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In this thesis the goal was to make a translated video using Finnish Sign Language. The thesis was 

commissioned by Danske Bank.  

 

In the written part of this thesis, the translation was analysed. Translation process included many 

different stages: the original text was written in Finnish and then translated to Finnish Sign Language. 

Two Finnish Sign Language natives aided with the translation and skopos theory was used as the 

theoretical basis.  

 

The final translated video can be found in the thesis. How the video was filmed and edited is also 

explained in the written part of the thesis. The video will be used in Danske Bank media sites. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö on ajankohtainen ja hyödyllinen, koska etätulkkaus ja tiedon 

saavutettavuus ovat yleistymässä myös viittomakielialalla. LähiTapiola kertoi 

ottavansa vuoden 2019 alusta käyttöönsä Chabla-mobiilisovelluksen, jonka kautta 

tulkki on vain videopuhelun päässä (LähiTapiola 2019). 

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeää, koska se lisää yhdenvertaisuutta esimerkiksi 

verkkopalveluissa. EU:n laatima saavutettavuusdirektiivi mahdollistaa 

verkkopalveluiden käytön myös esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille henkilöille. 

(Leskelä 2019, 51, 65 & 106.) Oma käännökseni ei kerro, miten verkkopalveluita 

käytetään, mutta se antaa mahdollisuuden tutustua verkkosivujen ja 

pankkipalveluiden sisältöön suomalaisella viittomakielellä. Muun muassa Esmeray 

Kuitunen (2012) on aikaisemmin tehnyt käännöstyön Seta ry:lle sekä Antti Aarnio & 

Lotta Hulkkonen (2014) Suomen Punaiselle Ristille. Viiton lopullisen tuotoksen 

videolle, kuten aiemmissakin esimerkeissä on tehty. Video tulee Danske Bankin 

käytettäväksi sosiaalisen median kanavilla. Videolla mainostetaan Danske Bankin 

palveluita ja kerrotaan miten heihin saa parhaiten yhteyden. Pääkohderyhmää ovat 

kuurot ja kuulovammaiset, mutta videota voivat hyödyntää kaikki suomalaista 

viittomakieltä osaavat. Videossa on tekstitykset, joten se on informatiivinen myös 

suomalaista viittomakieltä osaamattomille. 

Opinnäytetyö sai alkunsa, kun Danske Bank kiinnostui ideastani tehdä heille 

viittomakielinen käännös. Danske Bank on tanskalainen pankki, joka toimii myös 

Suomessa. Danske Bankille ehdotin ideaa ensin, koska olen itsekin heidän 

asiakkaansa. Viittomakielistä käännöstä pankkien tarjoamista palveluista ei ole ennen 

tehty. Opinnäytetyön tilaajaksi sain Danske Bankista Petra Saikun. Saikun työnimike 

on digital content manager, ja hänen toimenkuvaansa kuuluu digitaalisen sisällön 

hallinnointi. Sain Danske Bankilta käännettävän materiaalin, joka koski heidän 

pankkipalvelujaan. 

Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on tuottaa käännös 

suomalaiselle viittomakielelle. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotteena on aina 

jonkin konkreettinen asia, esimerkiksi tietopaketti, kirja tai ohjeistus (Airaksinen & 

Vilkka 2003, 51).  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa video suomalaisella 
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viittomakielellä. Tuottamalla materiaalia suomalaisella viittomakielellä, voi lisätä 

kielellistä saavutettavuutta. Saavutettavuus ei ole opinnäytetyön tavoite, mutta se on 

hyvä näkökulma työhön. Saavutettavuudella tarkoitetaan yleensä ihmisten 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua, toimia ja elää yhteiskunnassa, 

rajoitteistaan huolimatta. Saavutettavuutta voidaan tarkastella erilaisten vammojen 

tai toimintarajoitteiden kautta, esimerkiksi miettimällä, ovatko tilat tai toiminnat 

kaikille saavutettavissa? (Leskelä 2019, 48.) 

Työn kirjallinen osuus koostuu käännösprosessini analysoimisesta. Perehdyn 

käännösprosessini ongelmiin sekä niiden ratkaisuihin. Kääntämisessä apuna käytin 

käännösteoriaa sekä suomalaisen viittomakielen rakenteesta kertovia teoksia. 

Käännöstä en tehnyt yksin, vaan sain siihen apua henkilöiltä, jotka käyttävät 

suomalaista viittomakieltä äidinkielenään, ovat korkeasti koulutettuja ja tehneet 

käännöstöitä aikaisemminkin.  

 

 

2  KÄÄNTÄMISEN A JA O 

Opinnäytetyöni tietoperustana käytän kääntämistä ja sen skoposteoriaa, jonka selitän 

luvussa 2.1. Käsittelen myös, miten suomalaista viittomakieltä yleensä käännetään ja 

kuinka itse hyödynsin skoposteoriaa. Luvussa perustellaan myös se, miksi valitsin 

skoposteorian käännöstyöni tietoperustaksi.  

Kääntäjän tulee tuntea kääntämänsä tekstin tekstilaji, jotta käännöksestä tulee 

tarkoitukseen sopiva. Pelkästään aiheen perusteella, tekstilajeja on vaikea erottaa 

toisistaan, sillä aihe on vain osa tekstilajin määritelmää. (Rahtu 2011, 12 & 14.) 

Tekstilajit poikkeavat toisistaan niin sisällöllisesti kuin kielellisestikin, koska tekstilajit 

kirjoitetaan usein erilaisille vastaanottajille sekä eri käyttötarkoituksia varten 

(Vehmas-Lehto 2011, 29). 

Jokaisella käännöksellä on oma tarkoituksensa. Useimmiten tärkeintä on kuitenkin 

käännöksen sisällön ja lähtötekstin vastaavuus, sekä oikeakielisyys. Informatiivisissa 

viittomakielisissä käännöksissä asiasisällön vastaavuus on erityisen tärkeää. (Roslöf & 

Veitonen 2006, 110.) Käännöstyössä lähtötekstin ja kohdetekstin vastaavuudesta 
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käytetään termiä ekvivalenssi. Jokainen kääntäjä on erilainen, joten jokainen tulkitsee 

ekvivalenssin myös omalla tavallaan. Niin sanottu hyvä käännös, määritellään yleensä 

sen mukaan, kuinka hyvin käännöksen ekvivalenssi on saavutettu. (Hytönen 2006, 66-

67.)  

 

2.1 Käännösteoria 

 

Erilaiset käännösteoriat auttavat kääntäjää ymmärtämään käännöstä ja ratkaisemaan 

mahdolliset käännösongelmat. Valitun käännösteorian kautta kääntäjä tarkastelee 

käännöksen tavoitetta ja tarkoitusta. Hyvä perehtyminen käännökseen ja 

käännösteoriaan helpottaa käännösprosessin kulkua. (Roslöf & Veitonen 2006 109.) 

