamäki & Paloposki 2015: 361; Harris 2012). Harris ja Sherwood

(1978) nojaten myös Harrisin aiempiin tutkimuksiin toteavat, että monikielisinä

tulkkeina ja kääntäjinä toimivat tavalliset kielentaitajat, joilla ei ole alan koulutusta,

ja tulkkausta ja kääntämistä tapahtuu päivittäin arkitilanteissa.

Kyse on siis ei-ammatillisesta tulkkauksesta, yleisimmästä translatorisesta muodosta,

josta ei myöskään saa virallista palkkiota (Hokkanen & Kujamäki 2015: 422). Tämä

voi olla ei-ammatillista tulkkausta, luonnollista tulkkausta, maallikkotulkkausta tai

ad hoc -tulkkausta eli kenen tahansa saatavilla olevan henkilön suorittamaa

tulkkausta (Antonini, Cirillo, Rossato & Torresi 2017: 5), termistä ei ole

yksimielisyyttä (Pilke, Kolehmainen & Penttilä 2015: 318, 320), mutta jatkossa

puhun työssäni maallikkotulkeista ja maallikkotulkkauksesta.

4.1 Maallikkotulkkaus

Maallikkotulkkausta on aina esiintynyt ja esiintyy yhä kaikkialla. Termillä

maallikkotulkkaus tarkoitetaan käytännössä ei-ammatillista tulkkausta, jonka

vastapari on professionaalinen asiantuntijatoiminta, ammattitulkkaus.

Maallikkokääntämistä tai -tulkkausta voi tehdä kuka vain – lapsi, aikuinen,

sukulainen, ja missä vain – viranomaisissa, vapaaehtoiskääntämisessä tai missä

tahansa tilanteessa. (Kujamäki & Paloposki 2015.) Kuten aiemmin mainittu, yleisesti

maallikkotulkin määritelmään kuuluu myös se, ettei hänelle makseta palkkaa, mutta

todellisuudessa poikkeuksia on hyvin paljon, esimerkiksi itseoppineet tulkit ja

kääntäjät. Maallikkotulkkaus ei myös missään tapauksessa edellytä kahden kielen

täydellistä osaamista ja tulkkaustaitoja, vaan kuten Kinnunenkin toteaa, tärkeintä on,

että viesti jotenkin välittyy (Kinnunen 2015: 316).

Määritelmään maallikkotulkista ei-ammatillisena tulkkina voidaan lisätä myös

koulutuksen puute kyseiseen toimeen, mikä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö

maallikkotulkki voisi olla osaava ja kykeneväinen tehtäväänsä. Vaikka

maallikkotulkkausta on tutkittu vähemmän kuin ammatillista tulkkausta, kiinnostus
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maallikkotulkkausta ja sen tutkimista kohtaan on kasvanut sen ollessa ennen

aliedustettu ja jopa vältelty aihe, sillä maallikkotulkkauksen asemaa olemassa

olevana tulkkausilmiönä on alettu vihdoin hyväksyä. Useat tutkimukset ovat myös

osoittaneet, että matkalla ammattilaisuuteen tulkkauskokemuksesta on enemmän

hyötyä kuin muodollisesta koulutuksesta (Antonini, Cirillo, Rossato & Torresi 2017:

1, 2, 7, 15.)

Maissa, esimerkiksi Iso-Britanniassa, joissa on esiintynyt pidemmältä ajalta

massamaahanmuuttoa, tulkkauspalveluja on huomattavasti helpommin saatavilla

esimerkiksi viranomaisissa, kun taas muissa maissa, esimerkiksi Etelä- ja Itä-

Euroopassa, viranomaisissa ja lääkärissä asioidessa joudutaan usein kääntymään

tutun maallikkotulkin puoleen (Antonini 2010: 2).

Esimerkkinä maallikkotulkkauksesta otan esiin Kujamäen ja Paloposken (2015)

tutkimuksen, jossa kerrotaan ensimmäisen ja toisen maailmansodan sotatulkeista.

Sodassa tulkkina saattoi toimia kuka vain oman ammattinsa ohessa tai jopa jättäen

ammattinsa toistaiseksi kokonaan taka-alalle. Hädän aikana ja suuren tarpeen vuoksi

tulkiksi pääsi, jos osasi esimerkiksi saksan alkeet. Myös lapset toimivat hyvin usein

tulkkeina iästään riippumatta.

Maallikkotulkkien negatiivisia tulkkauskokemuksia esittelee pilottitutkimuksessaan

Probirskaja (2019). Tutkimuksessa haastateltiin 18 henkilöä, kansallisuudeltaan

venäläisiä, kurdeja, somaleja, marokkolaisia ja afgaaneja, joista kahdeksalla oli

kokemusta tulkkina toimimisesta erinäisissä paikoissa, kuten lääkärissä, koulussa

poliisilla jne. Maallikkotulkkeja pyydettiin tulkeiksi helpon lähestyttävyyden vuoksi

tai henkiseksi tueksi useimmiten melko läheisille ihmisille, kuten sukulaisille tai

tuttaville. Vastauksista myös kävi ilmi, ettei tulkkaamista osattu heti mieltää

tulkkaamiseksi.

On tietysti pidettävä mielessä, että sota on poikkeustila, mutta kiistämättä

monikulttuurinen ja -kielinen tilanne. Maailmansodissa tarvittiin tulkkeja

partiotoimintaan, tiedusteluihin, kuulusteluihin sekä siviilien ja sotilaiden

rinnakkaiselossa. Tulkeiksi kelpasivat sekä eri arvoja kantavat sotilaat, että myös

siviilit, mukaan lukien lapset, sekä sotavangit. Sotatulkeiksi päätyi siis erilaisista

taustoista tulevia ihmisiä, ja vaatimuksena oli ainoastaan kielitaito, edes vähäinen
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sellainen. Sodan poikkeustilannetta alleviivaa myös se, että myös lapset saivat

tehtäväkseen toimia tulkkaus- ja käännöstehtävissä saaden toimijuuksia usein vain

sodan ajaksi. (Kujamäki & Paloposki 2015: 352–354.)

Probirskajan (2019) tutkimuksessa maahanmuuttajatulkkien lisäksi joukkoon mahtui

myös suomalainen nainen, jonka puoliso on ulkomainen ja jolle nainen luonnollisesti

toimi tulkkina. Nainen koki painetta myös siitä, että hänen oli hoidettava kaikki

viralliset asiat, sillä hän kantaväestöön kuuluvana henkilönä tuntee paikallisen

kulttuurin ja toimintatavat. Kuten myös Probirskaja (2019) huomauttaa,

kantaväestöön kuuluvat henkilöt, joilla on ulkomainen puoliso, unohdetaan helposti

tutkimusten ulkopuolelle.

Vastaajien oli myös vaikea tuoda esille negatiivisia asioita. Syiksi Probirskaja (2019)

pohtii sitä, että maahanmuuttajatulkki ei halua valittaa, tai haastattelijan ja

haastateltavan välille ei ehdi muodostua 20 minuutin haastattelun aikana

luottamuksellista suhdetta, tai negatiivisia kokemuksia ei tässä ajassa yksinkertaisesti

tule haastateltaville mieleen. Joitakin negatiivisia tuntemuksia osattiin kuitenkin

tuoda esille: esimerkiksi jos tulkkaustilanteessa asiat eivät tulkkauksesta huolimatta

suju tulkattavien välillä, voi maallikkotulkki pitää tätä henkilökohtaisena

epäonnistumisena. Maallikkotulkit eivät myöskään halunneet tulkeiksi

riittämättömäksi koetun kielitaitonsa, haasteellisten termien tai huonon muistinsa

vuoksi.

Maallikkotulkki, verrattuna ammattitulkkiin, on hyvin usein tulkattavalle läheinen

henkilö, eikä pysty ottamaan etäisyyttä samalla tavalla kuin ammattitulkki. Monessa

roolissa toimiminen kuormittaa tulkkia hyvin paljon, mutta samanaikaisesti tuttu

tulkki voi olla tulkattavalle hyvin suuri henkinen tuki ja lohtu vaikeassa ja

jännittävässä tilanteessa. (Probirskaja 2019: 214-218.)

Maallikkotulkkausta esiintyy siis monessa eri muodossa ja siihen limittyy arjen

translatorinen toiminta. Maallikkotulkkina voi toimia lapsi tai aikuinen.

4.2 Lapsi tulkkina ja kielenvälittäjänä

Kautta aikojen lapset ovat toimineet tulkkeina – vanhemmilleen, sukulaisilleen,

viranomaisissa, sodassa, koulussa, harrastuksissa. Lista on loputon ja se herättää



14

monia kysymyksiä: mitä tarkoittaa, kun lasta käytetään tulkkina? Millaisissa

tilanteissa lapset ovat tulkanneet? Miten he ovat päätyneet tulkkaamaan? Onko lapsi

pätevä tähän tehtävään?

Lapsitulkkien olemassaolo julkisuudessa ja tutkimustyössä on ollut näkymätöntä ja

vasta parin viime vuosikymmenen ajan kiinnostus tätä ilmiötä kohtaan on kasvanut,

etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lapsitulkki-ilmiö on herättänyt

mielenkiinnon eri alojen edustajien keskuudessa: opettajien, sosiaalityöntekijöiden

sekä päättäjien ympäri maailman. Uusimmissa tutkimuksissa on tarkasteltu

esimerkiksi, miten tulkkaaminen vaikuttaa lapsen empatiakykyyn ja kykyyn nähdä

asiat eri näkökulmista ja huomattu, että tulkkaaminen lapsena kehittää näitä

ominaisuuksia. (Orellana 2017: 65, 66, 68.)

Lapset voivat joutua tulkkaamaan hyvin erilaisissa tilanteissa, myös sellaisissa, joista

normaalisti alaikäiset lapset pidettäisiin poissa. Myös lasten rooli tulkkina voi

vaikuttaa perhesuhteisiin ja suhtautumiseen omaan lähtö- tai tulokulttuuriin.

Tulkkaukseen liitetään usein myös ajatus siitä, että tulkin on oltava näkymätön, ja

tässä asiassa lapsi voi kärsiä, jos hänet hiljennetään näkymättömäksi tulkkina, mutta

samalla myös lapsena. (Antonini 2010: 6,7.)

Lapset ovat nopeita oppimaan, varsinkin jos ympäristö antaa hyvät virikkeet tähän.

Lapsi voi auttaa hoitamaan perusasioita, kääntää koulusta tulleita papereita ja auttaa

vanhempiaan asioimaan esimerkiksi kaupassa. Joissain tilanteissa lapsi voi joutua

myös suuren vastuun äärelle, jos hän joutuu tulkkaamaan esimerkiksi lääkärissä,

poliisilaitoksella tai KELAn toimistossa.

Tulkkaustehtävä voidaan sälyttää lapselle monesta syystä. Joissain tilanteissa tulkkia

ei ole tilattu etukäteen, toisissa vanhemman kielitaito riittää tiettyyn pisteeseen

saakka, muttei loppuun asti. Tällaisissa tilanteissa lapselta pyydetään apua.

Ihanteellisessa tapauksessa lapsen ei koskaan tarvitsisi toimia tulkkina, mutta

todellisuudessa lapsi voi olla maahanmuuttajavanhemmilleen melkein korvaamaton

apu, aina läsnä oleva tuki ja turva, opas kahden kielen ja kulttuurin välillä.

Kuten johdannossa mainitsin, Suomessa tulkin, myöskään asioimistulkin, ammatti ei

ole suojattu ja tulkata voi kuka vaan, jos sitä haluaa (Leinonen 2001: 296). Tämä

puolestaan aiheuttaa paljon kysymyksiä ja ongelmallisia tilanteita etenkin toiminnan
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eettisyyttä ja käytettävän tulkin puolueettomuutta mietittäessä (ks. Ammattitulkin

ammattisäännöstö). Esimerkiksi lapsen käyttäminen tulkkina on lähtökohtaisesti

epäeettistä eikä lainkaan riskitöntä – lapsi ei ole ammattilainen, hän ei saa työstä

virallista palkkaa, hän ei hallitse ammattisanastoa eikä välttämättä ole halukas

toimimaan tässä tehtävässä.

4.2.1 Tulkkaustilanteet

Lapsi voi päätyä tulkiksi monessa eri tilanteessa, mutta kenties useimmiten niin

tapahtuu maahanmuuttajaperheissä. Perheen muutettua uuteen maahan kielen

omaksuu ensimmäisenä yleensä lapsi, minkä jälkeen hän auttaa perhettään

navigoimaan kahden kulttuurin ja kielen välillä. (ks. esim. Angelelli 2017.)

Tällaisissa tapauksissa useimmiten lapsi nimenomaan päätyy tulkiksi olosuhteiden

pakosta, eikä niinkään omasta tahdostaan (Probiskaja 2019: 211). Kyse ei siis ole

ammattitoiminnasta vaan maallikkotulkkauksesta (Pilke, Kolehmainen & Penttilä

2015: 318, 320).

Pilke, Kolehmainen ja Penttilä esittelevät joukon tutkijoita, jotka ovat tutkineet lasten

toimintaa kääntäjinä ja tulkkeina. Asioimistulkkiin verrattuna lapsitulkit ja muutkin

maallikkotulkit voivat toimia paljon laajemmalla alalla perheensä tukena. He

tulkkaavat ja kääntävät kotioloissa, vapaa-ajalla, vanhempainilloissa,

terveydenhuollossa ja juridisissa asioissa sekä esimerkiksi pankin kanssa asioidessa.

Lasten tulkkaustoiminta kattaa siis hyvin laajan kentän, sillä sitä tapahtuu

muodollisissa ja ei-muodollisissa tilanteissa. Tällaisiin tilanteisiin usein myös liittyy

prima vistaa eli kirjoitetun tekstin tulkkaamista ääneen. (Pilke, Kolehmainen &

Penttilä 2015: 326.)

Kujamäki ja Paloposki (2015) esittelevät tutkimuksia, joissa lapset ovat toimineet

sotatulkkeina tai kielenvälittäjinä. Termi kielenvälitys (eng. (child) language

brokering) esiintyi ensimmäisen kerran 1980-luvun loppupuolella, jolloin se otettiin

käyttöön ja termi tarkoittaa lapsilla luonnostaan esiintyvää käännös- ja

tulkkausosaamista, mutta termi pitää myös sisällään ajatuksen siitä, että lapsi ei vain

tulkkaa tai käännä, vaan myös tekee päätöksiä perheen puolesta ja toimii heidän

intressiensä mukaisesti (Antonini, Cirillo, Rossato, Torresi 2017: 4; Antonini 2017:

316). Termillä voidaan viitata joskus harvoin myös aikuiseen maallikkotulkkiin.
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Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana lapset toimivat melko usein

sotatulkkeina, eritoten kielipareissa suomi–venäjä ja suomi–saksa. Näissä tapauksissa

lapsitulkki oli joko muuttanut maasta toiseen maahan vanhempiensa kanssa,

loikannut, tai saksalaissotilaiden majaillessa vieressä oli oppinut heiltä kielen.

