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Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja sen produkti on evl.viittomakieli.fi-sivuille tuo-

tettu videoblogi kuurojen diakoniatyöstä muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimeksian-

tona oli tehdä kirkon uusiutuville internetsivuille käännöstyö diakoniatyöntekijän 

ydinosaamisalueista ja lisätä siihen autenttiset videot kuurojen diakonin työpäivistä 

sekä selkokielinen tekstitys. Kirkkohallitus toimi työni tilaajana. Videobloggaus on 

nykyajan suosittu sosiaalisen median ilmiö. Viittomakieli on visuaalinen kieli, joten 

tuntui luontevalta toteuttaa työ visuaalisin keinoin. Päädyttiin tuottamaan videoblogi 

diakoniatyöstä käännettynä suomalaiselle viittomakielelle, sekä tekstittää video selko-

kielellä eri vammaisryhmien saavutettavaksi.  

 

Kirkko on kaikille avoin. Saavutettavuus voi toteutua, kun jokaisella on mahdollisuus 

kiinnostuksensa mukaisesti saada tietoa, kokea yhteyttä ja toimia aktiivisesti tai olla 

muuten osallisena seurakunnassa. Tämä opinnäytetyö oli tärkeä, sillä diakoniatyöstä 

ei ole mitään käännettynä viittomakielelle kirkon evl.fi -sivuilla. Tämä työ tarjoaa eri-

tyisesti viittomakielisille kirkon evl.viittomakieliset.fi -sivustoilla vieraileville mah-

dollisuuden tutustua diakoniatyöhön omalla äidinkielellään. Tekstitys ja selkeä viitto-

minen mahdollistavat myös laajemman asiakasryhmän tutustumisen kirkon diakonia-

työhön videoblogin kautta.  

 

Työstä valmistuneen produktin voidaan katsoa täyttäneen yhteistyökumppanin tavoit-

teet. Kirkko ottaa huomioon ihmisten erilaiset tarpeet ja toimintakyvyt. Työni edistää 

osaltaan tasa-arvoa ja saavutettavuutta viittomakielisille. Se on myös osa digitaalisten 

palveluiden kehittämistä kirkon alalla. Olennainen osa verkkopalveluiden laaduk-

kuutta on saavutettavuus. Diakoniatyö tulee näin näkyväksi osaksi kirkon työtä viitto-

makielisille, sekä selkokieltä ja tukiviittomilla kommunikoiville ihmisille. Myös yh-

teistyökumppanit voivat hyödyntää produktia diakoniatyöstä kertoessaan.   
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The aim of this thesis was to produce a translation in Finnish Sign Language about the 

main competence areas of deacons. Also, the authentic video clips of a normal working 

day of a deacon as well as subtitles with simplified Finnish were to be included. Video 

blogging is a very popular form and phenomena of modern day social media. As Sign 

Language is visual, it seemed natural to produce the final product of the thesis by visual 

means.  

 

The final product of this functional thesis was a video blog about diaconal work for 

the Deaf community within an altering society. The video blog was produced for the 

website evl.viittomakieli.fi. The thesis was commissioned by the Board of the Evan-

gelic Lutheran Church of Finland. 

 

The church is open for everyone. Accessibility can be reached when each and every 

one are able to get information, experience a contact and be an active part of a congre-

gation. The importance of this particular thesis was emphasized due to the fact that no 

information about diaconal work has previously been available in Sign Language on 

the evl.fi website.  

Now, with the help of this thesis, there is a chance to learn about diaconal work with 

Sign Language, the mother tongue of the Deaf community.  

 

The completed product met the aims of the co-operating parties of the thesis. The 

church will take the different needs and functional abilities of people into considera-

tion. This thesis, now finalized, brings equality and accessibility for Sign Language 

users. It also serves as a means of developing digital services within church. Accessi-

bility is a vital part of well-equipped web services. With signed content, diaconal work 

becomes more visible for people using Sign Language, simplified Finnish and for peo-

ple using sign-supported speech. By the use of both subtitling and visually clear sign-

ing in the video blog, a larger group of different individuals are able to achieve infor-

mation about the diaconal work of the church.   The finalized thesis can also be utilized 

by co-operating parties when telling about diaconal work.  
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 JOHDANTO 

 

 

Viittomakielisten asiakkaiden palveleminen on lisännyt diakoniatyöntekijän työn mo-

nimuotoisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa. Monille ihmisille on mielikuva kirkon 

diakoniatyöntekijästä henkilö, joka auttaa taloudellisesti ja kuuntelee siinä samalla ih-

misten murheita. Diakoniatyö on kuitenkin paljon monimuotoisempaa, ajankohtaisem-

paa ja värikkäämpää. Viittomakielisille suunnatulle materiaalille on nyky-yhteiskun-

nassa tilausta. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa kirkon viittomakieli.evl.fi -

sivuille viittomakielinen videoblogi diakoniasta viittomakielisten saavutettavaksi. Sa-

malla päivitän diakoniatyöntekijän työkuvaa tämän ajan mukaiseksi ja avaan diako-

niatyön sisältöä ja työn merkitystä muuttuneessa yhteiskunnassa.  

  

Kirkko haluaa tarjota kaikille seurakuntalaisille mahdollisuuden kokea olevansa osa 

seurakuntaa. Erilaisten ihmisten täysivaltaisen seurakuntalaisuuden takaamiseksi 

kirkko pyrkii toteuttamaan saavutettavuuden, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja es-

teettömyyden. Vammaisuus on osa ihmisyyttä ja kuurous on ihmisen yksi ominaisuus. 

Kirkko ottaa huomioon ihmisten erilaiset tarpeet ja toimintakyvyt. Kuulolaitetta käyt-

täville on kirkoissa kuulemista auttava induktiosilmukka, minkä ansiosta kuulokojeen 

käyttäjä voi kuunnella vahvistettua ääntä ilman taustahälyä. Viittomakielisiä varten on 

käännetty osia Raamatusta sekä messun ja kirkollisten toimitusten kaavat ja evanke-

liumitekstejä. Hiljainen seurakunta on viittomakielisille suunnattu lehti ajankohtaisista 

asioista. Kirkossa työskentelee päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä muun mu-

assa viittomakielisiä, kehitysvammaisia ja näkövammaisia seurakuntalaisia varten. 

Seurakunnan diakoniatyöntekijän puoleen voi kääntyä, kun on kyse vammaisille ih-

misille suunnatusta toiminnasta ja palveluista. Kirkkohallituksessa on myös erityisesti 

viittomakielistä työtä varten asiantuntija. (Sakasti. Seurakuntatyö. Diakonia. Vammai-

suus.) 

 

Tässä opinnäytetyössä keskityn viittomakieliseen diakoniaan. Kuvaan videolle kuuro-

jen diakoniatyöntekijän työpäiviä asiakkaiden parissa eri tilanteissa noin vuoden ajan. 

Diakoniatyö tulee näin näkyväksi osaksi kirkon työssä. Diakoni menee sinne, missä 

asiakkaat ovat. Tätä voidaan kutsua jalkautuvaksi työksi. Siinä työntekijä tuo itsensä 

ja oman osaamisensa asiakkaiden käyttöön. Tärkeintä on, että ihmiset tulevat 



 

 

 

 

kuulluiksi ja saavat avun tarpeisiinsa. Asiakkaiden pienet tai suuret asiat ovat kaikki 

merkityksellisiä. Jalkautuminen tuo diakoniatyön saavutettavuuden ihmisten keskelle. 

Se auttaa luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamista kahdenkeskisissä tapaami-

sissa.  

 

Työni edistää osaltaan tasa-arvoa ja saavutettavuutta viittomakielisille. Se on myös osa 

digitaalisten palveluiden kehittämistä kirkon alalla. Oppimistehtävä on työelämäläh-

töinen. Tämän työn tilaaja on Kirkkohallitus.  
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 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Prosessi lähti liikkeelle, kun tapasin kesällä 2017 Suomi Areenalla kirkkohallituksen 

saavutettavuudesta ja kommunikaatiosta erityisesti viittomakielestä ja selkokielestä 

vastaavan asiantuntijan ja kuurojenpapin Riitta Kuusen. Opiskellessani parhaillaan so-

sionomi (AMK) -diakoniksi olin juuri suorittamassa diakoniatyöharjoittelua. Diako-

niatyöstä keskustellessamme hän innostui ajatuksesta tuoda viittomakielisille diako-

niatyöntekijän toimenkuva saavutettavaksi. Viittomakielen tulkkina jo yli 26 vuotta 

toimineena oli minulle viittomakieli, viittomakieliset ja heidän kulttuurinsa muodos-

tuneet tutuiksi ja läheisiksi. Tuntui luontevalta ja mielekkäältä suostua Kuusen ehdo-

tukseen opinnäytetyöstä, jossa Suomen evankelisluterilaisen kirkon uudistuvilla inter-

netsivuilla kerrottaisiin viittomakielellä diakoniasta. Siinä työssä voisin hyödyntää 

viittomakielen tulkin asiantuntijuutta ja samalla diakonityön koulutuksen antamia val-

miuksia ja välineitä yhdistää ajattelua ja toimintaa käytännön työelämään. Tämän 

käännöstoimeksiannon tiimoilta tuli opinnäytetyöni ajankohtaiseksi. Julkistusajankoh-

daksi päätettiin joulukuu 2018.  

 

 

2.1 Työn aihe ja rajaus 

 

Opinnäytetyönäni valitsin kuurojenpapin Riitta Kuusen kanssa käännettäväksi viitto-

makielelle diakoniatyöntekijän osaamisen ydinalueet, sillä ne ovat olennaisin osa, jois-

ta diakoniatyö rakentuu. Viittomakielen tulkkina omaan viittomakielitaidon. Olen tul-

kannut suullisissa viestintätilanteissa kuulovammaisille asiakkaille asiointi-, opiske-

lu-, työelämä- ja vapaa-ajan tilanteissa. Pääsen nyt hyödyntämään viittomistaitoani 

käännösten viittomisessa. Tulevana diakoniatyöntekijänä vihreä virkapaita päälläni 

luo varmasti produktin katsojille mielikuvan kuurojen diakonista. Ydinosaamisalueis-

sa tulee esille koko diakonisen työn erityisyys ja kirjo. Yhdistän siihen videoblogin, 

joka tarkoittaa diakoniatyöntekijän työpäivistä koostettuja videoklippejä. Näissä vi-

deoissa hän kohtaa arkipäivän eri tilanteissa viittomakielisiä asiakkaita ja heidän paris-

sa työskenteleviä muita työntekijöitä. Teen vielä selkokielellä lyhyen ja ytimekkään 

tekstin diakonin ydinosaamisalueista, mikä liitetään videoblogin aloituskuvan alle. 

Tällöin sisältö palvelee laajempaa yleisöä. Työni on tärkeä, sillä diakoniatyöstä ei ole 
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mitään käännettynä viittomakielelle kirkon evl.fi -sivuilla. Edistän työni osalta kirkon 

palveluiden saavutettavuutta viittomakielisille ja muille viittomakieltä tai tukiviitto-

mia kommunikaationaan käyttäville.   

 

Kerron opinnäytetyöni raportti osuudessa viittomakielisistä, heidän kristillisestä kas-

vatuksesta, diakoniatyöstä yleensä ja kuurojen diakoniatyöstä, kääntämisestä, sekä vi-

deobloggauksesta, joka on sosiaalisen median yksi muoto. Pidin tärkeänä kertoa myös 

kirkon palveluiden saavutettavuudesta, koska teen opinnäytetyön työelämäyh-teis-

työssä. Työni tilaaja on Kirkkohallitus. Opinnäytetyöni on produkti sisältäen käännös-

työtä ja videoblogin, joten pyrin selkeyttämään niitä. Näin työstäni tulee eheämpi ko-

konaisuus. Päätän työni analysoiden käytännön toteutumista valmistautumisesta pro-

duktin toteutukseen. Viimeisessä luvussa pohdin valmista produktia, työni eri vaiheita 

ja sen hyödynnettävyyttä. Mietin myös ammatillista kasvuani opin-näytetyön proses-

sin aikana. Lopuksi totean päätulokset peilaten niitä johdantoon ja tietoperustan taus-

toihin.  