Skoposteoria on yleisimmin käytetty käännösteoria. Sen pääsääntö on, että käännös 

tavoittaa tarkoituksensa. Alasäännöksi on muotoiltu sääntö: käännöksen päämäärä 

riippuu käännöksen vastaanottajasta. Ennen kuin käännöksen skopoksen, eli 

päämäärän voi asettaa, tulee käännöksen kohderyhmä olla tiedossa. (Reiss & Vermeer 

1986, 58-59.) Luvussa 3 kerrotaan tarkemmin käännöksen kohderyhmästä. 

Skoposteoria tiivistettynä:  

1 Päämäärä määrittelee käännöksen 

2 Käännöksen kohdekulttuurissa ja kielessä annetaan sama informaatio kuin 

lähdekulttuurissa ja kielessä 

3 Käännös on yksiselitteinen eikä kohdetekstiä voi suoraan palauttaa lähdetekstiksi 

4 Käännöksen pitää olla sisällöllisesti vastaava 

Edellä mainittuja sääntöjä tulee soveltaa edellä mainitussa järjestyksessä. (Reiss & 

Vermeer 1986, 67-68.) Myöhemmissä luvuissa avaan esimerkkien kautta, kuinka 

teorian sääntöjä hyödynsin. 

Käännöksen tavoitteen selvittämiseksi, tulee tietää, mihin tarkoitukseen käännös on 

tehty. Reiss & Vermeer (1986) antavat kolme vaihtoehtoa: informatiivinen 

tekstityyppi, taiteellisesti organisoitunut tekstityyppi sekä vetoavasti koottu 

tekstityyppi. Lähtötekstistäkin (liite 1) voidaan päätellä, että käännös on 

informatiivinen tekstityyppi, sillä sen tavoitteena on mainostaa ja kertoa mitä 
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palveluita Danske Bank asiakkailleen tarjoaa, ja kuinka he ovat huomioineet kuurot ja 

kuulovammaiset.    

Skoposteoria on varsin vanha käännösteoria, se on kehitetty jo 1980-luvulla. Se on 

iästään huolimatta yhä käyttökelpoinen. Koen käännöksessäni tärkeimmäksi sen, että 

käännöksen tavoite, eli Danske Bankin pankkipalveluiden mainostaminen täyttyy. 

Koska videolla mainostetaan Danske Bankin palveluita, on myös erittäin tärkeää, että 

lähdeteksti ja kohdeteksti ovat vastaavia, eikä käännös johda ketään harhaan. 

Käännösteorioita on olemassa lukuisia, ja moni niistä painottaa skoposteorian lailla 

lähtötekstin ja kohdetekstin vastaavuutta. Moni teoria on siis pohjautunut 

skoposteoriaan, joten koin parhaimmaksi käyttää alkuperäistä teoriaa, sen puutteista 

huolimatta.  

Skoposteoriaa on myös kritisoitu paljon. On väitetty, että vaikka käännöksen tavoite 

täyttyy, on siinä muita puutteita. Skoposteorian tärkeyden huomioiden, on syytä 

tarkastella myös sen puutteita. Skoposteoriassa muun muassa käännöksen tyylilliset 

valinnat ja lauserakenteet jäävät vähälle huomiolle. (Schäffner 1998.) Näiden 

puutteiden täyttämiseksi olen käyttänyt muita lähteitä. Avaan ratkaisujani 

käännöksen tyylillisen valinnan ja lauserakenteiden suhteen myöhemmin työn aikana. 

 

2.2 Mainoksen kääntäminen 

 

Opinnäytetyön lopputuloksena on viittomakielinen mainosvideo. Mainos tulee voida 

tunnistaa mainokseksi, esitystavasta ja mainoksen esityskanavasta riippumatta. Jos 

mainoksen kautta yritetään vaikuttaa kuluttajaan, on kuluttajalla oikeus tietää asiasta. 

Mainoksessa pitää tuoda selvästi ilmi, kuka on mainostaja ja, että kyseessä on mainos. 

Mainostaja tulee kertoa heti mainoksen alussa, ei lopussa, eikä keskellä. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto.) Videota käytetään vain Danske Bankin kanavilla, joten kuluttaja 

varmasti tietää, kuka on mainoksen tekijä. Videon alussa on myös Danske Bankin logo 

(kuva 1). Mainoksen voi tunnistaa esiintymisympäriston perusteella. Mainokset 

kuuluvat esimerkiksi juuri Internetin kaupallisille sivustoille. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 83.) 
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                                         Kuva 1 Käännösvideon kansilehti 

 

Tehokkain mainos on lyhyt. Pitkää mainosta ei välttämättä jaksa katsoa loppuun, ja se 

voi alkaa olla tiedotteen omainen. Mainoksen kielessä on tärkeää, että se on 

kohdennettu katsojalle. Hyvä tapa on viittoa esimerkiksi samalla tavalla kuin viittoisi 

ystävälleen. Viittomakielisessä mainoksessa on hyvä olla muun muassa seuraavia 

asioita: kasvojen ilmeet isompina ja selkeimpinä, suuremmat käsien liikkeet 

viittomissa, lauseiden välissä tauko ja selkeä lopetus. (Kotimaisten kielten keskuksen 

viittomakielinen lautakunta 2015, 10-11.) Pyrin huomioimaan nämä seikat 

käännösvideossani: esimerkiksi lauseiden välissä lasken käteni alas tauon merkiksi. 

Myös ilmeeni ovat selkeät. Kameran kuvakulma toi haasteita käsien liikkeiden 

näkyvyyteen, mutta viitoin kuitenkin normaalia laajemmin.  

Käännökseni on informatiivinen mainos, joten en voinut muuttaa tekstin sisältöä. On 

eettisesti tärkeää, ettei ketään johdeta harhaan ja että käännös pysyy semanttisesti 

vastaavana. Kuten jo tämän alaluvun alussa käsiteltiin, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla 

on tarkat säädökset mainoksiin. Kääntäjä ei saa muokata tekstiä niin, että sen merkitys 

muuttuu täysin. Muokkasin käännöksessäni muutamia ajanilmauksia. Voit hoitaa 

pankkiasioitasi missä ja milloin itse haluat – kun sinulle parhaiten sopii (liite 1). 

Käännöksestä, jätin kohdan missä ja milloin pois. Käännöslauseeni oli voit hoitaa 

pankkiasioitasi, kuinka vain itsellesi sopii. Tiivistin siis lausetta hieman, mutta 

lauseen välittämä merkitys ja informaatio eivät kärsineet, vaikka alkuperäisestä 

ilmaisusta poikettiinkin. 