Esimerkiksi Itä-Karjalassa, jonka Suomi valloitti jatkosodassa ja halusi suomalaistaa,

lapsia pakotettiin kouluissa kielenvaihtoon venäjästä suomeen, ja osa suomea

taitavista lapsista oli auttamassa muutoksessa, toimi esimerkiksi venäläisten lasten ja

suomalaisten opettajien välillä tulkkeina. (Kujamäki & Paloposki 2015.)

Lapsen käyttäminen tulkkina voi tilanteesta riippuen olla myös erittäin epäeettistä ja

kyseenalaista. Esimerkiksi Russell, Morales ja Ravert (2015) tutkivat lasten käyttöä

tulkkeina lastensairaalassa USA:ssa terveydenhoidon ammattilaisten silmin. Vaikka

sairaalan virallisena käytäntönä on, ettei lapsia tai perheenjäseniä tulisi käyttää

tulkkeina, vaan maahanmuuttajaperheitä varten on käytössä koulutetut tulkit ja

kääntäjät, kukaan tutkimuksen kymmenestä asiantuntijastavastaajasta ei tiennyt tätä.

Vaikka asiantuntijoita oli epäilyttänyt käyttää lapsia tulkkeina, tekivät he sitä silti.

Perusteluja oli laidasta laitaan: eräs asiantuntija sanoi, että kyseessä oli hätätilanne,

toinen taas perusteli valintansa sillä, että lapsi näytti olevan tottunut tulkkaamaan.

Tutkimuksessa oli tullut myös vastaan tilanne, jossa perheväkivallan kohteena olleen

lapsen kahdeksanvuotias pikkusisko oli joutunut tulkkaamaan. (Russell, Morales &

Ravert 2015.)

Tutkijoiden keskuudessa on ollut paljon keskustelua siitä, onko lapsia hyvä käyttää

tulkkeina ja alussa oltiin vahvasti sitä mieltä, ettei lapsia tulisi käyttää tulkkeina.

Sittemmin tutkimustulosten myötä esiin on tullut muitakin mielipiteitä aiheesta.

(Orellana 2017.) Koulut ovat myös erittäin merkittävä paikka lapsitulkkeihin liittyen

ja jopa päiväkodeissa on huomattu lasten spontaania tulkkaamista (Orellana 2017:

71, 72).

Cirillo (2017) on tutkinut lasten tulkkaustoimintaa kouluissa ja ottaa mukaan myös

opettajien näkökulman. Cirillon tutkimuksessa (2017: 307, 308) suurimmiksi

positiiviksi aspekteiksi lasten tulkkina olossa opettajat kokevat lapsitulkkauksen

parantavan lasten välistä toistensa auttamista, takaavan tulkkauksen välittömyyden ja

rohkaisevan kanssakäymisiin sekä parantavan ymmärrystä. Kysyttäessä mitä
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opettajat odottavat lapsitulkeilta, eniten ääniä sai kommunikaation mahdollistaminen

ulkomaalaisten lasten kanssa, heti saatavilla olo sekä se, että lapsitulkit voivat

välittää pääasiat. Suurimmiksi ongelmiksi lapsitulkkien koulussa tulkkaamiseen

liittyen opettajat nostavat Cirillon (2017: 305, 306) mukaan seuraavat asiat: on

vaikea tarkistaa mitä on tulkattu, koulukavereilleen tulkkaavat lapsitulkit jäävät

koulussa jälkeen sekä lapsitulkkaukseen liittyy mahdollisuus yksityisyyden

loukkaukseen. Puolet Cirillon haastattelemista opettajista oli sitä mieltä, että tietyissä

tilanteissa lasten ei tulisi ollenkaan tulkata itse, kuten kertoessaan perheongelmista,

arkaluontoisessa tilanteessa, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, virallisissa

tilanteissa, kuten toimistohenkilökunnan kanssa asioinnissa sekä lapsitulkin

koulumenestyksestä kerrottaessa. (Cirillo 2017: 305–308.)

Myös Harris ja Sherwood (1987) tukevat tutkimuksessaan väitettä siitä, että

maahanmuuttajaperheiden lapset toimivat tulkkeina vanhemmilleen. Aiempiin

Harrisin tutkimuksiin viitaten he myös painottavat, että kaikki kaksikieliset pystyvät

tulkkaamaan ja kääntämään kielitaitonsa puitteissa. Tässä vuonna 1987 julkaistussa

tutkimuksessa esitellään useita tapauksia, mutta työssäni haluan nostaa esiin yhden

vastaajan, (vastaajan BS,) jonka kohdalla toteutettiin pitkittäistutkimus 18 vuoden

ajalta, syntymästä 18 ikävuoteen saakka.

Tutkimuksessa (Harris & Sherwood 1987) kävi ilmi, että asuessaan Kanadassa perhe

ja myöhemmin myös Kanadaan muuttanut sedän perhe tukeutui lapsitulkkiin hyvin

voimakkaasti: lapsi tulkkasi usein asiakirjoja prima vistana, täytti perheen ja

sukulaisten puolesta kaikki mahdolliset englanninkieliset lomakkeet, auttoi

asioimaan eri paikoissa, toimi uuden kotimaansa kulttuurin asiantuntijana ja auttoi

perhettä ja sukulaisia ratkaisemaan uuden kotimaan kielen pulmia.

Cline, Crafter, de Abreu ja O’Dell (2017) esittelevät tutkimuksessaan neljä nuorta

vastaajaa ja heidän kokemuksiaan tulkkina toimimisesta, ajatuksiaan lapsista

kielenvälittäjinä ja perhesuhteista. Tähän kyseiseen tutkimukseen Cline ym. ovat

valinneet neljä opiskelijaa, jotka edustavat heidän vuoden 2011 tutkimuksen

vastaajajoukkoa (ks, Cline ym. 2011). Tässä tutkimuksessa neljä Isoon-Britanniaan

perheensä kanssa muuttanutta nuorta, jotka ovat tulkanneet lapsena tai nuorena

vanhemmilleen tai tutuille, kertovat mielipiteensä kolmesta oletettavasti fiktiivisestä

hahmosta samalla kertoen omista aiemmista tulkkauskokemuksistaan. Tutkimuksessa
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nuoria vastaajia pyydettiin kommentoimaan esimerkiksi ”Eduardon” tilannetta ja

useimmiten he reflektoivatkin hänen kokemusmaailmaansa koskeviin kommentteihin

omia kokemuksiaan, arvojaan ja elämäntilannettaan.

Kaikki edellä mainitun tutkimuksen vastaajat toimivat vähintään toiselle

vanhemmistaan tulkkina, riippuen vanhempien kieliosaamisesta. Tutkimuksen

mukaan kaikki vastaajat olivat tulkanneet vanhemmilleen ainakin sairaalassa, sillä

kysyttäessä sairaalassa tulkkaamisesta kaikilla vastaajilla oli tulkkauskokemusta

sieltä. Yksi vastaaja myös auttoi äitiään tulkkaamalla tämän yritysasioissa samalla

opettaen äidilleen ilmaisuja. (Cline ym. 2017.)

Tulkkaustilanteiden monipuolisuus ja tulkkaaminen laaja-alaisesti voivat olla myös

suureksi hyödyksi. Angelelli (2017: 266, 268) viittaa muutamaan tutkimukseen,

joiden mukaan tulkkaaminen ja kääntäminen eri tilanteissa ja eri teemojen ympärillä

myös auttaa lapsia ja nuoria oppimaan uusia taitoja ja menestymään paremmin

koulussa, sekä nostaa itsetuntoa.

Hyvin kattavasti lasten tulkkaustilanteita, käytäntöjä ja tuntemuksia on tutkinut

Letizia Cirillo (2017) niin lasten kuin opettajienkin näkökulmasta. Yli puolet Cirillon

(2017) haastattelemista nuorista vastasi tulkanneensa vanhemmilleen, joka kolmas

oli tulkannut ystävilleen ja joka neljäs koulukavereilleen tai sukulaisilleen.

Cirillon (2017) tutkimuksessa kysyttäessä nuorilta missä he olivat tulkanneet,

vastauksia tuli vahvasti laidasta laitaan: kotona tulkatessa radio- tai tv-ohjelmia,

lääkärissä, kaupassa, koulussa, puhelimessa, kadulla, vanhempien ja opettajien

tapaamisissa, pankissa tai postissa sekä poliisilla. Kirjoitetuista teksteistä vastaajat

kertoivat tulkanneensa, kääntäneensä tai täyttäneensä muiden puolesta esimerkiksi

opettajien viestejä, lääkereseptejä tai infolehtisiä, osia kirjoista, uutisartikkeleita sekä

muita lomakkeita, asiakirjoja ja tekstipätkiä (Cirillo 2017: 298–300.)

Rachele Antonini (2017) on tutkinut italialaisten ala- ja yläkoululaisten

tulkkauskokemuksia niin koulussa kuin muualla. Laaja, 200 vastauksen materiaali

kerättiin ”tulkkauskilpailun” avulla kahtena vuonna, 2010 ja 2011. Myös Antonin

tutkimuksessa tuli esiin lapsitulkkien laaja-alainen toimintaympäristö. Alakoululaiset

kertoivat tulkanneensa esimerkiksi ystävilleen ja koulukavereilleen, vanhemmilleen

tai muille perheen aikuisille sekä opettajille, mutta myös kaupassa ja lääkärissä sekä
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pankissa. Yläkoululaiset kertoivat tulkanneensa yleisesti vaikeammissa tilanteissa,

kuten sairaalassa, poliisilaitoksella, asianajajalla sekä ammattiliitolla. (Antonini

2017: 323–325.)

Antoninin (2017: 326) mukaan hyvin usein tulkkausta tapahtuu myös koulussa,

esimerkiksi vanhempien ja opettajien tapaamisissa, hätätilanteissa yms., ja koulussa

koulukieltä taitamattoman oppilaan ja opettajan välillä tulkkina voi toimia joko oman

luokan lapsitulkki tai lapsitulkki toisesta luokasta. Antoninin tutkimuksen

”tulkkauskilpailuun” osallistunut 12-vuotias poika kuvailee, kuinka hänen ystävänsä

koulussa tulkkasi mitä opettaja ja muut oppilaat puhuivat, sekä hänen tehdessään

läksyjä, kun hän Italiaan saavuttuaan ei vielä osannut kieltä. Myös 11-vuotias tyttö

kertoo, kuinka on auttanut parin vuoden aikana opettajia luokan kasvaessa, sillä hän

on arabiankielinen ja koulua käydessä on oppinut italian ja englannin. (Antonini

2017: 326.) Lapset pitävät myös siitä, että he voivat jakaa omaa oppimistaan ja

tietoaan myös muille, aikuisillekin, kuten teki kaksi kilpailuun osallistunutta lasta.

Toinen heistä auttoi äitiään hoitamaan perheen kauppaa tekemällä hänelle sanaston,

toinen tätiään kokoamalla hänelle oppikirjan omien kirjojensa pohjalta ja opettaen

tädille sanoja ja kielioppia. (Antonini 2017: 327.)

Tulkatessaan koulussa lapset voivat joutua myös hieman epämiellyttäviin ja

rehellisyyttä vaativiin tilanteisin, kuten Antoninin (2017: 328) esimerkissä

kiinalaispoika, joka tulkkasi useamman opettajan ja isän tapaamisessa, jossa poikaa

toruttiin kirjojen unohtamisesta ja huonosta italian ymmärryksestä johtuen huonosti

tehdyistä kotiläksyistä sekä mahdollisesta luokalle jäämisestä. Poika kuitenkin kertoi

tulkanneensa isälle kaiken, sekä hyvän että huonon. Antonini huomauttaa, että pojan

italiankielentaito ei ollut tämän kirjoituksen aikana tosiaan sujuvaa, mutta hän silti

tulkkasi koulussa ja tulkkasi kaiken, myös huonot asiat. Vaikka lapset kykenevätkin

suoriutumaan tällaisesta tulkkauksesta, heidän ei pitäisi joutua tulkkaamaan

tällaisissa tilanteissa, kuten myös opettajat Cirillon (2017: 304) tutkimuksessa

toteavat.

4.2.2 Tulkkaamisen käytännöt

Lapset voivat aloittaa kielenvälityksen yleensä jo 1–5 vuoden sisällä siitä, kun ovat

muuttaneet uuteen kotimaahansa, (USA:han tämän esimerkin mukaan,) ja toimia
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kielenvälittäjinä jo kahdeksan tai yhdeksän vuoden iässä. Kielenvälitys voi vaihdella

sanasta-sanaan tulkkauksista tai käännöksistä aina suurempiin

tulkkauskokonaisuuksiin. (Angelelli 2017: 264.)

Esimerkiksi Harrisin ja Sherwoodin (1987) tutkimuksessa perhe asui Italiassa ja

vanhemmat puhuivat eri italian murteita. Lapsi ymmärsi tulkkaavansa kahden italian

murteen välillä jo ennen neljää ikävuotta, ja kun perhe oli muuttanut Italiasta

Venezuelaan, lapsi omaksui nopeasti espanjan kielen ennen kuin täytti neljä, pian

tulkaten viestejä espanjasta molempiin italian murteisiin ja toisinpäin. Lapsen ollessa

kahdeksanvuotias perhe muutti jälleen, tällä kertaa Kanadaan ja lapsi omaksui uuden

kielen, englannin, hyvin nopeasti, kolmessa kuukaudessa.

Lapset, jotka käyvät koulua uudessa kotimaassaan ja ovat natiivien ympäröimänä

pääsevät upottautumaan uuteen kieleen ja kulttuuriin, mikä johtaa kielen ja kulttuurin

nopeaan omaksumiseen (Angelelli 2017: 262). Cirillon (2017: 298) tutkimukseen

osallistuneista nuorista puolet kertoi aloittaneensa kielenvälityksen 8–12-vuotiaana,

tosin vastaajien joukossa on myös niitä, jotka kertoivat aloittaneensa jo 5-vuotiaana.

Neljännes vastaajista kertoi tulkanneensa joka päivä, loput harvemmin (Cirillo 2017:

298.)

Kun tulkki on tilanteessa, jossa ei ymmärrä kaikkea, hänen on tehtävä päätös, miten

selvitä asiasta. Cirillon (2017: 303, 305) tutkimuksen nuoret vastaajat, tulkkasivat

tällaisissa tilanteissa useimmiten vain sen, mitä ymmärsivät. Muita heidän

käyttämiään selviytymiskeinoja olivat pyytää selventämään asiaa, kieltäytyä

tulkkaamasta, teeskennellä, ettei ollut mitään vaikeuksia, vaan sepittää jotain, tai

pyytää jotain muuta apuun.

