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5
1 JOHDANTO

Tiedonsaanti on ihmisten perusoikeus, riippumatta siitä mikä on heidän äidinkielensä tai menetelmä, jonka kautta he vastaanottavat tietoa (YK:n yleissopimus
vammaisten henkilöiden oikeuksista 2016). Kuurojen henkilöiden osalta tiedonsaanti mahdollistuu kielellisten oikeuksien toteutumisen kautta. Vain näin myös
muut oikeudet voivat toteutua. Kuurojen ihmisten tiedonsaannin tilanne on hyvin
erilainen ympäri maailmaa. YK:n jäsenvaltioiden viittomakielinen tiedotus- ja viranomaisviestintä ja kansallinen kuuroille suunnattu uutistarjonta vaihtelee suuresti maittain. Erityisen haastavassa tilanteessa ovat lukutaidottomat kuurot. Tiedonsaanti ja lukutaito ovat ihmisen perusoikeuksia. Kuurojenyhteisöjen jäsenet
esimerkiksi Balkanilla elävät kuitenkin vailla lukutaitoa tai mahdollisuutta seurata
uutisia omalla äidinkielellään.
Idea opinnäytetyöstäni syntyi työskennellessäni Humanistinen ammattikorkeakoulun Visual Sign News -hankkeessa, jossa kehitetään uudenlaista viitottua uutispalvelua lukutaidottomille kuuroille ensimmäistä kertaa maailmassa. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen tiedonsaannin mahdollistamisen
avulla. Olen toiminut hankkeen projektipäällikkönä ja siksi oli luontevaa, että teen
opinnäytetyöni juuri Visual Sign Newsiin liittyen.
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) oli mukana vuonna 2015 Suomen
Kuurojen Liiton toteuttamassa tutkimushankkeessa yhdessä Albanian kuurojen
liiton sekä Albanian tilastokeskuksen kanssa, josta ilmeni kuurojen koulutuksen
olevan täysin riittämätöntä. Deaf People in Albania -tutkimusraportin (Lahtinen &
Rainò toim. 2016) mukaan albanialaisista kuuroista 98 prosenttia päättää koulunsa lähes tai täysin luku- ja kirjoitustaidottomina, ja vasta noin 10 prosenttia
osaa albanialaista viittomakieltä, sillä maan kuurojen kielellinen yhteisö pääsi kehittymään vasta kommunistihallinnon kaaduttua vuonna 1990 (Rainò & Lahtinen
2016; Ajas 2016; ks. myös Hoyer 2007). Suurin osa albanialaisista kuuroista joutuu edelleenkin selviytymään arkipäivän elämästään omintakeisella elekielellä tai
täysin kielettöminä. Myös Kosovossa tehtiin vastaava tutkimus vuonna 2010, ja
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siinäkin löydökset lukutaidottomuudesta ovat samansuuntaisia (Kosovar Association of the Deaf & Finnish Association of the Deaf 2010, 26–33).
Samankaltainen tilanne Suomen kuurojen liiton mukaan on muuallakin Balkanin
alueella ja monissa Itä-Euroopan maissa. Näiden tutkimusten pohjalta voidaan
päätellä, että Balkanin alueella, laajemminkin Itä-Euroopassa ja entisen Neuvostoliiton maissa vähintään 90 prosenttia kuuroista – jopa käytyään koulua 6–8
vuotta – on edelleen lähes tai kokonaan vailla lukutaitoa. (Lahtinen 2019.) Tämä
johtuu tietämättömyydestä kuuroja ja viitottuja kieliä kohtaan ja puhemetodin käytöstä opetuksessa, joka on laajalti kuurojen opetustapa. Ilman riittävää lukutaitoa
kuurot jäävät eristyksiin eivätkä voi seurata tiedotusvälineistä yhteiskunnan tapahtumia tai laajemmin maailman menoa laajemmin. Kuurojen maailmanliiton
mukaan maailmassa on 70 miljoonaa kuuroa, joista valtaosa asuu kehitysmaissa
ja joista noin 80 prosenttia ei pääse koskaan kouluun (Holcomp 2013, 291). Tämän perusteella olisi mahdollista päätellä, että lukutaidottomia kuuroja maailmassa on vähintään 56 miljoonaa. Viittomakielistä opetusta saa ainoastaan 1–2
% eli 700 000–1 400 000 kuuroa. (vrt. Kuurojen Liitto 2019a, 30–31.) Jos tätä
verrataan Albaniassa puhemetodin kautta saatuihin oppimistuloksiin maan kirjoitetussa kielessä, voi lukutaidottomien kuurojen määrä olettaa olevan reilusti vieläkin suurempi.
Humanistisen ammattikorkeakoulun Visual Sign News -uutishankkeessa (VISN)
on vuodesta 2016 lähtien kehitetty uudenlaista visuaalista, helposti ymmärrettävää ja saavutettavaa uutispalvelua niille Euroopan kuuroille, joilta puuttuu väylä
tiedon hankintaan, eivätkä perinteiset uutiskanavat tavoita heitä (Röksä 2016).
VISN-hankkeen perusajatus on yhdenvertaisuuden edistäminen ja tiedonsaannin
mahdollistaminen pohjautuen erityisesti YK:n Vammaisten ihmisoikeussopimuksen artikloihin 9. Esteettömyys ja saavutettavuus ja 21. Sanan- ja mielipiteen vapaus ja tiedonsaanti. (YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
2016). Hankkeen nimi oli hakuvaiheessa IPS News – International Plain Sign
News, ’kansainvälisellä viittomisella tuotetut selkouutiset’. Visual Sign News koettiin kuitenkin kuvaavammaksi nimeksi multimodaaliselle uutispalvelulle, jossa
yhdistyvät useat eri ymmärrettävyyttä edistävät elementit: selkeä visuaalinen viittominen, kuvallinen ilmaisu ja lyhyet tekstit.
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Visual Sign News -uutispalvelun kehittäminen ei olisi ollut mahdollista ilman eri
toimijoiden asiantuntijuuden ja osaamisen yhdistämistä. Yhteistyö on ollut avainasemassa hankkeen suunnitteluvaiheesta valmiiseen innovaatioon saakka. Humak on hankkeen päätoteuttaja ja kumppaneina mukana ovat Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu (Xamk), tulkkaus- ja käännösalan yritys Viparo Oy sekä Albanian kuurojen liitto ANAD (Albanian National Association of the Deaf). Hanke
on kolmivuotinen ja kestää syyskuuhun 2019 saakka. Hankkeen rahoittaa
Googlen Digital News Iniative -rahoitusohjelma.
Opinnäytteessäni tutkin VISN-hankkeen merkitystä ja jatkokehittämistarpeita. Tavoitteeni on selvittää kuurojen tiedonsaannin tilaa ja millaista kansallista uutistarjontaa heille on tarjolla. Tutkimuksessani perehdyn erityisesti Balkanin maiden
Albanian ja Kosovon, Venäjän ja Etelä-Kaukasian maiden Georgian ja Azerbaidžanin sekä Tadžkistanin tilanteeseen. Laajemman katsannon opinnäytteeseeni tuo Euroopan Kuurojen Unionin näkemys tilanteesta. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten hankkeessa luotu Visual Sign News -uutispalvelu vastaisi eri
maiden kuurojen tiedonsaantiin. Opinnäytetyön tulokset antavat tietoa siitä, millä
tavoin VISNin uutistoimintaa olisi mahdollista jatkaa ja jalostaa edelleen hankkeen päätyttyä syyskuussa 2019. Tulokset antavat osviittaa myös laajemmin kuurojen tiedonsaannin tilasta ja siitä, millaisia kehittämismahdollisuuksia siihen liittyy.
Kuurojen tiedonsaannista näissä esimerkkimaissa ja näihin maihin soveltuvasta
uutistuotannosta ei ole saatavilla juurikaan tutkimustietoa. Aikaisempaa tutkimusta kuurojen tiedonsaannista on tehty muun muassa Suomen ja Albanian kuurojen liittojen, Albanian tilastokeskuksen ja Humakin Deaf people in Albania -tutkimuksessa (Lahtinen & Rainò toim. 2016) ja Kosovon valtion, Kosovon ja Suomen kuurojen liittojen tutkimuksessa Status of Deaf people in Republic of Kosovo (Kosovar Association of the Deaf & Finnish Association of the Deaf 2010).
Lisäksi koko Balkanin aluetta koskeva selvitys Balkan Survey 2004–2006 toteutettiin Suomen Kuurojen toimesta vuosina 2004–2006 (Allen, Walters & Emerson
2007). Nämä edellä mainitut tutkimukset ovat saaneet tukea Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyön määrärahoista. Näissä tutkimuksissa on selvitetty muun
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muassa kuurojen elämäntilannetta, koulutuksen ja lukutaidon tasoa, tiedonsaantia sekä työllisyyttä.
Olen toiminut kielellisen saavutettavuuden alalla vuodesta 2000 alkaen. Ensimmäiset kymmenen vuotta työskentelin viittomakielen tulkkina ja kommunikaatioopettajana ja sen jälkeen erilaisissa johtotehtävissä tulkkaus- ja kommunikaatioalalla. Nykyisin työskentelen TKI-päällikkönä Humanistisen ammattikorkeakoulun Innovaatiopalveluissa sekä toimin Visual Sign News -hankkeen projektipäällikkönä. Tehtävääni kuuluu hankkeen kokonaistoiminnan koordinointi: johdan
hankkeen toimeenpanoa ja projektihenkilöstön toimintaa, huolehdin yhteydenpidosta ja raportoinnista rahoittajalle, vastaan talouden seurannasta ja maksatushakemusten tekemisestä sekä hankkeen tiedotuksesta. Olin myös mukana suunnittelemassa hanketta hakuvaiheessa syksyllä 2015. Tutkimani aiheen toimintaympäristö on minulle siis erittäin tuttu, ja osa opinnäytetyöstäni integroituu sulavasti omiin työtehtäviini. Opinnäytetyön tekeminen osana Visual Sign News hanketta antaa minulle mahdollisuuden käydä läpi hankkeen eri vaiheet, sen
suunnittelusta ja toteutuksesta aina valmiiseen uutispalveluinnovaatioon saakka.
Pystyn arvioimaan oman osaamiseni ja asiantuntijuuteni kehittymistä hanketoiminnassa ja projektin hallinnassa ja pääsen kehittämään kuurojen tiedonsaantia
ja kielellisiä oikeuksia.
Työn tilaajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), joka on erikoistunut tulkkaus- ja kommunikaatioalan, kulttuurituotannon, järjestö- ja nuorisotyön
sekä työelämän kehittämisen ja seikkailukasvatuksen erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakissa on tällä hetkellä noin 1500 opiskelijaa ja noin 130
työntekijää. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2019a.) Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä (Ammattikorkeakoululaki 2014), ja Humakissa se toteutuu suurelta osin hanketoiminnan
kautta. Yksi Humakin strategisista painopisteistä on Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusala. Tämän tehtävänä on edistää kommunikaatioympäristöjen esteettömyyttä ja välittää kielellisiä merkityksiä hyödyntäen multimodaalisuutta sekä osallistua kielellistä saavutettavuutta tukevan teknologian edistämiseen. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2016, 19.) Opinnäytteeni tavoitteena
on tuottaa Humakille tietoa kuurojen tiedonsaannin ja uutistoiminnan tarpeista
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tutkimukseen osallistuneista esimerkkimaista. Tuloksia voidaan hyödyntää Humakin hanketoiminnan suunnittelussa ja kansainvälisen tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan kehittämisessä.
Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää myös Kuurojen Maailmaliiton toiminnassa ja Suomen Kuurojen Liiton kansainvälisessä kehitysyhteistyössä.

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tavoitteeni on tutkia Visual Sign News -hankkeen merkitystä ja hankkeen myötä
ilmenneitä kehittämistarpeita. Selvitän ja kuvaan kuurojen tiedonsaannin nykytilaa mm. Balkanilla ja Itä-Euroopassa, millaista kansallista uutistarjontaa alueen
kuuroille on tarjolla sekä millainen uutistuotanto vastaisi heidän tarpeisiinsa parhaiten. Tutkimus kohdistuu seuraaviin maihin: Albania, Azerbaidžan, Georgia,
Kosovo, Tadžikistan ja Venäjä. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisille kohderyhmille Visual Sign News uutiset soveltuisivat. Lisäksi saadaan tietoa, jota
voidaan hyödyntää Humakin TKI-toiminnan suunnittelussa sekä strategiatyössä
erityisesti Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalalla. Opinnäytteeni
tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, olisiko TKI-toimintaa kannattavaa suunnata esimerkkimaihin tiedonsaantia edistävällä ja uutistoimintaa
kehittävällä hanketoiminnalla.
Opinnäytteeni on dokumentteihin ja haastatteluihin perustuva laadullinen tutkimus. Sen tavoitteena on tehdä havaintoja ja päätelmiä kuurojen tiedonsaannista
ja muodostaa kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä.
(Anttila 2014).
Etsin vastausta tähän tiedonsaannin tutkimusteemaan seuraavilla kysymyksillä:
1a. Millainen tiedonsaannin ja uutistarjonnan tilanne kuuroilla on esimerkkimaissa muun muassa Balkanin alueella ja Itä-Euroopan maissa?
1b. Millaisille kohderyhmille VISN-uutispalvelu tällä alueella voisi soveltua?
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2. Millainen olisi tiedonsaannin ihannetilanne tällä alueella?
3.

Miten VISN-hanke kehittää Humakin kansainvälistä TKI-toimintaa Tulkkaus

ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalalla?
Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan analysoimalla haastatteluaineistoja (Liite
1) sekä kirjallisin materiaalein, kuten VISN-hanketiimin palaverimuistioiden ja
hankkeessa toteutettujen käyttäjätutkimusten sekä muiden kirjallisten lähteiden
avulla.

3 VISN-KONSEPTI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Hankkeen alkuperäinen nimi IPS News – International Plain Sign News (’Selkouutiset kansainvälisellä viittomisella lukutaidottomille kuuroille’) (Humanistinen
ammattikorkeakoulu 2015, ks. Liite 6) vaihdettiin kuitenkin pian nimeen VISN –
Visual Sign News, koska uutiset koostuvat monenlaisista visuaalisista vuorovaikutus- ja kommunikaatiomenetelmistä. Lisäksi selkokieli ja -viittominen herättivät termeinä keskustelua hanketoimijoiden keskuudessa. Osa hanketoimijoista
koki, että se antaisi uutisten kohderyhmästä kuvan pelkästään vammaisina eikä
kieli- ja kulttuuriryhmänä.
Visual Sign News -hankkeen tavoitteena on kehittää helposti saavutettava uutispalvelu ja tuotetaan ymmärrettäviä uutisia kuuroille, jotka ovat lähes tai kokonaan
lukutaidottomia tai eivät osaa riittävästi oman maansa viittomakieltä tai joille kansallista uutistarjontaa viittomakielellä ei ole tarjolla riittävästi. Muille kohderyhmille
uutispalvelu voi toimia täydentävänä tiedonsaannin lähteenä esimerkiksi kuuroille
maahanmuuttajille. Uutisten sisältöä ja merkityksiä välitetään katsojille useilla
viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoilla. Multimodaalisissa uutisissa yhdistyvät
selkeä visuaalinen viittominen, kommunikatiiviset kuvat, valokuvat ja lyhyet tekstit. (Mt. 2015.)
Lisäksi hankkeessa tuotetaan verkossa toimiva kaksikielinen VISN – How to produce visual sign news -käsikirja. Se sisältää tietoa ja ohjeistusta uutisten teosta

11
toimitustyöstä editointiin, uutisten viittomisesta visuaalisesti ja uutisten kuvittamisesta aina lähetysvalmiiseen uutiseen saakka. Pääpaino on journalistisessa
osuudessa, jossa perehdytään muun muassa uutisen merkitykseen, tiedonsaannin oikeuteen ja vastuulliseen toimitustyöhön. Käsikirja on tarkoitettu kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan oman kuuroille suunnatun visuaalisen uutistoiminnan. Käsikirjaa markkinoidaan erityisesti Balkanin alueen ja Itä-Euroopan maiden kuurojen liitoille perehdytysmateriaalina uutistoimintaan ja tiedonsaannista tiedottamiseen. Käsikirja tuotetaan kansainvälisellä viittomisella ja selkeällä englanninkielellä. Lisäksi käsikirjassa hyödynnetään kuvallisia viestintäkeinoja kuten videoita, kuvia ja infograafeja. (Mt. 2015.)