 

 

2.2 Kohderyhmänä viittomakieliset 

 

Viittomakieliset ovat kieli- ja kulttuuriryhmä. Sen ydinjoukon muodostavat äidinkie-

lenään viittomakieltä käyttävät kuurot ja huonokuuloiset. Viittomakieli voi olla henki-

lön äidinkieli myös silloin, jos ainakin toinen vanhemmista tai joku vanhemmista sisa-

ruksista on viittomakielinen ja viittomakieltä on käytetty lapsen kanssa syntymästä 

lähtien. Suomen Kuurojen liiton mukaan on Suomessa noin 10 000-14 000 viittoma-

kielentaitoista henkilöä. Heistä noin 4 000-5 000 on kuuroja. Perustuslaissa on turvat-

tu viittomakielisten kielelliset oikeudet. Viittomakielilaki tuli Suomessa voimaan 

vuonna 2015 (L359/2015). Viranomaisille on asetettu laissa velvollisuus edistää viit-

tomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kie-

lellään. (Oikeusministeriö. Fi. Vastuualueet. Perusoikeudet. Kielelliset oikeudet. Viit-

tomakielet.)  

 

Kuuroista toisinaan käytetty termi kuulovammainen voi kuurojen näkökulmasta olla 

loukkaava. Kuuro-sana viittaa kuulon puuttumiseen, mutta sana kuulovammainen taas 

jonkinlaiseen vammaan. Kuuro ei koe, että olisi asioita, joita hän ei voisi kuulon puut-
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tumisen takia tehdä. Nimitettävän ryhmän omia mielipiteitä on kunnioitettava ja käy-

tettävä sitä nimitystä, jota ryhmä itse arvostaa. Suomessa sana viittomakielinen on 

yleistymässä nimityksen kuuro rinnalle. Viittomakielisten ryhmä muodostuu ryhmän 

käyttämän kielen ja samankaltaisten elämänkokemusten perusteella. Kuurous on siis 

kuulumista etniseen ryhmään, kieli- ja kulttuurivähemmistöön. Nimitykset kuuro ja 

viittomakielinen ovat eettisestä näkökulmasta perusteltuja ja yhtä luontevia. (Malm & 

Östman 2000, 11–12.) 

 

Perustuslaissa vuonna 1995 sai suomalainen viittomakieli perustuslaillisen aseman sa-

maan aikaan Suomen saamelaisten ja Suomen romanien kielien kanssa. Perustuslais-

sa ei puhuta kuurojen kielestä, vaan viittomakielestä. Sitä käyttävien ryhmän jäseniin 

viittaan lausekkeella Suomen viittomakieliset tai viittomakieliset Suomessa. Juridises-

ta näkökulmasta onkin siksi luontevaa käyttää termiä viittomakieliset. (Malm & Öst-

man 2000, 12.) 

 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta kaikki suomalaista viittomakieltä käyttävät ihmiset 

muodostavat yhteiskunnallisen ryhmän, ja joidenkin tutkijoiden mielestä etnisen ryh-

män. Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät muun muassa kuurojen vanhempien 

kuulevat lapset, huonokuuloiset, kuurojen kuulevat ystävät ja vanhemmat tai kuuron 

kuuleva avo- tai aviopuoliso. Kuurojen vanhempien kuuleville lapsille viittomakieli 

on äidinkieli ja suomen kieli on ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli. 

Viit-tomakielinen-nimitys voi myös viitata muihin ihmisiin, jotka viittomakielinen yh-

teisö tai sen jäsenet voivat näiden ihmisten käyttäytymisen perusteella hyväksyä yh-

teisön jäseniksi. Näitä ovat muun muassa kuulevat tulkit ja tietyissä hallintotehtävissä 

ole-vat. (Malm & Östman 2000, 12–13.) 

 

Kielitietteellisestä näkökulmasta katsoen kieli yhdistää ihmisiä ja samaa kieltä puhu-

vat tuntevat kuuluvansa yhteen. Erityisesti vähemmistökieliryhmiin kuuluvat. Viitto-

makielet ovat laadultaan yhtä hyviä, monimutkaisia, monitulkintaisia ja rakenteeltaan 

yhtä kehittyneitä, kuin puhutut kielet. Viittomakieli täyttää saman funktion viittoma-

kielisten elämässä kuin puhuttu kieli kuulevien elämässä. Vanhasta nimityksestä kuu-

romykkä olemme siirtyneet nykyaikaan käyttämään termiä viittomakieliset. (Malm & 

Östman 2000, 13–15.) 
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2.3  Kuurojen kristillinen kasvatus ja uskonnon opetus Suomessa 

 

Kirkollisten palveluiden tarjoaminen suoraan viittomakielellä kuuroille mietitytti jo 

1800-luvun lopulla muutamia pappeja ja kuurojenkoulujen opettajia. Monet kuurot 

olivat jääneet kristillisen kasvatuksen ulkopuolelle. (Rantala 2010, 12.) Viittomien ja 

kuvaraamattujen avulla selitettiin kuuroille kristinuskon peruskäsitteitä. Uskonpuhdis-

tuksesta lähtien olivat kuurot saaneet osallistua ehtoolliselle, jos olivat kyenneet ha-

lukkuutensa siihen ilmaisemaan. Siihen ei vaadittu edeltävää opetusta, kuten vuoden 

1869 kirkkolaissa mainitaan. Virallisesti saivat kuurot oikeuden käydä rippikoulua 

vuodesta 1858 lähtien. (Salmi & Laakso 2005, 212.)   

 

Ensimmäisen kuurojen yksityisen koulun perusti Carl Oscar Malm vuonna 1846 Por-

vooseen. Malm oli itse opiskellut Tukholmassa kuurojenkoulussa ja arvosti suuresti 

kuurojen opetusta. Koulun toiminta herätti keskustelun Porvoon tuomiokapitulissa 

siitä, miten kuurot olivat jääneet kokonaan ulkopuolelle kirkollisesta kansanopetuk-

sesta. Tästä virisi aloite 1850 valtion kuurojenkoulun perustamisesta. Kirkollistoimi-

kunta puolsi tuota anomusta vasta 1858. Pari vuotta myöhemmin aloitti ensimmäinen 

valtion kuurojenkoulu toimintansa Turussa. Koulun tavoite oli antaa oppilaille kirkon 

järjestämää alkeisopetusta laajempi sivistys. Lisäksi opetussuunnitelma noudatti kan-

sakoulun linjoja, mutta suppeammin ja ohjasi oppilaita ammattiopinnoissa. Oppilaille 

opetettiin ”sormikieltä”, mikä tarkoittanee joko viittomakieltä tai sormiaakkosten 

käyttämistä. (Rantala 2010, 24–26.)  

 

Tavoitteena koulutuksessa oli kasvattaa oppilaat kristillisiksi ja hyödyllisiksi kansalai-

siksi. Keskeiseksi tehtäväksi nyt myös kuuroille muodostui ajan kansanopetuksen ta-

paan kristillinen opetus. Opetussuunnitelmaan kuului uskonnonopetuksen lisäksi rip-

pikoulun suorittaminen, konfirmaatio ja ehtoollisella käynti. Tuohon aikaan pidet-tiin 

ehtoollisella käyntiä ehtona yhteiskunnan täysivaltaiselle jäsenelle. (Rantala 2010, 26.) 

Turun kuurojenkoulun johtaja Carl Henrik Alopaeus paneutui erityisesti kuurojen sie-

lunhoidolliseen työhön vuosina 1860–1881.Hän antoi rippikouluopetusta yli 250 kuu-

rolle Suomen kuurojen kouluissa ja seurakunnissa. (Salmi & Laakso 2005, 212.) Kuu-

rojenkoulun uskontotuntien lisäksi kuului toimintaan hartaushetkiä ja jumalanpal-ve-

luksia, jotka olivat avoimia muille ympäristön kuuroille (Rantala 2010, 27). 
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Valtion kuurojenkouluja alettiin 1860–luvulla perustaa Suomeen. Lisäksi oli muuta-

mia yksityiskouluja kuuroille. (Salmi & Laakso 2005, 149–159.) Kuurot alkoivat itse 

järjestää 1890-luvulla hengellisiä tilaisuuksia kuurojenyhdistyksillä, joita oli jo muu-

tamia perustettu maahan (Salmi & Laakso 2010, 212–213). 

 

Venäjän Keisarillinen Majesteetti joutui 1905 Venäjän yleislakon ja Suomen suurla-

kon puhkeamisten jälkeen tilanteeseen, jossa hän joutui toteuttamaan yhteiskunnalli-

sia uudistuksia poliittisen ilmapiirin vapautumiseksi. Näin kuurojenyhdistysten toi-

veiden mukaan voitiin perustaa matkapappien virat. Keisarillinen Majesteetti määräsi 

vuonna 1906 kuurojenpapin viran täytettäväksi ja asetti siihen tehtävään kaksi pappia. 

Senaatin päätöksellä jaettiin maa vuonna 1907 kuurojenpappien kesken itäiseen ja län-

tiseen piiriin. Läntinen piiri koostui Turun ja Porin, Vaasan ja Oulun lääneistä lukuun 

ottamatta Kainuuta.  Koko muu osa Suomea kuului itäiseen piiriin. Ensimmäiset kuu-

rojen matkapapit aloittivat virkaatekevinä toimintansa vuoden 1907–1908 vaihteessa. 

Pastori Hugo Nyberg aloitti itäisen piirin matkapappina ja pastori Jalmari Vesenterä 

läntisen piirin. (Salmi & Laakso 2005, 216–217.) Kuurojenpappien uuden piirijaon 

myötä vuonna 1917 muodostuivat toimintapiireiksi Porvoon, Turun, Savon-linnan ja 

Kuopion hiippakunnat. Syksyyn 1918 mennessä oli jokaiselle hiippakunnalle saatu 

kuurojenpapin virka täytettyä. (Rantala 2010, 64–65.) 

 

Kuurojenpapin virkoja tuli myöhemmin auki pappien siirryttyä joko eläkkeelle, toisen 

paikan kirkkoherraksi tai muihin tehtäviin. Turun arkkihiippakunnan matkapapin vir-

kaan ei saatu hakijoita, vaikka virka julistettiin avoimeksi kymmenen kertaa. Työvoi-

massa oli jatkuva vajaus. Viran vaativuuteen nähden oli palkkaus kehno, ja siihen Tu-

run tuomiokapituli ehdotti peruspalkan huomattavaa korotusta. Lisävarojen puuttuessa 

voitiin palkankorotus toteuttaa yhden matkapapin viran lakkauttamisella. Opetusmi-

nisteriö teki vuonna 1927 päätöksen kuuromykkäin matkapappien virkojen järjeste-

lystä. Uuden asetuksen mukaan virkoja oli nyt kolme. Uudet kuurojenpappien toimin-

tapiirit olivat Tampereen, Viipurin ja Oulun piirit. Kirkon kuurojen työlle oli ensim-

mäisten vuosikymmenten ajan leimallista useimpien matkapappien viranhoitaminen 

varsin pitkään. Tämä oli tärkeää luottamuksen syntymiselle ja työn jatkuvuudelle. 