10 

 

3 KOHDERYHMÄNÄ KUUROT JA KUULOVAMMAISET 

Käännöstä on vaikea tehdä ilman kohderyhmää. Tämän käännöksen kohderyhmänä 

ovat suomalaista viittomakieltä käyttävät kuurot ja kuulovammaiset. Kääntäjän on 

tärkeää huomioida, kenelle käännös on tarkoitettu. Eri kohderyhmille käytetään 

yleensä erilaisia kielenvariaatioita. (Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielinen 

lautakunta 2015, 7.) 

Eri ikäiset ihmiset viittovat eri tavalla. Esimerkiksi nuoret voivat viittoa hyvinkin 

nopeasti. Jos käännös olisi suunnattu nuorille, voisi videollakin viittoa vauhdikkaasti. 

Aikuisille suomalaista viittomakieltä käyttäville voi sen sijaan viittoa niin kutsuttua 

”yleiskieltä”. (Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielinen lautakunta 2015, 10.) 

Koska käännökseni julkaistaan Internettiin, voi sen nähdä kuka tahansa. Koska 

mainostettava tuote on kuitenkin pankin tarjoamat palvelut, pääasiassa 

kohderyhmään kuuluvat yli 18-vuotiaat – käytän siksi käännöksessäni yleiskieltä. 

Hyvä kääntäjä osaa myös toimia käännettävän tekstin sisällön välittäjänä. Tässäkin 

tapauksessa käännettävä teksti on suomenkielinen, ja se on pääosin laadittu kuulevien 

kulttuurin ja kirjoitetun kielen omaavan henkilön toimesta. Teksti sellaisenaan, voi 

olla viittomakieliselle vaikea ymmärtää. Ilmiö toistuu monissa käännöstöissä. 

Esimerkiksi matkailuesitteiden kääntämisessä on tärkeää huomioida myös 

kohdetekstin kulttuuri ja heidän kielenkäyttönsä. Tällöin puhutaan tekstien 

kotouttamisesta. Tekstin kotouttamisella mahdollistetaan, että viesti on 

halutunlainen. (Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielinen lautakunta 2015, 9.) 

 

3.1 Kuurot ja kuulovammaiset 

 

Kuulovammaisella tarkoitetaan yleensä henkilöä, jolla kuulo on alentunut. Asteikko 

käsittää skaalan lievästä kuulon alenemasta täydelliseen kuurouteen. Kuurolla taas 

tarkoitetaan syntymästä asti tai nuorena kuulonsa menettänyttä henkilöä. Kuurouden 

määritelmään liitetään yleensä myös se, että henkilö kommunikoi viittomakielellä, 

joka on hänen ensikielensä. (Kuuloliitto.) Yleensä kuurot luokitellaan 

kuulovammaisten ryhmään (Takala 2016, 23). Opinnäytetyön tilaajalta tuli kysymys, 

mitä termiä käännöstekstissä (liite 1) tulisi käyttää, kuuro vai kuulovammainen. 
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Pohdin, olisiko nämä ehdotukset voinut korvata termillä viittomakielinen. Ajattelin, 

että se voisi kattaa laajemman asiakaskunnan kuin pelkästään kuuro tai 

kuulovammainen. Keskusteltuani viittomakielisen lehtorini kanssa, päädyimme 

siihen, että käytän molempia termejä, niin kuuro kuin kuulovammainen. Jokaisella on 

oikeus päättää mihin ryhmään identifioi, vai identifioituuko mihinkään. Vaihtelu 

termin kuuro ja kuulovammainen välillä mahdollistaa laajemman kohdeyleisön 

puhuttelun, sillä kaikki kohderyhmään kuuluvat eivät koe olevansa viittomakielisiä. 

Suomenkielessä kun ei ole yhtä yläkäsitettä, joka kattaisi kaikki ryhmät. Viittomakieltä 

käyttävät kuurot, eivät yleensä koe olevansa vammaisia. Kuulon puute vaikuttaa 

ainoastaan kuulevien kanssa vuorovaikutuksessa olemiseen. (Selin-Grönlund 2011.) 

Kuurojen kulttuurissa yhteisöllisyys on tärkeää. Suomessa on monia 

kuurojenyhdistyksiä, monille kuuroille ne ovat turvallisia ja tärkeitä tiloja. 

Kuurojenyhdistyksellä pääsee käyttämään viittomakieltä ja tapaamaan muita. Monille 

ei tarjoudu mahdollisuuksia päästä hyödyntämään viittomakieltä jokapäiväisessä 

vuorovaikutuksessa, sillä viittomakieli on visuaalinen kieli, joten näköyhteys on aina 

välttämätöntä. Kuurojenyhdistykset järjestävät myös kaikenlaisia tapahtumia, 

tietopaketteja, edunvalvontaa ja harrastuksia. Kulttuuri on yksi tärkeimmistä yhteisön 

voimavaroista. Viittomakielinen runous on isossa roolissa yhteisön kannattelussa. 

Suomessa järjestetään joka toinen vuosi kuurojen kulttuuripäivät, johon osallistuvat 

yhdistykset ja yksityishenkilöt ympäri Suomen. On olemassa myös viittomakielinen 

teatteri, Teatteri Totti, joka tuottaa teatteriesityksiä ja oopperaa suomalaisella 

viittomakielellä. (Kuurojen liitto.) 

 

3.2 Suomalainen viittomakieli 

 

Suomalainen viittomakieli on noin 4000-5000 kuuron äidinkieli (Jantunen 2003, 23). 

Viittomakielissä ei ole kirjallista muotoa, mutta niistä löytyy eri tyylilajeja (mm. 

asiatyyli ja uskonnollinen tyyli). Suomalainen viittomakieli on Suomessa 

vähemmistökieli. Viittomakielissä tärkeää on näköyhteys, sillä viesti tuotetaan pääosin 

käsillä ja vartalolla. (Jantunen 2003, 21.) Viittomakielet ovat syntyneet 

kuurojenyhteisöissä kommunikaation tarpeeseen. Ne eivät ole keksittyjä kieliä. 
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Suomalaisessa viittomakielessäkin on oma kielioppinsa ja sanasto. Viittomakieli voi 

olla myös kuulevan äidinkieli. Suomen perustuslaki on tunnustanut suomalaisen 

viittomakielen viralliseksi kieleksi jo vuodesta 1995 alkaen. (Selin-Grönlund 2011.) 

Käännöksessä pyrin viittomaan asiatyylisesti. Pelkkä kääntäminen viittomatasolla ei 

riitä, vaan minun pitää onnistua sisällyttämään käännökseeni myös viittomakieleen 

kuuluvat ei-manuaaliset piirteet. Ei-manuaalisilla piirteillä tarkoitetaan ilmeitä, eleitä 

sekä kehon ja pään liikkeitä (Jantunen 2003, 94). Viitoin käännökseni kameralle, joten 

se ei ollut luonnollinen tilanne. Luonnollisessa tilanteessa ei-manuaaliset piirteet 

olisivat tulleet automaattisemmin.  