Myös maallikkotulkit ja jopa lapsitulkit voivat siis käyttää samoja

käännösstrategioita ja tulkkaustekniikoita kuin ammattitulkitkin. Harrisin ja

Sherwoodin (1987) tutkimuksessa vastaaja, lapsi, joskus esimerkiksi pehmensi

käännöstään, jos joku perheenjäsenistä käytti tulokulttuurille epätavallisen röyhkeitä

ilmaisuja. Harrisin ja Sherwoodin esimerkkitapauksessa italialainen isä yritti

kotimaan kulttuurinsa tapaan tinkiä kovasanaisesti Kanadassa. Lapsi myös tiivisti

esimerkiksi perheensä kanssa televisiota katsoessaan juonia ja jopa

simultaanitulkkasi, eli samanaikaistulkkasi tv-ohjelmia, mikä on äärimmäisen
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haastavaa ammattilaisillekin. Lapsi kuitenkin kertoi, ettei pitänyt tällaisesta

tulkkauksesta. (Harris & Sherwood 1987.)

Harrisin ja Sherwoodin (1987) tavoin Kolehmainen, Koskinen ja Riionheimo (2015:

381) mainitsevat, että huolimatta siitä, että lapset eivät ole ammattilaisia, he

kuitenkin käyttävät samoja käännösstrategioita ja tulkkaustekniikoita kuin

ammattilaisetkin. Kolehmainen, Koskinen ja Riionheimo (2015: 381) esittelevät

artikkelissaan useamman tutkimuksen, joissa lapset ovat käyttäneet vanhemmilleen

tulkatessaan muun muassa parafraaseja, tiivistämistä, lauserakenteiden

yksinkertaistamista sekä sensurointia, joka ottaa huomioon vastaanottajan ja tämän

kulttuurin ja sen viestintänormit (vrt. Vastaaja BS:n tapaus lähteessä Harris &

Sherwood 1987).

Orellana (2017) kertoo vanhasta pitkittäistutkimuksestaan, jossa oli myös selkeästi

havaittavissa tulkkaustekniikan parannusta ja haltuunottoa. Tutkimuksen alussa, kun

henkilöä pyydettiin tulkkaamaan kirjoitettua tekstiä ääneen, suorittamaan prima

vistaa, hän luki alkutekstin ääneen, minkä jälkeen yritti sanasanaisesti tulkata sen

tulokielelle. Kun henkilö oli vanhempi, hän luki alkutekstin mielessään ja tulkkasi

tekstin tulokielelle tärkeimmät asiat tiivistettynä. (Orellana 2017: 68.) Lapset

pystyvät hyvin oppimaan ja kehittymään myös tulkkaustekniikoissa.

Joissain tapauksissa ammattitulkkien osaaminen ei korvaa oman lapsen lähellä oloa

ja lapseen kohdistuvaa luottamusta. Aiemmin mainitun Clinen ym. (2017)

tutkimuksen yksi vastaaja kertoo, että hänen vanhempien asioidessa joissain

paikoissa siellä oli myös tarjolla ammattitulkkien apua ja vanhemmat pääsivätkin

asioimaan heidän kanssaan, mutta vanhemmat kokivat olonsa mukavammaksi, kun

tulkin roolissa olivat heidän lapsensa. Myös palkkioasiaa sivuttiin sen verran, että

vastaaja mainitsi, ettei hän saa rahaa perheelle tai tutuille tulkkaamisesta. (Cline yms.

2017: 286, 289.)

Heikkokin vieraan kielen taito oli sota-aikana arvokasta, sillä pula tulkeista oli suuri.

Lapsitulkit ja muut maallikkotulkit saattoivat myös ansaita tulkin työstään hyviä

summia. (Kujamäki & Paloposki 2015.) Tämä puolestaan romuttaa ajatuksen siitä,

että maallikkotulkki on sellainen, jolle ei makseta palkkiota.
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Angelelli tarjoaa kahta mahdollista hypoteesia sille, miksi lapset jatkavat

kielenvälittäjän roolissa perheelleen ja ystävilleen: yhteiskunta ei kykene tarjoamaan

kaikille kielipalveluita tarvitseville tukea, joten lapsitulkit täyttävät tämän kuilun,

sekä Clinen ym. (2017) esimerkissä tullut vanhempien mukavuudenhalu tai suurempi

luottamus, kun tulkkina kahden kielen ja kulttuurin välillä on oma lapsi tai

perheenjäsen vieraan henkilön sijaan. (Angelelli 2017: 261, 263.)

4.2.3 Tulkkaukseen ja tulkkaustilanteisiin liittyvät tuntemukset

Lapsi voi kokea myös suurta painetta suoriutumisesta ja joutua epämiellyttäviin,

vaikeisiin ja jopa traumaattisiin tilanteisiin esimerkiksi tulkatessaan lääkärissä tai

poliisilaitoksella. Lapset ovat jääviä, voivat traumatisoitua ja stressaantua, vaikka

suurin osa aiemmista tutkimuksista kertoo, että lapset suhtautuvat tulkkaamiseen

normaalisti, arkisesti. (ks. Probirskaja 2019: 212.) Toki aikuinenkin voi

traumatisoitua ja stressaantua, mutta aikuisella on todennäköisemmin paremmat

keinot käsitellä stressiä ja ahdistusta. Aikuinen myös osaa ehkä hakea ulkopuolista

apua, toisin kuin lapset.

Kun lapsi tuntee vanhempansa, on hänellä jonkinlainen kuva edes toisen osapuolen

viestimisestä. Toisaalta aiheesta riippuen myös perheen reaktiot voivat yllättää, eikä

lapsi ole välttämättä valmis tähän. Miten voidaan siis olettaa, että lapsi voi täyttää

tulkin saappaat? Kuten aiemmin mainittu (ks. luku 3), ammattitulkeilla on myös

useimmiten saatavilla työkaluja työpaineiden purkuun (Leinonen 2001: 302).

Lapsilla tällaista mahdollisuutta ei sen sijaan ole, eikä välttämättä luotettavaa

aikuista, jolle kertoa tulkkauksen ja siihen liittyvien tilanteiden paineista.

Myös perhesuhteet voivat vaikuttaa voimakkaasti tulkkauskokemusten tuntemuksiin.

Clinen ym. (2017) tutkimuksessa nuoret kertovat, että mikäli he joutuivat olemaan

koulusta pois perheelle tulkkaamisen vuoksi, he kokivat tämän oikeutetuksi, sillä

perheen vuoksi he halusivat auttaa. Clinen ym. (2017) tutkimuksessa yksi vastaajista

oli sitä mieltä, että mikäli kyseessä oli joku muu kuin oma perheenjäsenensä, oli hän

haluton jättämään koulua välistä. Nuoret tunsivat myös auttamisen halua ja siitä

seurannutta iloa. Vaikka oikeiden sanojen löytäminen tuotti välillä vaikeuksia, pitivät

vastaajat tulkkaamista yksinkertaisesti itsestään selvänä, jopa hyödyllisenä asiana

sekä kieliosaamisen kannalta, että muutenkin. Yhden vastaajan pikkusisko taas vihasi
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tulkkaamista ja kiukustui, kun ei ymmärtänyt sanojen tai asioiden merkityksiä.

Ainakin kolme vastaajaa ei liiemmin pitänyt myöskään lääkärissä tulkkaamisesta,

sillä yhden mielestä se oli tylsää, toinen taas ei halunnut tietää lääkärissä käsiteltäviä

asioita ja kolmatta hävetti, sillä tulkkaaminen oli vaikeaa. (Cline ym. 2017.)

Vaikka yleisesti tulkkaustuntemukset ovat ristiriitaisia, esiin voi tulla myös vahvasti

positiivisia tuntemuksia, kuten Cirillon (2017) italialaistutkimus osoittaa. Opettajien

ja koulukavereiden välisiä vuorovaikutustilanteita tulkatessa vastaajat ovat

raportoineet tekevänsä tulkkauksia mielellään, pitävänsä siitä, että voivat auttaa niitä,

jotka eivät osaa italiaa ja nauttivansa tulkkaamisesta. Joukosta löytyy myös

negatiivisia tuntemuksia, joissa vastaajat kertovat, etteivät pidä tietyssä tilanteessa

tulkkaamisesta, tuntevat olevansa erilaisia verrattuna koulukavereihinsa (6 %),

eivätkä mielellään tekisi sitä, eli tulkkaisi (5 %).

Cirillon (2017) tutkimuksessa kysyttäessä nuorten tuntemuksia perheelle

tulkkaamisesta, vastaukset jäljittelivät täysin samaa linjaa kuin tuntemukset

opettajien ja koulukavereiden välisten vuorovaikutustilanteiden tulkkaamisessa: yli

puolet kertoi tulkkaavansa mielellään, kolmasosa oli ylpeä voidessan auttaa

perhettään. Loput kertoivat esimerkiksi nauttivansa tulkkaamisesta tai kertovansa

etteivät pitäneet siitä tai tekivät sitä pakosta. Jos vertaa koulun ja kodin lukuja,

vastaajat tulkkaavat mieluummin kotonaan kuin koulussa, mikä voi johtua siitä, että

koulussa opettajien ja koulukavereiden edessä paineet ovat suuremmat. (Cirillo 2017:

301–303.)

Cirillo kuitenkin huomauttaa, että toistaiseksi lasten toimimiselta tulkkeina ei voida

välttyä, sillä kielten- ja kulttuurienvälisen viestinnän resurssit ovat Italiassa yhä

melko huonot ja lapsetkin pitävät tulkkausta normaalina osana arkeaan. (Cirillo

2017: 312.)

On siis huomattu, että lapset kokevat sekä positiivisia, että negatiivisia tuntemuksia

tulkkauksiin ja tulkkaustilanteisiin liittyen. Antonini (2017: 329) kertoo

huomanneensa Italiassa toteutetun tutkimuksensa materiaalien perusteella, että

alakoulua käyvät lapset suhtautuvat tulkkaukseen positiivisemmin, eritoten niissä

tapauksissa, kun he ovat voineet auttaa vasta maahan muuttanutta toista lasta.

Negatiiviset tuntemukset liittyvät yleensä tilanteisiin, joissa on pelko virheestä,
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itsensä nolaamisesta ja epävarmuudesta myös omia äidinkielentaitoja kohtaan.

Rinnalle voi kuitenkin nousta tunne omasta tärkeydestä ja hyödystä

tulkkaustilanteessa. (Antonini 2017: 329, 340.)

Iän myötä lasten suhtautuminen tulkkaamista kohtaan myös tuntuu muuttuvan ja

monimutkaistuvan tulkkaamistaan kohtaan, kuten Antonini (2017: 340)

tutkimuksessaan yläkoululaisten kohdalla osoittaa. Lapset tuntevat tulkkaamisen

vastuun ja jopa taakan. Kolme 14-vuotiasta kiinalaistyttöä kertookin tuntevansa

vastuun taakan, jonka heidän italiaa huonosti taitavat vanhempansa ovat heille

langettaneet tyttöjen tulkatessa esimerkiksi ammattiliitolla tai poliisilaitoksella,

eivätkä tytöt voi sanoa ei, sillä kyse on heidän vanhemmistaan tai ystävistään jotka

tarvitsevat apua, ja tämä on tyttöjen velvollisuus.
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5 Aineisto ja menetelmä

Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston keräsin kyselyllä (Liite 1). Vastaajina ovat

nykyiset aikuiset, mutta lapsena vanhemmilleen tai muille tulkkina toimineet

henkilöt, sillä lasten haastattelemiseen oli vaikea löytää haastateltavia. Lasten

haastatteluun liittyy myös paljon byrokratiaa sekä eettisiä kysymyksiä ja esteitä.

Kriteerinä oli, että vastaajan vanhemmista ainakin toisen äidinkieli on venäjä, sillä

oletuksena on, että tällöin lapsi on todennäköisesti joutunut tilanteeseen, jossa hän on

toiminut vanhempansa tulkkina. Toinen kriteeri oli, että vastaaja on syntynyt muualla

kuin Suomessa, ja kolmas, että hän on muuttanut Suomeen lapsena, tässä tapauksessa

alle 13-vuotiaana. Aineiston keruusta tarkemmin jaksossa 5.1 ja aineiston esittely

tapahtuu jaksossa 5.2.

5.1 Aineiston keruu

Valitsin vastaajiksi aikuisia, koska lapsivastaajia oli vaikea löytää. Lapset vastaajina

on myös haastava joukko, sillä lasten haastatteluun liittyy paljon byrokratiaa. Lisäksi

aikuisilta voi oletettavasti odottaa täydempiä vastauksia. Siispä toteutin kyselyn,

johon vastasivat nykyään jo aikuiset, mutta lapsena venäjänkielisille vanhemmilleen

tai muille tutuille tulkkina toimineet henkilöt.

Vastaajahaun tein oman ja ystävien sosiaalisen verkoston kautta ihmisistä, tutuista ja

tuntemattomista, jotka täyttivät kyselyyn osallistumisen vaatimukset. Kysely

toteutettiin Google Forms -ohjelman avulla (liite 1), ja siinä on sekä

monivalintakysymyksiä, että avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat kirjoittaa

vapaasti vastauksensa. Testikyselyn täytti melkein kaikki kriteerit täyttävä henkilö ja

hänen palautteensa perusteella kysymyksiä ja niiden muotoilua parannettiin. Kysely

lähetettiin potentiaalisille vastaajille 2.3.2020 ja vastausaikaa oli 15.3.2020 saakka.

Kaikki vastaukset on kerätty nimettömänä ja näin ollen pienestä otannasta huolimatta

anonymiteetti on säilytetty, sillä vastauksia ei voi suoraan yhdistää vastaajaan.

5.2 Vastaajat ja aineiston esittely

Vastaajaehdokkailta varmistettiin kolme asiaa, jotka määrittelivät heidän

sopivuutensa vastaajiksi: 1. Vähintään toinen vanhemmistasi on venäjänkielinen 2.
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Olet syntynyt muualla kuin Suomessa 3. Olet muuttanut Suomeen lapsena, alle 13-

vuotiaana. Mikäli edellä olevat ehdot täyttyivät, vastaajalle lähetettiin kysely.

Kyselyssä on yhteensä 20 kysymystä. Kysely alkaa yksinkertaisilla kysymyksillä,

jonka jälkeen siirrytään vaikeampiin, monimutkaisempiin kysymyksiin. Kyselyssä on

monivalintatehtäviä, joissa voi valita yhden vaihtoehdon tai useamman vaihtoehdon,

sekä avoimia kysymyksiä, jotka mahdollistavat vastaajien vapaan vastauksen

kirjoittamisen. Google Forms osoittautui tässä hyväksi työkaluksi, mutta ihan

kaikkeen se ei taipunut, eikä vastausvaihtoehtojen paikkoja pystynyt aina laittamaan

siihen järjestykseen kuin olisin halunnut.

Kysely laitettiin kaikkiaan yhteensä kuudelle kriteerit täyttävälle henkilölle

sähköpostilinkkinä ja vastauksia saatiin viisi. Pääosin vastaukset ovat hyvin

informatiivisia, hyvin rakennettuja ja toivotusti hyvin perusteltuja.