3.1 Deaf People in Albania -tutkimus
Ajatus Visual Sign Newsistä syntyi Suomen ja Albanian kuurojen liittojen, Albanian tilastokeskuksen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisen tutkimustyön kautta, joka toteutettiin kuurojen parissa Albaniassa vuonna 2015.
Vuonna 2016 julkaistussa tutkimusraportissa kuvataan muun muassa viittomakielisten kuurojen kielellisiä taustoja, koulutukseen ja työhön pääsyä sekä tiedonsaannin mahdollisuuksia (Lahtinen & Rainò toim. 2016, 3.)
Albaniassa tehtiin kansallinen väestönlaskenta vuonna 2011. Näin saatiin selville
kuurojen henkilöiden määrä, mutta heidän tilanteestaan ei vielä tuolloin ollut saatavilla luotettavaa tutkittua tietoa. Kun Albania oli ratifioinut YK:n yleissopimuksen
vammaisten henkilöiden oikeuksista helmikuussa 2013, maan sosiaali- ja nuorisoministeriö käynnisti projektin, jossa oli tarkoituksena saada laadullista tietoa
aikuisista kuuroista kansalaisista, jotta ministeriöt voisivat suunnitella millaisia
muutoksia niiden olisi tehtävä lainsäädäntöön vammaissopimuksen velvoittamana. (Lahtinen & Rainò 2016, 13.)
Albanian valtio tilasi perustutkimuksen Albanian ja Suomen kuurojen liitoilta yhteistyössä Albanian tilastokeskuksen kanssa. Tavoitteena oli saada tietoa kuurojen aikuisten kielellisestä toimintaympäristöstä arkielämässä ja heidän mahdollisuuksistaan saada tietoa, osallistua koulutukseen ja työelämään. Tutkimuksessa
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haastateltiin 434 albanialaista kuuroa henkilöä (mt. 2016, 13). Tutkimus perustui
vasta ratifioituun vammaissopimukseen (vrt. 5 YK:n yleissopimus vammaisten
henkilöiden oikeuksista), ja sen keskiössä olivat viitottujen ja kirjoitettujen kielten
asema kuurojen elämässä sekä tiedonsaanti ja tulkkauspalvelujen saatavuus.
(Mt. 2016, 13.) – Kielellinen saavutettavuus on merkittävässä asemassa kuurojen
kannalta, koska ainoastaan kielellisten oikeuksien toteutumisen kautta myös
muut vammaissopimuksessa määritellyt oikeudet voivat toteutua (Kuurojen liitto
2018, 3).
Tutkimuksen tärkein havainto oli, että jopa 97 prosenttia kuuroista aikuisista on
toiminnallisesti lukutaidottomia (Rojba & Lahtinen 2016, 58). Lisäksi vain 7 % albanialaisista kuuroista osaa omaa äidinkieltään, albanialaista viittomakieltä, hyvin, 25 % hyvin vähän ja 68 % ei lainkaan (Rainò & Martikainen 2016, 46). Tilanteeseen on vaikuttanut viittomakielisen opetuksen puuttuminen oppimisympäristöstä. Opetusmenetelmänä kuurojenkoulussa on tähän asti käytetty puhemetodia, sormiaakkosia sekä eleitä (Lahtinen & Rainò 2016, 4). Samankaltaisia tuloksia saatiin Suomen Kuurojen Liiton toteuttamassa Balkan Survey -selvityksessä.
Makedoniassa, Serbiassa, Bosnia ja Hertsegovinassa ja Montenegrossa kuurojen opetus perustuu vahvasti oralistiseen puhemetodiin, mistä seurauksena on
muun muassa se, että kuurojen henkilöiden lukutaito on erittäin heikko. (Allen,
Walters & Emerson 2007, 56; 80;127) Tutkimuksen mukaan myös Turkissa on
hyvin samankaltainen tilanne (mt., 177; 202). Tästä voidaan tehdä johtopäätös,
että kaikissa entisen neuvostokoulutusjärjestelmän maissa perusoppimäärän
suorittaneiden viittomakielisten kuurojen henkilöiden lukutaito on heikko tai erittäin heikko. Tätä oletusta tukee vahvasti Kosovossa 2010 ja Albaniassa 2015
tehtyjen tutkimusten sekä vuosina 2015–2016 suoritettujen albanialaisten kuurojen aikuisten ja kuurojen oppilaiden lukutaitomittausten tulokset. (Lahtinen 2019.)
Deaf People in Albania -tutkimuksen lopputulemana todettiin, että albanialaisilla
kuuroilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia kuulevaan väestöön verrattuna
elää itsenäistä elämää, kouluttautua ja päästä työelämään eikä saada riittävästi
tietoa (Rojba & Lahtinen 2016, 54). Koska he eivät ole lukutaitoisia, tiedonsaannissa on suuria haasteita. Perinteisten tiedotuskanavien, esimerkiksi sanomalehtien ja television, tuottamaa tietoa ei ymmärretä kunnolla tai se ei saavuta kuuroja
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kansalaisia lainkaan. Kuurot ovatkin pitkälti sen varassa, mitä kuulevat viittomistaitoiset sukulaiset ja ystävät heille uutisista kertovat. (Rojba 2016, 48.) Tutkimushaastatteluihin osallistuneet pitivät erityisesti viitotuista tiedonlähteistä saatuja
tietoja luotettavina (Rainò & Martikainen 2016, 51). Haastatellut kertoivat myös,
että he yrittävät tulkita television uutislähetysten sisältöä katsomalla kuvia. Tämä
puolestaan osoittaa, että heille luonnollinen tapa hankkia tietoa on visuaalisuutta
painottava media. (Rainò & Martikainen 2016, 49.)
Tutkimustulosten perusteella raportissa ehdotettiin muun muassa seuraavia toimia kuurojen tiedonsaannin edistämiseksi: tulkkauskoulutuksen järjestämistä,
poikkeus- ja häiriötilanteiden tiedotusta viittomakielellä, viittomakielisiä julkishallinnon verkkosivuja, viittomakielisiä tv-lähetyksiä kaikkina viikon päivinä sekä viittomakielisiä uutisia kahdesti päivässä. (Rojba & Lahtinen 2016, 62–63.)

3.2 Hankkeen toimijat
Ilman erityyppisiä asiantuntijoita ja erilaisten osaamisten ennakkoluulotonta yhdistämistä Visual Sign News -uutispalvelu ei olisi koskaan voinut toteutua. Monialainen kehittämistyö on ollut keskiössä hankeprosessin kaikissa vaiheissa
hankesuunnittelusta saavutettavan uutispalvelutuotteen valmistumiseen saakka.
(Kuurojen lehti 2017, 14–15.) Humanistinen ammattikorkeakoulu toimii hankkeen
päätoteuttajana ja sen kumppaneina toimivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), tulkkausalan yritys Viparo Oy ja Albanian kuurojen liitto ANAD.
(Humanistinen ammattikorkeakoulu 2015, ks. Liite 6.)
Asiantuntemuksen ja osaamisen yhdistämisen lisäksi onnistunut hanketoiminta
edellyttää sujuvaa kykyä työskennellä yhteistyössä. Erityisesti tiimin jäsenten
vastuut ja työnjako on hyvä olla selkeästi määritelty, että yhteistyöllä on onnistumisen edellytykset. (Eriksson 2006, 117.) Tämän merkitys korostuu erityisesti
monikielisessä ja monikulttuurisessa VISN-hanketiimissä, jossa työskentelee tilanteesta riippuen kymmenestä kahteenkymmeneen henkilöä erilaisissa tehtävissä: Tiimissä on jäseniä Suomesta ja Albaniasta. Tiimin toiminnassa käytettyjä
kieliä ovat ovat albanialainen ja suomalainen viittomakieli sekä suomi, albania ja
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englanti puhuttuna ja kirjoitettuna. Lisäksi yhtenä kommunikaation muotona käytetään kansainvälistä viittomista. Hankkeessa työskentelee myös lähes lukutaidottomia henkilöitä, joten tiimin palavereissa ja toiminnassa esiin tulevia asioita
visualisoidaan kuvilla, symboleilla, videoilla ja joskus jopa piirtämällä keskustelutilanteessa. Näin varmistetaan, että kaikki hankkeessa työskentelevät ymmärtävät kulloistenkin tehtävien ja toimenpiteiden sisällön samalla tavoin. Visuaalistamisesta on ollut hyötyä myös muille tiimin jäsenille. (Pylvänen 2018, 24.)
Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu ja on erikoistunut tulkkaus- ja
kommunikaatioalan, kulttuurituotannon ja luovien alojen, järjestö- ja nuorisotyön
sekä seikkailukasvatuksen ja työyhteisöjen kehittämisen erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2016, 2.) Visual Sign
News -hanke sijoittuu Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalalle. Humakin tavoitteena on edistää toiminnallaan avoimen tiedon tuottamista ja osaamisen jakamista verkostomaisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa. (Mt., 8.)
Monialainen kehittämistyö luo uutta tietoa ja osaamista Humakin ja hankekumppaneiden toimialoille. Humakin strategiassa korostetaan verkostomaista kehittämistä ja osaamisen yhdistämistä uuden tiedon luomisessa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on tuottaa toimivia ratkaisuja ja uusia innovaatioita, joita voidaan soveltaa ja edelleen jalostaa tehokkaasti Humakin toimialoilla ja kohderyhmien hyödyksi (mt., 15).
Viparo – Viittomakieliset palvelut Aro Oy on kansainvälisesti tunnettu viittomakielen tulkkaus- ja käännösalan asiantuntijayritys. Viparo on perustettu vuonna
2006, ja se toimii valtakunnallisesti ja ulkomailla. Viparon henkilöstöllä on pitkä
kokemus viittomakielisestä uutistoiminnasta ja monipuolisesta videotuotannosta.
Viparo on erikoistunut kansainvälisen viittomisen tulkkaukseen sekä kansainvälisissä konferensseissa että asioimistulkkauksessakin. Viparolla on erityisosaamista monikielisessä ja monikulttuurisessa kontekstissa työskentelystä esimerkiksi kuurojen maahanmuuttajien parissa. Näistä asiakkaista valtaosa tulee
maista, joissa ei ole ollut mahdollista saada opetusta oman maansa viittomakielellä tai käydä koulua lainkaan. Suuri osa heistä onkin lähes tai kokonaan luku- ja
kirjoitustaidottomia saapuessaan Suomeen eikä heillä ole välttämättä juuri
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lainkaan viittomakielen taitoa. Monet Viparon asiakkaista edustavat juuri VISNuutisten kohderyhmää. (Sandholm 2018.) Hankkeesta kertyy Viparolle puolestaan uutta osaamista ja tietoa, jota yritys voi käyttää oman liiketoimintansa kehittämisessä. (Vrt. Pitkänen, Lempinen & Vainio 2019, 13.)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on profiloitunut TKI-toiminnassaan erityisesti hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden kehittämiseen.
Yksi sen TKI-toiminnan luovien alojen painoaloista on Digitaalinen talous, jonka
yhtenä kärkenä on käyttäjälähtöisyys, visuaalisuus ja pelillisyys. Luovien aloilla
Xamk hyödyntää hanketoiminnassaan ammattikorkeakoulun kestävän hyvinvoinnin ja digitaalisen talouden osaamista ja vahvuuksia. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2018, 2–5). Visual Sign News -hankkeessa Xamk vastaa muun muassa uutispalvelun käyttöliittymän kehittämisestä sekä uutisissa käytettävän grafiikan visuaalisesta suunnittelusta ja käyttäjälähtöisestä toteutuksesta.
Albanian kuurojen liitto ANAD toimii maan kuurojen edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä. Liiton tehtävänä on integroida kuurot ihmiset Albanian yhteiskuntaan lisäämällä tietoisuutta kuuroista ja viittomakielestä sekä kouluttamalla ja voimaannuttamalla kuuroja ihmisiä. ANADin tavoitteena on muun muassa kehittää
kuurojen liiton paikallistoimintaa ja edistää toiminnallaan viittomakielisen perusopetuksen toteutumista ja tehdä aktiivista edunvalvontatyötä kuurojen tiedonsaannin esteiden poistamiseksi, kuten esimerkiksi edistää viittomakielen tulkkikoulutuksen aloittamista Albaniassa. Toiminnallaan ANAD pyrkii edistämään
kuurojen ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan muun muassa YK:n vammaissopimuksen, YK:n ihmisoikeussopimuksen ja
muiden yleisten lakien ja suositusten mukaisesti. ANAD on demokraattisesti toimiva järjestö, jonka muodostavat kuuro jäsenistö ja hallitus. Lisäksi ANADin työntekijöistä valtaosa on kuuroja. (Rojba 2019.) Vastaava tilanne on Kosovon Kuurojen Liitossa. Muualla Balkanin alueella ja entisen Neuvostoliiton maissa tämä
ei ole vallitseva käytäntö, vaan lähes kaikissa kuurojen liittojen johdossa olevat
ovat kuulevia tai huonokuuloisia henkilöitä, jotka useinkaan eivät hallitse maan
viittomakieltä. (Lahtinen 2019.) Suomen Kuurojen Liitto on tehnyt kehitysyhteistyötä Albaniassa vuodesta 2000 alkaen (Kuurojen Liitto 2015). Tänä aikana on
tuettu Albanian Kuurojen Liiton jäsenorganisaation rakentumista ja muun muassa
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kuurojen henkilöiden oikeuksien edunvalvontaa. Vuosien aikana on myös ollut
tärkeää panostaa viittomakielityöhön (ks. www.slwmanual.info). Yksi merkittävä
saavutus oli, kun vuonna 2014 albanialainen viittomakieli tunnustettiin laissa kuurojen henkilöiden ensimmäiseksi kieleksi. (Kuurojen Liitto 2019b.)

3.3 Visual Sign Newsin tuotantoprosessi
Visual Sign News -uutispalvelua on tuotettu verkkoon sekä hankkeen omalle Facebook-sivulle (https://www.facebook.com/visualsignnews/) että sen omille kotisivuille (visualsignnews.com). Uutisia on uutispalvelun beta-version valmistumisesta 1.2.2018 alkaen tuotettu kahdesta kolmeen uutista viikoittain. (VISN Milestone 2 report, 2018.) Lähetysvalmis uutinen syntyy yhteistyössä usean eri vaiheen kautta. Uutisaiheet valikoidaan Suomessa Viparon ja Humakin toimesta, ja
niitä kerätään muita uutistoimituksia hyödyntäen. Lähteinä toimivat muun muassa
eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden (YLE ja BBC) valmiit uutiset sekä kuuroihin
suoraan liittyvissä aiheissa eri maiden kuurojen liittojen sekä Kuurojen maailmanliiton verkkosivut mutta myös suorat henkilökontaktit. Uutistoimittaminen kirjallista lähteistä on tehty koko hankkeen ajan Suomesta käsin, koska nämä uutiset
perustuvat lähes täysin kirjallisiin lähteisiin eikä ANADissa työskentelevällä uutistoimituksella ole lukutaitoisia henkilöitä käytettävissä (Rojba 2019). Hankkeen
loppuvaiheessa, keväällä 2019 ryhdytään kokeilemaan uutistoimittamista suoraan Albaniasta käsin, jolloin uutisaiheita valitaan Albanian kansallisista viittomakielelle tulkatuista uutisista (VISN Project Meeting Minutes 7.5.2019).
Tällä hetkellä (toukokuu 2019) uutistuotantoprosessi (Kuvio 1., ks. myös Liite 7)
lähtee liikkeelle siten, että Suomessa toimiva Viparon työntekijä uudelleenkirjoittaa uutisen ja tuottaa sisällön ns. kansainvälisellä viittomisella (Äärynen 2017,
14–15). (Tässä opinnäytteessä ei määritellä tai käsitellä tämän kuurojen keskinäisessä viestinnässä ja kansainvälisissä konteksteissa toteutuvan pidgnin- tai
kontaktikielen olemusta. Ks. tarkemmin esim. Crasborn & Hiddinga 2011; Mesch
2010). Albaniassa ANADin kolmihenkinen uutistiimi ottaa uutisen omaan käsittelyynsä ja muokkaa tästä versiosta visuaalisen, edelleen selkeytetyn ja omasta
kontekstistaan tarkasteltuna helpommin ymmärrettävän version (Äärynen 2017,
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14–15). Koska uutisankkurit ovat itse lähes lukutaidottomia, ovat monet uutisaiheisiin sisältyvät käsitteet heille vieraita. Sen vuoksi hankkeessa on hyödynnetty
Albaniassa työskentelevää suomalaista viittomakielistä henkilöä käsite- ja kulttuuritulkkina, joka selittää käsitteiden merkityksiä uutisankkureille paikallisten esimerkkien kautta (vrt. Liikamaa 2018, 23). Sen jälkeen uutisankkurit viittovat uutisesta ensimmäisen version, josta käsitetulkki antaa jälleen palautetta. Uutisankkurit ovat myös viikoittain yhteydessä Viparon työntekijään, jolloin he voivat keskustella erilaisista käännösvalinnoista ja miettiä yhdessä, miten uutisviittomista
voisi edelleen kehittää visuaalisempaan, selkeämpään ja ymmärrettävämpään
muotoon (Äärynen 2017, 14–15).

KUVIO 1. VISN-uutistoimituksen prosessi sarjakuvana esitettynä. Kuva: Ilpo Koskela.

Kun uutisankkurit ovat viittoneet uutisen lopulliseen muotoonsa, uutiset kuvitetaan ja editoidaan. Valtaosin uutisten kuvittaminen ja editointi tapahtuu Suomesta
käsin: Xamk vastaa hankkeessa uutisten visuaalisen ilmeen kehittämisestä, uutisissa käytettävien symbolien valmistamisesta sekä uutispalvelun verkkoalustan
kehitystyöstä (vrt. 3.2 Hankkeen toimijat). Uutisankkureita on kuitenkin hankkeen
viimeisen kolmanneksen aikana koulutettu Xamkin asiantuntijan ja viittomakielisen asiantuntijayrityksen (Mediapalo) toimesta symbolikuvien tekemiseen ja editointiin. Loppuvuodesta 2018 uutisankkurit alkoivat itse editoida osaa uutislähetyksistä; kesäkuusta 2019 alkaen he vastaavat editoinnista kokonaan hankkeen
päättymiseen saakka. Viimeinen uutislähetys on 1.9.2019. (VISN Project Meeting
Minutes 2.5.2019.)
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Valmis uutinen lähetetään kolme kertaa viikossa VISN-uutissivuston (visualsignnews.com) ja VISNin facebook-sivun kautta, jotka ovat uutispalvelun päälähetyskanavat. Uutisaiheet koostuvat kuudesta eri aihealueesta Euroopasta ja
muualta maailmasta (Kuvio 2). Erityisen suosittuja ovat maailmanlaajuiseen kuurojen yhteisöön liittyvät uutiset. (VISN Project Meeting Minutes 2.5.2019).

KUVIO 2. Kooste Visual Sign News -uutisten uutiskategorioista ja niitä symboloivista infografiikoista. Uutiskategoriat ovat muodostuneet käyttäjäkyselyjen perusteella. Kuva: Suvi Pylvänen,
Xamk.

Ensimmäinen uutinen lähetettiin 1.helmikuuta 2018 VISN-uutissivustolla. – Facebook-sivu toimi aluksi lähinnä hankkeen tiedotuskanavana, mutta pian huomattiin, että uutisten kohderyhmä kokee Facebookin enemmän omakseen, koska
käyttävät sen palveluja muutoinkin. Syksyllä 2016 tekemässämme käyttäjätutkimuksessa selvisi, että Facebook on uutispalvelun kohderyhmälle suosituin sosiaalisen median kanava. (Ks.Liite 2.) Tämä kävi ilmi, kun Facebook-sivustolle oli
sijoitettu esimerkkiuutinen ja houkuttelemaan katsojia hankkeen viralliselle uutissivustolle. Tällöin yksi sivun seuraajista pyysi lähettämään kaikki uutiset Facebookissa, jolloin ne tavoittaisivat laajemmankin yleisön. Tällä hetkellä uutisilla on
VISNin Facebook-sivulla että VISN-uutissivustolla yli 9000 seuraajaa (Visual
Sign News 2019). Uutisia voi seurata myös VK-palvelusta sekä YouTube -sivustolta. VK (aiemmin VKontakte) on Venäjän suosituin sosiaalinen verkkosivusto
(Statista 2019). VISNin VK-sivuston avauduttua VISN-uutiset herättivät keskustelua venäläisten katsojien parissa. Uutiset otettiin vastaan pääosin positiivisesti.
Erityisesti he pitivät viittomisen selkeydestä ja ilmeikkyydestä. Kuvien koettiin
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helpottavan uutisen sisällön ymmärrettävyyttä. Osa uutisia katsoneista henkilöistä kritisoivat uutisaiheiden olevan liiaksi Euroopasta näkökulmasta toimitettuja. (VISN Project Meeting Minutes 24.1.2019.)
Hankkeen tavoitteena on ollut, että uutisosaamista siirretään Suomesta Albaniaan niin, että uutistoimintaa voidaan toteuttaa itsenäisesti Albaniasta käsin. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2015, ks. Liite 6). Muilta osin tässä tavoitteessa
on onnistuttu, mutta haasteita on ollut erityisesti uutisten alkutoimituksessa ja
muun muassa uutisissa käytettyjen valokuvien ja tavaramerkkien tekijänoikeuksien tarkastamisessa. Uutistoimittaminen perustuu valmiiden kirjallisten lähteiden
hyödyntämiseen, ja ilman lukutaitoa uutistoimittaminen niistä on koettu mahdottomaksi, koska albanialaisten uutisankkurien lukutaito ei ole riittävällä tasolla. Samoin tekijänoikeudet on usein ilmoitettu kirjoitetulla kielellä, ja siitä syystä uutisankkurit eivät voi olla varmoja, saako kyseistä kuvaa käyttää uutisissa vai ei.
(VISN Project Meeting Minutes 2.5.2019.) Uutisankkurit ovat opiskelleet albanian
kieltä hankkeen ajan noin 1–2 kertaa viikossa, mutta siinä ajassa lukutaito ei ole
ehtinyt kehittyä riittävästi. Mikäli uutisia haluttaisiin toimittaa jatkossa kokonaan
Albaniassa, tulisi uutistiimissä työskennellä henkilö, joka osaa albanialaisen viittomakielen lisäksi albaniaa ja englantia (Lahtinen 2019).