(Rantala 2010, 66–71.) 
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Matkapapin toimenkuva määriteltiin käsittämään jumalanpalvelukset ja muut kirkolli-

set toimitukset. Kuurojenpapin virkaa sai hakea pappi, joka pystyi kuurojenkoulusta 

saamansa todistuksen avulla osoittamaan osaavansa suomea, ruotsia ja vastaavia viit-

tomakieliä. (Salmi & Laakso 2005, 215.) Ohjesäännön mukaan piti papin olla matkoil-

la puolet vuodesta eli kuukaudessa kaksi viikkoa. Jokaiselle kuukaudelle oli laadittava 

matkaohjelma ja saatava sille tuomiokapitulin hyväksyntä. (Paunu 1993, 122.) Kuuro-

jenpappien toiminta käsitti kirkollisen toiminnan lisäksi käytännössä myös tulkkausta, 

sosiaalityötä, opetusta ja neuvontaa (Honkkila 2000, 65). Jumalanpalvelusten yhtey-

dessä oli kuuroilla mahdollisuus keskustella omista elämäntilanteistaan. Papit kokivat 

kotikäynnit tärkeiksi ja hyödyllisiksi.  Monille vanhemmille kuuroille pappi saattoi 

olla ainoa viittomakielinen keskustelukumppani. Kuurojenpappien ohjesäännöissä 

heidän tehtävänsä ulottui ei vain hengellistä elämää koskevaksi, vaan myös ruumiillis-

ta. Ohjesäännön mukaan piti kuuroja muun muassa järjestää kouluopetuksen pariin. 

(Rantala 95–96.)  

 

Kuurojen yhdistyksiä oli vuonna 1908 kymmenkunta. Tuo määrä kasvoi vuoteen 1945 

mennessä 37:n. Monilla itsenäisesti toimivilla yhdistyksillä oli läheinen yhteys myös 

kuurojen pappiin. Yhteistyö nähtiin molemmin puolin hedelmällisenä. Papit saivat yh-

distyksistä tiedonkulku kanavan, ja hartauksien lisäksi he pitivät yhdistyksillä usein 

yleissivistäviä esitelmiä. Kuurojen yhdistyksillä pappien vierailut koettiin arvostet-

tuina ja odotettuina. Kuurojen papit saattoivat toimia myös kuurojen yhdistysten toi-

mihenkilöinä kuten puheenjohtajina, sihteereinä, tai rahastonhoitajina. (Rantala 2010, 

111–112.) 

 

 

2.4 Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus 

 

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n vammaissopimus (27/2016) tuli Suomessa voi-

maan kesäkuussa 2016. Tämän sopimuksen tarkoitus on taata vammaisille henkilöille 

täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja 

suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon 

kunnioittamista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.)  
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Lain edessä kaikki ovat oikeutettuja yhdenvertaiseen suojaan ja yhdenvertaisiin etui-

hin. Vammaisille henkilöille on varmistettava oikeussuojan tehokas saatavuus yhden-

vertaisesti muiden kanssa. Syrjintä on kielletty. Suomessa uudistui yhdenvertaisuus-

lainsäädäntö (L1325/2014) vuoden 2015 alussa. Tämä uudistus sisälsi monia vam-

maisten henkilöiden oikeussuojan kannalta merkittäviä parannuksia. Yhdenvertai-

suuslain perusteella viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien pitää arvi-

oida ja edistää yhdenvertaisuutta kaikkien laissa kiellettyjen syrjintäperusteiden osal-

ta, koskien myös vammaisia henkilöitä. Oikeusministeriö on laatinut ohjeita ja mene-

telmiä yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi. Se on myös järjestänyt koulutuksia yhden-

vertaisuuslain sisällöistä yhteistyössä muiden ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen 

kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.)  

 

Myös vammaisille henkilöille on taattava esteettömyys ja saavutettavuus sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisun mukaan. Fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedotta-

miseen ja viestintään pääsy tulee turvata sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin 

järjestelyihin ja palveluihin. Oikeuden pitää toteutua yhdenvertaisesti sekä kaupunki- 

että maaseutualueella. Vammaisilla henkilöillä on oikeus ilmaisu- ja mielipiteenva-

pauteen ja tiedonsaantiin. Yksityisiä tahoja ja viestimiä kannustetaan antamaan tietoa 

ja palveluja saavutettavassa muodossa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) 

 

Ilman lisäkustannuksia pitää suurelle yleisölle tarkoitetut tiedot olla myös vammaisten 

henkilöiden saavutettavissa. Kaikessa virallisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonsaan-

nissa tulee vammaisten henkilöiden voida käyttää valitsemaansa viestintäkeinoa esi-

merkiksi viittomakieltä, pistekirjoitusta tai puhetta tukevaa ja korvaavaa menetelmää. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) 

 

Esteettömyys ja saavutettavuus koskevat myös kielellisten oikeuksien huomiointia. 

Perustuslain mukaan turvataan lailla (L731/1999) 17.3 §:ssä viittomakieltä käyttävien 

sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet. Kielel-

lisistä oikeuksista esimerkiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetussa 

tulkkauspalvelulaissa (L133/2010) säädetään Suomessa asuvan vammaisen henkilön 

oikeudesta Kelan järjestämään tulkkauspalveluun. Viittomakieltä käyttävien kielellis-

ten oikeuksien toteutumista pyritään edistämään viittomakielilaissa (L359/2015). Sen 

mukaan viranomaisen tulee toiminnassaan edistää viittomakieltä käyttävän mahdolli-
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suuksia oman kielen käyttöön ja saada tietoa omalla kielellään. Viranomaisella tarkoi-

tetaan tuomioistuimia ja muita valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäi-

siä julkisoikeudellisia laitoksia ja eduskunnan virastoja. Tämä laki tuli voimaan 

1.5.2015.  Hallintolaissa (L434/2003) sanotaan, että viranomaisen on käytettävä asial-

lista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Vuoden 2017 joulukuun alusta tuli mahdol-

liseksi 112-hätänumeron käyttö tekstiviestillä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.)  

 

Mainittakoon yhtenä esimerkkinä yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin vammaisten 

ihmisten puolesta Ei myytävänä! -kansalaisaloite. Se ottaa kantaa ihmisten perusoi-

keuksiin asua missä jokainen haluaa. Palveluiden kilpailutukset ja niiden tuomat muu-

tokset riistävät vammaisten ihmisten elämän perusturvaa. Kansalaisaloitteessa esite-

tään, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoi-

keussopimuksista) 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi soveltamisalueeseen rajaus, jossa tätä 

lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammais-

ten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä 

palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä. Tämän aloite saavutti 72 059 kan-

nattajaa. Kansalaisaloite on edennyt eduskunnan käsittelyyn keväällä 2018. (Kansa-

laisaloite.fi 12.6.2017.)   

 

 

 Kirkon palveluiden saavutettavuus viittomakielisille 

 

Kuurojen pappi Lauri Paunu muistelee kirjassaan Kuuroja kuulemassa, miten kuurojen 

huono suomenkielentaito vaikutti Raamatun lukemiseen. Tästä syystä hän alkoi kään-

tää Luukkaan evankeliumia helppokieliseksi. Tämä selkokielinen käännöstyö ilmestyi 

painettuna vuonna 1981. Ainutlaatuista oli vuonna 1988 valmistunut viittomakielinen 

käännös Markuksen evankeliumista videona. (Paunu 1993, 90.)  

 

Keväällä 1998 päätti kirkolliskokous jumalanpalveluksen ydintekstien sekä kymme-

nen käskyn kääntämisestä viittomakielelle. Tämä päätös oli jatko saamenkielisten 

käännösten valmistumiselle. Päätös kääntämisestä liittyy myös Suomen perustuslain 

yhdenvertaisuus-, uskonnonvapaus- ja kielisäännöksiin (6§, 11§, 17§). Heti syksyllä 

1998 asetettiin viittomakielisen kirkkokäsikirjan käännöstyöryhmä. Sen varsinainen 

käännöstyö alkoi keväällä 1999. Työryhmään koostui muun muassa Kuurojen Liiton 
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edustajia, kuurojenpapeista ja teologisesta asiantuntijasta. (Sakasti. Seurakuntatyö. Ju-

malanpalvelus ja musiikki. Kirjat, kaavat, oppaat ja ohjeet. Kirkkokäsikirja eri kielil-

lä. Viittomakielellä. Viittomakielinen kirkkokäsikirjatyö.)  

 

Aiemmin oli kirkollisissa yhteyksissä käytetty viitottua suomea eikä viitottu viittoma-

kielen sanajärjestyksen mukaan. Jumalanpalveluksen osista ei mistään ollut käytössä 

kaikille yhteisiä, täsmälleen samanlaisina toistuvia tekstejä. Vuonna 2001 julkaistiin 

ensimmäinen virallinen käännös. Isä meidän -rukous, Herran siunaus, uskontunnustus, 

kymmenen käskyä, kastekäsky, ehtoollisen asetussanat ja Isä meidän -rukouksen eku-

meeninen muoto sisältyivät viittomakielisiin käännöksiin. Vuonna 2002 perustettiin 

kirkkohallitukseen viittomakielen kääntäjän virka ja vuonna 2005 toinen virka. Työ 

oli valmis vuoden 2012 lopussa. (Sakasti. Seurakuntatyö. Jumalanpalvelus ja mu-

siikki. Kirjat, kaavat, oppaat ja ohjeet. Kirkkokäsikirja eri kielillä. Viittomakielellä. 

Viittomakielinen kirkkokäsikirjatyö.) 

 

Kirkolliskokouksessa toukokuussa 2007 hyväksyttiin Luukkaan evankeliumin kään-

nös. Luukkaan evankeliumi valittiin, koska se sisältää monet tutut kertomukset, esi-

merkiksi jouluevankeliumin ja tuhlaajapoika -vertauksen. Marraskuussa 2008 hyväk-

syttiin messun peruskaavan, lapsen kasteen, konfirmaatiomessun, avioliittoon vihki-

misen ja hautaan siunaamisen kaavat.  Seuraavan vuoden toukokuussa hyväksyi kir-

kolliskokous evankeliumikirjan käännökset. (Sakasti. Seurakuntatyö. Jumalanpalvelus 

ja musiikki. Kirjat, kaavat, oppaat ja ohjeet. Kirkkokäsikirja eri kielillä. Viittomakie-

lellä. Viittomakielinen kirkkokäsikirjatyö.) 

 

Marraskuussa 2009 antoi kirkolliskokous kirkkohallitukselle tehtäväksi laatia kirkon 

saavutettavuusohjelma. Saavutettavuus tarkoittaa kaikkien ihmisten mahdollisuutta 

osallistua ja olla osallisina riippumatta heidän erilaisista ominaisuuksistaan. Saavutet-

tavuus edistää yhdenvertaisuutta. Kirkon saavutettavuusohjelmassa tarkastellaan saa-

vutettavuutta erityisesti vammaisten henkilöiden sekä viittomakielisten kannalta. Kir-

kon tulisi olla entistä enemmän saavutettava, siksi ohjelma on suunnattu seurakunta-

laisille, kirkon työntekijöille ja luottamushenkilöille. Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon vammaispoliittinen ohjelma vuodelta 2003 hyväksytty Kirkko kaikille, asettaa 

tavoitteeksi seurakunnan, joka ottaa huomioon tasavertaisesti kaikkien jäsentensä 
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tarpeet. Kirkossa saavutettavuus nousee sen teologian ytimestä. Kirkon olemus on 

kaikki huomioon ottava. (Sakasti 2012). 

 

Johanneksen evankeliumin, viikkomessun, hautaan siunaamisen, kaste- ja lähetyskäs-

kyn (Matt. 28:16-20) viittomakieliset käännökset sekä lasten evankeliumin (Mark. 

10:13-16) suomenruotsalaisen viittomakielen käännöksen hyväksyi kirkolliskokous 

marraskuussa 2011. (Sakasti. Seurakuntatyö. Jumalanpalvelus ja musiikki. Kirjat, kaa-

vat, oppaat ja ohjeet. Kirkkokäsikirja eri kielillä. Viittomakielellä. Viittomakielinen 

kirkkokäsikirjatyö.)  