Kahdella viidestä vastaajasta on suomalainen isäpuoli, mikä toi monimuotoisuutta ja

mielenkiintoa vastauksiin. Tämä myös mahdollisti vertailun käännöstilanteista

sellaisten vastaajien kanssa, joiden elämässä lapsena ei ollut suomea osaavaa

lähiaikuista.

Pääosin kysymykset ymmärrettiin oikein ja niihin osattiin vastata kattavasti. Joissain

tapauksissa kysymyksissä saattoi vastausten perusteella olla hieman päällekkäisyyttä,

sillä esimerkiksi vastaaja numero 3 kysymyksessä 16 vastasi “Kohdassa 12 jo

kerroin.”

Kyselyaineiston analyysissa peilaan kirjallisuuskatsauksessa ilmi tulleita asioita

lapsitulkkien kokemusmaailmasta ja katson, miten nämä asiat näkyvät käytännössä

tämän kyselyn vastauksissa, mitä yhteneväisyyksiä ja mitä eroja on aiemmin tehtyjen

tutkimusten tulosten kanssa.
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6 Analyysi

Kyselyn avulla pyrin saamaan vastauksia muiden muassa seuraaviin kysymyksiin:

millaisissa tilanteissa maahanmuuttajalapset ovat tulkanneet? Mitä tuntemuksia heillä

oli näissä tilanteissa tai miltä tilanteet tuntuvat heistä nyt jälkikäteen? Mitä mieltä he

ovat lapsitulkki-ilmiöstä? Kuinka usein vanhempi tai vanhemmat ovat turvautuneet

lapsensa kieli- ja tulkkaustaitoon? Onko lapsi tulkannut muille kuin

perheenjäsenilleen? Saamiani vastauksia peilaan aiempien tutkimusten tuloksiin

lapsitulkeista.

Olen ryhmitellyt analyysin niin, että käsittelen ensin yleisiä tietoja vastaajista

(kysymykset 1-4), sitten tilanteita, joissa vastaajat ovat tulkanneet lapsena

(kysymykset 5, 6, 9–11 ja 16), tulkkauskäytäntöjä näissä tilanteissa (kysymykset 7,

8, 14, 15 ja 19) ja lopuksi tulkkaukseen ja tulkkaustilanteisiin liittyviä tuntemuksia

(kysymykset 12, 13, 17, 18 ja 20). Vastaajia on yhteensä viisi, joten heidät on

nimetty V1-V5.

6.1 Yleistä tietoa vastaajista

Nuorimpana Venäjältä Suomeen muutti vastaaja V1, 6-vuotiaana, toiseksi

nuorimpana vastaaja V4, 8-vuotiaana, vastaaja V5 10-vuotiaana, ja kaksi 11-

vuotiaana, V2 ja V3. Vain kolme vastaajaa on kertonut, mistä he muuttivat. Ne, jotka

antoivat tietoja asuinpaikastaan Venäjällä, ilmoittivat muuttaneensa Suomeen

Karjalasta tai Pietarista. Kukaan vastaajista ei osannut Suomeen muuttaessaan

suomen kieltä, ja kaikkien vastaajien molemmat vanhemmat ovat venäjänkielisiä.

Kysyttäessä osasiko vastaajan vanhemmista toinen, molemmat vai ei kumpikaan

englantia sen verran, että pystyi asioimaan viranomaisissa, vain vastaaja V2 vastasi

molemmat, muut neljä vastasivat ei kumpikaan.

Vanhempiin liittyvät kysymykset ja heidän äidinkielensä tuotti hieman hankaluuksia

monella eri tasolla. Vastaajiksi valikoitui sattumalta sellaisia henkilöitä, joiden

molemmat vanhemmat ovat venäjänkielisiä. Tämä ei tietenkään kerro sitä, muuttiko

vastaaja lapsena molempien vanhempiensa kanssa Suomeen, vain toisen vanhemman

kanssa tai tuliko toisen vanhemman rinnalle suomenkielinen puoliso Suomeen

muuton jälkeen. Kahden vastaajan vastauksista käykin ilmi, että heillä on tai oli

suomalainen isäpuoli.
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Tieto siitä, osasiko vanhemmat tai toinen heistä englantia sen verran hyvin, että

pystyi asioimaan viranomaisissa, oli mielestäni myös erittäin oleellinen, sillä

Suomessa englannin kielen taidolla tulee toimeen erittäin hyvin, toisin kuin

pelkästään venäjän osaamisella.

6.2 Tulkkaustilanteet

Kokonaisvaltaisemman kuvan saamiseksi lapsena tulkkaamisesta myös

tulkkaustilanteet ovat tärkeitä sekä se, kenelle lapsena on tulkattu (Kuvio 1.). Yksi

vastaajista, vastaaja V2, ei muista tulkanneensa vanhemmilleen lapsena, mutta vastaa

tulkanneensa muille sukulaisille. Tämä on sama henkilö, jonka molemmat

vanhemmat osasivat Suomeen muuttaessaan englantia. Vastaaja V4 ei muista

tulkanneensa muille kuin vanhemmilleen ja kolmesta muusta vastaajasta yksi

muistaa tulkanneensa esimerkiksi muille sukulaisille, tutuille aikuisille ja

koulukavereilleen, toinen muille sukulaisille ja tutuille aikuisille ja kolmas vain

tutuille aikuisille.

Kuvio 1. Muistatko joskus tulkanneesi muille kuin vanhemmillesi lapsena?

Kysyttäessä millaisissa tilanteissa vastaajat muistavat lapsena tulkanneensa (Kuvio

2.), yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat tulkkasivat KELAssa, koulussa ja

kaupassa, mutta vain yksi vastaaja tulkkasi lääkärissä ja päiväkodissa. Muita yhden
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vastaajan mainitsemia tilanteita olivat yritys, tulli, katalogitilaukset, posti, mainokset,

tekstiviestit yms.

Kuvio 2. Millaisissa tilanteissa muistat lapsena tulkanneesi?

Saatujen vastausten perusteella voi todeta, että aiemmat tutkimukset ovat tuoneet

esille samantapaisia tilanteita, joissa lapsia on käytetty tulkkeina (ks. Pilke,

Kolehmainen & Penttilä 2015: 326; tämän työn jakso 4.2). Varsinkin Harrisin ja

Sherwoodin (1987) pitkittäistutkimuksessa esiin nostettu vastaaja, BS, on hyvin

selkeä yksittäinen tapaus, jolla on tulkkauskokemusta samanlaisista tilanteista, mutta

myös Cirillon (2017) laajempi tutkimus osoittaa saman (ks. myös tämän työn jakso

4.2). Maallikkotulkit, mukaan lukien lapsitulkit joutuvatkin toimimaan

poikkeuksellisen laajalla kentällä (ks. Orellana 2017: 69; Probirskaja 2019: 214;

tämän työn jakso 4.1 sekä 4.2).

Pyydettäessä kertomaan tarkemmin lapsuuden tulkkaustilanteista yksi vastaajista,

V2, kertoo tulkanneensa sukulaisille lähinnä kauppareissuilla, vastaaja V4 kertoo

tulkanneensa kaupassa ja venäläisen äitinsä ja suomalaisen isäpuolensa välisiä

keskusteluja arkipäiväisistä asioista sekä olleensa enimmäkseen elävä sanakirja.

Vastaaja V3 kertoo hieman vanhemmalla iällä tulkanneensa jopa tuttujen

rakkausviestejä.
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Vastaaja V5 kertoo, että tulkkaustilanteita oli vähemmän johtuen siitä, että hänen

isäpuolensa on suomalainen ja äitinsä ymmärtää aika hyvin suomea. Epäselväksi jää,

oliko äidin kielitaidolla vastaajan lapsuudessa asian kanssa tekemistä Suomeen

muuttaessa, sillä aiemmin vastaaja on kertonut, ettei hänen äitinsä osannut suomea

Suomeen muuttaessa. Vastaaja kertoo myös, että hänen äitinsä on käyttänyt kerran

tulkkia leikkauksessa ja muuten vastaaja tai vastaajan isäpuoli ovat auttaneet

asioiden hoitamisessa. Samainen vastaaja kertoo myös olleensa lapsitulkkina

Venäjällä auttaen äitinsä tuttavaa Suomen-matkojen järjestämisessä venäläisille.

Vastaaja sattui tällöin olemaan äitinsä kanssa Venäjällä, jolloin hänet värvättiin

auttamaan.

Vastaaja V1 kertoo äitinsä turvautuneen vastaajan kielitaitoon, sillä äiti tunsi

vaikeutta ilmaista itseään vieraalla kielellä ja pelkäsi, ettei häntä ymmärretä oikein.

Tulkin palkkaamista palveluissa tai kouluissa ei myöskään koettu tarpeellisena, sillä

vastaaja otettiin paikalle mukaan tulkkaamaan.

Tällaisia vastauksia lukiessa luonnollisesti herää kysymys lasten vastuusta – voiko

lapsen harteille vierittää niin isoa taakkaa, että hän toimii jatkuvasti tulkkina? Ehkä

omien perheenjäsenten satunnaisen nojautumisen oman lapsensa kielitaitoon vielä

jotenkin ymmärtää, mutta viranomaisten olisi tärkeää tietää tulkkipalvelujen

saatavuudesta ja tarpeesta. Joissain tilanteissa varsinkin lapsen iästä riippuen

mietityttää, että ymmärtääkö lapsi, mitä on tulkkaus, ja huomaako hän toimivansa

tulkkina? Tekemäni kyselyn vastauksista nousevatkin selvästi esiin lapsen kokemat

paineet.

Suullisen tulkkauksen lisäksi merkittävässä asemassa on myös asiakirjojen tai

lomakkeiden kääntäminen, ja tästä kaikilla vastaajilla on kokemusta. Vastaajat ovat

kääntäneet KELAn asiakirjoja, töitä koskevia asiakirjoja, joista vastaaja ei kokenut

ymmärtävänsä mitään ikänsä puolesta, mutta yritti parhaansa. Vastaajat ovat

kääntäneet myös vuokrasopimusta, Verohallinnon kirjeitä, laskuja, päiväkodista ja

koulusta tulleita kirjeitä sekä kaikkia virallisia ja vähemmän virallisia kirjeitä,

lomakkeita ja paljon muuta. Venäjällä lapsena äidin tuttavalle tulkannut vastaaja V5

kertoo myös kääntäneensä käsinkirjoitettua vapaamuotoista tekstiä liittyen kyseiseen

tulkkauskeikkaan.
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Ottaen huomioon virallisten asiakirjojen kankean kielen, monimutkaisen ja vaikean

sanaston ja termit sekä yleisesti lapselle tuntemattomat aiheet, on uskomatonta, miten

melko nuoretkin lapset voivat tällaisesta haasteesta selvitä. On syytä ottaa huomioon,

että esimerkiksi asiakirjojen kääntämisessä haasteita tuottaa myös se, onko kirjeen

perusteella ryhdyttävä joihinkin toimiin, vai onko kirje ainoastaan tiedoksianto.

Mikäli kirje edellyttää joitain toimia, on lapsella suuri vastuu tuoda tämä esille.

Myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. Harris & Sherwood 1987; tämän työn jakso 4.2)

on painotettu sitä, että kieltä heikommin taitavat aikuiset nojautuvat voimakkaasti

lasten kieliosaamiseen ja sitä myötä erinäisten asiakirjojen tulkkaukseen ja

lomakkeiden täyttämiseen. Lasten rooli tekstitaitojen taitajana onkin erittäin

merkittävä perheelle (ks. Pilke, Kolehmainen & Penttilä 2015: 326). Lomakkeiden

täyttämiseen aikuisella varmasti liittyy pelko siitä, että hän on ymmärtänyt varmasti

kaiken oikein ja haluaa myös täyttää mahdolliset lomakkeet mahdollisimman hyvin

ja hyvällä kielellä.

Tulkkaustilanteisiin liittyen vastaajilta kysyttiin myös, onko jokin tulkkaustilanne

lapsuudessa jäänyt heillä erityisesti mieleen. Yhdellä vastaajista ei tule mitään

mieleen, vastaaja V3 viittaa tilanteeseen, jossa henkilöt, joille hän tulkkasi,

haukkuivat häntä tyhmäksi (ks. jakso 6.4). Vastaaja V1 kertoo tilanteesta, jossa hän

oli tulkkaamassa perhetutulle autokoulun teoriakokeessa. Kyseinen vastaaja meni

tilanteessa lukkoon, sillä hänellä oli hirveät paineet. Hän ei myöskään ymmärtänyt

autoista ja liikenteestä mitään, mikä ymmärrettävästi vaikeutti tulkkaustilannetta,

eikä tulkkaamisesta vastaajan mukaan tullut mitään.

Vastaaja V5 kertoo, kuinka hän joutui 12-vuotiaana tulkkaamaan äitinsä venäläisen

tuttavan ja suomalaisen yrityksen edustajan hankalaa keskustelua. Vastaajan mukaan

tilanteessa keskusteltiin matkan järjestämisestä ja rahasta, ja hän tunsi paineita siitä,

tulkkaako oikein, sillä pelkäsi pilaavansa kaiken. Tulkkaus kai kuitenkin onnistui

vastaajan mukaan, sillä hän muistaa selvinneensä siitä hyvin, mutta tunteneensa

paineita.

Viides vastaaja, V4, muistaa hämärästi tulkanneensa kerran tai useammin

neuvolassa, kun hänen siskonsa syntyi, ja vaikka vastaajan äiti osasi jonkin verran

suomea, oli vastaaja mukana varmistamassa, että kaikki osapuolet ymmärsivät
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toisiaan. Vastaaja oli tällöin 10-vuotias, eikä osaa sanoa, mitä mieltä lääkäri tai

hoitaja oli asiasta, mutta ammattitulkkia ei ollut koskaan paikalla. Syyksi vastaaja

arvelee myös sen, että paikkakunta oli hyvin pieni, eikä siellä hänen mukaansa ollut

ollut aiemmin ulkomaalaisia asukkaita.

Erilaiset tulkkaustilanteet voivat olla haasteellisia myös koulutetuille

ammattitulkeille, puhumattakaan nuorista lapsista. Lukkoon voi siis mennä

ammattilainenkin. Ammattilaisella on myös käytössään enemmän työkaluja

tilanteesta selviämiseen, olivat ne sitten puhujan puheenvuorojen pätkiminen,

muistiinpanovälineet tai valmistautuminen. Ammattilainen on myös kerryttänyt

osaamistaan joko koulutuksella ja harjoittelulla tai puhtaasti kokemuksella.

Esimerkki autokoulussa lapsena tulkkaamisesta on mielenkiintoinen. Lapsen

tulkatessa autokoulun teoriakoetta on epäreilua odottaa lapselta moitteetonta

suoritusta, sillä hän ei ensinnäkään todennäköisesti tunne ollenkaan erikoisalan

sanastoa, tai korkeintaan vain perusasiat. Toiseksi sanasto ja termit pitäisi tuntea

kahdella kielellä ja kolmanneksi kokeessa on myös aikaraja, vaikka tällaisessa

tilanteessa sitä on todennäköisesti hieman pidennetty kieliasian vuoksi. Lapsi ei ole

myöskään itse koskaan tehnyt autokoulun teoriakoetta, kun taas aikuinen tulkki on

mahdollisesti käynyt kyseisessä kokeessa, tai tietää ainakin mitä sellaisessa tapahtuu.