3.4 Käyttäjätutkimukset ja Visual Sign Newsin prototyyppi
Hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä olivat käyttäjätutkimukset. Tutkimus toteutettiin verkossa ANADin toimintaa seuraavien albanialaisten kuurojen parissa.
Kyselyssä selvitettiin, miten he vastaanottavat uutisia päivittäin ja millaisia mieltymyksiä heillä oli mobiililaitteissa toimivien nettisivustojen käytettävyydestä, ulkoasusta ja vuorovaikutussuunnittelusta, ja millaiset kuvakkeet ja symbolit toimisivat parhaiten lukutaidottomien ihmisten näkökulmasta. (IPS News 2016, ks.
Liite 2.)
Näiden tutkimustulosten ja havaintojen perusteella luotiin ensimmäinen prototyyppiversio keväällä 2017. Prototyyppiversiota testattiin yhdessä kohderyhmän
testihenkilöiden kanssa ja sitä kehitettiin edelleen heiltä tulleen palautteen
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perusteella alkuvuoteen 2018 asti. Samanaikaisesti hanketiimissä suunniteltiin ja
käynnistettiin uutistuotannon prosessi. Tällöin sovittiin, miten tuotantoketju uutisten toimittamistyöstä voi edetä aina valmiiseen uutiseen saakka ja mitkä osiot
kuuluvat eri hankekumppanien vastuulle. Yksi merkittävä konkreettinen virstanpylväs oli Albanian kuurojen liiton tiloihin Tiranaan perustettu uutisstudio, jonne
palkattiin kolme kuuroa uutisankkuria (Pylvänen & Äärynen, 2018).
Hankkeen aikana on toteutettu useita käyttäjätutkimuksia uutistoiminnan kehittämiseksi. Syksyllä 2018 perustettiin VISN research -ryhmä. Viidestä Balkanin
maasta Albaniasta, Kosovosta, Makedoniasta, Montenegrosta ja Serbiasta koulutettiin yksi henkilö, joka toteutti tutkimuskyselyn omassa maassaan. Koulutus
suunniteltiin ja järjestettiin Albaniassa Humakin ja ANADin toimesta. Tutkittava
joukko koostuu viidestä henkilöstöstä / tutkimukseen osallistuva maa. (VISN Project Meeting Minutes 11.9.2018). Henkilöt on valittu vastaamaan yhtä ennalta
määriteltyä persoonallisuustyyppejä (ks. Liite 3). Tutkimuksissa on selvitetty
muun muassa uutisten ymmärrettävyyttä ja sitä, millaisista aihealueista halutaan
saada tietoa. Viimeinen tutkimuskerta järjestetään toukokuussa 2019. Tässä tutkimuksessa selvitetään muun muassa, onko heidän yleistietonsa maailman tapahtumista kasvanut uutisten seuraamisen myötä. (VISN Project Meeting Minutes 11.9.2018.)

4 VISN-HANKE HUMAKIN UUDEN STRATEGIAN JA KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KONTEKSTISSA

Sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi. Näin
Opetus- ja kulttuuriministeriö kuvaa visiotaan julkaisussa Korkeakoulutus ja tutkimus 2030. (Lehikoinen 2019.) Vision taustalla on Sipilän pääministerinä johtaman Tutkimus- ja innovaationeuvoston visio- ja tiekartta Suomi 2030: Vetovoimaisin ja osaavin kokeilu- ja innovaatioympäristö (Valtioneuvosto 2017). Tällä
korkeakouluvisiolla on kolme päätavoitetta: Suomalaisten koulutustason nostaminen muun muassa niin, että vuoteen 2030 mennessä 50 prosentilla suomalaisista nuorista aikuisista (25–34-vuotiaat) on korkeakoulututkinto, jatkuvaa
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oppimista lisätään korkeakouluissa sekä Suomen tutkimus- ja kehittämistyötä kehitetään ja sen määrää kasvatetaan.
Korkeakouluvision tiekartta sisältää 5 kehittämisohjelmaa ja toimenpiteitä, joilla
tavoite tullaan saavuttamaan. (Lehikoinen 2019) Kehittämisohjelmat ovat 1.
Osaavimman työvoiman kotimaaksi, 2. Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen
palveluympäristö, 3. Yhteistyö ja avoimuus tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan
voimavaraksi, 4. Korkeakoulut Suomen parhaiksi työpaikoiksi ja 5. Korkeakouluyhteisön osaamisella maailman parasta oppimista ja oppimisympäristöjä. (Ks.
Kuvio 3.)

KUVIO 3. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle vision tiekartan 5 kehittämisohjelmaa
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019c).

Vision toimenpiteisiin kuuluu myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistaminen sopimuskaudelle 2021–2024. Rahoitusmalli uudistuu myös yliopistojen
osalta, mutta käsittelen mallia tässä vain ammattikorkeakoulujen näkökulmasta.
Tuleva rahoitusmalli ohjaa myös ammattikorkeakoulujen strategisia linjauksia.
TKI-toiminnan osuus nousee tulevassa rahoitusmallissa, minkä lisäksi toimintaa
ohjataan vahvasti kansainvälisempään, verkostoimaiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön.

(Opetus-

ja

Kulttuuriministeriö

2019a.)

Tämä

haastaa
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ammattikorkeakoulut kehittämään ja profiloimaan TKI-toimintaansa uudelleen ja
niin, että se on Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaista.
Humakissa strategiatyö käynnistyi strategiaseminaarissa marraskuussa 2018. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa Humakin vahvuuksista, osaamistarpeista ja millaista koulutusta tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. Yhtenä tavoitteena oli pohtia TKI-työn tulevaisuuden haasteita niin opiskelijoiden, yhteistyökumppaneiden kuin yhteiskunnankin alati muuttuvien tarpeiden kannalta. (Parkkola 2018a.)
VISN-hankkeessa tehtyjen tutkimusten tuloksia sekä hankkeen aikana kertynyttä
uutta osaamista ja asiantuntemusta kuurojen tiedonsaannista hyödynnetään erityisesti Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus-vahvuusalan strategiatyössä ja
kansainvälisen hanketoiminnan kehittämisen tukena (Koslonen 2019).

4.1 Humakin strategiatyö vuosille 2021–2030
Valtionneuvosto hyväksyi ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin sopimuskaudelle 2021–2024 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ehdotuksen mukaisesti
tammikuussa 2019. Tarkoituksena on edistää ammattikorkeakoulujen strategista
kehittämistä ja ohjata ammattikorkeakouluja tulevaisuuteen, pitkälle tähtäävään
uudistumiseen. (Opetus- ja Kulttuuriministeriö 2019a.) Esimerkiksi vuonna 2019
OKM jakaa ammattikorkeakouluille yhteensä 826 miljoonaa euroa valtionrahoituksena rahoitusmallin mukaisesti. Valtaosa rahoitusmallin kautta kohdennettavasta rahoituksesta jakautuu eri ammattikorkeakouluille laskennallisten indikaattoreihin perustuen. Tällä tavoin OKM pyrkii ohjaamaan ammattikorkeakouluja
laadukkaaseen, tulokselliseen, tehokkaaseen ja vaikuttavaan koulutustoimintaan
ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö
2019b, 9.)
Tarkoituksena on myös kannustaa ammattikorkeakouluja profiloitumaan ja kiteyttämään omaa tehtäväänsä sekä vahvistamaan niitä painoaloja, joille ne ovat erikoistuneet. Näin ammattikorkeakouluille muodostuu toisistaan eroavat tavoitteet
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ja tunnistettavat ydinosaamisalueet. Rahoitusmallin muutoksella ammattikorkeakouluille mahdollistuu ketterä ja ennakoiva toiminta, jolla voidaan tuottaa uutta
tietoa ja osaamista nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019b, 5.) Sipilän hallituksessa toiminut opetusministeri Sanni GrahnLaasonen ennakoi tulevaisuudessa vaadittavan entistä enemmän osaamista,
minkä takia korkeakoulujen rahoitus on varmistettava. (Opetus- ja Kulttuuriministeriö 2019a.)
Ammattikorkeakoulut ovat myös siirtymässä, entisestä poiketen, yhteisen strategiakauden käytäntöön. Kymmenvuotinen strategiakausi ajoittuu vuosille 2021–
2030. (Opetus- ja Kulttuuriministeriö 2019b, 16.) OKM ohjaa strategiatyötä esimerkiksi ammattikorkeakoulujen ja OKM:n välisissä sopimusneuvotteluissa,
joissa sovitaan muun muassa tulevan nelivuotisen sopimuskauden tavoitteista,
toimenpiteistä ja korkeakoulun profiilista. Vahvasta strategisesta ohjauksesta
huolimatta OKM ei kuitenkaan ryhdy päättämään, mitkä ovat yksittäisten ammattikorkeakoulujen strategiset linjaukset. Ammattikorkeakoulut toimivat autonomisina ja osakeyhtiömuotoisina. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019d.)
TKI-toiminnan osalta rahoitusmallin indikaattoreina ovat ulkopuolinen t&k-toiminnan rahoitus, suoritetut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja julkaisut. Uudessa rahoitusmallissa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osuus nousee nykyisestä 2017–2020 voimassa olevasta rahoitusmallista yhteensä 4 prosentilla 19 prosenttiin. Tähän sisältyy ulkopuolisen t&k-toiminnan rahoitus, joka
nousee puolestaan 3 prosentilla 11 prosenttiin. (Opetus- ja Kulttuuriministeriö
2019a.) Tällä hetkellä Humakin ulkopuolinen t&k-toiminnan rahoitus koostuu erilaisista hankerahoituksista. Uudessa rahoitusmallissa TKI-toiminnan rahoitusosuutta on kasvatettu, jotta se kannustaisi ammattikorkeakouluja laajentamaan
rahoituspohjaansa ja vankentamaan ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä taas ohjaa ammattikorkeakouluja alueellisen kehittämisen lisäksi
entistä enemmän kohti kansainvälistä TKI-toimintaa. (Opetus- ja Kulttuuriministeriö 2019b, 33.)
Ammattikorkeakoulut saavat myös strategiaperusteista rahoitusta, josta osa kohdentuu kunkin profiilinmukaiseen kansainvälisyyttä tukeviin toimenpiteisiin
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(Opetus- ja Kulttuuriministeriö 2019a). Tämänkaltaiseen kansainväliseen hanketoimintaan liittyviä kehitystarpeita ovat myös VISN-hankkeen aikana tehdyt havainnot ja tämän opinnäytetyön tulokset tuoneet esiin.
Talouden globalisoituminen ja teknologian kehitys ovat merkittäviä ajureita työn
teon muuttumisessa entistä enemmän maiden rajat ylittäviksi. Osaavia asiantuntijoita tarvitaan koko maailmaa kattavien ongelmien ratkaisemiseen kuten ympäristön tilaan, hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Ammattikorkeakouluilta vaaditaan
siis oman toimintansa tarkastelua muun muassa kestävän kehityksen ja maailmanlaajuisen vastuun näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että ammattikorkeakoulujen tulee profiloitua vahvemmin ja suunnata osaamistaan uusille toimialueille.
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a, 6.) VISN-hankkeen myötä Humakin osaaminen on vahvistunut erityisesti kuurojen tiedonsaannin mahdollistamisessa.
Humakin strategiatyö jakaantuu kolmeen osa-alueeseen – tehtävään, sisältöön
ja toimintamalliin/rakenteeseen – joista jokainen palvelee ja sidoksissa vahvasti
toisiinsa. Humakin strategiatyön lähtölaukaus annettiin Humakin strategiaseminaarissa Kauniaisten kampuksella marraskuussa 2018. Tilaisuuden tavoitteena
oli kirkastaa Humakin strategiaa ja saada ymmärrys siihen, miksi ja ketä varten
Humak on olemassa sekä selkeyttää Humakin omistajien, hallituksen ja ammattikorkeakoulun yhteinen tahtotila.
Varsinainen strategiatyö käynnistyi alkuvuodesta 2019, jonka aikana suunnitellaan strategian sisältöä: Mitkä ovat tulevaisuuden osaamiskärjet Humakissa?
Mikä on Humakin yhteiskunnallinen tarve ja vaikuttavuus? Rehtori Jukka Määtän
mukaan vuoden 2019 aikana ryhdytään rakentamaan myös Humakin omaa tehtävää parhaiten palveleva toimintamalli ja rakenne. Pohdinnan alla on myös Humakin suhde muuhun korkeakouluyhteisöön sekä oikeiden kumppaneiden valinta, mikä tukisi Humakia saavuttamaan strategiset tavoitteensa tuloksellisesti
parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen kuin Humakin strategia vuosille 2021–
2030 viimeistellään, käydään vielä keväällä 2020 OKM:n ja Humakin välinen sopimusneuvottelu. Strategia astuu voimaan 1.1.2021. (Määttä 2018.)
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Tällä hetkellä Humakin vahvuusalojen osaamiskärkinä ovat kulttuurituotanto, viittomakielen tulkkaus, kommunikaatioasiantuntijuus, nuorisotyö, seikkailukasvatus, työyhteisöjen kehittäminen ja järjestötyö. Näistä viittomakielen tulkkaus ja
kommunikaatioasiantuntijuus sijoittuvat Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus vahvuusalalle. Uuden strategian valmistelutyössä järjestetään vahvuusalojen sisäisiä suunnittelupäiviä sekä strategiatapaamisia sidosryhmien edustajien
kanssa. Ollakseen uskottava ja laadukas toimija maailmanlaajuisella TKI-kentällä, on Humakin nostettava keskiöön osaamiskärkien kehittäminen ja tehtävä
rohkeita uusia avauksia vahvuusalojen kohtaamispinnoilla (Huttula 2016, 9).
Osana strategiatyötä laaditaan Humakille myös kansainvälistymisen toimintasuunnitelma, joka huomioi vahvuusalojen osaamiskärjet koulutus- ja TKI-toiminnan osalta. Kansainvälisyys kulkee läpi kaiken ammattikorkeakoulun toiminnan.
(Marjanen 2019.)

4.2 Humakin kansainvälisen TKI-toiminnan kehittäminen
Vuonna 2018 Humakissa oli käynnissä 53 TKI-hanketta, joissa yhdessätoista oli
kansainvälisiä hankekumppaneita (Parkkola 2019). VISN edusti tässä ryhmässä
ainoana Balkanille ja itäiseen Eurooppaan suuntautunutta hanketta. Myös suuressa osassa muita hankkeita oli mukana kansainvälisiä toimijoita (mt. 2019).
Kansainvälinen opetus- ja TKI-toiminta on vahvasti mukana Humakin tulevaisuuden painoalueena (Ylikoski & Määttä 2017,7) ja sen kehittäminen on myös yksi
Suomen hallituksen tavoitteista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä laati ehdotuksen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisistä linjauksista vuodelle 2025 (Opetusja kulttuuriministeriö 2017a, 9). Ohjausryhmän mukaan tavoitetilaan päästään yhteistyöllä ja osaamisen yhdistämisellä. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa
suomalaisen korkeakoulutuksen laatua ja kansainvälisyyttä erityisesti tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta ja vauhdittaa suomalaisen osaamisen
vientiä ulkomaille. Ohjausryhmä on myös ehdottanut, että tätä tavoitetta tukemaan korkeakoulut laativat kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet
niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden asettamisessa edellytetään korkeakouluilta
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verkottumista ja osaamisen yhdistämistä Suomen kehityksen tueksi ja koko ihmiskunnan hyväksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a, 13,17.)
Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on ollut, että vuonna 2025 Suomi on avoin ja
kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa (Valtioneuvosto 2015, 7).
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 ja tiekartta ovat tukemassa näiden
tavoitteiden konkretisoimista ja saavuttamista. Tätä tavoitetta myös Humak pyrkii
edistämään omalla toiminnallaan. Humakin strategiassa Kohti reilua ja yhteisöllistä Suomea (2016–2020) kansainvälisyys on mainittu visiossa ”Humak on kansainvälinen ja yhteiskunnallinen korkeakoulu, joka kehittää reilua ja yhteisöllistä
Suomea” (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2016, 12). Tätä strategiatyötä tehdessä kuitenkin havaittiin, että kansainväliset toiminnot olivat lähinnä yksittäisiä
eikä kansaininvälisyys ollut vielä selkeästi osana koko Humakia ja sen toimintaa.
Tämän vuoksi Humak on pyrkinyt kehittämään kuluvalla strategiakaudella kansainvälistä toimintaansa Opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaisesti huomioiden myös uudessa korkeakouluvisiossa tarkennetut tavoitteet. TKI-toiminnassa kansainvälisyyttä vahvistetaan esimerkiksi kansainvälisten verkostojen rakentamisella, kansainvälisen hanketoiminnan kehittämisellä sekä järjestämällä
kansainvälisiä seminaareja. (Ylikoski & Määttä 2017, 8.) Edellä mainitut toimenpiteet ovat myös VISN-hankkeen keskeisiä toimintoja.
Humanistinen ammattikorkeakoulu on yleensä toteuttanut TKI-toimintaansa ulkopuolisen osarahoituksen avulla, erilaisten rahoitusohjelmien kautta. Näitä ovat
esimerkiksi EU-projektit, joissa rahoittajina ovat ELY-keskukset ja maakuntien liitot, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja EUSAn rahoittamat projektit sekä kansainvälisten ohjelmien hankkeet kuten ERASMUS+ -ohjelmat ja erilaiset Interreg-ohjelmat. Myös säätiöt, eri ministeriöt ja kunnat sekä yritykset, kuten Visual Sign
Newsissa Google, rahoittavat TKI-projekteja.
Humak tavoittelee TKI-toiminnalla uuden osaamisen, tiedon ja palveluiden tuottamista koulutus- ja vahvuusaloillaan. Toiminnan ytimessä on TKI-toiminnan sujuva integroiminen opetukseen ja opintoihin – TKI-perustainen opetus ja oppiminen – jolloin opiskelijat ja opetushenkilöstö osallistuvat projekteihin ja niiden toimintaan alkaen ideoiden kehittämisestä niiden käytäntöön juurruttamiseen ja
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soveltamiseen saakka. Keskiössä on osaamisen uusiutuminen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta. Humakin toimintamallissa koko ammattikorkeakoulun
henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat aktiivisesti TKI-toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulosten levittämiseen. Hankkeiden ja muiden TKI-projektien
kautta Humakin opiskelijat ja henkilöstö on mukana kehittämässä toimialojen nopeastikin muuttuvaa työelämää. TKI-toiminnan kautta myös osaaminen kehittyy
ja ammattikorkeakoululla pysyy ajantasainen tuntuma omien toimialojen tilanteeseen ja kehitystarpeisiin. TKI-työn kautta Humak ja muut ammattikorkeakoulut ja
niiden toimijat ovat osa suomalaista tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiojärjestelmää. (Parkkola 2017, 8.)
Humakin tavoitteena on, että kansainvälisyys on merkittävä osa sen TKI-toimintaa siten, että kansainväliset ja kotimaiset yhteistyökumppanit etsivät yhdessä
Humakin vahvuusalojen TKI-toimintojen kanssa tehokkaita keinoja sosiaalisten
ja kulttuuristen innovaatioiden tuottamiseksi sekä uuden liiketoiminnan kehittämiseksi yhdessä eri alojen yritysten ja yhteisöjen sekä korkeakoulujen kanssa.
(Parkkola 2018b.) Konkreettisia tavoitteita TKI-toiminnan kansainvälistymisessä
ovat Humakin ulkopuolisen rahoituspohjan laajentaminen erityisesti kansainvälisiin rahoituslähteisiin, kumppanuusverkostojen luominen ja olemassa olevien
verkostojen vahvistaminen Humakin strategiatavoitteita edistäviksi ja Humakin
henkilöstön ja opiskelijoiden työskentelyn edistäminen kansainvälisissä ympäristöissä, kuten VISN-hankkeessa on toimittu (Parkkola 2019).