 

Käännöksissä on periaatteena esittää keskeinen merkitys, ei sana sanasta kääntämi-

nen. Raamatuntutkijoiden avulla ovat kääntäjät etsineet termeille ja käsitteille kuvaa-

vimman vaihtoehdon. Raamatun henkilöille on myös luotu omia viittomanimiä. Ni-

mien perusta on alkukielisessä merkityksessä, ammatissa tai teoissa. (Sakasti. Seura-

kuntatyö. Jumalanpalvelus ja musiikki. Kirjat, kaavat, oppaat ja ohjeet. Kirkkokäsi-

kirja eri kielillä. Viittomakielellä. Viittomakielinen kirkkokäsikirjatyö.) 

   

Viittomakielistä käännöstyötä on tehty vuorovaikutuksessa käännösten käyttäjien 

kanssa. Alustavia käännöksiä ovat käännösryhmän lisäksi arvioineet viittomakieliset 

seurakuntalaiset, kuurojenpapit ja -diakoniatyöntekijät. Käännösehdotuksia on voinut 

käydä katsomassa kirkkohallituksen verkkosivuilla. (Sakasti. Seurakuntatyö. Juma-

lanpalvelus ja musiikki. Kirjat, kaavat, oppaat ja ohjeet. Kirkkokäsikirja eri kielillä. 

Viittomakielellä. Viittomakielinen kirkkokäsikirjatyö.) 

 

Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010–2015 mukaan on kaikilla oltava 

yhteiskunnassa yhtäläiset mahdollisuudet elää ja toimia. Kirkko on osa yhteiskuntaa, 

joten valtion lainsäädäntö ja sopimukset koskevat myös kirkkoa ja seurakuntia. Yh-

teiskunnan julkiset palvelut ja esteetön ympäristö tulee suunnitella kaikille sopiviksi.  

Erityispalveluja pitää tarvittaessa järjestää kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulk-

kauspalvelua. Tämä turvaa yhdenvertaisuuden toteutumisen yhteiskunnassa. Kirkossa 

ja seurakunnissa yhdenvertaisuus ja osallisuus tulee mahdollistaa poistamalla liikku-

misen, kommunikoinnin, ymmärtämisen, viestinnän, toiminnan tai asenteiden esteitä. 

(Sakasti 2012.)  
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Kirkko on kaikille avoin. Seurakunnan toiminnan tulee olla sellaista, ettei ketään syrji-

tä. Saavutettavuutta seurakunnassa parannetaan poistamalla liikkumisen, näkemisen, 

kuulemisen ja ymmärtämisen esteitä. Saavutettavuus voi toteutua, kun jokaisella on 

mahdollisuus kiinnostuksensa mukaisesti saada tietoa, kokea yhteyttä ja toimia aktii-

visesti tai olla muuten osallisena seurakunnassa. Kaikki ihmiset ovat seurakuntaan ter-

vetulleita. Osallisuudessa käytetään jokaisen ihmisen henkilökohtaisia lahjoja yhtei-

sön hyväksi. Eri tavoin kommunikoivat ihmiset ja heidän kokemuksensa sekä eri taus-

toista tulevat ja eri-ikäiset ihmiset ovat moninaisuutta. (Sakasti 2012.) 

 

Kristinuskon ytimessä on ihmisten samanarvoisuus ja elämän kunnioitus. Lähimmäi-

sen rakkaus ja vastuu muista ihmisistä ovat motiiveina kohdella kaikkia ihmisiä tasa-

arvoisesti. Yhteiskunnan lainsäädäntö velvoittaa myös kirkkoa yhdenvertaisuuteen ja 

syrjinnän torjumiseen. Yhdenvertaisuus on moninaisuuden hyväksymistä ja ainutlaa-

tuisuuden kunnioittamista. Kirkossa tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta luo edelly-

tykset tasavertaiseen osallistumiseen. Esimerkiksi viittomakielisten mahdollisuus 

käyttää omaa äidinkieltään sielunhoidossa tai laulettavien virsien numeroiden ääneen 

sanominen näkövammaisille kasvattavat osallisuutta ja kaikkien yhdenvertaisuutta. 

(Sakasti 2012.) 

 

Eri näkökulmista on mahdollista arvioida saavutettavuutta. Erilaiset tiedotustavat, ra-

kennetun ympäristön esteettömyys tai kommunikaation esteiden poistaminen ovat te-

kijöitä, jotka lisäävät saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tässä yhteistyökumppa-

neina toimivat kokemusasiantuntijat eli ihmiset, joilla on omakohtaista kokemusta es-

teistä ja niiden poistamisesta, ovat korvaamattomia. Seurakuntalaisten ja työntekijöi-

den toimiessa niin, että kaikki voivat kokea seurakuntayhteyttä ja elää kristittyinä mer-

kitsee asenteellista saavutettavuutta. Se onkin kaikkein tärkeintä. Toimintatapojen pie-

nillä ja järkevillä muutoksilla saadaan monta toimintaa saavutettavaksi. Vammaisten, 

viittomakielisten ja myös muiden vähemmistöryhmien omaa toimijuutta on olen-

naista vahvistaa ja tietoisesti tukea. Yksi saavutettavuuden keskeinen tavoite on antaa 

kaikille mahdollisuus halutessaan olla subjekteja. Yleisesti ovat enemmän tarvitsevat 

ryhmät olleet seurakunnan avun kohteina, objekteina. Aito kokemus osallisuudesta 

muodostuu mahdollisuudesta toimia tasavertaisesti. Seurakunnan työyhteisön vam-

maiset työntekijät muuttavat kuvaa seurakunnasta avoimemmaksi.  Yksi tärkeä vam-
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maispoliittinen tavoite on aktiivinen pyrkimys vammaisten henkilöiden työllistämi-

seen. Tähän myös kirkon tulee sitoutua. (Sakasti 2012.) 

 

Esteettömyyden eli fyysisen saavutettavuuden päämääränä on ympäristön tai yksit-

täisen rakennuksen esteettömyys. Tämä toteutuu silloin, kun se on kaikille käyttäjille 

toimiva, turvallinen ja miellyttävä. Fyysiseen saavutettavuuteen kuuluvat myös estee-

tön näkyvyys, riittävä ja häikäisemätön valaistus ja toimiva äänentoisto, huomioon ot-

taen myös induktiosilmukka. Tiloissa tulee olla erikorkuisia, liikuteltavia tuoleja seu-

rakuntalaisille, heidän avustajille tai tulkeille. Viittomakielen tulkeille pitää olla varat-

tuna paikka, johon viittomakieliset henkilöt näkevät esteettömästi ja jossa on riittävä 

valaistus. (Sakasti 2012.)  

 

Viestintä on vuorovaikutteista. Hyvässä vuorovaikutuksessa on viestintä vastavuo-

roista, tasavertaista, selkeää ja monikanavaista. Vuorovaikutuksen apukeinoja ovat 

muun muassa selkeäkielisyys, puhetta tukevat tai korvaavat kommunikaatiomenetel-

mät, erilaiset apuvälineet tai tulkin käyttäminen. Kuurojen äidinkieli on viittomakieli. 

Viittomakielisten on tärkeää saada käyttää kaikessa vuorovaikutuksessa äidinkieltään. 

(Sakasti 2012.) 

 

Olennainen osa verkkopalveluiden laadukkuutta on saavutettavuus. Verkkosivut pi-

tää olla saavutettavissa riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista 

tai muista toimintarajoitteista. Seurakuntien noudattaessa verkkosivujen uusimpia saa-

vutettavuudesta annettuja ohjeita, aukeavat sivut erilaisilla päätelaitteilla ja selaimilla. 

Henkilöt, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia, tarvitsevat heille suunniteltuja verkko-

sivuja. Useimmat ihmiset ymmärtävät selkokielen periaatteiden pohjalta toteutettuja 

sivuja. (Sakasti 2012.) 

 

Kirkon toiminta ja palvelut ovat pääsääntöisesti ilmaisia, siksi kirkon palvelut ovat 

taloudellisesti saavutettavia. Avustaja, opas, tulkki, ohjaaja tai tukihenkilö pääsee ti-

laisuuksiin ilmaiseksi avustettavansa mukana. Päätöksenteon saavutettavuus tarkoit-

taa sitä, että kaikilla, joita asia koskee, on mahdollisuus vaikuttaa päätöksen syntymi-

seen. Tästä syystä on hyvä kannustaa kaikkia seurakunnan jäseniä asettumaan ehdok-

kaiksi kirkollisissa vaaleissa. Vammaiset tai viittomakieliset henkilöt tulee ottaa aidos-

ti mukaan hallintoon, seurakuntaan ja kirkkoon kokonaisuudessaan. Kirkon ja seura-
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kunnan ollessa julkisyhteisöjä ohjaa niiden päätöksenteon julkisuutta samat lait ja ase-

tukset kuin valtiolla ja kunnilla. Päätösten ja perustelujen on oltava avoimesti jokaisen 

saatavissa. Seurakunnan kotisivuilla on myös oltava luettavissa hallinnollisten kokous-

ten pöytäkirjat ja seurakunnan strategia. (Sakasti 2012.)  

 

Saavutettavuusajattelu sisältää toiminnan suunnittelun ja toteutuksen, rekrytoinnin, 

toimitilat, henkilöstön kehittämisen, luottamushenkilöiden kouluttamisen ja hankin-

nat. Seurakunnan toiminnan strategisen ajattelun painopisteeksi voidaan asettaa saa-

vutettavuus. Saavutettavuusasioiden eteenpäin viemisessä voivat seurakunnat itse va-

lita kohdan tai kohdat, joista aloittavat. (Sakasti 2012.)  

 

Seurakunnan toiminnassa on kehitetty kirkon viittomakielisiä toimituksia. Kirkossa 

työskentelee viittomakielen taitoisia työntekijöitä, jotka jakavat jumalanpalveluksiin 

ja toimituksiin liittyvää osaamista eteenpäin. Toimenpide-esityksissä kirkkohallituk-

selle on mainittu kohdassa 3.4.3 muun muassa verkkosivut: evl.fi -sivuston selkosivu-

jen, viittomakielisten sivujen ja sakasti.evl.fi -sivuston saavutettavuussivujen ylläpito 

ja kehittäminen. Näiden sivujen ylläpito ja kehittäminen tukee saavutettavuustyötä. 

(Sakasti 2012.) 

 

 

 Selkokieli 

 

Selkokieli on helpompaa suomea. Siinä suomen kieltä on mukautettu sisällöltään, sa-

nastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Sel-

kokieli on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. 

(Selkokeskus. Selkokieli. 12.10.2015.) 

 

Vaikea yleiskieli on monelle ihmiselle esteenä täysvaltaisina kansalaisina toimimiseen 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokieli on saavutettavaa kieltä, joka auttaa ihmisiä 

tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa. 

Itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys on, että jokaisella 

ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tiedonsaantiin. (Selkokeskus. Selkokieli. 

12.10.2015.) 
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Selkokieltä käytetään puheessa ja teksteissä. Selkokielellä voi julkaista monenlaisia 

tekstejä muun muassa painettuja tai verkkotekstejä, kuvasarjoja tai kuunneltavia teks-

tejä. Selkokieltä voi puhua arkikeskusteluissa, haastatteluissa, opetustilanteissa tai 

asiakaspalvelussa. Selkokielen käytössä on tavoitteena lisätä ihmisten mahdollisuuk-

sia ymmärtää toisiaan. (Selkokeskus. Selkokieli. 12.10.2015.) 