Vastaajan V4 esimerkki neuvolassa tulkkaamisesta on myös kiinnostava, sillä

lääketieteellinen termistö voi olla hyvin haastava aikuiselle maallikollekin, toki

tällaisessa tilanteessa on mahdollisesti yritetty käyttää mahdollisimman helppoa

kieltä. Se, että tulkin puuttuminen voi johtua pienestä paikkakunnasta, on

mahdollinen, mutta tähän on toki lukuisia ratkaisuja, niistä yksinkertaisin ja halvin

olisi varmasti etätulkkaus joko puhelintulkkauksena tai videoyhteydellä. Jos

tilanteissa olisi ollut kyse jostain vakavasta asiasta, olisi ammattitulkki mahdollisesti

hankittu paikalle.

6.3 Tulkkaamisen käytännöt

On olemassa myös laaja kirjo asioita, jotka vaikuttavat tulkkaamisen käytäntöihin –

miten tulkkaus käytännössä tapahtuu, millä menetelmällä tulkkaus hoidetaan ja onko

esimerkiksi saatavilla taustamateriaalia. Myös lasten kohdalla mieleen tulee kysymys

esimerkiksi muistiinpanovälineiden käytöstä ja mahdollisesta palkkiosta, sillä saahan
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ammattilainenkin sellaisen. Tärkeää on tietää myöskin tulkkauksen tarpeellisuudesta,

joka voi ilmetä esimerkiksi siinä, miten usein lapsena joutuu sitä tekemään.

Kaikki vastaajat muistavat tulkanneensa ensimmäisiä kertoja Suomeen muuton

jälkeen vuoden tai kahden sisällä eli heti kun olivat oppineet [puhumaan] kieltä. On

hyvä myös muistaa, että kielen osaamistason arviointi on subjektiivista ja

sanavarasto sekä kommunikaatiotaidot ovat varmasti vaihdelleet erittäin suuresti

vastaajien kesken, ottaen myös huomioon ikähaitarin: yksi vastaaja muistaa

tulkanneensa jo 7-vuotiaana ja vanhimpana tulkkaamaan aloittanut oli silloin 12-

vuotias. Kysymykseen, kuinka usein tulkkasit lapsena, yksi vastasi päivittäin, kaksi

viikoittain ja loput kaksi silloin tällöin.

Myös useat tutkimukset tukevat ajatusta siitä, että lapsi aloittaa tulkkaamisen 1–5

vuoden sisällä maahanmuutosta jopa kahdeksan tai yhdeksän vuoden iässä (ks.

Angelelli 2017: 264; tämän työn jakso 4.2), vaikka yksi kyselyyni vastanneista on

esimerkiksi aloittanut tulkkaamisen jopa nuorempana (ks. myös Cirillo 2017: 298).

Muutoin tämän kyselyn vastaajien kokemukset sopivat aiempien tutkimusten

tuloksiin tältä osin.

Yhdelläkään vastaajista ei ollut lapsena tietoa tulkkaamisen käytännöistä eikä

kenelläkään ollut tulkkaustilanteissa muistiinpanovälineitä. Kyselyyn vastanneilla ei

tuolloin siis ollut mitään tietoa siitä, miten tulkkaustilanteessa pitäisi oikeasti

käyttäytyä ja mikä on tulkin rooli. Se, että tulkin pitäisi olla tahdikas, puolueeton,

kääntää puheenvuorot mahdollisimman tarkasti mitään poistamatta ja mitään

lisäämättä, ja olla hoitamatta asiakkaansa asioita (SKTL 1) on unohdettava

lapsitulkkauksen kohdalla täysin.

Todennäköisesti lapsi tietysti yrittää tehdä parhaansa, mutta ymmärrettävästi myös

asettuu perheensä puolelle, mikäli kyseessä on jonkinlainen vastakkainasettelu, kuten

on todettu myös tutkimuksissa, joiden mukaan laillisuuden puitteissa lapsi käyttää

kielitaitoaan toimiakseen perheensä parhaaksi (ks. esim. Angelelli 2017: 264). On

siis huomioitava, että samoin kuin maallikkotulkki, myös lapsitulkki on harvoin vain

tulkin roolissa kuten ammattilaistulkki, vaan hän on sovittelija, neuvottelija kahden

tahon välillä, ja käyttää kieltään saavuttaakseen asioita (ks. Orellana 2017: 69).
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Tietysti poikkeuksiakin varmasti on, mutta lapsen luontainen rooli

viestintätilanteessa poikkeaa suuresti ammattitulkin roolista.

Seuraavaksi tarkastelen, ovatko esimerkiksi kyselyyni osallistuneet lapsitulkit

saaneet vanhemmiltaan tai muilta palkkiota suorittamastaan tulkkauksesta lapsena.

Kaksi vastaajaa ei saanut lapsena palkkiota tulkkauksistaan. Kolmas vastaaja, V2,

kertoo saaneensa rahapalkkion kun oli tulkannut naapureilleen, neljäs vastaaja, V5,

sanoo äitinsä venäläisen tuttavan antaneen palkkioksi 20 euroa. Vastaaja V3 oli 14-

vuotiaana koirakilpailussa, jossa oli venäläinen tuomari, ja vastaaja suomensi hänen

arvioita. Tästä vastaaja kertoo saaneensa pienen palkan ja pullakahvit ja vuosia

myöhemmin oivaltaneensa, että olikin suoriutunut tehtävästä huonosti ja käännösten

olleen epätarkkoja.

Lapselta ei voi odottaakaan täysin tarkkoja tulkkauksia, sillä vaikka hän olisikin

kiinnostunut aiheesta, on hyvin epätodennäköistä, että 14-vuotias lapsi tuntee hyvin

spesifin termistön kahdella kielellä. Mitä taas tulee palkkioihin, ne voivat motivoida

lasta jonkin verran ja ehkä auttaa häntä pitämään tulkkausta “työkeikkana”, mikä

voisi tehdä siitä mielenkiintoisempaa ja mahdollisesti mielekkäämpää. Arkielämän

jokapäiväisissä tulkkaustilanteissa en kuitenkaan näe palkkion maksamista lapsen

oman perheen toimesta todennäköisenä, sillä kuten vastaajien kommenteistakin kävi

ilmi, oli palkkion maksaja muu kuin oman perheen jäsen, ja tilanteet, joista

maksettiin palkkiota, olivat erityisiä ja keikkaluontoisia.

6.4 Tulkkaukseen ja tulkkaustilanteisiin liittyvät tuntemukset

Tulkkaukseen ja tulkkauksen eri tilanteisiin liittyy paljon eri tuntemuksia, ja

varsinkin lapsilla tunteiden kirjo on hyvin laaja. Tulkkauksesta suoriutumiseen liittyy

myös paljon odotuksia ja paineita, sillä lapsi yrittää auttaa perhettään.

Kysymykseen mitä tunteita tulkkaaminen lapsena herätti, vastauksissa painottuvat

hieman enemmän negatiiviset tuntemukset, mutta myös neutraalia suhtautumista ja

ylpeyttäkin tulee esiin. Yksi vastaajista, V2, kokee, ettei tulkkaaminen herättänyt

mitään tuntemuksia, vaan se sujui luonnollisesti, mutta mukana oli myös auttamisen

halua. Toinen vastaaja, V5, koki ylpeyttä, auttamisen halua ja välillä myös

turhautuneisuutta, sillä esimerkiksi KELAn asiakirjoja oli hänen mielestään lapsena

paikoin vaikea ymmärtää.
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Kolmas vastaaja, V1, kertoo, että opittuaan suomen kielen hän auttoi äitiään

mielellään, mutta ajan kanssa sanoi kokevansa paljon paineita ja ärsytystä, kun jo

lapsena sai niin paljon vastuuta ja joutui käsittelemään aikuisten tehtäviä. Vastaaja

V4 koki tulkkaustilanteet usein todella epämiellyttäviksi. Hän kertoo, että häntä

ahdisti ja ärsytti, sillä sen ikäisenä sanavarastot olivat ymmärrettävästi melko pieniä,

eikä aina löytänyt oikeita sanoja tai ylipäätään ei välttämättä ymmärtänyt, mistä oli

kyse, sillä vastaaja oli vasta lapsi ja saattoi kiukustua ja hokea ”En tiedä, en

ymmärrä”. Hän kertoo kokeneensa myös riittämättömyyden tunnetta siitä, ettei

osannut auttaa. Vastaajaa myös hävetti puhua venäjää, sillä hän halusi integroitua

Suomeen niin hyvin kuin mahdollista ja koki myös tämän vuoksi tulkkaustilanteet

ahdistaviksi.

Vastaaja V3 koki painetta silloin, jos asia oli tärkeä, esimerkiksi työhön tai KELAan

liittyvä, sillä mahdollisista väärinymmärryksistä ja siitä seuranneista ongelmista

vastuu oli hänellä. Vastaaja ei muista kokeneensa ylpeyttä, vain negatiivisia tunteita

tai ei tunteita ollenkaan. Hän halusi vain olla rauhassa ja olla lapsi. Vastaaja sanoo

kokeneensa myös ärtyneisyyttä esimerkiksi, jos piti tulkata tai oli kiire, sillä hän koki

tulkkaamisen erittäin vaikeaksi. Vastaaja kertoo myös tilanteesta, jossa henkilöt,

joille piti kääntää, haukkuivat ensin häntä tyhmäksi odottaen tämän jälkeen

käännöstä. Tämä tuntui vastaajasta silloin 11-vuotiaana ymmärrettävästi epäreilulta.

Tällaisten asioiden, kuten lapsiin kohdistuvan liian suuren vastuun ja paineen,

joidenkin aikuisten epäkiitollisen suhtautumisen lapsen tulkkaukseen sekä lapsen

riittämättömyyden tunteen ja ahdistuksen vuoksi olisi suotavaa välttää lasten käyttöä

tulkkina. Nuoren ikänsä vuoksi lapsi ei välttämättä pysty käsittelemän tunteitaan,

varsinkin kun häntä kohtaa voi olla suuret odotukset ja lapsella kovat paineet

onnistua tehtävässään tulkkina. Tämä kaikki saattaa näkyä ahdistuksena. Varsinkin

tilanteissa, joissa lasta haukutaan tyhmäksi tämän yrittäessä auttaa, itsetunto ja

itseluottamus voi heiketä suuresti, mikä voi vaikuttaa vielä pitkään aikuisuudessakin.

Kysyttäessä pitivätkö vastaajat tulkkaamisesta lapsena, kolme vastasi ei. Yksi heistä

perusteli vastaustaan sillä, että lapsena tulkkaus on vaikeaa, sillä kaikkia asioita ei

ymmärtänyt itsekään. Neljäs vastaaja, V2, kertoi mielekkyyden riippuvan tilanteesta:

joskus oli mukavaa, kun ympäristö oli oikea, kiireessä taas ei ollut mukava tulkata.

Viides vastaaja, V5, piti Venäjän tulkkauskeikkaansa kiinnostavana ja mukavana,
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eikä hän kokenut arkisia tulkkaustilanteita edes varsinaisina tulkkauksina, sillä se oli

jotain, mikä tapahtui automaattisesti ja oli niin itsestään selvää, ettei vastaaja

kiinnittänyt siihen suurempaa huomiota, vaan se oli hänelle osa arkea.

Myös aikuiset maallikkotulkit tuntevat vastaavanlaista epävarmuutta osaamisestaan

ja käyvät läpi samankaltaisia tuntemuksia. Toisaalta on myös havaittu, että lapset

saattavat pitää tulkkausta itsestään selvyytenä ja täysin luonnollisena asiana, joka

kuuluu heidän arkeensa. Viittauksia aiemmissa tutkimuksissa on siis sekä

negatiivisiin että neutraaleihin kokemuksiin tulkkaamisesta, mutta ainakin lasten

kohdalla useimmiten painotetaan neutraaleja tuntemuksia, joskus jopa positiivisia.

(ks. Probirskaja 2019: 212, 215; tämän työn jakso 4.1 ja 4.2.)

Kun kyse on helpoista, arkisista tulkkauksista, voivat ne varmasti olla jopa

miellyttäviä, opettavaisia ja kehittäviä tilanteita. Jos lapsi ei ymmärrä aiheesta mitään

tai kun on kiire, voi tällaisista tulkkaustilanteista muodostua negatiivisia kokemuksia.

On hyvä myös huomata, että näiden vastaajien enemmistö suhtautui lapsena

tulkkaamiseen yleisesti negatiivisesti.

Kysymykseen, mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa lapsena tulkatessa, vastaukset

painottuvat pääosin vaikeisiin asioihin, mutta vastaajat muistivat myös helppoja

asioita tulkkaamisesta lapsena. Yksi vastaajista, V1, kertoo, että virallisia papereita

oli vaikea tulkata (prima vista eli kirjoitetun tekstin tulkkaaminen ääneen), kun taas

helppoa oli ihmisten välisten keskustelujen tulkkaaminen. Toinen vastaaja, V2, koki

koodinvaihdon kielestä toiseen helpoksi, vaikeaksi taas sen, ettei lapsena ymmärtänyt

tulkkausta niin kuin nyt, eikä osannut pyytää tulkattavia puhumaan lyhyemmin ja

yksi kerrallaan. Tämä on toki täysin ymmärrettävää, sillä lapsena ei ole tiedossa

tulkkauksen työvälineitä eikä lapsena todennäköisesti pysty hallitsemaan

tulkkaustilannetta, kun taas aikuisena, eritoten koulutettuna tulkkina, keinoja pitää

langat käsissä on huomattavasti enemmän.

Vastaaja V5 taas sanoo, että lapsena ei välttämättä sisäistä tulkkaukseen liittyvää

vastuuta ja siksi tulkkaaminen on helpompaa, eikä lapsen tarvitse miettiä käsitteitä ja

ilmaisuja. Toisaalta vastaaja myöntää tunteneensa tulkkaustilanteessa syntyvän

paineen ja stressin. Neljäs vastaaja, V3, kertoo vaikeaksi sen, että tunsi vastuuta ja

pelkoa siitä, jos vahingossa oli kääntänyt väärin ja koki epämiellyttävänä, kun joutui
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kääntämään tai kirjoittamaan henkilökohtaisen viestin yms. Vastaaja koki vaikeana

taakkana myös sen, jos ymmärsi asioita paremmin kuin aikuiset esimerkiksi

sellaisessa tilanteessa, jos joku haukkui kadulla eivätkä aikuiset ymmärtäneet eivätkä

näin ollen kiinnittäneet asiaan huomiota.

Viides vastaaja, V4, koki, että lapsena tulkatessa kaikki oli vaikeaa, eikä mikään

tuntunut helpolta, sillä aikuisten keskustelut olivat haastavia ala-asteikäiselle.