4.3 Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalan TKI-toiminnan kansainväliset ulottuvuudet
Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusala on yksi Humakin strategisista
painopisteistä. Vahvuusalan osaamiskärki on kommunikaatio-asiantuntijuus.
Tehtävänämme on siis edistää kommunikaatioympäristöjen esteettömyyttä ja välittää kielellisiä merkityksiä hyödyntäen multimodaalisuutta sekä osallistua kielellistä saavutettavuutta tukevan teknologian edistämiseen. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2016, 19.) Kaikki nämä vahvuusalan strategiset ulottuvuudet toteutuvat VISN-hankkeessa.

28

Humakissa valmistuu tulkkeja alemman korkeakoulututkinnon kautta, mikä jakaantuu edelleen kahteen eri profiiliin. Profiili 1 suuntautuu viittomakielen tulkkaukseen ja profiili 2 puhevammaisten tulkkaukseen ja kommunikaatio-ohjaukseen. Syventävät opinnot sisältävät muun muassa tulkkauksen eri asiakasryhmille kuten kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkauksen sekä mahdollisuuden pätevöityä erilaisiin kielellisen saavutettavuuden asiantuntijatehtäviin. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2019b.) Lisäksi Humakissa voi opiskella tulkkauksen
ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa Tulkkaustoiminnan
kehittäminen (YAMK) ja kansainväliseen European Master of Sign Language Interpreting (EUMASLI) -maisteritutkintoon valmistavassa ohjelmassa (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2019c).
Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalan TKI-toiminta on hyvin moninaista (kuvio 4). Viime vuosina hanketoiminta on keskittynyt laajalti kielelliseen
saavutettavuuden edistämiseen. Hanketoiminnan kotimaisista aihealueista muun
muassa kielen sisäinen tekstitys ja puheentunnistus, multimodaalisuus kommunikaation ja vuorovaikutuksen edistäjänä sekä suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutuksen kehittäminen ja käynnistäminen ovat muita esimerkkejä
vahvuusalan hanketoiminnasta.

KUVIO 4. Humakin Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus-vahvuusalan toimintoja
sanapilven kautta kuvattuna.
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Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalalla Humak toteuttaa edellä
mainittua, kansainvälistä EUMASLI maisteriohjelmaa yhdessä skotlantilaisen Heriot-Watt yliopiston ja saksalaisen Magdeburg-Stendal ammattikorkeakoulun
kanssa (EUMASLI 2019). Kansainvälisestä hanketoiminnasta Visual Sign News
-hankkeen lisäksi mainittakoon Erasmus+ -rahoitteinen hanke Developing Deaf
Interprting ja Nordplus Adult -rahoitusohjelman alla toimiva Let´s Sign -hanke.
Developing Deaf Interpreting oli puolestaan hanke, jossa kehitettiin viittomakieliselle suunnattuja tulkkien koulutusohjelmia ja opetussuunnitelmia (2015–2018).
Suomen ainoana kuuroja tulkkeja kouluttavana korkeakouluna toimivan Humakin
hankekumppaneina olivat tässä Tanskan kuurojen liitto, Hampurin yliopisto, portugalilainen ammattikorkeakoulu Instituto Politécnico de Coímbra ja eurooppalaisten viittomakielentulkkien yhteisjärjestö EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters). (Koslonen 2018, 54.)
Kansainvälisessä Let´s sign! -hankkeessa (2017–2018) kartoitettiin puolestaan
viittomakielen opetuksessa käytettäviä digitaalisia opetus- ja opiskelumenetelmiä
muun muassa Liettuan viittomakieli-instituutin, Latvian kuurojen liiton ja virolaisen
THINK-ryhmittymän kanssa. Yksi hankkeen verkostoitumistapaamisista järjestettiin Helsingissä lokakuussa 2018. Päivien aikana kohtaamisissa keskusteltiin viidellä eri viittomakielellä ja osaamisen jakamiseen osallistui yli 100 opiskelijaa ja
18 kuuroa viittomakielen opettajaa. (Miettinen 2018, 56–57.) Kansainvälisiä ulottuvuuksia on kartoitettu myös maahanmuuttajien kuvalliseen kommunikointiin
KUVAKO-hankkeen jatkosuunnitelmissa. KUVAKO – kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa on kolmivuotinen EUSAn rahoittama hanke (2017–2020).
Sen tavoitteena on kehittää kuviin pohjautuvaa kommunikaatiota arjen tilanteisiin,
joissa turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä
kieltä. Vastaanottokeskuksissa tehdyn tutkimustyön ja kokeilujen pohjalta luodaan kuvallisen ja graafisen viestinnän keinoin mobiilisti käytettävä kommunikointisovellus, joka helpottaa eri kulttuuritaustoista tulevien ja eri kielisten henkilöiden kohtaamista ja yhteistä ymmärrystä. (Kuvako 2019.)
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5 PERUSTANA YK:N YLEISSOPIMUS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSISTA

”Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille
henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista.” Näillä sanoin määritellään kansainvälisen vammaisten henkilöiden oikeuksia ja arvoja edistävän yleissopimuksen tavoitteet (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities, CRPD) sopimuksen 1. artiklassa. (Yleissopimus
vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016.) Kuosman (2018) mukaan se tarkoittaa, että vammaisille henkilöille on taattava täysin samat oikeudet kuin vammattomillekin henkilöille (Kuosma 2018, 10). Korpi (2007) puolestaan korostaa
sitä, että sopimuksessa ei laadita vammaisille kokonaan uusia oikeuksia vaan
määritellään sen allekirjoittaneet maat sitoutuvat toteuttamaan jo olemassa olevia
ihmisoikeuksia. Kyseessä on siis pikemminkin poliittinen tahtotilan osoitus nostaa
vammaisten ihmisten tarpeet paremmin huomioon päätöksenteossa. (Korpi
2018, 7.)

5.1 Vammaisyleissopimuksen velvoitteet
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (josta Suomessa
käytetään myös vakiintuneita lyhenteitä vammaisyleissopimus, vammaissopimus
ja CRPD) velvoittaa edistämään vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista (Suomen YK-liitto 2016, 20).
Kuosma (2018) toteaa edistämisen tarkoittavan tehokasta tulevaisuuteen suuntaavaa toimintaa kaikilla hallinnon tasoilla huomioon ottaen vammaisten yksilölliset erityistarpeet (Kuosma 2018, 10). Korven (2018) mukaan yhtäläiset osallistumismahdollisuudet taataan pitämällä huoli, että kaikki käytössä olevat resurssit
hyödynnetään ja yhteiskunnan suunnittelun tulee perustua siihen, että nähdään
kaikkien yksilölliset tarpeet samanarvoisina (Korpi 2018, 7).
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Sopimuksen osapuolet sitoutuvat artiklan 4. mukaisesti toteuttamaan ja edistämään vammaisille soveltuvan uuden tieto- ja viestintäteknologian tutkimus ja kehittämistä sekä edistämään niiden saatavuutta (Suomen YK-liitto 2016, 22). Vammaissopimuksen 2. artiklassa määritellään viestinnän keinoiksi muun muassa puhutut kielet, viittomakielet ja ei-puhutun kielen muodot sekä selkokielen, puhetta
tukevia ja korvaavia viestintätapoja ja saavutettavan multimedian viestintäkeinot
(Suomen YK-liitto 2016, 17–18). Voidakseen elää itsenäistä elämää ja osallistua
täysimääräisesti yhteiskunnan toimintaan vammaisten henkilöiden ympäristö on
oltava esteetön ja saavutettava. Tämä tulisi huomioida niin fyysisen ympäristön,
tiedottamisen ja viestinnän kuin palveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä.
Vammaissopimus edellyttää, että saavutettavuuden esteitä tunnistetaan ja niitä
poistetaan asianmukaisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi
viittomakielen tulkkikoulutuksen ja tulkkauspalvelun järjestäminen, avustaja- ja
opastoiminta, joiden tavoitteena on taata tiedon saavutettavuus vammaisille henkilöille. (Kuosma 2018, 87.)
Vammaissopimuksen ensimmäisessä artiklassa vammaiset henkilöt määritellään
seuraavasti: ”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten
esteiden kanssa voi estää täysivaltaisen osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” (Suomen YK-liitto 2016, 17.) Korven (2007) mukaan
vamma nähdään tässä yksilön ominaisuutena, mutta se suhteutetaan vammaista
henkilöä ympäröivään yhteiskuntaan. Korpi korostaa huomiota, että henkilön
ominaisuus on merkityksellinen vasta kun jokin este rajoittaa hänen täysimääräistä ja tehokasta osallistumista. Hän nostaa esiin ilmiönä juuri tehokkuuden
merkityksen. Hänen mukaansa oikeuksien rajoittaminen johtaa tehottomuuteen.
Esimerkiksi kommunikointia ja tiedonsaantia hankaloittavat vammat kuten kuulovamma vaikeuttaa tai pahimmillaan estää täysin ihmisten välisen kommunikoinnin ja tiedonsaannin.
Suurin este esimerkiksi vammaisten työllistymiselle ovat asenteet. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ympäristötekijät ja palvelujen saannin vaikeudet. Kuulovammaisten tulkkipalvelujen tarkoituksena on juuri kommunikaatioesteiden poistaminen, että he voisivat esteettä opiskella, työskennellä, osallistua
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yhteiskunnan toimintaan ja vapaa-ajan aktiviteetteihin sekä varmistaa tiedonsaanti. (Korpi 2007, 7;18–19; 48.)
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa 13.12.2006. Vammaissopimus on hyväksytty yli 160 YK:n jäsenmaassa (Kuvio 5).

KUVIO 5. Vammaissopimuksen ja valinnaisen pöytäkirjan allekirjoittaneet maat.

Myös Euroopan Unioni – alueellisen yhdentymisen järjestönä – on allekirjoittanut
ja ratifioinut sopimuksen. EU:ssa se astui voimaan tammikuussa 2011. (Suomen
YK-liitto 2016, 1–3.) Tämä tarkoittaa, että vammaissopimusta sovelletaan EU:n
toimivaltaan kuuluvilla aloilla EU:n perussopimusten mukaisesti. EU-maiden lisäksi se on astunut voimaan myös laajalti Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa
kuten esimerkiksi Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Serbiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Georgiassa, Azerbaidžanissa, Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Suomessa vammaisyleissopimus astui voimaan vuonna 2016. (United Nations 2019a.)
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Ratifiointi on erittäin merkittävä virstanpylväs vammaisten henkilöiden oikeuksien
edistämisessä. Ratifioinnin yhteydessä valtiot tekevät lainsäädäntöön keskeisimmät muutokset ja ovat velvoitettuja keräämään tietoa vammaisten henkilöiden
tilanteesta ja raportoimaan siitä säännöllisesti. (Suomen YK-liitto 2016, 3.) Vammaissopimuksen ratifioineet maat raportoivat vammaisten tilanteesta komitealle,
joka valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa. Komitea käsittelee raportit ja antaa
niistä nousevien havaintojen perusteella suosituksia ja huomautuksia sopimusvaltioille ja vaatii niistä selvityksiä. (United Nations 2019b.) 92 maata, Suomi mukaan lukien, on allekirjoittanut myös valinnaisen pöytäkirjan. Se antaa yksittäisille
henkilöille ja henkilöryhmille oikeuden valittaa komitealle vammaisten henkilöiden
oikeuksien loukkauksista sekä komitealle oikeuden näiden tutkimisen käynnistämiseen. (Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 2017.)