 

Selkokieltä käytetään kommunikoinnissa esimerkiksi kehitysvammaisten, muistisai-

raiden tai vähän kyseistä kieltä osaavien henkilöiden kanssa. Selkokielen käyttö seu-

rakunnan tilaisuuksissa tuo erityisen haasteen kristinuskon käsitteiden ja symbolien 

vuoksi. Monet uskonnolliset ilmaukset esimerkiksi armo, lunastus, synti tai Pyhä 

Henki ovat työntekijälle tuttuja, mutta selkokielen käyttäjälle tuntemattomia ja merki-

tykseltään epämääräisiä. Puheen havainnollistaminen esimerkeillä ja konkreettisilla 

asioilla helpottaa käsitteiden ymmärtämistä. Kirkossa pidettäviä saarnoja, päivän-

avauksia, hartauksia, erilaisten oppijoiden rippikouluja ja seurakuntatyötä varten tarvi-

taan selkokielisiä aineistoja. Monia käyttäjäryhmiä palvelevat selkokieliset messun ja 

kirkollisten toimitusten osat. (Sakasti 2012.) 

 

Tarpeen mukaan pitää kirkon työntekijöille järjestää koulutusta esimerkiksi selkoteks-

tien kirjoittamisesta sekä selkokielisestä vuorovaikutuksesta. Kirkon viestinnän sisäl-

lön eteenpäin menemisessä kieli ja ilmaisu ovat ensisijaisessa asemassa. Koulutuksen 

keskeisiin aiheisiin kuuluvat myös oman ilmaisun selkeyttäminen ja yksinkertaistami-

nen sekä erilaisten viestintätapojen. (Sakasti 2012.)  

 

Selkokielisiä verkkosivuja suunniteltaessa on huomioitava painetun median ja sähköi-

sen median toiminnalliset erot. Internetissä ei edetä niin suoraviivaisesti kuin paine-

tussa mediassa. Navigointi eli liikkumisjärjestelmä ja ulkoasu pitää selkokielisissä si-

vuissa miettiä tarkemmin, jotta sivuilla liikkuminen olisi etenkin erityisryhmille mah-

dollista käyttää. Myös hakutoiminnot, pääsy etusivulle ja muut verkkopalvelun käy-

tön näkökulmasta tärkeät toiminnot tulee huomioida. (Älli & Kyyhkynen 2006, 199.)  

 

Opinnäytetyössä valmistamaani produktiin tulee viittomakielisiin käännöksiin selko-

kielinen tekstitys ja videoklippeihin lyhyet otsikot. Pyrin noudattamaan selkokielelle 

annettuja ohjeita tekstityksen osilta. Vältän monimutkaisia lauserakenteita, adjektii-
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vien ja adverbien käyttöä. Käytän sitä vastoin lyhyitä lauseita ja sanoja, jolloin tekstiä 

on helpompi lukea ja ymmärtää. 

 

 

 

 KIRKON DIAKONIATYÖ 

 

 

Kirkkojärjestyksessä (KJ 4.3) on määritelty, että diakonia perustuu kristillisen rak-

kauden antamiseen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei au-

teta. Tämä tehtävä on annettu seurakunnalle ja sen jäsenille. Diakoniatyö evankelis-

luterilaisen kirkon näkökulmasta on vaikeuksissa olevien ihmisten kokonaisvaltaista 

auttamista. Siinä näkyvät hengellisen, henkisen, aineellisen, sosiaalisen, terveydellisen 

tukemisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, diakoniakasvatuksen ja ihmisen toimin-

takyvyn tukemisen ulottuvuudet. Diakonia-sana tulee kreikan kielestä, ja se tarkoitti 

yleensä palvelua ja palvelutehtävää. Todennäköisesti diakonia -termi on ilmaissut 

kreikan kielessä palvelua suhteessa johonkin tehtävään. Nykyään diakonia nähdään 

ekumeenisissa keskusteluissa elimellisenä osana kirkon missiota. (Kuusimäki 2012, 

11–13.) 

 

Jokainen ihminen voi tehdä hyvää milloin tahansa. Tämän päivän yhteiskunnassa voi 

ummistaa silmänsä köyhyyden ja kivun näkemiseltä, koska katsominen tuntuu pahal-

ta. Pahat asiat voi työntää mukavuusalueen ulkopuolelle. Kirkon olemus on diakoni-

nen. Kristillisen uskon todellisuus näkyy erityisesti toiminnassa. (Gothóni 2012, 7.) 

Diakoniatyössä muistetaan lähimmäisen rakkaus, lähimmäisen palvelu ja yhteinen 

vastuu huono-osaisuuden lievittämisessä (Helin 2010, 7). Diakonian tavoitteena on in-

himillisen kärsimyksen lievittäminen, ihmisten elinolosuhteiden ja elämänlaadun pa-

rantaminen. Diakonialla on tehtävää siellä, missä oikeudenmukaisuutta ei ole ja ihmis-

oikeuksia poljetaan ja väheksytään. (Gothóni 2012, 7.)  

 

Diakonia on kirjattu kirkkolakiin: jokaisessa seurakunnassa pitää olla diakonian virka. 

Diakonia on palvelua, joka perustuu kristilliseen uskoon ja rakkauteen. Diakonia pyr-

kii auttamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia sekä niitä, jotka ovat vaarassa 
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jäädä kaiken avun ulkopuolelle. Diakonia on ihmisten suoraa auttamista, mutta myös 

yhteiskunnan epäkohtiin puuttumista. (Gothóni 2012, 7.) 

 

 

3.1 Diakonian ydinosaamisalueet 

 

Diakoniatyöntekijän ydinosaaminen on jaettu neljään ulottuvuuteen. Nämä ovat: hen-

gellisen työn osaaminen, diakonisen asiakastyön osaaminen, kirkon organisaatio- ja 

kehittämisosaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen. Diakonia-

työn ytimessä on arvo-osaaminen ja ihmisen kohtaaminen arjessa. Diakoni kohtaa ih-

misen kokonaisvaltaisesti ja yksilön huomioiden. Työ on hengellistä, henkistä ja ta-

loudellista tukemista. Lähtökohtana ihmisen kohtaamisessa on asiakkaan käsitys tilan-

teesta. Aidosti kohdaten ja kuunnellen syntyy toimiva ja vuorovaikutuksellinen suhde 

asiakkaaseen. Erityisvahvuus diakoniatyössä on juuri kohtaaminen ja ihmisyyden nä-

keminen ongelmien ja asiapapereiden takana. (Helin 2010, 40–41.)  

 

Arvo-osaaminen perustuu kykyyn tunnistaa ja pohtia yksilöä ja yhteisöjä koskevia eet-

tisiä kysymyksiä sekä haluun asettua lähimmäisen asemaan. Arvo-osaamista on kirkon 

arvojen tunteminen ja sitoutuminen niiden mukaiseen toimintaan. Diakonia-työnteki-

jän ydinosaamiseen sisältyy kyky olla läsnä ja kohdata yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä. 

(Sakasti 2010.) 

 

Hengellinen diakoniatyö sisältää kristillisen uskon keskeisen sisällön tuntemisen ja 

tulkinnan muuttuvissa olosuhteissa.  Ihmisten ja ryhmien kohtaamisissa kunnioitetaan 

kristillistä ihmiskäsitystä ja lähimmäisenrakkauteen perustuvaa ihmisarvoa. Hengelli-

sessä diakonityössä puolustetaan ihmisen itsemääräämisoikeutta. Diakoniatyöntekijä 

tunnista ihmisten hengelliset ja sielunhoidolliset tarpeet sekä antaa hengellistä tukea. 

Hän osaa käyttää sielunhoidon menetelmiä, omaa kasvatuksellisen työotteen ja tekee 

hengellistä työtä myös verkossa. Diakoni ymmärtää virkaan vihkimisen merkityksen 

ja tuntee kutsumuksessa vahvistumisen. Hän hoitaa kirkon työntekijänä kristityn iden-

titeettiä ja on avoin omalle hengelliselle kasvulle. (Sakasti 2010.) 

 

Diakonisessa asiakastyössä kohdataan yksiöitä ja ryhmiä eri elämäntilanteissa. Diako-

niatyöntekijä pyrkii tunnistamaan yksilöiden ja ryhmien voimavarat ja toimimaan si-
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ten, että edistää heidän elinolosuhteitaan. Hänen tulee hallita yksilö-, ryhmä- ja yhtei-

sötyötaidot ja menetelmät.  Diakoniatyötä koskevan lainsäädännön ja diakoniatyön 

eettisten normien tunteminen, soveltaminen ja niihin sitoutuminen kuuluvat myös dia-

konisen asiakastyön osaamiseen. (Sakasti 2010.) 

 

Diakoniatyön kolmas ydinalue on kirkon organisaatio- ja kehittämisosaaminen. Se 

velvoittaa diakoniatyöntekijää toimimaan työssään kirkon perustehtävän, tavoitteiden 

ja toiminnan mukaan. Talouden, toiminnan ja työn suunnittelu, arviointi ja kehittämi-

nen tulee mukauttaa toimintaympäristön muutoksiin. Diakoniatyössä pitää ylläpitää 

ammatillista osaamista, kehittää sitä ja samalla olla avoin persoonalliselle kasvulle. 

Johtajuuden, työn organisoinnin, työyhteisö- ja alaistaitojen sekä virkavastuun merki-

tys tulee tiedostaa.  Omassa työssä pitää olla tutkiva, kokeileva ja arvioiva työote. (Sa-

kasti 2010.) 

Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen on yksi neljästä diakoniatyön ydin-osaa-

misalueesta. Siinä on määritelty diakoniatyöntekijän moniammatillinen verkosto- ja 

yhteistyö, kriisityö ja vapaaehtoistoiminta. Diakoniatyössä tulee tunnistaa monikult-

tuurinen toimintaympäristö ja toimia siinä mukana. Yhteiskunnan eri aloilla diakoni 

puolustaa diakoniatyön arvoja, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja 

tasa-arvoa. Diakoniatyöhön kuuluu myös vastuu luonnosta ja kestävästä kehityksestä. 

Diakonin tulee hallita viestintä- ja mediaosaaminen, sekä vaikuttaa alueellisesti ja val-

takunnallisesti ihmisten elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. (Sakasti 

2010.) 

 

 

3.2 Viittomakielisen diakoniatyön erityispiirteitä 

 

Pulavuodet ja sota-aika lisäsivät diakoniatyön tarvetta. Niinpä vuoden 1944 kirkko-

lain uudistuksen myötä diakoniatyö todettiin välttämättömäksi ja siitä tehtiin lakisää-

teinen. Uudistuksen myötä tuli palkata koulutettuja työntekijöitä diakoniatyöhön. Tätä 

ennen oli diakoniatyötä tehty seurakunnissa harkinnan mukaan vuoden 1918 kirkko-

lain velvoittaman laupeudentoiminnan harjoittamisen ylläpitämiseksi. Vuoden 1944 

lain velvoitteesta huolimatta diakonian virkojen toteuttaminen seurakunnissa tapahtui 

hitaasti. Vuonna 1970 puuttui vielä lähes sadasta seurakunnasta diakonian virka. (Ran-

tala 2010, 118.) 



 

 

24 

 

 

Diakoniatyön yhtenä osa-alueena nousi esille myös aistiviallisten sielunhoidon tarve. 

Tätä varten perustettiin toimikunta, joka laati tarpeesta muistion. Siinä painotettiin 

kuurojen erityistyöalan tarvetta.  

 

Jyrkemmin kuin mikään kieliraja eristää kuurous maamme 4000 kuuro-

mykkää omaksi, suljetuksi ryhmäksi. Nykyisissä kuuromykkäinkouluissa 

lapsille tosin opetetaan puhuvien kieltä niin paljon, että he välttävästi 

tulevat toimeen lähimmän ympäristönsä kanssa. Mutta he eivät saata 

osallistua yleiseen henkiseen enempää kuin seurakuntaelämäänkään. – 

– He ovat siten tuomitut ahdistavaan yksinäisyyteen. – – He tarvitsevat 

sielunhoitoa kenties suuremmassa määrin kuin muut siksi, että heillä on 

raskas kohtalonsa kannettavana ja siksi, etteivät he voi purkaa ajatuksi-

aan ja tunteitaan niin kuin kuulevat ihmiset toisilleen. (Rantala 2010, 

119.) 