Vastaaja kertoo asioiden muistamisen olleen vaikeaa, koska niitä ei ymmärtänyt eikä

näin ollen pystynyt käsittelemään ensin päässään. Hän myös lisää, että usein aikuiset

puhuivat päälle ja tuntui, etteivät he muistaneet vastaajan olevan vain lapsi.

Huomio siitä, että erikoisalan sanaston tuntemisen puute lapsena saattoi olla myös

helpottava asia, on erittäin mielenkiintoinen. Toisaalta tämä on totta, sillä lapselta ei

varmasti odoteta termistön tuntemista samalla tavalla kuin aikuiselta, vaan lapsi

käyttää kussakin tilanteessa sitä sanastoa, jonka osaa. Aikuiselta odotetaan laajempaa

sanavarastoa ja mahdollisesti ainakin parempaa termistön tuntemusta kuin lapselta,

vaikka kyseessä ei olisikaan ammattitulkki. Tämä puolestaan voi luoda paineita eri

tavalla aikuiselle henkilölle verrattuna lapseen.

Ikävää on se, että lapsi joutuu välillä kantamaan myös vastuuta tulkkauksistaan,

vaikka hän ei ole alan ammattilainen eikä missään tapauksessa saisi joutua niin

suuren paineen alle. Lapsen käyttäminen aikuisten väliseen viestintään voi olla myös

hyvin haitallista lapselle, sisällöstä toki riippuen. Myöskin kielen ymmärtäminen voi

olla lapselle taakka silloin, kun aikuinen ei ymmärrä, esimerkiksi yhden vastaajan

antaman esimerkin mukaan tilanteessa, kun kadulla joku huutelee loukkaavia asioita.

On myös muistettava, että lapsen toimiessa tulkkina hänen oikea, luonnollinen

roolinsa, olla lapsi, jää taka-alalle, ja aikuiset voivat unohtaa, että ovat tekemisissä

ennen kaikkea lapsen kanssa.

Mielenkiintoista oli tietää myös, ovatko lapsuuden tulkkaustilanteet vaikuttaneet

vastaajien aikuisuudessa jotenkin, sillä lapsuudessa koetut tilanteet voivat

luonnollisesti vaikuttaa aikuisuuden päätöksiin tai kokemuksiin eri asioista. Kaksi

vastaajaa oli sitä mieltä, etteivät lapsuuden tulkkaustilanteet ole vaikuttaneet

mitenkään.
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Vastaaja V5 uskoo näillä tulkkaustilanteilla olleen vaikutusta, sillä hän on nykyään

tulkki. Vastaaja uskoo, että lapsuuden tulkkaustilanteet ovat vaikuttaneet kielen

käyttöön ja sosiaalisiin kohtaamisiin. Myös vastaaja V4 myöntää lapsuuden

tulkkaustilanteiden vaikuttaneen, sillä hän on valmistunut suomen ja venäjän kielen

tulkiksi. Tosin vastaaja kertoo, ettei näe itseään kyseisessä ammatissa, koska

turhautuu ja kokee taas riittämättömyyden tunnetta, joka tuli jo opiskeluaikoina,

muttei opiskelujen loppuvaiheessa enää uskaltanut vaihtaa alaa. Hän haki

opiskelemaan venäjää, sillä se tuntui oikealta ja tavoitteena oli tulla venäjän kielen

asiantuntijaksi. Lapsuuden kokemukset sekä identiteettikriisi yliopistoaikana

vaikuttivat kuitenkin opiskeluun negatiivisesti, joten vastaajan into ja motivaatio

laskivat.

Viides vastaaja, V2, sanoo miettivänsä pari kertaa, ennen kuin ryhtyy tulkkaamaan

tuntemattomille auttamisen halusta, jos huomaa julkisilla paikoilla esimerkiksi

jonkun venäjää puhuvan henkilön, joka ei ymmärrä mitä hänelle puhutaan.

On mielenkiitoista, että ainakin kolme viidestä vastaajasta tulkkaa nyt aikuisuudessa

vähintään satunnaisesti ja ainakin yksi heistä on kertonut tekevänsä tätä ammatikseen

ja ainakin kaksi heistä kouluttautuneensa tulkiksi. Tämä on erittäin kiinnostavaa, sillä

tämän kyselyn aiemmissa vastauksissaan suurin osa vastaajista on myöntänyt lapsena

kokeneensa melko negatiivisia tunteita tulkkaukseen liittyen. On kuitenkin

huomattava, että osalla vastausten perusteella negatiiviset tuntemukset huokuvat yhä

läpi riittämättömyyden tunteena tai niin, että kielitaidon voi tuntea myös

aikuisuudessa taakaksi siinä määrin, ettei välttämättä vapaaehtoisesti vapaa-ajalla

halua tehdä tulkkausta edes auttamismielessä.

Vaikka usein tuodaankin esille tulkkauksen positiivisia tuntemuksia, negatiiviset

tuntemukset eivät suinkaan ole poikkeuksellisia, vaan täysin luonnollisia.

Esimerkiksi Probirskaja (2019) on tutkinut pilottitutkimuksessaan aikuisten

maallikkotulkkien negatiivisia kokemuksia tulkkaustilanteissa.

Kyselyn lopuksi halusin kuulla vastaajien ajatuksia lapsitulkki-ilmiöstä.

Lapsitulkeilla tarkoitan tässä lapsia, joita käytetään tulkkeina erilaisissa tilanteissa,

useimmiten kuitenkin aikuisten välisissä keskusteluissa siitä syystä, että lapsi on

oppinut uuden kotimaansa kielen vanhempiaan nopeammin.
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Yksi vastaajista, V3, on sitä mieltä, että normaaleissa sosiaalisissa kanssakäymisissä,

kaupassa tai vastaavassa tilanteessa kääntäminen voi olla jopa positiivista kokemusta

eikä siitä ole mitään haittaa. Vastaajan mukaan myös käsitys siitä, että lapsi voi tietää

enemmän kuin aikuinen, on hyvä asia, mutta lapsen ei tulisi ottaa vastuuta tärkeiden

papereiden kääntämisestä, tai olla osana aikuisten flirttausviestien kääntämisessä.

Myös toinen vastaaja, V1, kokee, että lapsitulkkien käyttö voi olla hyvä asia silloin,

kun asiat eivät koske aikuisten asioita, esimerkiksi henkilökohtaisia keskusteluita tai

perheriitoja, joihin lasta ei tulisi sotkea tulkiksi. Vastaaja lisää, että monikielisyys ja

tulkkaaminen helpottavat jatkossa vieraiden kielten oppimista ja olisi myös tärkeää,

että vanhemmat opettaisivat lapsilleen itsevarmuutta ja rohkeutta puhumalla itse

suomea parhaan kykynsä mukaan pelkäämättä ja häpeilemättä sen epätäydellisyyttä.

Vastaaja V2 rajaa ajatuksiaan lapsitulkki-ilmiöstä niin, että riippuu tilanteesta,

toimiiko lapsi tulkkina omasta halustaan vai pakotettuna. Vastaaja huomauttaa, ettei

aina tarvitsekaan olla välttämättä ammattitulkkia paikalla, jos esimerkiksi täytyy

soittaa asiakaspalveluun yksinkertaisesta asiasta, mutta vaativissa tilanteissa hän

kannattaa ammattitulkin apua, jottei lapsen tarvitsisi olla osallisena asian

selvittämisessä.

Neljäs vastaaja, V5, ei kannata lapsitulkkien käyttöä. Hän perustelee, että Suomessa

tulkkausta on hyvin tarjolla ja siitä on säädetty myös laissa. Vastaaja lisää, että tämä

koskee varsinkin sellaisia tilanteita, joihin liittyy vaikeaa termistöä, esimerkiksi

lääkärin vastaanotolla. Hän itse ei ole käynyt [venäjänkielisen] äitinsä kanssa

lääkärissä, sillä vastaajan äidin kielitaito on ollut riittävä, mutta hän ymmärtää lasten

käytön tulkkeina spontaaneissa, arkisissa tilanteissa. Muissa tilanteissa vastaajan

mielestä lapsitulkkien käyttö ei kannata.

Vastaaja V4 on sitä mieltä, että omien lasten käyttäminen tulkkeina on ikävää ja

väärin, eikä lasten pitäisi missään nimessä joutua tulkkaamaan viranomaisten ja

vanhempiensa välistä keskustelua, sillä se voi sisältää arkaluontoisia asioita, jotka

eivät kuulu lapselle, ja asiat voivat olla lapselle vaikeasti ymmärrettäviä. Vastaaja

pohtii myös, ettei lapsen sanavarasto ole tarpeeksi laaja, eikä lapsella ole niin hyvät

kognitiiviset taidot, että hän voisi tulkata aikuisten keskusteluja. Hän myös lisää, että

lapsen käyttäminen tulkkina on laitonta ja voi vahingoittaa lasta henkisesti.
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Vastaajat tuntuvat olevan yksimielisiä siitä, että lasta voi pyytää tulkkaamaan tai

kääntämään tavallisissa, arkisissa, spontaaneissa tilanteissa, jotka eivät ole liian

vaikeita lapselle kieliosaamisen kannalta tai henkisesti. Mielestäni tämä on melko

hyvä rajaus, sillä muissa tapauksissa eteen tulevat eettiset kysymykset ja niiden

huomiotta jättämisen mahdolliset vaikutukset lapsen kokemuksiin ja siihen, miten ne

voivat mahdollisesti tulevaisuudessa vaikuttaa lapsen elämään.

Lasta ei siis pitäisi sotkea tulkiksi perheen välien selvittelyihin, aikuisten asioihin tai

vaikeaa erikoissanastoa sisältäviin tilanteisiin tai sellaisiin tilanteisiin, jotka voivat

aiheuttaa lapselle suurta huolta, painetta, ahdistusta tai stressiä. On myös muistettava,

että ennen kaikkea lapsi on lapsi, ja aikuisen on hyvä pitää huolta siitä, että hän saa

myös pysyä tässä tärkeimmässä roolissaan myös silloin, kun hän vaikeassa paikassa

haluaa auttaa itse, sillä lapsista voi tuntua, että he ovat velvollisia auttamaan

vanhempiaan ja toimimaan kielenvälittäjinä (Angelelli 2017: 264; Antonini 2017:

340; tämän työn jakso 4.2).

6.5 Analyysin tulokset

Tekemäni kyselyn vastaukset osoittavat, miten uskomattoman vastuullisiin

tulkkaustehtäviin lapset joutuvat ja vielä uskomattomampaa, miten hyvin lapset

sellaisista voivat joskus selvitä. Kaiken kaikkiaan lapsia kohtaan on hyvin korkeita

odotuksia ja tämä voi kuormittaa lasta hyvinkin paljon, vaikkei aikuinen sitä

välttämättä huomaa. Kyselyn vastauksista käy ilmi, että osa tulkkaustilanteista,

yleensä hieman negatiivisemmat, ovat jääneet erittäin hyvin mieleen. Kun

vastauksissa sai tuoda esille positiivisia tai negatiivisia asioita, melkein kaikki toivat

esille ainakin negatiivisia, toki joukossa oli myös pari positiivista ajatusta.

Vastauksista oli yleisesti havaittavissa ahdistusta ja ärsytystä tulkkaustilanteiden

tuntemuksiin liittyen. Onneksi joukkoon mahtui myös onnistumisen ja

tyytyväisyyden tunteita. Voiko tulkkaustilanteista silti jäädä jonkinlaisia traumoja?

Uskon, että kyllä. Toki on täysin ymmärrettävää ja hyväksyttävää että lapsi välillä

tulkkaa arkisissa asioissa, mutta jos kyseessä on arkaluontoinen asia, aikuisten väliset

keskustelut, vaikea erikoisalan sanasto, suuri vastuu tai henkinen paine, olisi tärkeää

saada ammattitulkki tehtävään. On myös täysin loogista, että lasten tunteet
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vaihtelevat, mitä tulee tulkkaustilanteisiin, sillä ovathan itse tulkkaustilanteetkin

erilaisia, eikä yksikään niistä ole varmasti täysin samanlainen kuin toinen.

Lapsi voi olla kahden maan, kielen ja kulttuurin, sekä viranomaisen ja perheensä

välissä, eikä hän ole välttämättä omaksunut uutta kulttuuria vielä täysin, vaikka

kieliosaaminen olisikin melko hyvää. Lapsella voi olla myös suuri halu integroitua

uuteen kulttuuriin mahdollisimman nopeasti, mikä saattaa myös aiheuttaa kulttuurista

ja kielellistä epätasapainoa ja kasvukipuja. Tässäkin on huomioitava, että

tulkkauskokemukset vaihtelevat eri henkilöillä ja myös eri puolilla maailmaa, eri

kulttuureissa sekä eri yhteisöissä ja lapset voivat kokea tulkkauksen eri tavalla ja

siihen saatetaan suhtautua vaihtelevasti (ks. Orellana 2017: 74).

Toki on myös muistettava, että elämäntilanteet voivat vaihdella suuresti, ja välillä

lapsen käyttäminen tulkkina on voinut olla vanhemman ainoa ratkaisu. Tärkeää olisi

myös kuunnella lasta ja hänen tuntemuksiaan. Jos lapsi on innokas auttamaan

verrattain yksinkertaisessa asiassa, niin välillä voi varmasti tehdä myös joitain

poikkeuksia, mutta on hyvä muistaa, että aikuinen on aikuinen ja lapsi on lapsi. Olisi

kuitenkin tärkeää, että viranomaiset välttäisivät lasten käyttämistä tulkkeina

viimeiseen asti, vaikka lapsi olisikin helposti paikalla. Nykypäivän teknologia

mahdollistaa etätulkkauksen videon tai puhelimen välityksellä.

Lapsi, joka tulkkaa perheelleen, rikkoo useita asioimistulkin ammattisäännöstön

eettisiä ohjeita (ks. SKTL 1). Vaikka säännöstössä mainitaankin, että siinä tulkilla

tarkoitetaan ”koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa,

joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton” monet vaatimuksista

koskevat jokaista kielenvälittäjää, joka on tekemisissä viranomaisten kanssa, ja

säännöstön ohjeiden pitäisi koskea kaikkia. Lasten vain on mahdotonta täyttää niitä,

sillä he eivät tiedä ammattitulkkauksesta tai sen käytänteistä. Ammattisäännöstö

ohjaa tulkkeja myös tekemään itselleen ja ammattikunnalleen hyviä, oikeita

päätöksiä, eikä tulkki voi ottaa toimeksiantoa valmistautumattomana, puolueellisena,

ilman pätevyyttä tai toimiakseen asiakkaansa asiamiehenä.