5.2 Mitä YK:n vammaissopimus tarkoittaa kuuroille?
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista painottaa kuurojen oikeutta omaan kulttuuri- ja kieli-identiteettiin eli viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin (Suomen YK-liitto 2016, 64). Kuurojen maailman liiton mukaan vammaissopimuksessa on viisi artiklaa (artiklat 2, 9, 21, 24 ja 30), jotka ovat erityisen merkittäviä viittomakielisten kannalta (World Federation of the Deaf, 2016c). Niissä mainitaan suoraan oikeus viittomakieleen, kuurojen kulttuuriin ja identiteettiin. – Mikäli kuurojen kielelliset oikeudet eivät toteudu, eivät muutkaan oikeudet voi toteutua (Kuurojen Liitto 2018, 3).
Vammaissopimuksen alussa 2. artiklassa viittomakielet määritellään puhuttujen
kielten rinnalla viestinnän keinoiksi (Suomen YK-liitto 2016, 17). Kuurojen kannalta vammaissopimus on erittäin merkittävä, koska se on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, jossa viittomakielet määritellään yhdenvertaisiksi puhuttujen
kielten kanssa. Kauppisen ja Jokisen (2014) mukaan sopimuksessa kuvataan
kuurot kieli- ja kulttuuriryhmänä sekä vammaisryhmänä, eikä kuuroja määritellä
enää ainoastaan lääketieteellisestä näkökulmasta. (Kauppinen & Jokinen 2014,
145.) Kielellisten oikeuksien toteutuminen mahdollistaa kuuroille esteettömän ja
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saavutettavan maailman, kun taas niiden toteutumattomuus johtaa syrjäytymiseen (Kuurojen Liitto 2018, 10).
Vammaissopimuksen 9. artiklassa käsitellään esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Sen tarkoituksena edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta niin, että
vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla
elämänalueilla. Sopimusosapuolten tulee taata, asianmukaiset toimet toteuttaen,
vammaisille henkilöille muun muassa yhdenvertainen pääsy fyysisen ympäristöön ohella myös tiedon saavutettavuus. (Yleissopimus vammaisten henkilöiden
oikeuksista 27/2016, artikla 9.) Tämä artikla on kuurojen henkilöiden kannalta
merkittävä, koska saavutettavuutta käsitellään tässä hyvin laajasti kattaen esteettömyyden myös tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen osalta. Esteetön tiedonsaanti
on avainasemassa, että yhdenvertaisuus kuurojen osalta voi toteutua. Viittomakieliset ohjelmat, viittomakielellä tuotetut verkkomateriaalit esimerkiksi viranomaisten sivuilla sekä äänelliseen tiedotukseen muun muassa kuulutuksiin visuaalisten ja graafisten elementtien lisääminen tuottaa osaltaan esteettömän ja
saavutettavan ympäristön kuuroille henkilöille. (Kuurojen Liitto 2018, 26–27.)
Vammaissopimuksen 21. artiklassa käsitellään sanan- ja mielipiteenvapautta ja
tiedonsaantia. Sopimusosapuolten tulee taata, että vammaiset henkilöt voivat
käyttää oikeuttaan sanan- ja mielipiteenvapauteen, mukaan lukien vapaus etsiä,
vastaanottaa ja välittää tietoja ja ajatuksia yhdenvertaisesi muiden kanssa.
(Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016, artikla 21.) Artikla
velvoittaa sopimusosapuolet muun muassa antamaan suurelle yleisölle tarkoitettua tietoa vammaisille henkilöille oikea-aikaisesti ja saavutettavassa muodossa
(mt. 2016). Viittomakielisille kuuroille artikla 21 on erityisen merkittävä, koska
tämä on yksi niistä artikloista, joissa painotetaan kuurojen henkilöiden oikeutta
viittomakieleen. Artikla ei ainoastaan velvoita sopimusosapuolia hyväksymään
sitä, että vammaiset henkilöt käyttävät virallisessa vuorovaikutuksessaan viittomakieliä, vaan niiden tulee tunnustaa viittomakielet kieliksi ja edistää niiden käyttöä. (Mt. 2016.) Tämä tarkoittaa, että sopimusosapuolten tulisi taata mahdollisuus
viittomakielen käyttöön ja viittomakieliseen tiedonsaantiin esimerkiksi viranomaistiedotuksessa ja uutisviestinnässä.
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Artiklassa 24 tuodaan esille vammaisten oikeutta kouluttautua ja mahdollisuutta
elinikäiseen oppimiseen. Artiklassa 30 käsitellään vammaisten oikeutta osallistua
yhdenvertaisesti kulttuurielämään muiden kanssa. Visual Sign News-hanke perustuu erityisesti edellä kuvattuihin artikloihin 9. Esteettömyys ja saavutettavuus
ja 21. Sanan- ja mielipiteenvapaus ja tiedonsaanti.
Lahtisen mukaan vammaissopimuksen artikloiden toteutumisen keskeisenä esteenä kuurojen kohdalla ovat maiden kuurojen liittojen ja viittomakielten heikko
asema. Mikäli kuuroja itseään edustavilla tahoilla ei ole riittävää osaamista ja aktiivista edunvalvontaa, kuurojen tarpeet eivät tule selkeästi esille. Valtiot eivät ole
tunnistaneet kuurojen henkilöiden tiedonsaannin esteitä. Ne eivät tunne kuurojen
tarpeita riittävästi, joten ne eivät ole ryhtyneet myöskään toimenpiteisiin. (Lahtinen 2019.) Erityisesti ongelmana on ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan
(Human Rights Based Approach, HRBA) puute tai heikkous julkishallinnon ja
kansalaisyhteiskuntaa edustavien kuurojen välillä (Mt. 2019).
Ihmisoikeusperustaisessa lähestymistavassa korostuu valtion velvoitteiden toimeenpanijoiden (duty bearers) ja kansalaisten oikeuksien haltijoiden (rights holders) välinen suhde ja niiden kesken käyty dialogi, jonka pyrkimyksenä on saada
yhteinen ymmärrys käsiteltävästä asiasta. Keskustelun keskiössä on valtion perusvelvollisuudet ja ihmisten tarpeet, ongelmat ja heidän potentiaalinsa toimia ja
osallistua yhteiskunnassa monimuotoisesti. Tavoitteena on parantaa heidän elinolosuhteitaan. (Kirkemann Boesen & Martin 2011, 5.) Oikeusperusteisessa lähestymistavassa tavoitellaan tuloksellista prosessia ja kiinnitetään huomiota erityisesti yhteiskunnan rakenteellisiin seikkoihin ja siihen, miten ne vaikuttavat kansalaisiin, eikä pyritä pelkästään ratkomaan rakenteista johtuvia ongelmia. Tässä
dialogisessa lähestymistavassa henkilöitä ei nähdä niinkään toiminnan kohteina,
vaan pyrkimyksenä on, että yksilöt ja ryhmät voimaantuvat ja ryhtyvät vaatimaan
oikeuksiaan. (Mt., 6.) Oikeudenhaltijoita eli viittomakielisiä kuuroja edustavaa tahoa on koulutettava vahvaksi toimijaksi, jotta se kykenee laadukkaaseen ja asiantuntevaan (edunvalvonta) dialogiin julkishallinnon kanssa (Lahtinen 2019).
Kuurojen Maailmanliiton mukaan kuurojen henkilöiden osalta oikeuksia jätetään
huomioimatta tai niitä evätään johtuen usein yhteiskunnan ennakkoluuloista ja
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virheellisistä olettamuksista kuuroja ihmisiä kohtaan (World Federation of the
Deaf 2016b). Lahtinen toteaa, että kaiken keskiössä on viittomakielen asema valtiossa. Ensisijaisen tärkeää olisi, että valtion taholta on ymmärretty viittomakielen
olevan kieli ja kuurojen yhteisö muodostavat myös kielivähemmistön eikä niitä
nähdä vain vammaisryhmänä. (Lahtinen 2019.) Suomen Kuurojen Liiton kehitysyhteistyön tavoitteena on tukea kumppanimaiden kuuroja niin, että he kykenevät
itse toimimaan kuurojen yhdenvertaisuuden ja yhtäläisten oikeuksien puolesta.
Kuurojen Liiton mukaan yhdenvertaisuus voidaan saavuttaa kestävästi, kun kuurot tiedostavat aidosti omat oikeutensa ja pystyvät itse määrittelemään omat tarpeensa sekä ajamaan niitä eteenpäin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Hyvin
merkityksellistä yhdenvertaisuuden toteutumiselle on, että viittomakielet saavat
valtioiden lainsäädännöissä virallisen aseman ja kuuroilla on oikeus viittomakieliseen opetukseen ja viittomakielen käyttöön kaikilla elämän osa-alueilla. (Kuurojen Liitto 2016.)
Lahtisen mukaan tässä on nähtävissä hyvin monipolvinen syy-seurausketju. Monet esimerkkimaiden kuurot henkilöt ovat kielellisesti paitsiossa jo syntymästään
lähtien, ja puhuttujen kielten status ympäristössä on täysin dominoiva. Tällöin
kuurot henkilöt eivät itsekään ymmärrä viittomakielen merkitystä. Ensin siis vaaditaan maan kuurojen yhteisön kielellinen herääminen, ja sitä myös Suomen Kuurojen Liitto tukee kehitysyhteistyön kautta. (Lahtinen 2019.)

6 GOOGLE NEWS INITIATIVE TIEDONSAANNIN EDISTÄJÄNÄ

Visual Sign News -hankkeen rahoittaja on Google News Initiative -ohjelma, jonka
tavoitteena on edistää maailmanlaajuisesti uutistoiminnan digitalisoitumista ja rakentaa tietoisempi maailma tiiviisti yhteistyössä toimittajien ja uutistoimijoiden
kanssa (Schindler 2018). Teknologian nopea kehitys haastaa eri teollisuuden alat
ja myös uutistoimialan kehittämään toimintaansa nopeassa tahdissa. Googlen
näkemyksen mukaan vain eri alojen toimijoiden osaamisen yhdistämisellä ja eri
tuotteiden sekä ohjelmistojen hyödyntämisellä on mahdollista rakentaa uutistoiminnalle ja journalismille vahva tulevaisuus. (Mt. 2018)
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Googlen tahtotila on edistää korkealaatuista journalismia ja taistella väärän tiedon levittämistä vastaan, jonka sateenvarjona Google News Initiative (GNI) toimii. GNI-ohjelma keskittyy puolestaan kolmeen erityistavoitteeseen (mt. 2018):
•

Kohottaa ja vahvistaa journalismin laatua (Elevate and strengthen quality
journalism)

•

Kehittää liiketoimintamalleja kestävän kasvun edistämiseksi (Evolve business models to drive sustainable growth)

•

Voimaannuttaa uutistoimijoita teknologisten innovaatioiden avulla (Empower news organizations through technological innovation)

Google on viime vuosina tehnyt yhteistyötä eri uutisorganisaatioiden ja uutistoimijoiden kanssa nostaakseen täsmällistä ja laadukasta uutissisältöä ja torjuakseen väärän ja harhaanjohtavan tiedon levittämistä. Google on aloittanut myös
hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa nuorten digitaalista informaatiolukutaitoa. (Mt. 2018.)
GNI-ohjelman sateenvarjon alla toimii muun muassa Digital News Initiative -kehitysrahasto, jonka tehtävä on edistää digitaalisen uutistoiminnan innovointia Euroopassa ja tukea journalismin kehittymistä digitalisoituvassa maailmassa. DNIrahastosta hankerahoitusta voivat hakea uutistoimialan organisaatiot, yksityiset
yritykset ja muut toimijat, kuten esimerkiksi korkeakoulut, jotka toimivat EU- ja
EFTA (Euroopan vapaakauppajärjestö) -maissa. (Blecher 2018.)
DNI-kehitysrahaston ensimmäinen rahoituskierros käynnistyi vuonna 2015. Kaiken kaikkiaan ohjelmassa on kuusi rahoituskierrosta, joista viimeinen oli syksyllä
2018. Rahoitushaku on avoin kaikille eurooppalaisille digitaalisille uutisoijille,
jotka voivat olla suuria tai pieniä, vakiintuneita tai tulokkaita. Rahaston tavoitteena
on herättää ajattelemaan uutistuotantoa uudella tavalla. Lisäksi rahoitusohjelman
tarkoituksena on antaa resursseja, tilaa ja mahdollisuuksia tehdä erilaisia ja erikokoisia uusia kokeiluja uutistoiminnan kehittämiseksi. Google on varannut rahoitusta haettavaksi 150 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. (Blecher 2015.)

38
DNI etsii rahoitettavaksi erityisesti hankkeita, jotka kykenevät tekemään ideoista
konkreettisia tuotteita ja näyttämään käytännössä, mitä uusi tapa ajatella digitaalista journalismia voi olla. Uuden innovaation tuotekehityksen lisäksi DNI korostaa
huomioimaan myös liiketoiminnan ja taloudellisen kannattavuuden uutistoimintaa
kehitettäessä. (Mt. 2015.) DNI-rahoitushaussa on kolme erityyppistä rahoitusvaihtoehtoa prototyyppihankkeet, keskisuuret hankkeet ja suuret hankkeet. Prototyyppihanke on kohdennettu organisaatioiden lisäksi myös yksityishenkilöille.
Tämä hankemuoto on tarkoitettu nopeisiin kokeiluihin tai suunnitteilla olevan
idean jalostamiseen. Prototyyppihankkeessa rahoituksen enimmäismäärä on 50
000 euroa ja rahoitusosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Keskisuuret ja
suuret hankerahoitukset ovat ainoastaan organisaatioiden haettavissa. Keskisuuressa hankkeessa rahoituksen määrä on enintään 300 000 euroa ja suuressa
hankkeessa enintään 1 miljoonaa euroa. Molemmissa rahoitettava osuus on 70
% ja organisaation omarahoitusosuus on 30 %. (Mt. 2015.)
Hankkeiden valintaprosessi on monivaiheinen. DNI:n projektiryhmä, joka muodostuu uutisalan asiantuntijoista ja Googlen henkilökunnasta, perehtyy kaikkiin
rahoitushakemuksiin. He tarkistavat hakijoiden kelpoisuuskriteerit, millainen uutisinnovaatio on kyseessä ja mitkä olisivat sen vaikutukset. Valintaprosessin aikana projektiryhmän jäsen haastattelee hakijaehdokkaan, mikäli pitävät hakemusta mahdollisena rahoituksen saajana. (Blecher 2015.) Esimerkiksi Visual
Sign News -hanketiimiä haastateltiin Skypen välityksellä. Tässä vaiheessa DNI:n
projektiryhmälle tuli toimittaa hankkeen Social Business Canvas (Liite 4.), jossa
oli eriteltynä uudelleenmuotoiltuna hankkeen päätavoitteet, toimenpiteet ja odotetut tulokset.
Valintaprosessin lopuksi projektiryhmä antaa prototyyppihankkeista ja keskisuurista hankkeista suositukset DNI-neuvostolle, jonka tehtävänä on päättää rahoitettavista hankkeista. Suurten hankkeiden osalta päätös rahoituksesta tehdään
äänestämällä. Neuvosto koostuu 12 jäsenestä, jotka toimivat muun muassa eurooppalaisten ja amerikkalaisten media-, kustannus- ja teknologia-alan yritysten
johtajia kuten Alexander Asseily Jawbonen perustaja ja toimitusjohtaja sekä
Spiegel Onlinen toimitusjohtaja Katharina Borchert. (Blecher 2015.)
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Ensimmäisellä kierroksella rahoitusta jaettiin yhteensä 27 miljoonaa euroa 23
maahan Euroopassa 128 organisaatiolle (Blecher 2016). Rahoitushakuun osoitettiin 1200 hakemusta eli rahoitus myönnettiin 10,7 % hakijoista (Twipe 2016,
ks. Kuvio 6).

KUVIO 6. Digital News Innovation Fundin jakama hankerahoitus vuonna 2016 (Twipe 2016).

Suomeen rahoitus myönnettiin viidelle prototyyppihankkeelle sekä yhdelle suurelle hankkeelle, joka oli Humakin International Plain Sign News -hanke. Humakille myönnettiin rahoitusta 346 484 euroa. Yhteensä Suomeen kohdennettiin rahoitusta 554 830 euroa. (Blecher 2016.)

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Edellä kuvattujen Visual Sign News -hankkeen toteutukseen liittyvien dokumenttien kokoamisen ja kuvaamisen ohella opinnäytteeni aineistonkeruumenetelmänä toimi asiantuntijahaastattelujen sarja. Kuurojen tiedonsaannin tilaa ja mahdollisuuksia seurata uutisia Balkanin ja Itä-Euroopan maiden kehittyvissä maissa
ei ole aiemmin juurikaan koottu tietoa, joten nykytilannetta kartoittavat, kohdemaissa toimivien asiantuntijoiden haastattelut on Suomesta käsin toimien ollut
ainoa keino saada luotettavaa aineistoa tutkimukseeni. Tutkimusaineiston kirjallisten

lähteiden

analyysimenetelmäksi

valitsin

dokumenttianalyysin,

ja
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aineistolähtöisen sisällönanalyysin taas haastattelumuotoisen tutkimusaineiston
käsittelyyn.
Valitsemani aineistonkeruu- ja tutkimusmenetelmät ovat kvalitatiitivisia eli laadullisia menetelmiä. Erilaisia tutkimusaineistoja yhdistelemällä olen voinut tutkia ilmiötä useista eri näkökulmista käsin, mikä osaltaan lisää tutkimustulosten luotettavuutta (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 136). Myös Hirsjärvi & Hurme
(2000) nostavat esiin menetelmien yhdistämisen tärkeyden. Haastatteluaineiston
lisäksi hyödynnän tutkimusaineistona VISN-käyttäjätutkimusten tuloksia. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata jotain ilmiötä tai tapahtumaa monipuolisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98).

7.1 Asiantuntijahaastattelut
Asiantuntijuus on monisärmäinen ilmiö, joten tutkimuksen tekijän tehtävänä on
määrittää tutkimuksen kannalta soveltuva asiantuntijuus sekä tunnistaa ja valita
sopivat haastateltavat henkilöt (Alastalo, Åkerman & Vaittinen. 2017, 229). Asiantuntijuutta määritellään joskus hyvinkin laajasti. Esimerkiksi edellä mainittujen
tutkijoiden mukaan (Alastalo ym. 2017, 215) asiantuntija on henkilö, jolla on aihealueesta sellaista tietoa, jota maallikolla ei ole. Asiantuntijuus määrittyy toiminnan ja vuorovaikutuksen esimerkiksi työtehtävien tai institutionaalisen aseman
kautta. Yksinkertaistettuna asiantuntijalla on tutkimusaiheen kannalta sellaista
tietoa mitä muilla ei ole tai sitä on vain harvoilla henkilöillä (mt., 215–216).
Haastateltavien valinnassa sain tukea Kuurojen Liiton kehitysyhteistyötoiminnan
asiantuntijalta Inkeri Lahtiselta, joka toimii asiantuntijana myös VISN-hankkeessa. Haastateltaviksi pyrittiin saamaan henkilöitä, joiden koettiin edustavan
tutkittavan aihealueen ja ilmiön keskeisiä asiantuntijoita heidän edustamansa organisaation, työtehtävän ja aseman sekä työhistorian perusteella (vrt. myös
Vilkka 2015, 135).
Aluksi haastattelujen kautta tehtävä aineistonkeruu oli tarkoitus toteuttaa laatimalla kysely ns. EEMARS-maiden edustajille. EEMARS (Eastern Europe and
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Middle Asia Regional Secretariat of WFD) on yksi kahdeksasta Kuurojen maailmanliiton (World Federation of the Deaf, WFD) alueellisesta sihteeristöstä, johon
kuuluvat Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maiden kuurojen liittoihin (World Federation of the Deaf 2016a). Venäjän kielelle käännetty kyselylomake lähetettiin saatekirjeen kera WFD:n toimesta, mutta tähän ei saatu yhtään vastausta. Tämän
jälkeen päätimme VISN-hankkeen asiantuntijan Inkeri Lahtisen kanssa tehdä täsmävalinnat haastateltavien osalta hyödyntäen jo olemassa olevia verkostoja. Tutkimuksessa haastateltiin kaiken kaikkiaan kuutta eri tahoa viidestä eri maasta.
Laajempaa näkemystä varten haastateltiin myös Euroopan Kuurojen Unionin
presidenttiä Markku Jokista Suomesta.
Suunnittelin haastattelut yhdessä Baltian maissa kaksi vuosikymmentä kehitysyhteistyötä toteuttaneen, VISN-hankkeen asiantuntijan Inkeri Lahtisen kanssa.
Lahtinen laati ensimmäisen haastattelurungon kysymyksineen. Tätä muokattiin
edelleen haastattelua varten. Tässä testasimme kysymysten ymmärrettävyyttä ja
haastattelun rakenteen toimivuutta haastattelemalla Albanian kuurojen liiton toiminnanjohtajaa Florjan Rojbaa. Haastattelu pidettiin 13.2.2019 ANADin toimitiloissa Tiranassa. Haastattelu oli tulkattu. Haastattelijana toimi Inkeri Lahtinen,
joka tuotti kysymykset suomeksi ääni- ja kuvatallennetta varten. Minä käänsin
kysymykset suomalaiselle viittomakielelle, ja VISN-hankkeen toinen asiantuntija
Arttu Liikamaa toimi puolestaan tulkkina suomalaisen ja albanialaisen viittomakielen välillä.
Kaikki koehaastatteluun osallistuneet henkilöt antoivat myös palautetta haastattelukysymyksistä. Keskustelimme yhdessä siitä, millaiset kysymykset olisivat
oleellisimpia, jotta saisimme tietoa eri maiden uutistarjonnasta ja tiedonsaannista. Lahtinen kirjasi kommentit ja korjausehdotukset sekä haastattelun vastaukset ylös tekstidokumenttiin. Tämä koehaastattelu on osa varsinaista tutkimusaineistoa, jota hyödynnetään myöhemmin myös VISN-hankkeen loppuraportissa. Osa kysymyksistä jätettiin kokonaan pois ja osaa muotoiltiin uudelleen.
Koehaastattelun aikana havaitsimme, että tarvitsimme myös kokonaan uusia kysymyksiä haastatteluun.
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Haastattelijana toimi lisäkseni Inkeri Lahtinen ja Anna Komarova Venäjän viittomakielikeskuksesta Moskovasta. Saimme hyödyntää hänen kielitaitoaan ja verkostoa VISN-hankkeessa syntyneen yhteistyömme myötä. Kaikilla haastattelijoilla oli aiempaa kokemusta asiantuntijahaastattelun tekemisestä.
Asiantuntijahaastatteluissa käyttämämme menetelmä oli puolistrukturoitu eli teemahaastattelu, joka on tavanomaisin tapa toteuttaa tutkimushaastattelu. Teemahaastattelussa käytävä keskustelu kohdistetaan ennalta määrättyihin teemoihin
ja tavoitteena nostaa esiin haastateltavien kokemaa ja heidän määritelmäänsä
tilanteista tai ilmiöistä. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 47–48.) Teemahaastattelu rakentuu puoliavoimien kysymysten ympärille. Haastattelurunko koostetaan tutkimusongelman kannalta keskeisimmistä aiheista ja teemoista, joiden ympärillä
haastattelu vapaasti etenee. (Vilkka 2015, 124.) Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä mahdollistaa sen, että haastattelun aikana haastattelija voi esittää tarkentavia kysymyksiä haastateltavien vastauksiin ja näin saada haastatteluun lisää syvyyttä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88).
Koska haastattelijoina toimi useampi henkilö pidimme ennen haastatteluja yhteisen palaverin, jossa käsittelimme tutkimuksen tavoitteet ja keskustelimme niistä
niin, että meille muotoutui niistä yhteinen ymmärrys. Haastattelijan on kyettävä
olemaan aktiivisesti läsnä ja oltava valmiina muokkaamaan omaa rooliaan haastattelutilanteessa, jotta haastattelu etenee niin, että se tuottaa tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. (Alastalo ym. 2017, 230.)