 

4 KÄÄNNÖSPROSESSIN ANALYSOINTI 

Tässä osiossa analysoin käännösprosessin aikana ilmenneitä ongelmia. Ongelmia 

syntyi muun muassa viittomakielen rakenteen kanssa, esimerkiksi suomalaisen 

viittomakielen sanajärjestyksen kanssa. Sanajärjestykseen perehdyn tarkemmin tässä 

luvussa. Ongelmat ovat ratkaistu lähdemateriaalin avulla. Osiossa perehdytään 

tarkemmin käännösprosessissa syntyneisiin ilmenneisiin ongelmiin ja niiden 

ratkaisuihin. 

Konsultoin käännösprosessini aikana muutamaa viittomakielistä. Henkilöt olivat 

lehtorini Juha Manunen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta sekä toinen 

yksityishenkilö. Viittomakielessä esiintyy alueellisia eroja niin kuin puhutuissakin 

kielissä (Jurkko, Kati 2014). Konsultoimalla viittomakielisiä henkilöitä pystyn 

selvittämään, mitkä viittomavalinnat toimivat parhaiten käännöksessäni, ja kuinka 

käännöksen tarkoitus saavutetaan. Suomalainen viittomakieli on minulle vieras kieli, 

en siis ole äidinkieleltäni viittomakielinen. Tämä luo omat haasteensa sen 

kääntämiselle. Yleisen käännösteorian mukaan, kaikki käännökset tulisi tehdä 

henkilöiden toimesta, joiden äidinkieli vastaa käännöksen kohdekieltä. Jos kääntäjän 

äidinkieli ei ole sama kuin kohdekieli, pidetään sitä usein epäsopivana. (Grosman 

2009, 21.) On tärkeää, että äidinkielisiä on mukana prosessissa, sillä näin 

varmistamme käännöksen mahdollisimman hyvän laadun ja, että se on kielellisesti 

oikein. Yksin en olisi pystynyt tekemään yhtä hyvää käännöstä.  
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Ennen opinnäytetyön valmistumista, en ehtinyt saada palautetta valmiista 

käännöksestä kuin käännöksessä apuna olleilta viittomakielisiltä. En voi siis 

täydellisesti kertoa, kuinka hyvin käännös toimi kohderyhmälle. Kuitenkin 

käännöksessä apuna olleet viittomakieliset ovat myös osa kohderyhmää ja heidän 

mukaansa käännös oli selkeä ja toimiva.   

 

4.1 Käännösprosessi 

 

Käännösprosessi alkoi joulukuussa 2018, kun sain käännettävät materiaalit. Silmäilin 

ne ensin läpi ja alleviivasin sanoja, joille en tiennyt heti viittomavastinetta. Tällaisia 

sanoja olivat muun muassa sijoittaa, luotto ja mastercard debit. Puuttuvia viittomia 

aloin ensin etsiä netistä. Suvi verkkosanakirjasta löysin muutaman vaihtoehdon 

sanalle luotto. Suvi on verkkosanakirja, josta löytyy suomalaisen ja 

suomenruotsalaisen viittomakielen viittomia (Suvi – Suomen viittomakielten 

verkkosanakirja). Koska vaihtoehtoja oli enemmän kuin yksi, en tiennyt, mitä niistä 

voisin käyttää. Kysyin luotto viittomaa sekä muita puuttuvia viittomia 

viittomakieliseltä lehtoriltani, joka muutenkin toimi apuna käännöksessä. Puuttuvat 

viittomat sain siis lehtoriltani. Kuten jo luvussa 2.1 kerrottiin, käännöksen tavoitteena 

oli saada lähtöteksti ja kohdeteksti mahdollisimman vastaaviksi. Kun olin tarpeeksi 

tutustunut tekstiin, aloin kääntää sitä. Lause kerrallaan aloin kirjoittaa lauseita siten, 

miten ne viitottaisiin. Kuviosta 1 voi nähdä käännösprosessini eri vaiheet. 

 

 

                                      Kuvio 1 Käännösprosessin vaiheet 

 

Suomalaista viittomakieltä voi kirjoittaa samalla tavalla kuin puhuttuja kieliä, mutta 

se ei ole vakiintunut käytäntö (Savolainen 2000, 189). Yleisin tapa kirjoittaa auki 

viittomakieltä on glossaaminen. Glossaamisella tarkoitetaan sitä, kun viittomaa 
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vastaava suomen kielen sana kirjoitetaan muistiin. Glossit erotetaan puhutun kielen 

sanoista yleensä kirjoittamalla ne suuraakkosin. Jos viittomalla ei ole suomen kielen 

sanan vastinetta, voi glossi olla myös useamman sanan mittainen. (Savolainen 2000, 

192.) Glossaaminen helpotti käännöksen tekoa. Käännöksessä en käyttänyt täysin 

virallista glossaamista, mutta kuitenkin sen verran, että niiden avulla pystyi videon 

viittomaan sujuvasti. Päädyin tähän, koska työni tavoite ei ollut glossaamisen opettelu 

vain käännösvideon tuottaminen.    

Ensimmäisen käännösversion tein yksin, sen jälkeen pyysin palautetta muutamalta 

viittomakieliseltä. Yksi heistä oli lehtorini ja muut yksityishenkilöitä. Tiesin, että he 

ovat tehneet käännöksiä aikaisemminkin, siksi valitsin juuri heidät. Ainoastaan toinen 

yksityishenkilöistä ehti vastata minulle, joten lopulliseen käännökseeni sain palautetta 

kahdelta viittomakieliseltä. Olin onnekas, kun sain heidät osaksi käännöstyötä. 

Ensimmäisen version jälkeen palautetta sain ensin lehtoriltani (kuvio 1). Yksi 

tärkeimmistä palautteista, mitä sain, oli muistaa, että kyseessä on video. Tämä 

tarkoittaa, etten voi viittoa täysin samalla tavalla kuin luonnollisessa tilanteessa. 

Lehtorin kanssa keskustelimme viittomavalinnoista ja niistä viittomista, mitä minulta 

puuttui. Luvassa 4.2 kerron näistä valinnoista enemmän. Käännettävä tekstini (liite 1) 

alkaa lauseella ”Danske Bankissa voit hoitaa pankkiasiasi juuri niin kuin itsellesi 

sopii”. Itse olin glossannut lauseen DANSKE BANK SINUN PANKKI+ASIA HOITAA. 

Palautteeksi tästä sain yhden huomion, lauseeseen piti lisätä yksi osoitus. Osoituksilla 

tarkoitetaan tietyllä käsimuodolla tehtyjä osoittavia viittomia (Jäntti 2005, 24). 