Kirjallisuuskatsauksen ja kyselyaineiston vastauksissa yhteneväisyyttä on erityisesti

maallikkotulkkien, aikuistenkin, kokemusmaailman kanssa. Keskenään korreloivat

myöskin tämän kyselyn vastaajien kokemukset positiivinen-negatiivinen-jatkumolla.
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Tosin vastaajien kokemukset ja vastaajat voisi ehkä jakaa hyvin karkeasti kahteen

ryhmään: enemmän negatiivisesti ja enemmän positiivisesti lapsena ja myöhemmin

aikuisena tulkkaukseen suhtautuvat vastaajat.
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7 Pohdintaa ja johtopäätökset

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitä lapsitulkeista tiedetään teoriassa ja mitä

tutkimuksia aiheesta on tehty sekä kyselyn avulla selvittää, miten nämä asiat näkyvät

käytännössä. Samalla selvitin alle 13-vuotiaiden lasten tulkkauskokemuksia

tulkkaustilanteiden, -käytäntöjen ja -tuntemusten myötä sekä vastaajien omia

ajatuksia lapsitulkki-ilmiöstä. Mielestäni kyselyn kautta saadut vastaukset ovat

erittäin mielenkiintoisia ja avaavat erinomaisen hyvin vastaajien kokemuksia,

tuntemuksia ja ajatuksia omasta lapsitulkkauksesta ja lapsitulkkauksesta yleisesti.

Vastaajien vastauksiin oli helppo peilata aiempia tutkimuksia ja näiden väliltä

löytyikin paljon yhteneväisyyttä, eritoten tulkkaustilanteet, käytetyt tulkkaustekniikat

ja paikat, jossa vastaajat ovat lapsena tulkanneet (ks. eritoten Cirillo 2017; tämän

työn jakso 4.2), vaikka aiemmissa tutkimuksissa painotetaankin hieman enemmän

lasten vähintään neutraalia suhtautumista tulkkaamiseen (ks. Probirskaja 2019: 212).

Tutkimus siis onnistui hyvin ja tutkimuksen tavoite saavutettiin.

Vaikka epäilin kyselyä menetelmänä, onnistui se silti kiitettävästi.

Haastattelututkimuksessa olisi toki ollut mahdollista pureutua yksittäisiin vastauksiin

vielä syvemmin ja hieman epäselvät kohdat olisi voinut oikoa, mutta myös kyselyn

kautta tuli erinomaisia, monipuolisia ja yllättävän suorasanaisia vastauksia ja

mielipiteitä. Toisaalta ehkä juuri kyselyn ansiosta vastaukset ovat melko suoria ja

esimerkit lapsuudesta mielenkiintoisia ja yksityiskohtaisiakin, kun vastaaja on voinut

miettiä vastauksiaan rauhassa ja lähettää ne anonyymina.

Ehdottomaksi puutteeksi voisi nimetä vastaajien pienen määrän ja yllättävän

suureena haasteena olikin löytää kriteerit täyttäviä vastaajia. Aineisto on toki hyvin

suppea, joten suoria johtopäätöksiä ei voi tehdä, mutta juuri näiden vastaajien

kokemuksissa on selkeästi havaittavissa samankaltaisia kokemuksia kuin aiemmissa

tutkimuksissa.

Aiempia tutkimuksia ja kirjallisuutta lasten roolista kielenvälittäjinä on runsaasti

tarjolla ja kenttää hallitsevatkin vahvasti italialaiset, pohjoisamerikkalaiset ja

isobritannialaiset tutkijat. Olisi mielenkiintoista lukea vastaavia tutkimuksia myös

Suomesta. Tätä tutkimusta voisikin jatkaa usealla eri tavalla. Olisi äärimmäisen

mielenkiintoista lisätä vastaajien määrää ja muuttaa menetelmä
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haastattelumenetelmäksi. Mukaan voisi ottaa myös vanhempien ja perheen

näkökulman, jolloin saataisiin monipuolisesti esille tulkkaustilanteisiin liittyviä

haasteita, tuntemuksia ja ajatuksia. Myös viranomaisten näkökulma kiinnostaa: sitä

voisi tutkia joko kokonaan omana aiheenaan tai liittää jo aiempaan tutkimukseen.

Olisi mielenkiintoista tietää muun muassa se, onko viranomaisia ohjattu käyttämään

ammattitulkkeja, osaavatko viranomaiset ottaa huomioon lapsen iän ja läheisen

suhteen perheeseen käyttäessään lapsia tulkkeina ja miten paljon todellisuudessa

ohjeista tässä asiassa poiketaan sekä kuinka usein lapsi toimii perheensä tulkkina. On

toki ymmärrettävä, että varsinkin ohjeista poikkeamista olisi erittäin vaikea tutkia ja

saada selville, mutta toisaalta tämä tieto olisi äärimmäisen mielenkiintoinen ja

tärkeäkin.
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Liite 1. Kysely
1. Minkä ikäisenä ja mistä muutit Suomeen?

2. Osasitko Suomeen muuttaessasi suomen kieltä?
o Kyllä
o En

3. Onko vanhemmistasi toinen vai molemmat venäjänkielisiä?
o Toinen
o Molemmat
o Ei kumpikaan

4. Osasiko jompikumpi vanhemmistasi Suomeen muuttaessanne englantia sen
verran, että pystyi asioimaan viranomaisissa?

o Toinen
o Molemmat
o Ei kumpikaan

5. Muistatko joskus tulkanneesi vanhemmillesi lapsena?
o Kyllä
o En

6. Muistatko joskus tulkanneesi muille kuin vanhemmillesi lapsena? Voit valita
useamman vaihtoehdon.

o Kyllä, muistan tulkanneeni:
o Muille sukulaisille
o Ystävilleni
o Tutuille aikuisille
o Opettajilleni
o Koulukavereilleni
o Muu:
o En muista tulkanneeni muille kuin vanhemmilleni

7. Minkä ikäisenä muistat tulkanneesi ensimmäisen kerran?

8. Kuinka usein tulkkasit lapsena?
o Päivittäin
o Viikoittain
o Kuukausittain
o Silloin tällöin
o Muu:
o En osaa sanoa
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9. Millaisissa tilanteissa muistat lapsena tulkanneesi?
Voit valita useamman vaihtoehdon.
o KELA
o Sosiaalitoimisto
o Poliisi
o Lääkäri
o Päiväkoti
o Koulu
o Työpaikka
o Kampaamo
o Kauppa
o Koti
o Muu:

10. Voisitko kertoa lapsuuden tulkkaustilanteesta tai -tilanteista tarkemmin?
Miksi sinä toimit tulkkina, miksi tilanteessa ei käytetty aikuista tulkkina? Kerro   omin
sanoin.

11. Oletko kääntänyt lapsena asiakirjoja tai lomakkeita? Jos vastasit kyllä, niin
millaisia?

Asiakirjat voivat olla tässä tapauksessa myös postitse tulleita virallisia tai vähemmän
virallisia kirjeitä, jotka on lähetetty esimerkiksi koulusta, töistä, KELAlta,
puhelinoperaattorilta jne.

12. Mitä tuntemuksia tulkkaaminen lapsena herätti?
Ahdistusta, painetta, pakkoa, ylpeyttä, miellyttämishalua, auttamishalua yms.? Kerro
omin sanoin.

13. Piditkö tulkkaamisesta lapsena? Miksi?

14. Oliko sinulla tietoa tulkkaamisen käytännöistä lapsena? Jos vastasit kyllä, niin
millaista tietoa sinulla oli?

15. Oliko sinulla mukana muistiinpanovälineitä? Jos kyllä, mitä?

16. Onko jonkin tietty tulkkaustilanne lapsuudesta jäänyt erityisesti mieleen?
Voit kertoa tulkkaustilanteesta, jonka koit erityisen onnistuneeksi tai vaihtoehtoisesti
epäonnistuneeksi. Tulkkaustilanne on voinut jäädä erityisesti mieleen myös muusta
syystä, mistä? Voit kertoa myös useammasta tilanteesta.

17. Mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa lapsena tulkatessa?

18. Ovatko lapsuuden tulkkaustilanteet vaikuttaneet aikuisuudessa jotenkin? Jos
kyllä, miten?

Esimerkiksi ammatinvalintaan, esiintymiseen, kommunikointitaitoihin yms.

19. Oletko saanut vanhemmiltasi tai muilta palkkiota suorittamastasi tulkkauksesta
lapsena?

Jos kyllä, mitä?

20. Mitä ajatuksia sinulla on lapsitulkki-ilmiöstä?
Lapsitulkeilla tarkoitan lapsia, joita käytetään tulkkeina erilaisissa aikuisten välisissä
keskusteluissa sen vuoksi, että he oppivat asuinmaan kielen vanhempiaan nopeammin.
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1 Введение

В Финляндии профессия переводчика не защищена, поэтому этой

деятельностью может заниматься практически кто угодно свободно. Часто

происходит так, что в семьях иммигрантов дети усваивают язык новой страны

быстрее родителей, и, таким образом, становятся переводчиками для семьи и

других близких и знакомых.

В данной дипломной работе исследуется дилетантский устный перевод, а

точнее роль детей в данной деятельности – как они это все испытывают. В

работе акцент ставится чуть больше на литературу, затем в конце работы

рассматривается материал, собранный с помощью опроса. Цель данной работы

– узнать, что известно о детях-переводчиках в теории и какие исследования по

теме проведены, и с помощью опроса узнать, насколько эти прежде

установленные факты выявляются на самом деле.

В Финляндии проведено довольно мало исследований, касающихся детей-

переводчиков, но в 2011 году выпущенный справочник о том, как правильно

пользоваться переводчиком (Vältä väärinkäsityksiä – käytä tulkkia 2011), и

призыв не использовать детей в качестве переводчиков говорит о том, что

дети-переводчики на самом деле существуют в Финляндии. В основном

исследования по данной теме более развиты в США и Великобритании

(Пильке, Колехмайнен & Пенттиля 2015: 325).

2 Каждодневная транслаторная деятельность

Транслаторная деятельность может быть и устной, и письменной, а также она

включает в себя все те действия, в которых ранее сказанное повторяется на

другом языке. В общем, это касается как отдельных слов, так и целых

разговоров. (Колехмайнен, Коскинен & Рийонхеймо 2015: 372–373; Киннунен

2015: 315.)

Понятие транслаторная деятельность впервые было представлено в

диссертации Юста Хольц-Мянттяри в 1984 году, где Хольц-Мянттяри

поясняет, что в понятие входит все от подготовки профессионального
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переводчика к переводу, до самого события перевода, а также консультация и

планировка, но, например, Колехмайнен, Коскинен и  Рийонхеймо в своей

статье употребляют понятие немного свободнее, включая в него также

непрофессиональный устный и письменный перевод (Колехмайнен, Коскинен

& Рийонхеймо 2015: 374–375). Гораздо больше изучены тонкости

профессионального, институционализированного перевода, устного и

письменного, в то время как непрофессиональный устный и письменный

перевод гораздо реже является объектом исследования (Колехмайнен,

Коскинен & Рийонхеймо 2015: 373), хотя именно он считается самым

распространенным видом транслаторной деятельности (Хокканен, Куямяки

2015: 422).

У транслаторной деятельности существует множество функций как в

профессиональной, так и в непрофессиональной деятельности. Также важно

помнить, что транслаторная деятельность – это не исключение, а больше

правило. (Колехмайнен, Коскинен & Рийонхеймо 2015: 373.)

3 Перевод в учреждениях и профессиональные требования к

переводчику

К хорошему переводчику в учреждениях предъявляется множество

профессиональных требований, например, отличное умение общения, что

включает в себя прозорливость, умение анализировать, осознание сущности

различных тем, умение владеть риторикой, а также уважение людей и их

мнений (Хиетанен 2001: 277).

Отличную базу для профессии устного переводчика в учреждениях можно

получить в учебных заведениях, например, в университетах прикладных наук,

а также на курсах в университетах (СКТЛ 2). На курсах идет подготовка к

устным переводам – как готовиться к переводу, как на нем себя вести, как

можно развивать память и уметь пользоваться ей эффективно, как правильно

говорить и т. д. (Хиетанен 2001: 278).

Сам перевод в учреждениях как деятельность очень интересен и

многосторонен – как правило, перевод идет между клиентом и официальным
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или частным лицом, например, в полиции, социальном учреждении, в

больнице, в суде и т. д., методом последовательного перевода (Хиетанен 2001:

288–289; Лейнонен 2001: 294), где переводимый и переводчик говорят по

очереди. О переводе в учреждениях есть также постановления и в

законодательстве Финляндии.

Быть переводчиком не всегда легко – много ответственности, а также надо

помнить свое место, оставаться объективным и стараться справляться с

психически тяжелыми ситуациями (Хиетанен 2001: 289, 292). В таких случаях

помогают профессионализм и опыт.

Союз письменных и устных переводчиков Финляндии (SKTL) выпустил

список этических правил поведения устных переводчиков, который был

обновлен в 2013, а также принят и другими союзами, работающими в сфере

перевода. Данный список разработан для переводчиков в учреждениях для

помощи в этических вопросах. В списке отдельно отмечено, что под

переводчиком подразумевается «обученный и/или опытный профессионал и

специалист по устному переводу, который полностью объективен и независим

во время перевода». (СКТЛ 1.)

В списке 12 пунктов, согласно которым переводчику следует действовать.

Действия, согласно кодексу, часто и разделяют профессиональных

переводчиков от непрофессиональных. Переводчик должен, например,

отказаться от работы, в случае если переводимый – близкий человек, также

переводчик не должен действовать посредником переводимого.

Профессиональный переводчик должен обеспечить языковое равенство, ничего

не пропуская и не добавляя в перевод. Принимая работу, переводчик должен

тщательно подготовиться и быть уверенным в том, что он компетентен для

данной работы. (СКТЛ 1.)

4 Разновидности непрофессионального перевода

Для непрофессионального перевода существует множество терминов, но на

самом деле это все, что остается за пределами профессионального перевода
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(Куямяки & Палопоски 2015: 320). В данной работе термин

непрофессиональный перевод будет употреблен как гипероним.

Речь идет о непрофессиональном переводе и в том случае, если за перевод не

предоставляется официального возмещения (Хокканен & Куямяки 2015: 422;

Куямяки & Палопоски 2015: 362). С другой стороны, существуют также другие

примеры, согласно которым, например, люди, владеющие языками, самоучки,

занимаются деятельностью переводчика и получают за это деньги (Куямяки &

Палопоски 2015: 363).

Часто понятия дилетантский перевод и натуральный перевод,

непрофессиональные виды перевода, используются как синонимы.

Переводчик-дилетант и натурально переводящий человек — это человек,

знающий от рождения несколько языков и значит умеющий переводить

(Киннунен 2015: 315).

Понятие натуральный перевод, устный и письменный, ввел в употребление в

1970-х годах Брайан Харрис, веря, что умение натурально переводить

врожденное и интуитивное, хотя идея натурального перевода довольно давняя

(Пильке, Колехмайнен & Пенттиля 2015: 320–321; Куямяки & Палопоски 2015:

361; Харрис 2012). Харрис и Шервуд (1987), ссылаясь также на прежние

исследования Харриса, добавляют, что обычные носители языков и есть

устные и письменные переводчики, у которых нет образования в этой сфере и

которые переводят в обычных ситуациях, происходящих ежедневно.