7.2 Analyysimenetelmät
Tutkimusaineistoa analysoimalla olen pyrkinyt muodostamaan kuvauksen siitä,
millainen kuurojen tiedonsaannin ja erityisesti heille kohdennetun uutistuotannon
tila on tällä hetkellä muun muassa Balkanin ja Itä-Euroopan alueen maissa ja
millainen uutispalvelu vastaisi heidän tarpeisiinsa. Tutkimusaineisto koostuu, kuten edellä on kuvattu, haastattelumuistioista sekä erilaisista kirjallisista materiaaleista, kuten VISN-hanketiimin palaverimuistioista ja hankkeessa toteutettujen
käyttäjätutkimusten raporteista.
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Tutkimusaineiston ensisijaiseksi analyysimenetelmäksi valitsin dokumenttianalyysin, koska koen sen parhaiten tutkimuskysymysteni tarkasteluun. Tutkimastani aiheesta ei ole saatavilla koottua tietoa vaan tieto on hajallaan ja hankalasti saatavissa tai sitä ei ole lainkaan dokumentoitu. Dokumenttianalyysin tavoitteena on järjestää ja analysoida olemassa olevat dokumentit täsmällisesti. Sen
pohjalta laaditaan ymmärrettävä yhteenveto, jotta voidaan tehdä luotettavia päätelmiä sekä ratkaisuja mihin suuntaan kehitystyötä tulisi viedä. Dokumenttianalyysissä käytetään varta vasten tutkimukseen tarkoitettuja aineistoja, kuten
haastatteluaineistoja, mutta myös dokumentteja, joita ei alun perin ollut tarkoitettu
tutkimustarkoituksiin, jotka kuvaavat jollain tavoin tutkittavaa ilmiötä. Tällaisia valmiita aineistoja ovat esimerkiksi www-sivujen sisältö, palaverimuistiot, raportit ja
muut kirjalliset materiaalit. Aineistona voidaan käyttää myös valokuvia, videoita,
piirroksia ja myös esineistöä. Dokumenttianalyysiin sisältyvät aineistot voivat olla
siis hyvin erityyppisiä keskenään. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 136.) Dokumenttien kerääminen yhteen useista eri lähteistä antaa tutkijalle mahdollisuuden nostaa esiin erilaisia näkemyksiä ja antaa näin laajan vertailupohjan tutkittavaan ilmiöön (Anttila 2014).
Dokumenttianalyysi voidaan toteuttaa edelleen joko sisällönanalyysillä, jossa dokumenttien sisältöä kategorisoidaan ja tiivistetään selkeään sanalliseen muotoon
tai sisällön erittelyllä, jossa esimerkiksi tekstien sisältöä kuvataan määrällisesti
(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 137). Anttilan mukaan sisällönanalysoinnin
tuloksena voi syntyä kokonaan uutta tietoa, uusia näkökulmia tutkittavaan asiaan
tai nousta esiin entuudestaan tuntemattomia ilmiöitä tai asioita tutkittavasta aiheesta (Anttila 2014). Tutkittava aineisto voi sisältää ilmisisältöä (manifest content) sekä piilossa olevia asioita (latent content) (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti
2014, 137–138). Opinnäytteessäni pitäydyn ilmisisällön analysoimisessa enkä
hae aineistosta tarkoituksellisesti piilomerkityksiä. Niiden analysointi pohjautuu
tutkijan tulkintaan ja voi näin vaikuttaa tutkimuksen todenperäisyyteen. En myöskään koe, että tutkimani aiheen kannalta piilomerkitysten analysointi olisi merkityksellistä.

44
Sisällönanalyysissa kävin läpi seuraavat dokumentit:
•

Asiantuntijahaastattelut
o

o

Kansallisten kuurojen liittojen edustajien haastattelut
§

Albanian kuurojen liitto

§

Kuurojen tuki -liitto, Azerbaidžan

§

Georgian kuurojen liitto

§

Kosovon kuurojen liitto

§

Tadžikistanin valtion kuurojen organisaatio

§

Venäjän kuurojen liitto

Euroopan kuurojen unionin EUD puheenjohtaja Markku Jokisen
haastattelu

•

VISN-hankkeen käyttäjätutkimusraportit ajalta 28.6.2016–30.4.2019

•

VISN-hankkeen hanketiimin kokousmuistiot ajalta 1.1.2017–7.4.2019

Kansallisten kuurojen liittojen edustajien haastattelut kirjattiin haastatteluhetkellä
tekstidokumenttiin. Tämän jälkeen tiivistin ja siirsin kaikki haastatteluvastaukset
yhteiseen Excel-tiedostoon ja sen jälkeen graafisesti selkeään muotoon (Liite 1),
joka mahdollistaa visuaalisen vertailun eri maiden tilanteiden välillä.

8 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni sisällönanalyysin tulokset ja käsittelen
niitä teemoittain kolmessa eri kappaleessa. Olen valinnut teemat tutkimuskysymyksieni mukaisesti ja samat teemat muodostivat myös asiantuntijahaastattelujen rungon. Teemoina ovat Tiedonsaannin tilanne mm. Balkanin ja Itä-Euroopan
maissa, jossa esittelen tilannetta tutkimukseen osallistuneiden maiden näkökulmasta. Tiedonsaannin ihannetilanne käsittelee taas sitä, miten ja millaista uutistuotantoa ja viranomaisviestintää he itse haluaisivat. Kokemukset VISN-uutispalvelusta -luvussa analysoin lopuksi, miten VISN-uutispalvelu soveltuisi kuuroille
tutkimukseen osallistuneissa maissa ja millaisia kehittämisajatuksia sisällönanalyysista tuli ilmi. Tulosten esittelyn lisäksi yhdistän ne tietopohjassa esiin
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nostettuihin asioihin, ja analysoin niitä kriittisemmin vielä johtopäätöksiä sisältävässä luvussa.

8.1 Tiedonsaannin tilanne esimerkkimaissa
Kuurojen tiedonsaanti on monelta osin murrosvaiheessa, mikä johtuu suurelta
osin sosiaalisen median saavutettavuudesta ja sen jatkuvasta kehittymisestä.
Tutkimuskyselyn mukaan ainakin valtaosalla suurissa kaupungeissa asuvilla
kuuroilla on Internet-yhteys käytössään. VISN-hankkeessa tehdyn käyttäjätutkimuksen mukaan suosituimmiksi sosiaalisen median kanaviksi nousivat Facebook ja WhatsApp. Sosiaalisen median mahdollisuudet viittomakieliseen viestintään ovat muuttaneet valtaisasti kuurojen tiedonsaantia. Kuurojen Euroopan
Unionin EUD:n presidentti Markku Jokisen mukaan kuurot eivät ole enää niin riippuvaisia kuurojen paikallisyhdistysten kokouksissa ja tapaamisissa saaduista tiedoista, koska jäsenistölle voidaan tiedottaa nykyisin helposti myös sosiaalisen
median välityksellä. (Vrt. myös Liite 2.)
Vaikka välineitä viestimiseen on tarjolla, tutkimusaineistostani käy selkeästi ilmi,
ettei viittomakielisten kuurojen tiedonsaantiin ole esimerkkimaissa erityisemmin
panostettu. Esimerkiksi Albaniassa ja Kosovossa valtion ja muun julkishallinnon
tiedotusta tai viestintää viittomakielellä ei juurikaan ole. Ainoastaan vaalien yhteydessä neljän vuoden välein valtion kanavilla ja muilla tv-kanavilla esitetään
vaaleja koskeva tiedotusvideo, jossa käsitellään muun muassa äänestyskäytäntöjä. Näissä viittojana on kuuro henkilö, joka viittoo maan kansallista viittomakieltä.
Samankaltainen tilanne on myös Venäjällä, Georgiassa ja Tadžikistanissa, joissa
valtion viittomakielinen tiedotustoiminta on äärimmäisen vähäistä. Verkosta voi
seurata satunnaisesti tulkattuja valtion tiedotuksia ja istuvan presidentin puheita.
Venäjällä suositaan ohjelmien tekstittämistä, mutta tämä rajaa tiedonsaannista
ne kuurot, joilla on heikko lukutaito. Georgiassa suunnitellaan parlamentin istuntojen simultaanitulkkaamisen aloittamista. Azerbaidžanissa kuurojen tiedonsaannin kannalta tilanne on huolestuttavalla tasolla. Siellä ei ole lainkaan
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viittomakielistä viranomaisviestintää tai uutistarjontaa valtion tai kaupallisten yritystenkään toimesta.
Joko tutkittuun tietoon, kuten Albaniassa, tai kokemukseen perustavasti kuurojen
lukutaidon tilaa pidettiin huonona, kaikissa haastatteluissa. Tutkimukseen osallistuneiden maiden kuurojen liittojen edustajat arvioivat, että 90–98 % aikuisista
kuuroista on suuria vaikeuksia saada tietoa lukemalla lehtiä tai seuraamalla tvuutisia. Venäjän kuurojen liiton edustaja ei osannut arvioida lukutaidottomien
määrää. EUD:n presidentti Markku Jokisen mukaan Euroopassa kuurojen lukutaito peruskoulun päättyessä on keskimäärin 4.-luokkalaisen tasolla. Tätä kuvausta käytetään muun muassa EU:n komissiolle suunnatussa viestinnässä.
Nämä tiedot yhdessä osoittavat, että kuurojen lukutaidon osaamisen taso on
heikko. Tutkimusaineistoni perusteella voidaan todeta, että tähän tutkimukseen
osallistuneissa maissa kuuro väestö on (lähes) kokonaan lukutaidotonta. Tästä
puolestaan voidaan päätellä, että kirjoitettuun kieleen tai puhutun kielen mukaisesti viitottuun puheeseen perustuva viestintä ei saavuta lainkaan kuuroja henkilöitä näissä maissa.
Albaniassa ja Kosovossa kansallisilla televisiokanavilla kuuroille suunnatut uutiset ovat tulkattuja, ja ne viittoo kuuleva viittomakielen tulkki. Uutisissa käytetään
maiden kansallisia viittomakieliä. On kuitenkin oletettavaa, että juuri niiden kuurojen, joilla on heikko lukutaito, on erityisiä vaikeuksia ymmärtää tulkattuja uutisia.
Tämä johtuu siitä, että kuulevien viittomakielen tulkkien tulkkaus on usein puhutun kielen mukaista. Myös tulkkien kielitaidon taso on vaihtelevaa, eikä uutislähetyksen tulkkaukseen jää juurikaan aikaa valmistautumiselle. Nämä seikat vaikuttavat osaltaan tulkkauksen ymmärrettävyyteen. Esimerkiksi Albaniassa uutislähetys kestää 15 minuuttia, mutta tulkki saa tietää uutisaiheet ja niiden sisällön
vasta noin 10 minuuttia ennen uutislähetyksen alkua. (Rojba 2019.) Kosovossa
uutislähetyksen kesto on 30 minuuttia, mutta vain ensimmäiset 15 minuuttia,
jotka käsittelevät alueellisia aiheita, ovat tulkattu viittomakielelle. Tämän jälkeen
uutislähetyksessä alkaa maailman uutisaiheita käsittelevä osuus, mutta tulkkauksen päätyttyä kuurot henkilöt jäävät täysin paitsi näistä uutisista.
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Georgiassa uutislähetykset ovat myös tulkattuja. Tulkit vaihtuvat kuitenkin usein
ja tulkkauksen taso, ymmärrettävyys ja niissä käytetty kieli vaihtelevat suuresti.
Yksi lähetyksissä nähtävistä tulkeista viittoo pelkästään georgialaista viittomakieltä, kun taas toinen lisää siihen kansainvälisen viittomisen elementtejä. Myös
Georgian viitottujen uutislähetysten ymmärtäminen on haastavaa juuri heikon lukutaidon omaaville kuuroille. He ymmärtävät uutisista lähinnä käsiteltävän aiheen, mutta eivät juuri lainkaan yksityiskohtia.
Venäjällä ei ole viittomakielistä uutistoimintaa valtion kanavilla, mutta joillakin
kaupallisilla kanavilla esitetään uutisia venäjän kielen mukaan viitotulla puheella.
Niitä viittoo kuuleva viittomakielen tulkki. On kuitenkin oletettavissa, että heikon
lukutaidon omaavat kuurot eivät ymmärrä niitä lainkaan tai ymmärtämisessä on
suuria vaikeuksia.
Erityisen haastavassa asemassa tiedonsaannissa ovat ne kuurot, jotka eivät ole
lukutaitoisia eivätkä osaa riittävästi oman maansa viittomakieltä. Esimerkiksi vain
7 prosenttia albanilaisista kuuroista osaa hyvin omaa äidinkieltään albanialaista
viittomakieltä (Rainò & Martikainen 2016, 46). Venäjän viittomakielen käyttäjistä
vähintään 10 prosentilla on haasteita viittomakielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa (Komarova 2019). Huolimatta siitä, että YK:n vammaissopimus on astunut
voimaan kaikissa esimerkkimaissa1 (United Nations 2019a), on haastattelujen
perusteella pääteltävissä, etteivät ne hoida tällä hetkellä edes perusvelvoitteitaan
kuurojen kansalaisten tiedonsaannin takaamiseksi (vrt. Luku 5 YK:n yleissopimus
vammaisten henkilöiden oikeuksista). Vammaissopimus velvoittaa sopimuksen
ratifioineet maat tunnistamaan saavutettavuuden esteitä ja poistamaan niitä asianmukaisin toimin (Kuosma 2018, 87).
Osittain voisi ajatella, että valtiot toteuttavat tätä tarjoamalla uutisia tulkattuina tai
puhekielen mukaisesti viitottuna, mutta koska ne eivät ole kuitenkaan kuuroille
saavutettavia, voisi ajatella, että valtiot eivät ole kuitenkaan tunnistaneet saavutettavuuden esteitä aidosti ja kuurojenyhteisön tiedonsaannin tarpeita tai

Kosovo ei ole YK:n jäsenmaa, mutta soveltaa Yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista lainsäädännössään (Institute for Sustainability and Development of Youth – Kosovo 2016, 8).
1
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ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin. Tämä johtuu oletettavasti viittomakielen asemasta ja ihmisoikeusperustaisen dialogin puuttumisesta valtioiden ja kuuroja
kansalaisia edustavien organisaatioiden välillä (vrt. luku 5.2). Vain viittomakielellä
tuotettu tiedotus esimerkiksi viranomaisten sivuilla voi saavuttaa kuuron henkilön.
(Kuurojen Liitto 2018, 26–27.)
Tutkimusaineistosta voidaan päätellä, että kuuroille henkilöillä ei ole mahdollisuutta saada riittävästi tietoa kuuleviin verrattuna. Tasa-arvo ei toteudu tiedonsaannin osalta, koska lähes kaikki kuurot henkilöt ovat toiminnallisesti lukutaidottomia eivätkä he voi käyttää kirjallisia uutis- tai tietolähteitä. Heille ei ole tarjolla
myöskään viittomakielistä tiedotusta tai uutistoimintaa. (Vrt. luku 3.1)

8.2 Tiedonsaannin ihannetilanne
Tutkimusaineistoni perusteella tiedonsaannin ihannetilanne jakaantuu kahteen
eri joukkoviestinnän kategoriaan, jotka kylläkin molemmat ovat sidoksissa osittain
toisiinsa. Sisällönanalyysissa nousi ensinnäkin esiin tarve viittomakielisestä viranomaisviestinnästä ja uutistoiminnasta. Valtioiden viranomaistiedotuksien kohdalla toivotaan erityisesti viittomakielistä viestintää mahdollisissa kansallisissa
häiriö- ja poikkeustilanteissa. Tällä hetkellä kuurot jäävät näistä täysin paitsi tai
eivät saa tietoa yhtäaikaisesti kuulevien kanssa. Myöskään tiedot esimerkiksi
lakimuutoksista eivät tavoita kuuroja, minkä vuoksi he voivat toimia tietämättään
vastoin lakia. Tämä on toki vain yksi esimerkki niistä seurauksista, jos valtion
viranomaisviestintää ei ole saatavilla ymmärrettävällä kielellä.
Haastatteluaineistoni perusteella ihannetilanteessa viittomakielisen uutislähetyksen uutisankkureina toimisivat viittomakieliset kuurot itse. He vastaisivat myös
koko uutistoimituksen prosessista aina uutisten toimitustyöstä, kuvaukseen ja
valmiin uutisen julkaisemiseen saakka. Tämä kuvaus ihannetilanteesta vastaa
itse asiassa hyvin VISN-hankkeenkin tavoitteita, joiden mukaan uutisosaaminen
siirretään Suomesta Albaniaan, ja näin uutistoimintaa voidaan toteuttaa itsenäisesti Albaniasta käsin.
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Uutisien toivotaan käsittelevän kansallisten aiheiden lisäksi myös ulkomaiden,
niin lähialueiden kuin kauempana maailmalla olevien maiden tapahtumia. Myös
koko maailmaa käsittelevät uutiset koettiin tärkeiksi. Yleisten koko kansaa tai
maailman ihmisiä koskevien uutisten lisäksi tärkeänä nähtiin erityisesti kuuroihin
liittyvä uutisointi. Käsitykseni mukaan tämä johtuu kuurojen yhteisestä kokemusmaailmasta sekä viittomakielten visuaalisesta luonteesta, mitkä ovat yhdistäneet
kuuroja ympäri maailmaa. Vaikka kuurot löytävät helpommin yhteisen tavan kommunikoida (esim. kansainvälinen viittominen) kuin kuulevat erikieliset henkilöt
keskenään, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö omalla äidinkielellä tiedonsaaminen olisi tarpeellista.
Uutislähetysten ajankohdaksi toivotaan aikaista aamua ja ilta-aikaa. Esimerkiksi
Albaniassa uutislähetys on keskellä päivää kello 13.00. Varhaisen lähetysajankohdan takia viitotut uutiset jäävät helposti katsomatta, koska myös kuurot kansalaiset ovat työssä tai opiskelemassa uutislähetyksen aikaan jääden näin paitsi
uutisissa esitettyjä tietoja.
Tutkimusaineistossa nousi esiin myös pohdinta siitä, millaisilla kanavilla uutisia
tulisi lähettää. Valtion tv-kanavalla näytettävät uutiset koettiin merkittäväksi,
koska se olisi tasavertaista kuuleviin kansalaisiin verrattuna. Samalla myös kuurojen olemassaolo tulisi kuulevien tietoisuuteen samoin kuin kuurojen tarve omakieliseen ja visuaalistettuun viestintään. Myös oma viittomakielinen, valtion tukema tv-kanava nähtiin yhtenä vaihtoehtona, mutta tällöin vaarana olisi, että sitä
seuraisivat vain kuurot henkilöt eikä edellä mainittu tietoisuuden lisääminen kuuroista ja viittomakielistä toteutuisi. Esimerkiksi georgialainen asiantuntija piti realistisempana toteuttaa viittomakieliset uutiset kuuron viittomana Internetin kautta
kuin saada lähetys toteutettua valtiollisella tv-kanavalla.
Tiedonsaantiin liittyvät viranomaisviestintä ja uutistoiminta ovat kuurolle kansalaiselle tarjottuja palveluita, mutta myös omatoimisen tiedonhankinnan kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota.Ilman riittävää kirjoitus- ja lukutaitoa Internetistä on
haastavaa löytää tietoa; lisäksi uutisten todenperäisyyttä on hyvin vaikea arvioida. Tutkimusaineistosta nousi esiin myös kehittämisehdotus hakukone- ja verkkoyhteisöpalveluita tarjoaville yrityksille. Haastatteluissa koettiin tarpeelliseksi
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mahdollisuus hakea tietoa Internetistä viittomakielellä. Tätä ei kuitenkaan ole tällä
hetkellä tarjolla eivätkä verkkopalvelut näin ollen voi tarjota saavutettavaa ja tasavertaista palvelua kaikille käyttäjäryhmille.
Tutkimusaineistosta tehtyjen havaintojen perusteella voidaan kuurojenyhteisön
tiedonsaannin ihannetilanne kuvata seuraavasti: Tiedotusta ja uutisia yhdenvertaisesti omalla kansallisella viittomakielellä ja ne tulisi tuottaa kuuron henkilön
viittomana (Vrt. luvut 5.2 ja 3.3). Näin toteutuessaan viittomakielisten oikeudet
toteutuisivat tiedonsaannin osalta, mikä mahdollistaisi kuuroille henkilöille saavutettavamman maailman.