Osoitus tuli viittoman BANK jälkeen. Osoituksella tarkoitetaan tässä tapauksessa, 

”täällä meillä Danske Bankissa”. Osoitus tuo videolle paljon lähestyttävämmän 

tunteen. Ilman sitä syntyy mielikuva, että Danske Bank olisi joku kaukainen konttori 

jossakin. Alustavassa versiossani oli myös muutama väärä sanajärjestys (ks. luku 4.3). 

Ensimmäisen palautteen perusteella oli helppo lähteä hiomaan käännöstä (kuvio 1). 

Otin käyttöön saamani puuttuvat viittomat ja korjasin virheelliset sanajärjestykset. 

Lehtorini myös huomautti, että olisi hyvä saada palautetta muiltakin, joten 

käännöksen hiomisen jälkeen pyysin toisen palautteen (kuvio 1).  

Toisessa palautteessa kävi ilmi, että käännöksen kohdassa, jossa kerron mistä löytää 

korttichatin (liite 1), käteni peittivät kasvoni, joten ilmeeni jäivät täysin pimentoon. 

Toisessa palautteessa kiinnitettiin huomiota myös muutamaan viittomavalintaani, 

jotka avaan seuraavassa luvussa. Yksi käännöslauseistani alkaa viittomalla JOKA 
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PÄIVÄ, jossa olin käyttänyt huuliota päivittäinen, toisessa palautteessa kehotettiin 

muuttamaan huulio vastaamaan viittomaa. Huuliolla tarkoitetaan suun liikettä ja 

asentoa. Suomalaisessa viittomakielessä on kaksi erilaista huuliota: suomenkielisiä ja 

viittomakielisiä. Viittomakielisessä huuliossa ei ole puhuttujen kielien muotoa. (Jäntti 

2005, 14.) 

Käännökseni viimeistelin (kuvio 1) huhtikuussa 2019. Viimeistely sisälsi molempien 

palautteiden haltuunottoa ja käännöksen harjoittelua. Tein korjaukset ja lisäykset 

palautteiden mukaan. Käännöksen viimeistelyn jälkeen kuvasin videosta viimeisen 

version. Käytin videon vielä lehtorillani, joka hyväksyi käännöksen, ja antoi vinkin 

siitä, että lopullinen video kannattaa kuvata niin, että se on rajattu vyötäröstä ylöspäin.   

 

4.2 Viittomavalinnat käännöstyössä 

 

Käännösmateriaalin saatuani kävin sen läpi miettien, mitä viittomia minulta puuttuu. 

Kirjasin puuttuvat viittomat ylös, niitä ei ollut montaa. Käännöstyön edetessä mietin, 

tarvitsenko juuri suomen kielen sanaa vastaavaa viittomaa vai voiko saman 

merkityksen ilmaista jollakin toisella tavalla. Pääasia on, että tarkoitus pysyy samana. 

Tästä yksi hyvä esimerkki on kohta taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille. Tässä 

kohdassa päädyin käännösratkaisuun TALOUS MIELI+RAUHA JOKAINEN OIKEUS. 

Korvasin siis termin, ”kuuluu kaikille”, termillä ”jokaisen oikeus”. Mielestäni merkitys 

pysyy samana, vaikka termit eivät olekaan viittomatasolla vastaavia. Tämä on hyvä 

esimerkki skoposteoriassa mainitussa säännössä; kohdetekstiä ei voi suoraan 

palauttaa lähdetekstiksi. Jos käännöksen kääntäisi suoraan takaisin viittomakielestä 

suomen kielelle, saataisiin lause; taloudellinen mielenrauha on jokaisen oikeus. 

Käytän käännöksessäni myös suomalaisen viittomakielen sormiaakkosia. 

Sormiaakkoset glossataan seuraavanlaisesti: m-a-s-t-e-r-c-a-r-d (Savolainen 2000, 

192). Käännöksessäni on kaksi termiä, joille ei viittomia ole; mastercard ja debit. 

Näille termeille ei ole vakiintuneita viittomia, ne ovat kuitenkin tärkeä tuoda ilmi juuri 

sellaisenaan käännöksessä, joten ne tuotetaan sormiaakkosia käyttämällä. 

Sormiaakkosia käytettäessä on tärkeää, että käsi on kasvojen vieressä, jotta katsoja voi 

nähdä sormituksen ja huulion samanaikaisesti (Kotimaisten kielten keskuksen 



16 

 

viittomakielinen lautakunta 2015, 18). Videolla en näitä termejä avaa tai selitä sen 

tarkemmin, koska lähtötekstissäkään ei niin tehdä, enkä ole kyseisen terminologian 

ammattilainen. Sain materiaalit alan asiantuntijoilta, joten en koe, että minulla on 

osaamista alkaa termejä avaamaan. Jos Danske Bank haluaisi termit avata, olisivat ne 

olleet selitettyinä myös lähtötekstissä.  

Alustavassa käännösversiossa olin käyttänyt viittomaa, (”KUINKA”), muutamassa 

kohdassa. Esimerkiksi lauseet ” Danske Bankissa voit hoitaa pankkiasiasi juuri niin 

kuin sinulle itsellesi sopii” ja ” Verkkoviestin voit laittaa tulemaan sinulle sopivaan 

aikaan”. Ensimmäisen esimerkin olin glossannut seuraavasti; ” DANSKE BANK 

osoitus OMA2 PANKKI+ASIA VOIDA HOITAA KUINKA VAAN ITSE SOPIA”. 

Lauseessa on tarkoitus tuoda ilmi, että pankkiasiat voi hoitaa monella eri tavalla, 

silloin kuin itselle sopii. Vastaavuus lähtötekstin ja kohdetekstin osalta täyttyi. Toisen 

esimerkki lauseen olin glossannut lähes samalla tavalla; ” VERKKO+VIESTI OS2 

VOIDA LÄHETTÄÄ KUINKA VAIN ITSE SOPIA”. Saamani palautteen perusteella 

tajusin, että käännöslauseesta saa sen kuvan, että verkkoviestin voi laittaa millä tavalla 

tahansa (soittamalla, chattaamällä jne.). Käännös ei siis vastannut lähtötekstiä. 

Lopulliseen versioon, muutin lauseesta viittoman (”KUINKA”), viittomaan 

(”MILLOIN”). Näin ollen, käännös vastaa lähtötekstiä, sillä siinä tuodaan esille, että 

verkkoviestin voi lähettää milloin vain haluaa. Tämä on esimerkkinä skoposteorian 

säännöstä, jossa mainitaan, että kohdetekstissä pitää tuoda esille sama informaatio 

kuin lähdetekstissä. 