Это все и есть непрофессиональный перевод, являющийся самым

универсальным видом транслаторной деятельности, за который не

предоставляется официального возмещения (Хокканен & Куямяки 2015 422).

Это может называться натуральным переводом, дилетантским переводом,

переводом ad hoc или непрофессиональным переводом – по поводу термина

нет однозначного согласия (Пильке, Колехмайнен & Пенттиля 2015: 318, 320).

В данной работе будет далее употреблен термин дилетантский перевод.



5

4.1 Дилетантский перевод

Понятие дилетантский перевод – это непрофессиональный перевод,

противоположностью которого является профессиональная,

специализированная деятельность, профессиональный перевод. Дилетантским

переводом может заниматься кто угодно – ребенок, взрослый, родственник, и

где угодно – в школе, в больнице, в любой ситуации. (Куямяки & Палопоски

2015.) Как прежде было отмечено, обычно считается, что переводчик-дилетант

не получает официального возмещения, но на самом деле исключений много,

например, переводчики-самоучки. Во время войны военным переводчиком мог

стать любой, знающий хоть основы второго языка, несмотря на возраст, пол

или свою настоящую профессию (Куямяки & Палопоски 2015).

Переводчик-дилетант, по сравнению с профессиональным, – часто знакомый

переводимому человек, и в этом есть и положительные, и отрицательные черты

– переводчик-дилетант может принять перевод и ситуацию близко к сердцу и

разволноваться. Он также берет на себя несколько ролей – переводчик, друг и

возможно посредник, но для переводимого он может быть большой моральной

опорой и утешением в трудной и волнительной ситуации. (Пробирская 2019:

214–218.)

Дилетантский перевод можно встретить в разных формах, и c ним параллельно

связана транстлаторная деятельность. Переводчиком-дилетантом может быть

взрослый или ребенок. Подробнее о роли детей в дилетантском переводе ниже.

4.2 Ребенок как переводчик и языковой посредник

Дети занимаются переводом с давних времен, переводя родителям,

родственникам, в учреждениях, на войне, в школе и т.д. Роль переводчика

может достаться ребенку по разным причинам – в некоторых ситуациях

профессионального переводчика не заказали заранее, в других – родители

могут справиться до какой-то степени сами, но не до конца. В таких ситуациях

чаще всего ребенку поручается переводить. Как ранее было подчеркнуто, в

Финляндии деятельностью переводчика может в принципе заняться любой

(Лейнонен 2001: 296), но это вызывает множество вопросов по поводу этики

(см. СКТЛ 1).
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Использовать ребенка как переводчика неэтично и далеко не беспроблемно,

поскольку ребенок не профессионал, он не получает за это деньги, не владеет

терминологией и возможно сам даже не хочет переводить. Ребенок также

может испытывать большой стресс, волнение и даже травмироваться, переводя,

например, в больнице или в полиции. Но надо заметить, что большинство

исследований указывает все-таки на то, что дети воспринимают перевод как

нормальное явление. (см. Пробирская 2019: 212.) Несомненно, и взрослый

может испытывать такие же чувства, но он более вероятно справляется с

такими эмоциями лучше и, при необходимости, может обратиться за помощью,

в то время как ребенок менее вероятно сумеет сделать это.

Ребенок может очутиться в роли переводчика во многих ситуациях, но

вероятно чаще всего это происходит в семьях иммигрантов. После переезда в

новую страну новый язык чаще всего первым усваивает ребенок, после чего он

помогает семье с новым языком и культурой. В таких ситуациях ребенку

приходится брать на себя роль переводчика из-за обстоятельств, а не по

собственному желанию (Пробирская 2019: 211).

Дети занимались переводами и языковым посредничеством и во время Первой

и Второй мировых войн, поскольку переводчиков не хватало. За работу также

неплохо платили и было достаточно знать, помимо финского, хотя бы азы

иностранного языка, желательно русского или немецкого (см. Куямяки &

Палопоски 2015). Использование детей в качестве переводчиков в

здравоохранении изучали Рассел, Моралес и Рейверт (2015). Исследование

показало, что хотя специалисты сомневались использовать детей в роли

переводчика для своих семей, они все-таки так поступили, оправдываясь,

например, тем, что была экстренная ситуация.

В своем исследовании Харрис и Шервуд (1987) тоже подтверждают, что в

семьях иммигрантов дети на самом деле переводят для своих родителей. Одна

из респондентов исследования переводила своей семье и семье дяди,

переехавшей в Канаду, устно и прима виста, переводя текст с листа вслух,

заполняла за них все анкеты и помогала ходить по делам. Если культура семьи

и местная культура и самовыражения сталкивались, она смягчала перевод,

чтобы никто не обиделся. Смотря с семьей телевизор, она рассказывала суть
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сериалов и даже переводила синхронно. Это все показывает, что переводчики-

дилетанты, даже дети, используют такие же стратегии и техники перевода, как

и профессионалы. Еще похожие примеры можно найти в статье Колехмайнен,

Коскинен & Рийонхеймо (2015: 381) а также в исследовании Чирилло (2017).

5 Материал и метод

Материал данного исследования был собран путем опроса (Приложение №1).

Респонденты, ныне взрослые, в детстве переводили для своих родителей и

других. Критерии в отборе респондентов были следующими: родной язык

одного из родителей респондента должен быть русским, поскольку в такой

ситуации ребенок более вероятно выступал переводчиком для родителя;

респондент должен был быть рожден не в Финляндии; респондент переехал в

Финляндию в детстве до 13-ти лет.

5.1 Сбор материала и респонденты

Поиск респондентов был проведен через социальные сети автора и его друзей,

достигая знакомых и незнакомых, подходящих под критерии опроса. Опрос

был составлен с помощью программы Гугл Формс (eng. Google Forms). В

опросе двадцать вопросов, и он состоит из вопросов с несколькими вариантами

ответов и из вопросов без готовых вариантов ответа.

Перед тем как отправить окончательный опрос, опрос был протестирован.

Готовый опрос был отправлен шести потенциальным респондентам, ответов

было получено пять. Ответы были собраны в промежутке с 2.3.2020 по

15.3.2020. Все ответы получены анонимно.

6 Анализ

Анализ построен следующим образом: сначала – общая информация об

респондентах (вопросы 1-4), затем ситуации перевода в детстве (вопросы 5, 6,

9-11 и 16), о практике при переводах (вопросы 7, 8, 14, 15 и 19) и, наконец,

эмоции, связанные с переводом и с ситуациями перевода (вопросы 12, 13, 17,

18 и 20).
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6.1 Общая информация о респондентах

Самым юным переехал в Финляндию респондент в возрасте шести лет, самым

старшим в 11, и не один из респондентов не владел финским языком при

переезде в Финляндию. Также у всех респондентов оба родителя

русскоязычные, и только один ответил, что оба родителя владели английским

во время переезда достаточно хорошо.

Информация о том, владели ли один, оба или никто из родителей английским

достаточно хорошо, очень важна, поскольку при помощи английского языка в

Финляндии значительно легче справляться и разбираться во всем.

6.2 Ситуации перевода

Почти все респонденты отметили, что переводили родителям, и большая часть

переводила также и другим родственникам и знакомым. Респонденты

переводили в КЕЛА (KELA), в школе, в магазине, дома, в социальных услугах,

в полиции, на работе, у врача, в садике, на таможне, а также переводили прима

виста (с листа). Ситуации перевода были также довольно обыденные –

разговоры в магазинах и другие будние разговоры, но один респондент также

отметил, что его мама рассчитывала на его знание языка довольно сильно, и

отдельный переводчик считался не нужным, поскольку на месте был ребенок,

владеющий обоими языками. Данные примеры совпадают и с другими

исследованиями по теме, по крайней мере в том, что касается мест перевода

(см. Чирилло 2017; 4.1 и 4.2).

Документы и анкеты тоже знакомы респондентам, поскольку все их

переводили, например, документы из КЕЛА, с работы, налогового управления

и т. д. Роль документов в повседневной жизни значительна (см. Пильке,

Колехмайнен & Пенттиля 2015: 326), но в них употребляемый язык часто

сложен и переводить их не легко.

В опросе был также вопрос о том, осталась ли какая-то ситуация, связанная с

переводом, особенно в памяти. Один респондент вспомнил, как его обозвали

глупым (см. 6.4). Также был приведен пример другим респондентом, в котором

его попросили перевести знакомому на письменном экзамене по вождению,
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будучи ребенком. Респондент растерялся полностью в ситуации. Еще одним

респондентом был приведен пример, в котором он переводил между

российской фирмой знакомого и финской фирмой. Маленький стресс был, но

все получилось.

В некоторых ситуациях растеряться может и профессионал, не говоря о

ребенке, которому поручили переводить по такой теме, как вождение машины.

Особенную терминологию знать от природы невозможно, и даже

профессиональным переводчикам приходится подготавливаться.

6.3 Практика при переводах

Все респонденты уже в течение одного-двух лет после переезда в Финляндию

переводили, самый младший уже в семь лет, а старший – в 12. Один

респондент переводил ежедневно, двое еженедельно и двое иногда. Похожие

ответы можно увидеть также в исследованиях Анджелелли (2017: 264) и

Чирилло (2017: 298).

Ни один респондент, будучи ребенком, не знал о роли переводчика, не знал,

как вести себя правильно в данной роле и не имел с собой блокнота и ручки,

чтобы при надобности записывать детали. Например, Профессиональный

кодекс переводчика в учреждениях (СКТЛ 1) в данной ситуации и вообще,

когда ребенок выступает в роли переводчика, стоит забыть, поскольку

нарушается каждый пункт. Важно также помнить, что роль переводчика очень

отличается от естественной роли ребенка.

У респондентов также спросили насчет компенсации, получали ли они в

детстве когда-то какие-либо гонорары за перевод. Двое не получали ничего,

остальные ответили – да, но не от собственных родителей.

Возможно, в некоторых ситуациях это и уместно, маленькое вознаграждение

может мотивировать и, по крайне мере, обрадовать ребенка. Конечно, это чаще

всего касается вознаграждений за маленькую работу, сделанную за пределами

круга собственной семьи – знакомым или соседям, например.
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6.4 Эмоции, связанные с переводом и с ситуацией перевода

Важным было также узнать, какие эмоции перевод в респондентах в детстве

вызывал. В основном всплыли отрицательные эмоции, но также и нейтральные

и даже гордость и желание помочь.

Респонденты с удовольствием помогали родителям, но опять же испытывали

стресс, раздражались из-за собственного маленького словарного запаса и из-за

того, что приходилось делать дела взрослых. Также респонденты испытывали

чувство недостатка и не всегда понимали, о чем идет речь, стыдились русского

языка и хотели интегрироваться в новую культуру как можно быстрее. Один из

респондентов помнит, как его обзывали глупым, и эти же люди ждали от него

перевода в 11 лет.

Хочется подчеркнуть, что именно из-за таких воспоминаний не стоит

использовать ребенка в качестве переводчика, он может испытывать эти

ситуации очень глубоко.

Также был вопрос, нравилось ли респондентам переводить в детстве, на что

трое ответили – нет, один считал, что иногда, когда не торопят, это бывает

интересным, и последний отметил, что даже не обращал обычно на это

внимание, это была часть его каждодневной жизни.

Даже взрослые переводчики-дилетанты испытывают иногда неуверенность в

себе и в своем умении, в этом нет ничего странного. И иногда переводы,

простые, хорошие, могут быть интересны для ребенка. (см. Пробирская 2019;

также 4.1 и 4.2.)

На вопрос, что было легко и что сложно в переводах в детстве, легким

называли беседы, переход с одного языка на другой, в детстве не надо думать о

терминах, а сложным – перевод документов, неумение пользоваться приемами

переводчика, например, попросить говорить медленнее, стресс, боязнь

перевести неправильно, когда взрослые перебивают и не помнят, что это

ребенок, или когда, идя по улице, обзывают, а взрослые не понимают и не

обращают внимание. Возможно взрослые иногда и забывают, что имеют дело с

ребенком.
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Было также интересно узнать, повлияло ли занятие переводами в детстве на

жизнь позже. Двое респондентов посчитали, что нет, третий – что повлияло на

язык и социальные отношения. Согласно ответам, можно вычислить, что трое

из пяти респондентов как-то связаны с профессией переводчика и во взрослом

возрасте – один работает переводчиком, другой выучился на переводчика, но

из-за чувства недостаточности не занимается данной деятельностью и не видит

себя в ней, и третий тоже переводит, но не известно, насколько

профессионально, и дважды подумает перед тем, как в свободное время

переводить.

Напоследок хотелось выяснить, что респонденты думают о существовании

такого явления как дети-переводчики. В общем, можно сказать, что

респонденты считают, что дети могут переводить в простых ситуациях,

например, в магазине, и это даже идет ребенку на пользу. Но ссоры между

взрослыми, перевод важных документов, разговор о сложных вопросах или в

ситуациях со специальной терминологией – это не место для ребенка брать на

себя роль и ответственность переводчика.

6.5 Результаты анализа

Согласно ответам, можно увидеть, что часть переводов и их ситуации,

особенно отрицательные, запомнились респондентам. Также надо заметить,

что когда в ответах можно было отметить что-то положительное или

отрицательное, чаще отмечали отрицательное.

Особенно в ответах, связанных с вопросами про эмоции, можно различить

тревогу и раздражение. Конечно, в ответах также можно увидеть и чувства

успеха и удовлетворенности. Может ли перевод или ситуация при нем оставить

свои следы, даже травмировать? Думаю, да. Конечно, в некоторых несложных

ситуациях ребенок может выступать в качестве переводчика, но если разговор

идет о чем-нибудь сложном, тяжелом, взрослом, важно обратиться к

профессиональному переводчику.
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7 Заключение

Целью данного исследования было изучить, что известно о детях-переводчиках

в теории и в исследованиях, и с помощью опроса выяснить, как это все

выявляется на самом деле. Также заодно увидеть, в каких ситуациях дети до

13-ти лет переводили, как они это все испытывали и что они думают о

существовании такого явления как дети-переводчики.

Полученные ответы были очень интересны и было легко видеть сходства с

прежними исследованиями, хотя в прежних исследованиях подчеркивают

немного больше отношение детей к переводу как к нормальному,

повседневному явлению. Вначале были сомнения в выборе метода, ведь с

помощью интервью можно было бы вникнуть более глубоко в вопросы, но

ответы и мнения, полученные через опрос, оказались разносторонними и

прямыми.

Достаточно большим недостатком можно назвать маленькое количество

респондентов, найти подходящих под критерии было неожиданно сложно.

Материал, конечно, небольшой, поэтому прямых выводов сделать невозможно,

но ответы и опыт именно данных респондентов явно совпадают с прежними

исследованиями.

Данное исследование можно было бы расширить многими способами. Было бы

крайне интересно найти больше респондентов, поменять метод на интервью, а

также добавить точку зрения родителей и родственников, с помощью чего

можно было бы получить более целостное изображение. Точка зрения и

мнение официальных лиц о детях-переводчиках была бы также интересна, и на

эту тему можно было бы осуществить полностью отдельное исследование.
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