 

Työalan erityispiirre, kuuroudesta johtuva sosiaalisen kanssakäymisen vaikeus huomi-

oitiin kirkon viittomakielisessä työssä tärkeänä tehtävänä. Työalan merkitystä argu-

mentoitiin tunteisiin vedoten. Työryhmässä mukana olleelle kuurojenpapille Lauri 

Paunulle tällaisen retoriikan käyttö oli erityisen tyypillistä. Muistion kielenkäytössä 

termi kuurojen sielunhoito tarkoitti jumalanpalvelusten järjestämistä, sakramenttien 

jakamista ja henkilökohtaista keskustelua. Toimikunnan näkemyksen mukaan tarvit-

tiin kuurojen sielunhoidon vaikeaan tilanteeseen neljäs papinvirka. Ajankohta oli kui-

tenkin vaikea valtion rahataloudelle. Muistiosta keskusteltiin vuonna 1951 piispain-

kokouksessa. Siellä todettiin aistiviallistyön tehostamiseen liittyvät ehdotukset siirty-

vän tulevaisuuteen. Kirkko ei myöskään voinut sitoutua taloudellisesti raskaisiin kus-

tannuksiin, vaan siirsi vastuun paikallisseurakunnille. Muistiosta tärkeimmäksi merki-

tykseksi jäi arvovaltaisen tahon kehotus seurakunnille ottamaan vastuuta myös aisti-

viallisista jäsenistään, ja katsomaan tätä työalaa osana diakoniatyötä. (Rantala 2010, 

119–121.) 

 

Aistiviallistoimikunta toimi aktiivisesti kuurojen- ja sokeaintyön työaloista tiedotta-

misessa. Kuurojen huollon tarpeet ja erityispiirteet pyrittiin välittämään seurakuntien 

diakoniatyöntekijöille. Runsaan tiedotustoiminnan ja työalan esittelyjen myötä alkoi-

vat seurakunnat pian huomioida kuurot jäsenensä ja heidän erityistarpeensa. Kirkon 
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diakoniatyön organisaatiomuutoksessa 1960-luvun puolivälissä aloitti diakonian yh-

teistyöelimenä toimintansa kirkon diakoniatoimikunta (KDT). Tämän toimikunnan 

alaisuuteen kuului myös kuurojen huolto. Kirkon työntekijöiden lisäksi haluttiin kuu-

rojen huollon neuvottelukuntaan muita kuurojen parissa toimivia tahoja. Siihen kut-

suttiin mukaan jäseniksi kuurojenkoulujen- ja laitosten sekä diakoniatyöntekijöiden 

edustajia. Kuurojen huollon tehtävänä säilyi kuurojentyön esillä pitäminen ja tarvitta-

van täydennyskoulutuksen järjestäminen kuurojen työssä toimiville. (Rantala 2010, 

122.) 

 

Helsingin seurakunnat saivat Kuurojenpappi Lauri Paunulta ja Helsingin Kuuromyk-

käin Auttajayhdistykseltä vuonna 1942 anomuksen kuurojendiakonissan viran perus-

tamisesta. Tehtävään valittiin sotasairaalassa työskentelevä Eeva Malmila. Hän pystyi 

poikkeusolojen takia aloittamaan työt vasta 1945. Kuurojendiakonissa haluttiin Hel-

sinkiin, jotta kuurojenpappi Paunu voisi tällöin paremmin keskittyä päätehtäväänsä. 

Malmila ja Paunu muodostivat toisiaan täydentävän parin. Paunun matkustellessa 

työnsä puolesta oli Malmila pääkaupungin kuurojen tavoitettavissa helpommin. (Salmi 

& Laakso 2005, 223.)  

 

Diakonissan puoleen käännyttiin monenlaisissa ja erilaisissa asioissa. Työmäärä kas-

voi huolestuttavan suureksi, mitä kuvaa hyvin Kuurojen Lehden ilmoitus vuodelta 

1952:  

 

VAKAVA HUOMAUTUS MAASEUDUN KUUROILLE: Älkää vaivatko 

tarpeettomilla asioilla esim. työpaikkojen ja asunnon hankkimisella Si-

sar Eeva Malmilaa. Hän ottaa vastaan ainoastaan tilauksia lääkärissä 

käyntejä varten ja tulkitsemiseen. (Rantala 2010, 128.) 

 

Seurakunnassa kiinnitettiin vähitellen myös huomiota kuurojendiakonissan työmää-

rään. Diakoniatyön johtokunta totesi, että sisar Eeva oli tehnyt viime aikoina kahden 

ihmisen työt. Niinpä Helsingin seurakunnat ja Kuurojen Liitto palkkasivat yhdessä 

Malmilalle apulaisen. Helsingin kuurojendiakonissan suuren työtaakan myötä ymmär-

rettiin, että viittomakieltä taitavia sisaria tarvittiin myös monilla muilla paikkakunnilla. 

Kuurojen Lehti julkaisi vuonna 1950 uutisia uusista diakonissoista. Tampereella, Ou-

lussa ja Lappeenrannassa aloitti työnsä kolme uutta diakonissaa. Myös Turkuun suun-
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niteltiin kuurojensisaren virkaa.  Suurimmilla paikkakunnilla oli kuurojen diakonissan 

virka päätoiminen. Pienemmillä paikkakunnilla tehtävään sisältyi kuurojentyön lisäksi 

muita tehtäviä. Uusi työala oli tuntematon, joten ainoa mahdollisuus oli käydä Hel-

singissä seuraamassa Eeva Malmilan työskentelyä. Lauri Paunun aloitteesta esimer-

kiksi Helsingin Diakonissalaitoksessa liitettiin opiskelijoiden opiskeluohjelmaan kurs-

si. Siinä esiteltiin aistiviallistyötä ja viittomakielen alkeita. Myöhemmin monet kuuro-

jenpapit ja kuurojendiakonissat kävivät eri oppilaitoksissa esittelemässä kuurojentyötä 

ja viittomakieltä. (Rantala & Kuusi 2008, 41.) 

 

Vähitellen kokemusta ja kielitaitoa karttui ”ja työtä riitti”. Paikkakunnalla vakituisesti 

asuvan kuurojendiakonissan tavoittaminen oli helpompaa, kuin maaseudulla vaelta-

vien, sosiaalisia tehtäviä hoitavien kuurojen pappien.  Kuurojendiakonissan virat pa-

ransivat paljon kuurojen mahdollisuuksia ottaa yhteyttä kirkon työntekijään. Uusien 

kuurojentyöhön perustettujen diakonian virkojen myötä paranivat myös kuurojen pal-

velut huomattavasti. (Rantala & Kuusi 2008, 42–43.) Vasta sisarten toiminta antoi 

kuuroille mahdollisuuden osallistua säännöllisesti seurakunnan toimintaan (Rantala 

2010, 142). 

 

Tällä hetkellä päätoimisia diakoniatyöntekijöitä viittomakielistä työtä varten on Hel-

singin, Vantaan, Espoon, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymissä ja Jyväskylän seu-

rakunnassa. Kuopion, Oulun, Vaasan, Tornion ja Joensuun seurakuntayhtymissä on 

viittomakielen taitoinen, päätoimisesti vammaistyötä tekevä diakoniatyöntekijä. Li-

säksi viittomakieltä ainakin jonkin verran osaavia diakoniatyöntekijöitä erilaisin teh-

täväkuvin on muun muassa Porissa, Lahdessa, Mikkelissä, Kouvolassa, Seinäjoella, 

Rovaniemellä, Savonlinnassa. (Riitta Kuusi. Henkilökohtainen tiedonanto 8.10.2018.) 
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Taulukko 1. Viittomakielistä (vk) diakoniatyötä tekevät diakoniatyöntekijät 2018. 

 

 

 

 

 VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖSPROSESSI 

 

 

Käännöstieteen ikuinen problematiikka on ”uskollisuus alkutekstiä kohtaan” – ”uskol-

lisuus käännöksen lukijaa kohtaan”. Vasta viime vuosina on uskollisuus käännöksen 

vastaanottajaa kohtaan todettu tärkeämmäksi kuin uskollisuus lähtötekstiä kohtaan. 

Kääntämisen perustavoite on joko ekvivalenssin tai adekvaattisuuden saavuttaminen. 

Ekvivalenssi tarkoittaa vastaavuutta lähtö- ja kohdetekstin välillä. Adekvaattisuus on 

kohdetekstin toimivuutta kohdekulttuurissa lähtötekstin muodon ja toisinaan myös 

merkityksen kustannuksella. Käännösteoriat voidaan jaotella myös sen mukaan, ovat-

ko teoriat lähtökohdiltaan lähtöteksti- vai kohdetekstikeskeisiä. Toisin sanoen onko 

käännöksen määrittävä tekijä suhde lähtötekstin ja käännöksen välillä vai onko suhde 

käännöksen ja lukijan välillä. (Hytönen 2006, 66–67.) 

 

Kääntämisessä ja tulkkauksessa pätevät eri lainalaisuudet. Niillä on aivan omat tavoit-

teensa.  Kaikkia puhuttujen kielten käännösteorioita ei voida aina suoraan soveltaa 
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viittomakielen tulkkaukseen.  Käännös- ja tulkkaustilanteissa pitää miettiä onko valit-

tavana käännösstrategia vai tulkkausmalli. Jos käännöksen tarkoitus on viihdyttää eri 

kieli- ja kulttuuriyhteisön lehden lukijaa tai välittää byrokratiaviidakossa kahlaavalle 

asiakkaalle selkeää kuvaa asumistuen hakemisesta, poikkeavat ratkaisumallit hyvinkin 

paljon toisistaan. (Hytönen 2006, 82–83.)  

 

Viittomakielisen käännöksen tavoite on useimmiten mahdollisimman sujuva ja oike-

ankielinen ilmaisu kohdekielellä. Viittomakielen kääntämisessä on aikaa käytettävänä 

enemmän kuin tulkkauksessa. Käännöksiä voidaan hioa ja muuttaa monta kertaa toi-

sin kuin tulkinnosta. Käännöksiä pyritään myös tallentamaan suomenkielisin sana-

glossein tai videoimalla niitä. (Roslöf & Veitonen 2006, 109.) Glossaaminen on viit-

tomien esittämistä suomenkielisten käännösvastineitten perusmuotoisilla ja suuraak-

kosin kirjoitetuilla sanoilla (Rissanen 2006, 33).  Viittomakielessä kielimuoto ei aina 

erota käännöstä ja tulkkausta toisistaan, kuten puhutuissa kielissä. Tärkein kriteeri 

käännöksen ja tulkkauksen välillä onkin juuri käytettävissä oleva aika ja tuotoksen 

pysyvyys. Puhutuissa kielissä käännös on yleensä kirjoitettua tekstiä ja tulkkaus pu-

huttua. (Roslöf & Veitonen, 2006, 109.) 