 

4.3 Suomalaisen viittomakielen sanajärjestys 

 

Moni viittomakieltä opiskeleva pohtii, mikä on suomalaisen viittomakielen 

sanajärjestys, eli missä järjestyksessä viittomat tulisi tuottaa. Mitään vakiintunutta 

vastausta ei ole. Myös suomalaisen viittomakielen kielioppisäännöt sisältävät 

poikkeuksia. Syitä asiaan ovat, että suomalaista viittomakieltä on tutkittu vähän, ja 

sanajärjestykseen vaikuttavat monet eri asiat. (Rissanen 2000, 147.) Alustavaa 

käännöstäni tein sanajärjestyksellä aika, paikka, kuka teki, mitä teki. Kyseisen 

sanajärjestyssäännön on jäänyt mieleen tulkin opintojeni aikana. Lopullisessa 
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käännöksessä käytin kuitenkin seuraavassa kappaleessa käsiteltävää suomalaisen 

viittomakielen sanajärjestystä.   

Suomalaisessa viittomakielessä ei ole siis ole vakiintunutta viittomajärjestystä. On 

kuitenkin sanajärjestyksiä, joita yleisimmin käytetään. Näitä ovat SOV, SVO ja OSV. 

Näissä lyhenteissä S=subjekti, O=objekti ja V=verbaali. Verbaalialkuisia 

sanajärjestyksiä VSO ja VSO ei suomalaisessa viittomakielessä esiinny. (Jantunen 

2009, 44.) SOV eli subjekti, objekti, verbaali järjestyksestä on käännöksessäni 

esimerkkilause. Tekstin ensimmäinen lause ”Danske Bankissa voit hoitaa pankkiasiasi 

juuri niin kuin sinulle itsellesi sopii”, on käännöksessäni muodossa DANSKE BANK 

osoitus OMA2 PANKKI+ASIA VOIDA HOITAA KUINKA VAAN ITSE SOPIA. ”Lause 

siis alkaa subjektilla (”Danske Bank”), jonka jälkeen on tekemisen kohde, 

(”pankkiasiat”), ja vielä verbaali eli (”hoitaa”).” Myös järjestysperiaate SVO esiintyy 

käännöksessäni. Seuraavassa glossattu lauseen pätkä: ITSE VOIDA VALITA PARAS 

PALVELU+PAKETTI. ”Ensin on siis lauseen tekijä (”itse”), tätä seuraa lauseen 

verbaali (”voit valita”) ja lauseen päättää tekemisen kohde eli (”palvelupaketti”).” Myös 

viimeinen suomalaisessa viittomakielessä esiintyvä periaate OSV ilmenee myös minun 

käännöksessäni. VERKKO+VIESTI OS2 VOIDA LÄHETTÄÄ, (”verkkoviesti”) on 

lauseessa tekemisen kohde, (”os2”) tarkoittaa sinä eli lauseen tekijä ja viimeiseksi verbi 

(”voit lähettää”).  

 

5 KÄÄNNÖSTYÖN VALMIS VIDEO 

Kuten jo aikaisemmin mainittu, opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa video 

suomalaisella viittomakielellä. Käännettävä teksti kertoo Danske Bankin 

pankkipalveluista ja kuinka heillä viittomakieliset voivat parhaiten asioida heillä. 

Valmista videota Danske Bank voi käyttää eri sosiaalisen median kanavilla. Mainonta 

sosiaalisessa mediassa kasvaa vauhdilla. Mainostaminen sosiaalisen median kautta on 

yritysten suosiossa, koska siellä voi mainostaa maksutta. (Someco 2019.) 

Videoiduissa käännöksissä on tärkeää, että ne ovat hyvälaatuisia. Viittomakielisissä 

videoissa on tapana rajata kuva viittojan vyötärön kohdalta. Etukäteen olisi hyvä 

tietää, tuleeko videoon tekstitystä, jotta sille jää oma tilansa. Videoihin hyvää vaihtelua 

voi tuoda omaperäiset ja uudet editointiratkaisut. Viittoessa on hyvä muistaa, että 
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kädet pysyvät kuvaruudun sisällä, suuria liikkeitä on siis syytä välttää. Yleensä viittoja 

seisoo, sillä istuminen voi hankaloittaa luontevaa viittomista. (Kotimaisten kielten 

keskuksen viittomakielinen lautakunta 2015, 17.) 

Videoiduissa käännöksissä, katseenkäyttö voi tuottaa viittojalle haasteita. Yleensä 

katsetta käytetään samalla tavalla kameralle viittoessa, kuin sitä käytettäisiin yleisön 

edessä. Jonkinlaisen prompterin käyttö, on viitotuissa käännöksissä lähes pakollinen. 

Prompterilta viittoja voi lukea tekemänsä glossatun käsikirjoituksen. (Kotimaisten 

kielenten keskuksen viittomakielinen lautakunta 2015, 18-19.) Ammattilaisten 

käyttämää prompteria minulla ei ollut käytössä, mutta luin omat glossini 

tietokoneelta. Lyhyen käännöksen voi opetella ulkoa. Käännökseni oli kestoltaan noin 

4 minuuttia, joten en lähtenyt sitä opettelemaan ulkoa. 

  

5.1 Valmiin käännöksen analysointi 

 

Käännös valmistui huhtikuussa 2019. Pohdin, viittoisinko videon itse vai voisiko joku 

viittomakielinen viittoa sen. Päädyin kuitenkin siihen, että viiton videon itse. 

Opiskelijatyönä tehtyjä käännöksiä on ennenkin opiskelijat viittoneet itse. Videon 

alussa tulee ilmi, että video on tehty opiskelijatyönä. Video toimii myös hyvänä 

käyntikorttina työelämää silmällä pitäen. Videon avulla voin mahdollisesti 

markkinoida itseäni ja osaamistani.                                         

Valmiin videon viitoin valkoisella taustalla ja päälläni musta paita (kuva 2). 

Viittomakielisissä videoissa käytetään tyypillisesti tummia ja yksivärisiä paitoja. 

Kuviolliset vaatteet voivat häiritä vastaanottajaa, niin kuin myös isot ja kiiltävät korut. 

(Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielinen lautakunta 2015, 17.) Kädet erottuvat 

mustaa paitaa vasten parhaiten. Valkoinen tausta on myös sopivan neutraali, ja viittoja 

erottuu mustalla paidallaan hyvin taustasta. Humanistisella ammattikorkeakoululla, 

olisi ollut käytössä myös vihreä tausta, johon myöhemmin olisi voinut lisätä 

minkälaisen taustan tahansa. Tämä oli Danske Bankin tiedossa, mutta he eivät sitä 

kuitenkaan pyytäneet, joten päädyin valitsemaan valkoisen taustan. 
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                              Kuva 2 Kuvakaappaus käännösvideon alusta 

 

Tavoitteeni oli tuottaa selkeää ja asiatyylistä suomalaista viittomakieltä. Riitta Vivolin-

Karen (2010) on tutkinut viitottujen verkkotekstien toimivuutta. Tutkimuksessa käy 

ilmi, että viitottujen verkkotekstien ymmärrettävyyttä tukivat tekstin neutraaliuus ja 

tekstin sisällölle sopiva tyyli. Tutkimukseen vastanneet kokivat tärkeäksi myös sen, 

ettei lauseita ilmaista ilman tekijää. Lauseiden tekijät antavat helpommin 

lähestyttävän kuvan, ja kertoo sitä, että kääntäjä on miettinyt ratkaisuja. 