8.3 Kokemukset VISN-uutispalvelusta
Tutkimusaineistoni analyysin perusteella voidaan todeta, että VISN-uutisia pidetään ymmärrettävinä ja niiden katsotaan soveltuvan erityisen hyvin VISN-uutispalvelun kohderyhmälle, siis lähes tai kokonaan lukutaidottomille kuuroille sekä
niiden maiden kaikille kuuroille, joissa ei ole omaa viittomakielistä uutistuotantoa.
VISNin multimodaaliset uutiset soveltuvat myös sellaisille kuuroille henkilöille,
jotka eivät osaa oman maansa viittomakieltä riittävästi ja toimivat täydentävänä
palveluna niille, joille on jo oman kielistä uutistarjontaa. (Vrt. luku 3.) Uutisista
saadun palautteen mukaan myös Suomessa asuvien maahanmuuttajien on havaittu hyötyvän VISN-uutisista.
VISN-uutispalvelua on kehitetty koko hankkeen ajan käyttäjätutkimusten tulosten
ja uutisista saadun palautteen mukaan. Käyttäjätutkimusten tulosten perusteella
voidaan päätellä, että multimodaalisuus lisää VISN-uutisten ymmärrettävyyttä.
Tutkimustuloksissa ja käyttäjäpalautteessa on erityisesti pidetty selkeästä viittomistavasta, jossa on käytetty runsaasti eleitä ja ilmeitä. Selkeiden ja informatiivisten kuvien ja lyhyiden tekstien on koettu tukevan viittomisen ymmärtämistä.
Tutkimushaastatteluihin osallistuneiden kuurojen liittojen edustajat pitivät VISNuutisia pääosin ymmärrettävinä ja ajatuksen multimodaalisista uutisista soveltuvan juuri kuuroille tarkoitettuun uutistoimintaan. Uutisia tulisi kuitenkin kehittää
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heidän oman maansa kulttuuriympäristöön ja kuuroille kohderyhmille soveltuvaksi. Haastateltavien mukaan uutisissa käytetty kielen pitäisi kansainvälisen viittomisen sijasta olla heidän oman maansa viittomakieltä. Samoin uutisaiheet tulisi
valita kunkin maan omasta näkökulmasta, mutta toki maailmalle päin katsoen.
Tätä ajatusta tukee myös kansainvälistä viittomista tutkineiden Hiddingan ja
Crasbornin (2011) tekemät päätelmät kansainvälisen viittomisen ja kansallisten
viittomakielten välisestä suhteesta. Heidän mukaansa kansainvälisellä viittomisella ei voi saavuttaa yhtä vahvaa ja ymmärrettävää kommunikatiivista tasoa kuin
kansallista viittomakieltä käytettäessä. Oma äidinkieli sisältää yhteisen kulttuuriympäristön ymmärryksen ja kokemuksen sekä tilanneyhteyksiin liittyvän taustatiedon ymmärtämisen. (Hiddinga & Crasborn 2011, 499.) Vaikka yleisesti puhutaan maailmanlaajuisesta kuurojen yhteisöstä tai kuurojen yhteisestä identiteetistä ei voida kuitenkaan unohtaa, että yhteisöön vaikuttavat muun muassa sosioekonominen tausta, kulttuuriympäristö, uskonnolliset suuntaukset ja sukupuolen merkitys. Hiddingan ja Crasbornin mukaan tämä ero on valtava erityisesti kehittyneissä länsimaissa asuvien kuurojen ja muualla maailmassa elävien kuurojen välillä. (Hiddinga & Crasborn 2015, 66.)
Tämän näkemyksen ja tutkimushaastatteluista nousseiden havaintojen perusteella voidaan päätellä, että Balkanilla toimitetut uutiset voivat toimia siinä kulttuurisessa ympäristössä, mutta ei enää esimerkiksi Kaukasian alueiden maissa.
Edellä mainittuihin näkemyksiin viitaten olisi hyvin perusteetonta väittää, että
VISN-uutiset soveltuisivat sellaisenaan kaikille maailman kuuroille, jotka ovat lähes tai kokonaan lukutaidottomia. Tutkimustulosten perusteella voidaan kuitenkin
multimodaalisen uutispalvelun, jossa yhdistyy selkeä viittominen ja graafiset elementit helpottaa uutisten ymmärrettävyyttä.
Kehittämistä toivottiin myös uutisten julkaisunopeuteen. Toimitusprosessin monivaiheisuudesta johtuen ajankohtaiset uutisaiheet valmistuvat nyt muutaman päivän viiveellä, minkä vuoksi ne ovat jo julkaistessa tavallaan vanhoja uutisia.
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LOPPUPÄÄTELMÄT

Tavoitteeni oli tutkia laadullisen tutkimuksen kautta Visual Sign News -hankkeen
merkitystä ja hankkeen myötä ilmenneitä kehittämistarpeita. Olen selvittänyt ja
kuvannut kuurojen tiedonsaannin nykytilaa kehittyvissä maissa mm. Balkanin
alueen ja Itä-Euroopan maissa, millaista kansallista uutistarjontaa alueen kuuroille on tarjolla sekä millainen uutistuotanto vastaisi heidän tarpeisiinsa parhaiten. Tutkimus on kohdistunut seuraaviin maihin: Albania, Azerbaidžan, Georgia,
Kosovo, Tadžikistan ja Venäjä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisille kohderyhmille Visual Sign News -uutiset soveltuisivat. Tutkimus on tuottanut uutta
tietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa Humakin strategityössä sekä Humakin Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalan TKI-toiminnan suunnittelussa ja sen kehittämisessä.
Olen etsinyt vastausta tähän tiedonsaannin tutkimusteemaan seuraavilla kysymyksillä:
1a. Millainen tiedonsaannin ja uutistarjonnan tilanne kuuroilla on esimerkkimaissa muun muassa Balkanin alueella ja Itä-Euroopan maissa?
1b. Millaisille kohderyhmille VISN-uutispalvelu tällä alueella voisi soveltua?
2. Millainen olisi tiedonsaannin ihannetilanne tällä alueella?
3.

Miten VISN-hanke kehittää Humakin kansainvälistä TKI-toimintaa Tulkkaus

ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalalla?
Millainen tiedonsaannin ja uutistarjonnan tilanne kuuroilla on esimerkkimaissa,
muun muassa Balkanin alueella ja Itä-Euroopan maissa? Tutkimusanalyysin perusteella voidaan päätellä, että viittomakielistä viranomaisviestintää tai kuurolle
kohderyhmälle suunnattua uutistoimintaa ei juurikaan ole. Viestintä ja uutistoiminta perustuvat puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen eivätkä näin tavoita kuuroja
kohderyhmiä. Erityisesti tieto ei saavuta niitä kuuroja, jotka ovat lähes tai kokonaan lukutaidottomia, eikä niitä kuuroja henkilöitä, jotka eivät osaa viittomakieltä
riittävästi ymmärtääkseen viranomaisviestintää ja uutisissa viitottuja aiheita hyvin.
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Tämän tuloksen perusteella voidaan olettaa, että tutkimukseen osallistuneissa
maissa YK:n vammaissopimuksessa olevia tiedonsaantiin liittyviä velvoitteita ei
ole kuurojen osalta edistetty muun muassa artikla 9. Esteettömyys ja saavutettavuus ja 21. Sanan- ja mielipiteenvapaus ja tiedonsaanti osalta. Velvoitteet eivät
ole vielä toteutuneet toimenpiteiksi. Sopimus määrittelee, että vammaisilla henkilöillä on yhtäläiset oikeudet kuin kaikilla muilla ihmisillä ja he voivat tehdä omaa
elämäänsä koskevia päätöksiä sekä toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.
(Suomen YK-liitto 2016, 4.) Ilman mahdollisuutta saada tietoa yhteiskunnasta ja
sen toimintaa koskettavasta päätöksenteosta puuttuu kansalaisen itsenäiseen
elämään kuuluvan päätöksenteon perustasta merkittävä osa (vrt. 5.2 Mitä YK:n
vammaissopimus tarkoittaa kuuroille?).
Millaisille kohderyhmille VISN-uutispalvelu soveltuu? VISN-hankkeen ajatus on
ollut luoda uutispalvelu niille kuuroille, joita perinteiset kirjoitettuun tai viitottuun
kieleen perustuvat uutispalvelut eivät tavoita. Hankkeen aikana saatu palaute ja
tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että VISN-uutisten kaltaiselle palvelulle on
tarvetta. Selkeään viittomiseen ja multimodaaliseen viestintään perustuvan uutispalvelun nähdään soveltuvan erityisesti niille kuuroille, jotka ovat lähes tai kokonaan lukutaidottomia ja/tai niille, jotka eivät osaa omaa äidinkieltään viittomakieltä riittävästi. Kansainvälisellä viittomisella toteutettu uutispalvelu tavoittaa laajan joukon kuuroja eri maista ja maanosista. Ne eivät kuitenkaan voi olla yhtä
ymmärrettäviä kuin kuurojen omalla äidinkielellään viitotut uutiset, joissa yhdistyy
kielen lisäksi aina yhteinen kulttuuriympäristö ja yhteisön jakama tilannesidonnainen taustatieto. Tutkimukseen osallistuneiden kuurojen liittojen edustajien mukaan viitottu uutispalvelu nähtäisiinkin mieluiten oman maan viittomakielellä viitottuna. Se on myös kaikkien maiden kuurojen liittojen sekä Euroopan Kuurojen
Unionin ja Kuurojen Maailman Liiton tavoite, että kaikissa maissa kansallinen viittomakieli hyväksyttäisiin yhdeksi maan virallisista kielistä ja kieli saisi sellaisen
aseman, että sillä voisi opiskella ja käyttää yhteiskunnan palveluja.
Tätä tavoitetta myös VISN-hanke edistää toiminnallaan. Hankkeen aikana on todettu monesti, että VISN on puolen matkan krouvi (VISN is a half-way house).
Tämä Inkeri Lahtisen lanseeraama VISN-hanketta koskeva sanonta,