  

Viittomakieltä käännetään erilaisissa tilanteissa. Jokaisessa tilanteessa on käännök-

sellä oma funktio. Käännöksen tarkoitus ei aina ole sama kuin lähtötekstin. Yleisin 

viittomakielisen käännöksen tarkoitus on luultavammin kuitenkin asiasisällön välittä-

minen mahdollisimman tarkasti. Semanttista- eli merkityksen vastaavuutta tavoitel-

laan usein esimerkiksi informatiivisissa ja tiedottavaa asiaa sisältävissä viittomakieli-

sissä käännöksissä. Käännöksellä voi olla muukin, kuin informatiivinen funktio. Jos-

sain tilanteissa voidaan tällöin valita vapaampi käännösstrategia eli käytännön tapa, 

joka nousee eri teorioiden soveltamisesta käännöstyössä. Vapaammassa käännösstra-

tegiassa kääntäjä muokkaa lähtötekstiä pidemmälle käännöksen lähtötekstistä poik-

keavan tarkoituksen toteuttamiseksi. Näin toimitaan usein esimerkiksi satujen, tarinoi-

den ja kertomuksien kääntämisessä. (Roslöf & Veitonen, 110.) 

 

Pohdimme asiantuntija Riitta Kuusen kanssa käännösprosessin tavoitetta. Tulimme 

siihen tulokseen, että käännöksessä oli tärkeintä informatiivisen asiasisällön välittämi-

nen viittomakielellä selkeästi ja mahdollisimman ymmärrettävästi.  Syvennyimme dia-

konin ydinosaamisalueiden tekstiin ja kokeilimme erilaisia viittoma- ja käännösrat-
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kaisuja. Viittomakielisten henkilöiden kanssa olin aiemmin käynyt keskusteluja asia-

yhteyteen sopivista viittomavalinnoista. Kääntämisen ja viittomisen kokeilujen kautta 

teimme käännösehdotuksiin merkitysvastaavuuksia ja kohdekielisiä käännösratkaisu-

ja. Tärkein tavoite oli tuottaa oikeanlainen käännös, joka toimisi viittomakielisessä 

kulttuurissa. Lopuksi kirjoitettiin käännökset paperille viittomakielen muistiinmerkit-

semistavalla käyttämällä puhutun kielen glosseja. 

 

 

 

 SOSIAALINEN MEDIA JA VIDEOBLOGGAUS 

 

 

Sosiaalisen median (Some) käsite voidaan määritellä olevan jatko Web 2.0 käsitteelle, 

joka yleistyi vuonna 2005 (Pönkä 2014, 34).  Web 2.0 viittaa tiettyihin web -tekniikoi-

hin, jotka mahdollistivat aiempaa reaaliaikaisempien ja monipuolisempien nettipalve-

luiden tekemisen. Tämän myötä syntyi nopeasti uusia verkkopalveluita esimerkiksi 

Facebook (2003) ja YouTube (2005). (Pönkä, 9.) Tätä ennen ei uuden tyyppisille verk-

kopalveluille ollut yhteistä käsitettä, vaikka sosiaalisen median aikakausi oli alkanut 

jo aiemmin muun muassa blogien, wikien ja verkostopalveluiden yleistyttyä. (Pönkä 

2014, 34.) Internetin kehitysvaiheena somesta puhutaan maailmanlaajuisesti vuosien 

2004–2009 välillä. Tuolla aikavälillä perustettiin monet sosiaalisen me-dian palvelut, 

jotka nopeasti yleistyivät käyttöön. (Pönkä 2014, 11).  

 

Suomessa sosiaalisen median käsite yleistyi vuonna 2009 syrjäyttäen Web 2.0:n. So-

me perustuu verkostopalveluiden käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen, sisältöjen 

tuottamiseen ja jakamiseen. (Pönkä 2014, 34.) Ihmiset ovat sosiaalisen median yti-

messä. Ennen somea netti koostui verkkosivuista, jotka linkittyivät toisiinsa synnyttä-

en dokumenttien verkoston. Sosiaalinen media kehitti dokumenttien verkoston päälle 

ihmisistä koostuvan sosiaalisen verkoston. Siinä yksittäiset netinkäyttäjät linkittyivät 

muihin käyttäjiin. Verkosta löytää muun muassa uutisia, informaatiota ja ennen kaik-

kea samoista aiheista kiinnostuneita ihmisiä. (Pönkä 2014, 11). Yhteisöpalveluissa 

ovat käyttäjät luoneet itselleen oman käyttäjätunnuksen ja profiilin, joka näkyy muille 

käyttäjille. Käyttäjät voivat pyytää toisiaan kavereiksi tai seurata toinen toisiaan. 
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Näistä suhteista muodostuu sosiaalinen verkosto. Sen kautta lähetetyt viestit ja muut 

sisällöt välittyvät muille käyttäjille. (Pönkä 2014, 83).   

 

Blog on englanninkielinen termi, joka on supistunut muoto sanasta weblog. Blogi on 

verkkosivusto, jolle ominaista päiväkirjamaisuus tai kirjoittajan henkilökohtainen nä-

kökulma käsiteltyyn aiheeseen. Blogiin tehdyt merkinnät ovat aikajärjestyksessä. Blo-

gissa käsitellään esimerkiksi sivuston ylläpitäjän yksityiselämää tai mielenkiinnon 

kohdetta. Blogeissa voi olla linkkejä ylläpitäjän seuraamiin tai suosittelemiin blogei-

hin. (Sanastokeskus TSK 2010.) Suomeen viralliset blogit tulivat vuonna 2003. Alku-

jaan ei blogeissa ollut juurikaan kuvia, mutta digitaalisten kameroiden myötä yleistyi 

kuvien käyttäminen. Nykyään blogia voidaan pitää päiväkirjana, harrastuksena tai 

työnhakukanavana. (Toikkanen & Kananen 2014, 10–11.) Nykyaikaisten blogikirjoi-

tusten olennainen osa ovat kommenttipalstat. Niiden kautta voivat blogien lukijat antaa 

palautetta tai olla yhteydessä kirjoittajan tai muiden lukijoiden kanssa. Kirjoittajaa kut-

sutaan myös nimellä bloggaaja tai bloggari. (Pönkä 2014, 124). 

 

Yhteisöpalveluiden jälkeen ovat videopalvelut suosituin some -ryhmä (Pönkä 2014, 

115).  Videoblogissa eli vlogissa on liikkuva kuva, ja useimmiten siinä puhutaan omal-

la kielellä. YouTube-palvelu on yleisin vlogien esittämiskanava. (Toikkanen & Kana-

nen 2014, 15.) Videoita tehdään muun muassa eri alojen harrastajista, ammattilaisten 

opetuksista ja tietokone- ja konsolipelien pelaamisesta. Kenellä tahansa on mahdolli-

suus julkaista omia videoita YouTubessa. Sieltä löytyvät myös videobloggaajien eli 

vlogaajien tuoreimmat kuulumiset. (Pönkä 2014, 115.)  

 

Karoliina Talvitie-Lamberg (2014) on tehnyt väitöstutkielman vlogien käytöstä it-

seilmaisun välineenä. Johdannossa hän kertoo, miten erityisesti loi tutkielmassaan 

uutta tietoa audiovisuaalisista tunnustuksenomaisista vlogeista, sekä siitä, miten es-

teettisesti ja sosiaalisesti nämä vlogit toimivat. Hän toi esille paikkaan sidotun tiedon 

kulttuurisesta ja kansanomaisesta osallistumisesta, mikä on tietyn tyyppistä toimintaa 

uusissa mediaympäristöissä Burgessin ja Greenin YouTube-tutkimuksen (2009) mu-

kaan. Äänensä kuuluviin saamisessa on tärkeää kartoittaa sitä, miten yksittäisen vies-

tin ääni tietyssä ympäristössä kuullaan ja miten se lisää huomiota ja osallistumista. 

Siksi hän on käyttänyt tutkielmassaan tunnustusta erityisenä välineenä ymmärtääk-

seen vuorovaikutusta ja osallisuuden mahdollisuutta sosiaalisessa mediassa. Hän ker-
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too, että vaikka mediakulttuuri elää yksittäisten ihmisten henkilökohtaisista elämistä 

ja avautumisista eivät vlogit ole julkisuushakuisuutta tai narsistisuutta. (Talvitie-Lam-

berg 2014.) 

 

 

 

 PRODUKTIN TOTEUTUS 

 

 

Videoblogi koostuu viittomakielelle käännetyistä diakoniatyöntekijän ydinosaamis-

alueista ja siihen liittyvistä autenttisista videoklipeistä. Ydinosaamisalueiden käännös-

työ viittomakielelle kuvataan kirkkohallituksen viestinnän osastolla. Samassa paikassa 

leikataan Ipadilla kuvaamistani videoista sopivan mittaiset videklipit yhdistettäväksi 

käännöstyöhön. Lopuksi liitetään videoon vielä selkokielinen tekstitys. Valmis koko-

naisuus upotetaan kirkon viittomakielisten evl.fi verkkosivulle. 

 

 

6.1 Valmistautuminen 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nettisivuilla ei ole videona, selkokielellä tai viit-

tomakielisenä käännöksenä kerrottu mitään diakoniatyöntekijästä. Teen diakoniatyön-

tekijän päivästä vlogin.  Vloggauksen idea on sama kuin blogin pitämisessä, mutta 

kirjoittamisen sijasta julkaistaan videoita. Seuraan Porin alueen kuurojen diakonia ke-

sän 2017 kevääseen 2018:sta saakka. Kuvaan Ipadilla diakoniatyöntekijää hänen päi-

vittäisessä työssä viittomakielisten ja yhteistyötahojen parissa erilaisissa tilanteissa. 

Lisäksi teen ytimekkään käsikirjoituksen diakonian viranhaltijan ydinosaamisesta, 

jonka käännän viittomakielelle. Yhdistän sitten viittomakielisen käännöksen jokaiseen 

ydinosaamisalueeseen sopivan videoklipin ja teen niistä kompaktin kokonaisuuden. 

Videoon tulee selkokielinen tekstitys. Vlogi ja käännöstyö upotetaan kirkon evl.fi 

verkkosivuille sekä viittomakielisten että viittomia ja selkokieltä käyttävien asiakkai-

den nähtäväksi. Myös yhteistyökumppanit voivat hyödyntää vblogia työssään. Työni 

on toiminnallinen, eli työn tulos on produkti, johon sisältyy myös kirjallinen raportti 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 51). 
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6.2 Käännöksen kuvaus ja tarkastelu 

 

Käännöksen viittojana päätettiin käyttää minua itseäni, sillä tällöin videolla on todel-

lisuutta vastaava työntekijä eli kuuleva kuurojen diakoniatyöntekijä. Käännöksen läh-

detekstinä oli Sakastin internetsivuilla oleva diakoniatyöntekijän ydinosaamisalueiden 

suomenkielinen teksti. Tein viittomakielen asiantuntija Kuusen kanssa niistä kirjalli-

sen version, jonka pohjalta teimme käännökset viittomakielelle. Halusimme säilyttää 

suomenkielisen lähtötekstin informaation myös viittomakielisessä versiossa. Tehty 

käännös toimi pohjana viittomalleni tuotokselle. Samana päivänä suoritettiin kirkko-

hallituksen viestintäosastolla kuvaus, jolloin myös lopullinen versio käännöksestä tal-

lennettiin. Kuvaustilanteessa oli paikalla viittojan eli minun lisäkseni kuvaaja ja asi-

antuntija Riitta Kuusi arvioimassa viitottavan tekstin laatua. Kuvaustilanteessa ei käy-

tetty teleprompteria, eli lukulaitetta käännöksen glossien lukemiseen vaan käännös oli 

paperille kirjoitettu, ja Kuusi luki siitä lyhyitä pätkiä minun viittoessa. Telepromp-

terin käytöstä luovuttiin, koska en ollut sitä aiemmin kokeillut ja sen käytön opettelu 

saman päivän aikana tuntui liian vaikealta ja haasteelliselta. Viittomakielen tulkkina 

olin lisäksi tottunut ottamaan kuulon perusteella informaatiota vastaan ja kääntämään 

sitä viittomakielelle. Valmisteltu tulkkaus on lähempänä käännöstä, sillä tulkilla on 

etukäteismateriaalia tulkattavasta aiheesta. Tämän pohjalta tulkki voi perusteellisem-

min paneutua tulkattavaan materiaaliin. (Roslöf & Veitonen 2006, 165.) 