Lähtötekstissä (liite 1) on käytetty tekijää. Esimerkiksi kuvasta 2 näkyvä lause Danske 

Bankissa voit hoitaa pankkiasiasi. Viitotussa versiossa olisi voinut käyttää pelkkää 

VOIDA viittomaa, mutta huomioidessani Vivolin-Karenin (2010) tutkimuksen, 

päädyin käyttämään kokonaisuutta SINÄ VOIDA. Kohdennan tekstin suoraan 

katsojalle koko videon ajan, käyttäen SINÄ termiä.  

Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielisen lautakunnan (2015) julkaisemissa 

laatukriteereissä on mainittu, että suoraan kameralle viittoessa, käsien liikkeiden 

laajuus voi erottua huonommin kuin normaali tilanteessa viitottaessa. 

Paikantamisessa olisi hyvä käyttää lista-poijua, eli paikantamista sormiin (kuva 3). 

Lista-poijua käytin kahdesti oman käännökseni aikana. Esimerkiksi kun kerrottiin, 

mitä Danske Bankin palvelupaketit sisältävät (liite 1).  
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                          Kuva 3 kuvakaappaus käännösvideosta – lista-poiju 

 

 

5.2 Videon kuvaaminen ja editointi  

 

Valmis video kuvattiin Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampuksella, 

osoitteessa Kansanopistontie 32 70800 Kuopio. Videon kuvaamiseen käytettiin 

koulun Sony Handycam® CX280- videokameraa. Videon editoin ja tekstitin iMovie-

ohjelmalla. Ohjelmalla voi editoida ja muokata videoita. Ohjelmalla voi myös tekstittää 

videoita. Tekstityksessä käytin Danske Bankin omaa fonttia Danske Human-Medium 

Italic (Kuva 4).  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Kuva 4 Kuvakaappaus käännösvideosta 
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Video kestää vähän alle 4 minuuttia, ja kuvasin sen putkeen. Videota itsessään, ei 

tarvinnut paljoa editoida. Loppuun jäi pieni pätkä tyhjää, joka piti leikata pois. Eniten 

aikaa vei videon tekstittäminen. Tekstittäminen oli helppoa, mutta koska video oli 

melkein 4 minuuttia ja en ollut aikaisemmin tekstittänyt mitään, se vei useita tunteja 

aikaa. Tekstittäminen toimi niin, että jokaiselle lauseelle, valittiin kestoaika, kuinka 

pitkään ja mistä alkaen, se ruudussa näkyy. Vei siis aikaa aina katsoa, mistä kukin lause 

alkaa, ja kuinka pitkän tekstin siihen voi laittaa.   

Tekstittämisessä ei ole isoja eroja kääntämiseen verrattuna. Molempiin käytetään 

samanlaista tekniikkaa. Tekstitystä ei voi tehdä, ennen kuin tekstitettävä ohjelma tai 

video on kuvattu ja editoitu. Tekstitys on myös tärkeää ajastaa oikein. Puhuttujen 

ohjelmien tekstittämisessä, puhutte voi joutua tiivistämään. (Lehtinen, Hellman & 

Aslama 2009, 5.) Käännöksessä oli suomenkieliset tekstit valmiina, joten en joutunut 

tekstittämään videota viittomisen mukaan. Pääosin tekstittäminen sujui ongelmitta, 

mutta yhdessä lauseessa suomalaisen viittomakielen sanajärjestys tuotti ongelmia. 

Päivittäisissä asioissa autamme mielellämme esimerkiksi korttichatin kautta, johon 

pääsee verkkopankin kohdasta (liite 1). Edeltävä lause, on käännetty suomalaisen 

viittomakielen sanajärjestyksen mukaisesti niin, että se alkaa esimerkiksi korttichatin 

kautta autamme mielellämme, kuinka löydät korttichatin? En kuitenkaan vaihtanut 

suomenkielisen tekstin järjestystä, vaan tekstitin sen mukaan (kuva 5). Tekstitykset 

tulivat suomenkielellä, joten koin paremmaksi laittaa ne täysin lähtötekstin mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                    Kuva 5 Kuvakaappaus käännösvideosta 
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Luvussa 2.2 näkyy videoon tekemäni kansilehti (kuva 1). Kansilehteen sain 

ohjeistuksen Danske Bankilta. Pohjavärinä käytin heidän omaa vaaleansinistä väriään. 

Samaa väri käytin myös videon lopussa (kuva 6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Kuva 6 videon lopputekstit 

 

Fontin väri oli myös Danske Bankin oma tummansininen. Logon molempiin kuviin 

sain myös heidän kautta. Kuvat muokkasin Microsoft Paint-ohjelmalla, jonka jälkeen 

liitin ne videoon iMovie-ohjelmalla. Microsoft Paint on kuvanmuokkaus-ohjelma, jolla 

voi lisätä kuviin tekstejä ja logoja. Kuvien muokkaaminen oli helppoa ja nopeaa, koska 

sain melkein kaiken valmiina Danske Bankilta, itse pelkästään yhdistelin asiat. 

 

6 POHDINTA 

Opinnäytetyön kirjallisen osuuden tavoitteena oli analysoida käännösprosessia 

mahdollisimman kattavasti. Mielestäni tämä tavoite saavutettiin, koska analysoin 

käännöstyön eri vaiheita monen erilaisen lähdemateriaalin kautta. Viittomakielialalta 

ei aina ole helppoa löytää kirjalähteitä, pyrin käyttämään löytämiäni kirjoja, mutta 

myös nettilähteistä oli suuri apu. Nettiin on julkaistu paljon tieteellisiä tutkimuksia 

alaan liittyen, sen takia koin myös käyttämäni nettilähteet luotettaviksi.  

Työn loppuvaiheessa päädyin tekstittämään käännösvideon. Tekstitykset parantavat 

videon saavutettavuutta. Ei tarvitse ymmärtää suomalaista viittomakieltä, jotta voi 

videon katsoa. Video sopii myös hyvin esimerkiksi tulkkiopiskelijoille tai muille, jotka 
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opettelevat suomalaista viittomakieltä. Vaikka video on käännetty suomalaiselle 

viittomakielelle, voi videon sisältö herättää muutamia eettisiä kysymyksiä. Kuten 

liitteestä 1 voi lukea, Danske Bank kertoo, että kuuroille ja kuulovammaisille hyvä 

palvelukanava on chat- ja verkkoviestipalvelu. Tämä toki pitää paikkaansa, ja säästää 

tulkin tilaamisen vaivan, mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että he joutuvat asioimaan 

muulla kuin omalla äidinkielellään. Moni kuuro ja kuulovammainen on täysin 

kaksikielinen, ja osaa suomen kieltä yhtä hyvin kuin viittomakieltä, mutta kaikki 

välttämättä eivät. 

Työn toimivuutta voidaan arvioida esimerkiksi videon pituuden näkökulmasta. 

Videota käytetään mainostukseen, joten olisi tärkeää, että se katsotaan kokonaan. 

Kuitenkin internetissä julkaistujen käännösvideoiden sopiva pituus on noin kaksi 

minuuttia. Jos video menee reilusti yli kolmen minuutin, jätetään se usein kesken. 

Omaperäisillä editointi ratkaisuilla ja kuvakulmien vaihteluilla, voi vaikuttaa siihen, 

että katsoja jaksaa katsoa videon loppuun saakka. (Kotimaisten kielten keskuksen 

viittomakielinen lautakunta 2015, 18.) Videota ei olisi kuitenkaan voinut millään 

tiivistää kahteen minuuttiin. Jälkikäteen ajatellen, joillakin editointiratkaisuilla olisi 

voinut vaikuttaa siihen, ettei videota ole mahdollisesti liian raskas katsoa. 

Nautin yhteistyöstä eri tahojen välillä, ja toivon jatkossakin pääseväni erilaisten 

käännösprojektien pariin. Jos jotain muuttaisin opinnäytetyön prosessissa, niin olisin 

toivonut käännösmateriaalit hieman aikaisemmin. Olisi myös ollut järkevää pyytää 

videointiin ja videon editointiin ammattiapua. Ajattelin, että se ei olisi haastavaa ja 

pystyisin sen itse tekemään. Kuvaaminen ja editointi onnistui kyllä, mutta se vei 

enemmän aikaa kuin olin ajatellut. En kuitenkaan olisi oppinut prosessin aikana niin 

paljon kuvanmuokkausta ja tekstittämistä, jos olisin pyytänyt toisen ihmisen apua. 

Opinnäytetyön kirjallisen osuuden pääsin aloittamaan vasta joulukuussa 2019, koska 

en voinut analysoida omaa käännösprosessiani, ennen kuin olin käännöksen 

aloittanut. Kirjoitusprosessi tuntui aluksi hankalalta aloittaa. Lähdemateriaalia piti 

kerätä mahdollisimman laajasti eri vuosilta. Osa lähteistäni oli lähes 20 vuoden takaa, 

mutta päätin käyttää niitä silti. Käyttämäni lähde oli teoriaa, joka ei ole muuttunut 

vuosien saatossa. Suomalaisesta viittomakielestä on välillä vaikeaa löytää tuoretta 

lähdemateriaalia, sillä sitä on kohtalaisen vähän.     
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Pankki- ja rahoitusalan sanastosta on olemassa termipankki. Termipankki on julkaistu 

2002 ja sieltä löytyy sanastoa suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi. (Sanastokeskus 

TSK ry.) Suomalaisella viittomakielellä ei vastaavaa sanastoa löydy. Jatko aiheita 

opinnäytetyölle voisi olla esimerkiksi sanastotyö, jossa kerättäisiin pankki- ja 

rahoitusalan viittomia. Itsekin olisin mieluusti hyödyntänyt jo valmista sanastoa. Jos 

termistölle löytyisi vastaavia viittomia, nopeuttaisi se käännöstyötä, eikä joitakin 

sanoja tarvitsisi tuottaa sormiaakkosilla. Suomenruotsalaisen viittomakielen opiskelu 

on nyt ajankohtaista, saman käännöstekstin voisi kääntää myös suomenruotsalaiselle 

viittomakielelle. Olin esittelemässä työtäni Kuopion kuurojen yhdistyksellä, ja siellä 

ideoitiin, että jonkinlainen demo-video olisi tarpeellinen. Esimerkiksi kerrottaisiin ja 

neuvottaisiin suomalaisella viittomakielellä, kuinka vaikka laskut konkreettisesti 

maksetaan verkkopankissa. 
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LIITTEET 

Liite 1: Käännöstyön suomenkielinen lähtöteksti 

Danske Bankissa voit hoitaa pankkiasiasi juuri niin kuin sinulle itsellesi sopii. Me 

uskomme, että taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille, ja sen edistäminen auttaa 

meitä suomalaisia keskittymään olennaiseen – omaan elämäänsä.   

 

Päivittäiseen asiointiin voit valita itsellesi sopivan palvelupaketin. Kaikki 

palvelupaketit sisältävät vähintään päivittäisasiointiin tarkoitetun Danske-tilin, siihen 

kuuluvan Mastercard Debit -kortin sekä pankkitunnukset, joiden avulla sinun on 

tunnistautuneena mahdollista käyttää niin puhelin-, chat-, kuin 

verkkoviestipalveluamme. Puhelin- ja chat-palveluamme voit käyttää myös ilman 

pankkitunnuksilla tunnistautumista.  

 

Mitä enemmän kanssamme asioit, sitä enemmän hyödyt, kun liityt Danske 

Etuohjelmaan. Parhaat laina- ja sijoitusasiantuntijamme ovat apunasi myös iltaisin ja 

lauantaisin. Digitaaliset palvelumme mahdollistavat sen, että voit hoitaa 

pankkiasioitasi missä ja milloin itse haluat – kun sinulle parhaiten sopii.  

 

Erityisesti kuuroille ja kuulovammaisille sopivia palveluja ovat chat- ja 

verkkoviestipalvelumme. Verkkopankin kautta pääsee kätevästi chattaamaan 

kanssamme reaaliajassa. Päivittäisissä asioissa autamme mielellämme esimerkiksi 

korttichatin kautta, johon pääsee verkkopankin kohdasta kortit ja valuutta, Hae luotto- 

tai debit- korttia ja Aloita chat. Chat-palvelu on avoinna ma - pe klo 9 - 17. Tervetuloa 

chattailemaan! 

  

Verkkoviestin voit laittaa tulemaan sinulle sopivaan aikaan. Asiakaspalvelumme 

vastaa viesteihin mahdollisimman nopeasti, mutta kiireellisissä tapauksissa toivomme 

sinun olevan yhteydessä esimerkiksi juuri chatin kautta. 
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Liite 2: käännösvideo  

https://www.youtube.com/watch?v=xhxR7e4iNX0&feature=youtu.be 

 