 

6.3 Videoblogin toteutus 

 

Diakoniatyöntekijän ydinosaamisalueiden viittomakieliset käännökset kuvattiin Pana-

sonicin P2 -kameralla täysteräväpiirrolla (Full HD). Kustakin käännösosiosta otettiin 

2–3 ottoa, jotka katsottiin läpi ennen siirtoa jälkikäsittelypisteeseen (editointi). Valitut 

videoklipit siirrettiin Macissa toimivaan Premiere Pro -editointiohjelmaan, jossa värit 

säädettiin ja videoiden sekä alut että loput trimmattiin kohdalleen. Ohjelma koostet-

tiin näistä klipeistä, ja minun aiemmin Ipadilla kuvaamista materiaaleista, joita lisättiin 

jokaisen ydinosaamisalueen viittomakielisen käännöksen perään. Siirtymiin laitettiin 

ristikuvat sujuvamman lopputuloksen saamiseksi. (Aarne Ormio. Henkilökohtainen 

tiedonanto 25.10.2018.) 
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Valaistuksella tarkoitetaan kuvaustilanteessa käytettyjä valaisimia ja niiden säätelyä. 

Viittomakielisyyden kolmiulotteisuuden häviäminen pyrittiin minimalisoimaan va-

laistuksella, koska kaksiulotteiseksi muuntuessaan viittomisesta häviää informaatiota. 

Hyvällä kuvaustekniikalla videoon saadaan kolmiulotteisuuden tuntua. Kuvattaessa on 

säädettävä kameran valkobalanssi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kameran lins-

sille näytettiin valkoista paperia, jolloin kamera sääti automaattisesti muut värit luon-

nollisiksi valkoisen värin perusteella. Kuvaustilanteessa piti olla mahdollisimman hy-

vän valaistus viittojaan, ilman häiritseviä varjoja kasvoilla tai taustassa. Tärkeää on, 

että viittoja ja ihonväri erottuvat selvästi taustasta. Tällöin taustan piti olla mahdolli-

simman yksisävyinen, jolloin kirjavia sekä valoa heijastavia pintoja pitää välttää. 

Tulkkausstudion taustan väriksi päädyimme mustaan mattapintaiseen verhoon. Se toi 

elävyyttä viittojan taustaan ilman, että häiritsee ruudulla katsojan silmää.  (Aarne Or-

mio. Henkilökohtainen tiedonanto 25.10.2018.)  

 

Video-osioihin tulevat otsikot tehtiin editointiyksikössä, jonka jälkeen tallennettiin 

muokattu video uudelleen yhdeksi klipiksi. Selkokielinen tekstitys lisättiin kokonai-

suudessaan ensimmäisen still -kuvan alle luettavaksi. Tämä ilme noudattelee samaa 

tyyliä, mitä on muissa videoissa evl.fi – viittomakielisillä sivuilla. (Aarne Ormio. Hen-

kilökohtainen tiedonanto 25.10.2018.)  

 

Valmis ohjelma muokattiin raakaversiosta julkaisukelpoiseen mp4-formaattiin Full 

HD -koossa ja siirretään sitten YouTubeen, josta se upotetaan viittomakieli.evl.fi –

nettisivulle (Aarne Ormio. Henkilökohtainen tiedonanto 25.10.2018). 
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 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa diakoniatyöstä viittomakielinen produkti, joka 

saavuttaa viittomakieliset sekä selkokieltä käyttävät ihmiset ja muut viittoma- ja sel-

kokieltä tai tukiviittomia käyttävät verkostot. Työni oli työelämän kehittämistarpeista 

lähtevä ja sitä palveleva aihe. Opinnäytetyön valmis produkti oli asetettujen tavoittei-

den mukainen. Sitä pystyttiin käyttämään materiaalina kirkon uusituilla internetsivuil-

la viittomakielisille suunnatuilla sivuilla. Mielestäni tuotettu vlogi on selkeä, rauhalli-

sesti viitottu ja ymmärrettävä kokonaisuus. Päätimme työn tilaajaosapuolen kanssa, 

että tulevana diakoniatyöntekijänä voin viittoa itse käännöstyön. Mielestäni konteks-

tiin sopi kuuleva kuurojen diakoni, jonka heti tunnistaa kaulapannasta kirkon diako-

niatyöntekijäksi. Diakonin paidassa minua ei mielletä niin helposti viittomakielen tul-

kiksi, kuten monet asiakkaat ja tulkkikollegat saattavat minut tunnistaa. 

 

Produktin toteutin käytännössä nollabudjetilla. Minulla ei ollut ammattimaista video-

kameraa videoiden kuvaamiseen. Käytin videokuvauksissa Diakonia-ammattikorkea-

koululta (Diak) oppilaiden opiskelua varten tarkoitettua Ipadia materiaalin taltioimi-

seen. Videoiden laatu ei ole huippua, mutta kuitenkin riittävä, jotta niitä voitiin käyttää 

vblogin autenttisissa videoklipeissä. Kirkkohallituksen viestintäosaston toteuttaessa 

videoblogin valmistamisen, ei minulle aiheutunut muita kuluja, kuin matkakustannuk-

set Helsinkiin.  

 

Riitta Vivolin-Karén (2010) on pro gradu työssään tutkinut viittomakielistä verkko-

viestintää ja sen ymmärrettävyyttä. Hän kertoo, että julkishallinnon verkossa julkai-

semat viittomakieliset videoklipit ja verkkotekstit ovat ensiksi kirjoitettu kirjalliseen 

muotoon ja sen jälkeen käännetty viittomakielelle, kuvattu ja julkaistu verkossa. (Vi-

volin-Karén 2010, 16.) Viittomakielen tulkkina olen enemmän keskittynyt työssäni 

nimenomaan tulkkaamiseen, joka on prosessina aivan erilainen kuin kääntäminen. 

Käännösprosessin aikana löysin sekä kirjallisuuden että käytännön käännöstyön kaut-

ta selkeän tavan kääntää vaikeaselkoisia ydinosaamisalueita, jollaiseksi ne koin suo-

men kielellä, suomalaiselle viittomakielelle. Käännöksen työstäminen viittomakielen 

asiantuntija Kuusen kanssa oli aikaa vievää ja työlästä, sillä jokaiselle sanalle tai lau-
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seelle tarjoutui useampia käännösvaihtoehtoja. Havaitsimme tärkeäksi osaksi kään-

nösprosessia kohdekielisen tekstin jatkuvan tarkistamisen.  

 

Diakin Turun yksikön viittomakielen lehtorilta Hely Kortteelta sain ajatuksen käyttää 

viranomaiskäännöstyössä harvemmin käytettyä MINÄ -muotoa viittoessani diakonia-

työntekijän ydinosaamisalueita. Vivolin-Karénin pro gradu -tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että tutkimuksessa mukana olleiden viittomakielisten mielestä ei suomalai-

sessa viittomakielessä ole passiivimuotoa ja siksi passiivin käyttö tekee verkkotekstis-

tä vaikeasti ymmärrettävää. (Vivolin-Karén 2010, 71.) Haastatteluista kävi myös ilmi, 

että osa lukijoista ei yleensä pidä tekstityypistä, jossa lukijaan viitataan toistuvasti viit-

tomalla SINÄ. Selkeästi ohjeita antavassa tekstissä sitä voi kuitenkin kohtuudella käyt-

tää. (Vivolin-Karén 2010, 46.) 

 

Viittomakielen asiantuntijan Riitta Kuusen lukiessa glossikäsikirjoituksen diakonin 

ydinosaamisalueista ei lukupuhunnan tulkkaus vastannut spontaanin puheen tulkkaus-

ta. Tämä oli kuitenkin tarkoituksenmukaista mahdollisimman selkeän ja ymmärrettä-

vän viittomisen tuottamiseksi. Käännöksen parhaan mahdollisen laadun takaamiseksi, 

olisi ollut hyvä, jos käännöstyöryhmään olisi kuulunut viittomakieltä äidinkielenään 

käyttävä kuuro henkilö. 

 

Produktion aikana opin paljon kirkon saavutettavuustyöstä ja selkokielestä. Valmista 

videota katsoessani opin entistä syvemmin analysoimaan omaa työskentelyäni sekä 

kieli- ja kääntämistaitoani. Opinnäytetyön tekemiseen varattu aika on rajallinen, joten 

en näyttänyt vlogia testiyleisölle. Todellinen näyttö työn onnistumisesta olisi vaatinut 

vlogin esittämistä viittomakielisille ja heiltä kerättyyn palautteeseen.  

 

Tämän opinnäytetyöprosessin aikana koen kehittyneeni diakoniatyöntekijän ammati-

identiteetissä. Videoidessani diakonia eri elämäntilanteissa viittomakielisten ihmisten 

parissa huomasin, miten hänen sosiaalinen ja persoonallinen kohtaaminen vaikutti 

vuorovaikutuksen onnistumiseen. Diakonian työtehtävien ja teoreettisten perusteiden 

hallinnan yhdistäminen vahvistaa ammatillista osaamista. Itse koin arvostuksen diako-

nian ammattiin lisääntyvän kokemuksieni, kontekstien ja ihmisten kohtaamisten 

kautta. Sosionomi (Amk) -diakonia opinnoissa on mielestäni ollut hyvä suhde kirkon 

alan ja sosiaalialan opintojen suhteen. Käytännön työtehtävät seurakuntaharjoittelussa   
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vahvistavat opinnoissa opittua asiantuntijuutta vahvistaen sitä. Koen, että produktin 

tekemisessä itsereflektio nousi yhdeksi tärkeäksi perustaksi oman ammatti-identiteetin 

kehittymisessä. 

 

Produktilla on mielestäni merkitystä laajemmassa mittakaavassa. Videoblogit ovat so-

messa lisääntyvä tiedottamisen väline. Viittomakieli on visuaalinen kieli, joten videot 

ovat viittomakielisille helppo ja luonnollinen tapa vastaanottaa informaatiota. YouTu-

ben videot ja vlogit keräävät katsojia yhä suuremmissa määrin. Pyrin tuomaan infor-

matiivisen asiasisällön esille mielenkiintoisella ja nykyaikaisella tavalla. Toivon vlo-

gin olevan kohderyhmälle kiinnostusta herättävä ja ymmärrettävä. Erityisesti koin 

asiasisällön ymmärrettävyyden välittämisen tärkeäksi. Tämä työ tarjoaa erityisesti viit-

tomakielisille kirkon evl.viittomakieliset.fi -sivustoilla vieraileville mahdollisuuden 

tutustua diakoniatyöhön omalla äidinkielellään. Tekstitys ja selkeä viittominen mah-

dollistavat myös laajemman asiakasryhmän tutustumisen kirkon diakoniatyöhön vi-

deoblogin kautta.  

 

Kirkkohallituksen hiljattain eläkkeelle siirtyneen kuurojenpappi Riitta Kuusen kanssa 

käydystä keskustelusta virisi ajatus, kun nyt on diakoniatyöntekijästä tehty vlogi, olisi 

hyvinkin aiheellista tuottaa vastaava työ myös kuurojen papista. Jatkokehittämisidea 

laajemmassakin määrin voisi koskea kaikkia kirkon piirissä työskenteleviä työnteki-

jöitä. Mielestäni saavutettavuutta on edelleen lisättävä ja jokaisesta viittomakielisille 

tarkoitetuista julkaisuista tulee tiedottaa yhteistyökumppaneille. Digitalisoitumisen 

myötä voivat eri toimijat edistää yhteistä tavoitetta, kuten saavutettavuutta verkosto-

yhteistyönä. 
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LIITE 2. Videomateriaalin käyttölupapohja sivu 2. 
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