pitää
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sisällään kaksi ajatusta: Ensinnäkin sen, että kaikissa maissa olisi uutistoimintaa
omalla viittomakielellä voi olla mahdollista vasta usean vuoden tai jopa kymmenien vuosien päästä. VISN tarjoaa jo nyt mahdollisuuden päästä tiedon lähteille,
vaikka se ei olekaan viitottu kenenkään omalla äidinkielellä, mutta niin ymmärrettävästi, että sen kautta voi saada yhteiskunnasta ja ympäröivästä maailmasta tietoa. Toinen ajatus on, että VISN-hankkeessa kehittyä uutispalveluformaattia voidaan sellaisenaan hyödyntää eri maissa oman uutistoiminnan käynnistämiseen.
Uutispalvelun kehitystyö on tehty visuaalista ilmettä myöten ja valmis paketti voidaan ottaa sellaisenaan käyttöön uutistoimintaa käynnistäessä. Hankkeessa tuotettu VISN – How to produce visual sign news –käsikirja on uutisten visuaa-lista
ilmettä myöten kehitetty valmis kokonaisuus. Pelkästään käsikirjaan perehtymällä uutistoimintaa ei voida aloittaa, vaan se vaatii rinnalle koulutusta uutistoimintaan ja räätälöintiä kohdemaalle ja kohderyhmille soveltuvaksi.
Millainen on ihannetilanne tiedonsaannissa? Tutkimusanalyysissa esiin nousseiden ajatusten pohjalta kuurojen tiedonsaannin ihannetilanteesta ei ole epäselvyyttä. Kuurojen on saatava yhdenvertainen mahdollisuus tiedonsaantiin kuin
kuulevillakin. Valtion viranomaisviestintä olisi saavutettava myös viittomakielisille.
Sen toteutumiseen vaadittaisiin vähintään, että valtion ja viranomaisten pysyvät
tiedotteet ja ohjeistukset sekä lainsäädäntö olisi käännetty viittomakielelle ja sitä
päivitettäisiin ajantasaisesti valtion verkkosivuilla. Poikkeus- ja häiriötilanteissa
olisi saatava vähintään viittomakielinen tulkkaus valtion tv-kanavien uutislähetysten yhteyteen.
Saavutettavat uutiset ovat merkittävä osa tiedonsaantia. Ihannetilanteessa tämä
tarkoittaa kuurojen osalta, että he voisivat katsoa reaaliaikaisesti kuurojen itsensä
toimittamia uutisia. Uutisista olisi mahdollista seurata päivän tärkeimmät uutiset
lähialueelta ja maailmalta sekä maailmanlaajuisen kuurojen yhteisön uutisia. Siitä
miten tiedonsaannin ihannetilanteeseen voitaisiin päästä ei tutkimushaastatteluihin osallistuneet juurikaan keksineet konkreettisia ehdotuksia paitsi rahoitustarpeen ja uutistoiminnan kouluttamisen kansalliselle uutistiimille.
Ihannetilanteen saavuttamiseksi tarvitaan kuurojen omaa vahvaa edunvalvontatyötä ja valtioiden olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin YK:n vammaissopimuksen
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mukaisesti kuurojen henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi (Vrt. 5.2). Myös kuuroille henkilöille soveltuvan tieto- ja viestintäteknologian tutkimusta ja kehittämistä
tulisi edistää sekä mahdollistaa niiden saatavuus ja varmistaa käytön opastus
saavutettavasti.
Miten VISN-hanke kehittää Humakin kansainvälistä TKI-toimintaa Tulkkaus ja
kielellinen saavutettavuus -vahvuusalalla? Tutkimustulokset vahvistavat, että
vahvuusalan strateginen kuvaus ja tehtävä on aivan keskiössä kuurojen tiedonsaannin ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Siinä kuvattu tehtävä ja arvot ovat
hyvin linjassa YK:n vammaissopimuksen tarkoituksen kanssa. Strategian mukaisilla toimenpiteillä ja tavoitteilla on mahdollista edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja mahdollistaa tiedonsaanti. Tutkimustulokset tuovat uutta tietoa esimerkkimaiden kuurojen tiedonsaannin tilasta, ja siitä mihin suuntaan näiden maiden kuurot itse haluaisivat sitä kehittää. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa Humakin kansainvälistymisen toimintasuunnitelman laadinnassa ja TKI-toiminnan kehittämisessä. VISN-konsepti on aivan uudenlainen elementti Humakin
TKI-toimintaan. VISN-hankkeessa luotu visuaalinen ja ymmärrettävä uutispalvelu
on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Uusia yhteistyökumppaneita on jo tiedossa tuleviin kielellistä saavutettavuutta ja kuurojen tiedonsaantia edistäviin
hankkeisiin. Yksi merkittävä uusi avaus voisi olla yhteistyö Venäjän viittomakielen
ja kuurojen koulutuskeskuksen kanssa, jolla on läheiset kontaktit entisiin Neuvostoliiton maihin, kuten Tadžikistaniin, Georgiaan, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan.
Samoin kaikki tutkimushaastatteluihin osallistuneet tahot ovat ilmoittaneet halukkuutensa hankeyhteistyöhön Humakin ja muiden suomalaisten korkeakoulujen
sekä järjestöjen kanssa.
Mikäli uutistoimintaa jatkettaisiin samaan tapaan esimerkiksi Venäjällä ja entisissä Neuvostoliiton maissa kuin VISN-uutispalvelussa, on mietittävä myös, mihin kieleen uutisissa käytetty viittominen perustuisi. Tällä hetkellä VISN-uutispalvelun viittominen perustuu kansainväliseen viittomiseen, joka pohjautuu osaksi
myös amerikkalaiseen viittomakieleen ja johon vaikuttavat myös käyttäjien viittomakielitausta ja kulttuuriympäristö. Esimerkiksi entisen Neuvostoliiton maiden
viittomakielet perustuvat pitkälti venäläiseen viittomakieleen, joten kuurojen henkilöiden olisi oletettavasti helpompi ymmärtää paremmin siitä muokattua selkeää
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ja visuaalista tapaa viittoa kuin kansainväliseen viittomiseen perustuvaa viittomista.
Tämän tutkimustyön ja VISN-hankkeen aikana on solmittu kontakteja mahdollisiin tuleviin yhteistyökumppaneihin ja saatu osviittaa kuurojen tiedonsaannin tilasta esimerkkimaissa sekä luotu uutispalvelu, jonka kehittämistä voi jatkaa tulevissa kielellistä saavutettavuutta edistävissä hankkeissa. VISN-uutispalvelu on
myös suomalaisten ammattikorkeakoulujen ja niiden yhteistyökumppaneiden
osaamisen taidonnäyte, jota voi hyödyntää konkreettisena esimerkkinä vaikuttavasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta muun muassa hankerahoituksia hakiessa ja uusien yhteistyökumppanien saamiseksi.
VISN-hankkeessa kehitettyä uutispalvelua ja hankkeen aikana kertynyttä osaamista voidaan hyödyntää myös laajemminkin kielellistä saavutettavuutta edistävässä TKI-toiminnassa kuin vain kuurojen tiedonsaantiin liittyen. Multimodaalisuudesta ja visuaalisesta viestinnästä hyötyvät kuurojen henkilöiden lisäksi myös
erilaiset vammaisryhmät, jotka käyttävät kommunikoinnin apuvälineitä, kuten esimerkiksi puhevammaiset henkilöt. Visuaalisuus ja multimodaalisuus ei ole vain
vammaisryhmien yksinoikeus, vaan niiden hyödyntäminen viestinnässä auttaa
kaikkien ihmisten ymmärtämistä. Multimodaalisuutta ja visuaalisuutta voi siis hyödyntää ja kehittää hyvin erilaisissakin käyttötarkoituksissa tiedonsaannin edistämiseksi. Myös turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien sekä heidän kanssaan työskentelevien välisessä vuorovaikutuksessa multimodaalisuudesta on koettu olevan suurta hyötyä, kuten esimerkiksi Humakin Kuvako-hankkeessa on
havaittu.
Kuurojen henkilöiden tiedonsaannin edistäminen on hyvin laaja ja monipolvinen
kokonaisuus. Olisikin siis tärkeää, että alalla toimivat organisaatiot ja henkilöt
kohtaisivat tämän yhteisen asian äärellä. Humakin olisi hyödyllistä verkostoitua
erityisesti Kuurojen Liiton kansainvälistä kehitysyhteistyötä tekevien henkilöiden
sekä Kuurojen Maailmanliiton edustajien kanssa, joilla on pitkä kokemus kansainvälisestä kehittämistyöstä kuurojen parissa. Uskoisin, että Humakin kielellisen
saavutettavuuden lisäksi muun muassa järjestö- ja nuorisotyön sekä kotoutumisen osaamiselle nähtäisiin tarvetta kuurojen henkilöiden ja viittomakielen asemaa
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edistävässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Yhteisiä kehittämishankkeita
varmasti viriäisi kun organisaatiot ja etenkin niissä työskentelevät ihmiset tulisivat
toisilleen tutuiksi.
Kuurojen ja viittomakielen organisaatioiden lisäksi näen erittäin tärkeänä verkostoitumisen uusien eri toimialoilla toimivien tahojen kanssa. VISN-hankkeen aikana ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on vankistunut ja uusia
kumppaneita on kertynyt. Uutta Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus-vahvuusalan strategiaa suunniteltaessa ja kansainvälistymisen toimintasuunnitelmaa laadittaessa olisi hyvä tarkastella Humakin ja nykyisten kumppanien osaamista ja vahvuuksia sekä miettiä, millaista uutta osaamista tulevaisuudessa tarvittaisiin. Esimerkiksi uutistoimintaan liittyviin hankkeisiin olisi hyvä saada mukaan esimerkiksi journalismin osaamista muista korkeakouluista tai yrityskumppaneilta sekä erityisesti viittomakieliseen uutistoiminnan perehtyneiltä asiantuntijoilta. Esimerkiksi Englannissa ja Yhdysvalloissa on pitkä vuosikymmenien kokemus viittomakielisestä uutistuotannosta ja sen kehittämisestä. Erilaista osaamista
yhdistämällä syntyy aivan uusia innovaatiota, kuten VISN-hankkeessa kehitetty
uutispalvelu. VISN-hanke on ollut yksi askel kohti kuurojen tiedonsaannin ihannetilannetta.
Samanaikaisesti olisi kartoitettava kansallisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä
mahdollisimman laajasti ja monimuotoisesti. Esimerkiksi EU-rahoitusten lisäksi
kannattaisi selvittää erilaisten säätiöiden ja suuryritysten mahdollisuudet rahoittaa kielellistä saavutettavuutta edistävää hanketoimintaa. Esimerkiksi Azerbaidžanissa on juuri käynnistymässä kuurojen koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia edistävä hanke, jota rahoittaa Azerbaidžanilainen teleopraattoriyritys
Nar (Azertac 2019).
Myös hankkeen aikana on kartoitettu uusia rahoituslähteitä VISN-uutispalvelun
jatkokehittämiseksi ja kuurojen tiedonsaannin edistämiseksi. Yksi mahdollinen
vaihtoehto voisi olla Open Society Foundations, joka rahoittaa muun muassa ihmisoikeuksia ja sosiaalista uudistumista edistäviä hankkeita (Open Society Foundations [n.d.]). Tämä laajentaisi myös VISN-hankkeen Google-rahoituksen tapaan Humakin TKI-toiminnan rahoituspohjaa.
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Koen, että kansainvälisen VISN-hankkeen myötä vaikutuksesta Humakin osaaminen kielellisen saavutettavuuden ja kuurojen tiedonsaannin edistäjänä on tullut
näkyväksi. VISN-hankkeessa luotu uutispalvelu, VISN – How to produce visual
sign news-käsikirja sekä hankkeessa tehty tutkimustyö toimii hyvänä käyntikorttina kansainvälisen yhteistyön synnyttämisessä ja uusien kumppaneiden hankkimisessa.
Opinnäytteeni aineistonkeruumenetelmänä toimi Visual Sign News -hankkeen toteutukseen liittyvien dokumenttien kokoaminen ja kuvaaminen sekä asiantuntijahaastattelujen sarja. Tutkimusaineiston kirjallisten lähteiden analyysimenetelmäksi valitsin dokumenttianalyysin ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin haastattelumuotoisen tutkimusaineiston käsittelyyn. Pidän menetelmävalintojani perusteltuina, tarkoituksen mukaisina ja innovatiivisina tälle työlle. Kuurojen tiedonsaannin tilaa ja mahdollisuuksista seurata uutisia muun muassa Balkanin ja ItäEuroopan maiden kehittyvissä maissa ei ole aiemmin juurikaan koottu tietoa, joten nykytilannetta kartoittavat, kohdemaissa toimivien asiantuntijoiden haastattelut Suomesta käsin oli ainoa keino saada luotettavaa aineistoa tutkimukseeni.

Kehittämisehdotus VISN-konseptin jatkoksi
Kehittäminen alkaa aina tarpeen määrittelyllä. Sen jälkeen on kuvattava tilanne
mitä tavoitellaan. Tavoitteet konkretisoituvat miettimällä soveltuvat toimenpiteet.
Näiden edellä mainittujen vaiheiden kautta syntyy haluttu tulos. VISN-hankkeen
aikana ja tämän tutkimuksen myötä tarve kuurojen tiedonsaannin edistämiselle
on tunnistettu. Tavoitteet ovat sanoitettu YK:n vammaissopimuksessa. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä on karttunut VISN-hankkeen tiimissä ja lisää syntyy uusien
kumppanuuksien kautta. Tulokset kertovat sen mitä toimenpiteillä saadaan aikaan. Nämä ovat kuvattu edellä kuurojen tiedonsaannin ihannetilannetta käsittelevissä kappaleissa.
VISN-hankkeen aikana suomalaista osaamista on siirretty Albaniaan, joten luontevaa olisi, että jatkohankkeita suunnitellessa tätä hankkeen toimenpiteiden
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kautta syntynyttä uutta tietotaitoa ja resurssia hyödynnettäisiin. VISN-hankkeen
päätyttyä uutispalvelun jatkokehittämiselle voitaisiin hakea hankerahoitusta
muun muassa perustuen seuraaville ajatuksille, jotka ovat syntyneet hanketiimissä: Albanian kuurojen liiton uutistiimi kouluttaa, Humakin ja muiden hankekumppaneiden tuella, muiden maiden kuurojen liittojen henkilöstöä uutisten tekemiseen ja oman uutistoiminnan aloittamiseen. Rahoituksen avulla uutistoimintaa
voitaisiin jatkaa Albaniassa ja hankkeessa mukana olevien maiden omalla viittomakielellä. Uutisalustana toimisi Visual Sign News -hankkeessa kehitetty multimodaalinen uutispalvelu.
Uutiset voitaisiin myös tekstittää ja spiikata, jolloin uutisia voisi seurata myös kuulevat ja huonokuuloiset henkilöt. Viittomisesta ja kuvituksesta olisi varmasti myös
hyötyä heille uutisaiheiden ymmärtämisessä. Tämä voisi myös mahdollistaa sen,
että kuurojen olemassaolo sekä viittomakieli tulisivat paremmin myös kuulevien
valtaväestöä edustavan kansan tietoisuuteen. Näin on tapahtunut esimerkiksi
Suomessa. Viittomakieliset uutiset täyttivät tammikuussa 2019 25 vuotta. Yle Uutiset viittomakielellä -uutislähetyksen perusajatus on tuottaa uutisia kuuroille heidän omalla kielellään. Ylen Uutiset viittomakielellä keräävät päivittäin yli 400 000
katsojaa ja on onnistunut tekemään viittomakielen ja sen käyttäjät tunnetuksi kaikille suomalaisille. (Yle Tiedotteet 2019.) Ylen Uutiset viittomakielellä on siis merkittävä tiedonlähde niin kuuroille kuin kuulevillekin kansalaisille. Toteutuessaan
tämä tiedonsaannin mahdollistamisen lisäksi toisi kuurot ja viittomakielen näkyviin yhteiskunnassa. Tämä vahvistaisi kuurojen identiteettiä kielivähemmistönä ja
tiedon lisääntyessä lisäisi heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan yhteiskunnan
toimintaan.
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LIITTEET
LIITE 1. Haastattelut, haastattelun saatekirje ja vastaukset

KYSELY VIITOTUSTA UUTISTARJONNASTA MAASSANNE
Arvostettu vastaaja,
Kysely on laadittu Visual Sign News hankkeessa Kuurojen Maailmaliiton tukemana. Kyselyn tarkoitus on saada
tietoa viitotun uutistarjonnan tilanteesta maassanne. Tulokset antavat Maailmanliitolle ajankohtaista tietoa ja
kertovat Visn hankkeelle tarkemmin Visual Sign News uutisten tarpeesta ja hyödystä.
Kysely valottaa mm. kuinka hyvin valtiot noudattavat uutisten suhteen YK:n Vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen artikloja 9 Esteettömyys ja saavutettavuus ja 21 Sanan- ja mielipiteen vapaus ja tiedonsaanti. Kartoituksessa kysytään myös internetissä julkaistuista viitotuista uutisista, niiden kuurojen lukumäärästä
jotka ovat mahdollisia viitottujen uutisten katsojia, sekä näkemyksiänne Visual Sign News uutispalvelusta.
Voitte vastata kysymyksiin tämän linkin kautta
Kiitos etukäteen! Mikäli teillä on kysymyksiä kartoitukseen liittyen, ottakaa yhteyttä mikko.aarynen@humak.fi

Kunnioittavasti,
Mikko Äärynen
Visual Sign News hankkeen johtaja

Kuurojen henkilöiden tiedonsaanti
-haastattelukysely, helmi-huhtikuu 2019
Haastatteluihin osallistuneet kuurojen liittojen edustajat maittain.
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Tiedonsaannin nykytilan kartoitus
Onko maanne kansallisen toimijan (valtion) televisio-kanavilla uutistarjontaa joko
maanne viittomakielellä tai viitotulla puheella?
Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Onko maanne kaupallisen tai muun toimijan televisiokanavilla uutistarjontaa joko
maanne viittomakielellä tai viitotulla puheella?
Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

Ei

Ei

Kyllä, mutta
en tarkkaan
tiedä millä
kanavilla.

Ei

Ei

Ei

Azerbaidžan

Tadžikistan

Esittääkö uutiset
a) viittomakielen tulkki
b) kuuro henkilö

A

Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

X

X

X

X

X

B

Käyttääkö henkilö uutisissa
a) maanne viittomakieltä
c) vaihtelee henkilön mukaan
Albania

Kosovo

X

X

b) viitottua puhetta
d) joku muu tapa, mikä?
Venäjä

Georgia

e) en tiedä
Azerbaidžan

Tadžikistan

A
B
C

X

X

X

X*

X

D
E
* TV:ssä käytetään eniten viitottua georgiaa, toinen tulkki käyttää enemmän viittomakielisiä elementtejä
toinen taas käyttää vain viitottua puhetta
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Miten arvioitte kuinka hyvin ne kuurot joilla on heikko lukutaito ymmärtävät uutisia?
a) hyvin
c) suuria vaikeuksia

Albania
A

b) hieman vaikeuksia
d) eivät ymmärrä

Kosovo

Venäjä

Georgia

X*

X**

Azerbaidžan

Tadžikistan

X

B

X

C

X

D
* Tuskin ymmärtävä
** Kuurot ymmärtävät usein vain uutisaiheen, mutta ei uutisen yksityiskohtia. Tulkkauksen taso on
vaihteleva; toisia tulkkeja on helpompi ymmärtää kuin toisia. Itse kerron uutisten sisältöjä uudelleen
aktiivisille kuuroille Tbilisissa.

Kuinka usein uutiset lähetetään?
a) ___ kertaa päivässä
c) joku muu aikataulu, mikä?

Albania
A
B

Kosovo

b) ____ kertaa viikossa
d) en tiedä

Venäjä

1

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

2

5

6

C

X*

D
E
* En tiedä

Mihin aikaan uutiset lähetetään?
1. klo

1

2. klo

Albania

Kosovo

13:00

17:00

3. en osaa sanoa

Venäjä

2
3

X

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

12:00 – 12:30

17:00 – 17:30

18:00 – 18:30

Satunnaisesti
17:00 – 18:00
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Mihin aikaan haluaisitte, että uutiset lähetetään?
Albania

Illalla klo 20, koska päivällä ollaan töissä niin kuin kuulevatkin

Kosovo

Illalla klo 19.00, koska osa kuuroista on vielä työssä klo 17.00 uutislähetyksen aikaan.

Venäjä

Internetissä omalla kanavalla tai valtion TV:n pääkanavoilla illalla klo 20.00 tai 21.00.

Georgia

Nykyiset ajat ovat hyvät, mutta ilta-aika on parempi ajankohta.

Azerbaidžan

Iltaisin ja aikaisin aamulla.

Tadžikistan

Aamulla sekä illalla.

Kuinka kauan nykyään lähetettävä uutislähetys kestää?
Albania

Kosovo

15 min.

15 min.

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

30 min.

Tadžikistan
30 min.

Mikä olisi toivottu kesto?
Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

30 min. *

30 min. **

20 - 30 min.

30 min.

10 - 20 min.

10 - 30 min.

* Koska kuulevillekin on sama
** Uutiset kestävät 30 minuuttia, mutta niistä on tulkattu vain ensimmäiset 15 minuuttia ja vain Kosovoa
koskevat uutiset. Maailman uutisia ei tulkata.

Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

A

X

X*

X

X**

B

5

C
* Saman päivän aikana voi katsoa YouTubesta
** Osan uutisista
*** Osan uutisista

Azerbaidžan

Tadžikistan
X***
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Millä tavalla haluaisitte viitotut uutiset esitettäväksi
(onko tarvetta muutokseen nykyisestä)?
Albania

Pitäisi olla mahdollisuus valita viittoja puhujan päälle. - Pitäisi olla oma erillinen
uutislähetys, jossa on kuuro viittoja ja uutiset olisi visualisoitu kuuroa yleisöä varten.

Kosovo

Tulkkauksen laatu vaihtelee ja kuurojen on vaikea ymmärtää kaikkea viitottua. Olisi
parempi jos uutiset viittoisi natiivi kuuro viittoja

Venäjä

Haluaisin seurata viitottuja uutisia: valtion sisäiset uutiset, kansainväliset uutiset,
mutta myös Venäjän Kuurojen Liiton ja Kuurojen Maailmanliiton uutiset.

Georgia

Haluaisin katoa uutisia maailman politiikasta, kulttuuriaiheista sekä urheilusta. Lisäksi
kuurojenyhteisön uutisia, Kuurojen Maailmanliiton uutisia sekä EUD:n uutisia..
Haluaisin, että tulevaisuudessa saavutettavat maailman uutiset tulisivat päivittäin
vähintään 5-10 minuutin mittaisina lähetyksinä.

Azerbaidžan

Haluaisin katsoa uutisia: politiikkaa, urheilua, uutisia muista maista, huumoria ja
kuurojen uutisia.

Tadžikistan

Haluaisin katsoa uutisia seuraavista aiheista: Kuurojen maailman liiton uutiset,
maailman uutisia ja uutisia Tadzžikistanista ja Venäjältä.

Onko televisiossa julkishallinnon/valtion tiedotusta viittomakielellä?
a) kyllä

b) ei

Albania
A
B

X*****

c) en osaa sanoa

Kosovo

Venäjä

Georgia

X*

X**

X***

Azerbaidžan

Tadžikistan
X****

X

C
* Joka neljäs vuosi vaalien yhteydessä kerrotaan äänestysinformaatiota viittoen. Muuta informaatiota
viitottuna vain todella harvoin.
** Kyllä, mutta todella harvoin. Eniten niissä käytetään tekstitystä
*** Joistakin tärkeistä tapahtumista uutislähetyksen aikana, mutta ei yleisesti. Suunniteilla on parlamentin
istuntojen tulkkaus simultaanisesti.
**** Tulkattuna uutislähetyksen aikana.
***** Sekä valtion että muilla kanavilla esitetään joka 4. vuosi ennen vaaleja tiedotusvideo vaaleista
viittomakielellä

Esittääkö em. julkishallinnon tiedotteet
a) kuuro viittoja

A

b) viittomakielen tulkki

Albania

Kosovo

X

X

B
* Tekstitys

Venäjä

Georgia

X*

X

c) en osaa sanoa

Azerbaidžan

Tadžikistan
X
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Näiden tiedotteiden aikataulu ja kesto
(esim. ”kerran viikossa puoli tuntia” tai ”vaihtelee tarpeen mukaan”)
Kosovo

Joka neljäs vuosi vaalien yhteydessä. Muutoin todella harvoin.

Tadžikistan

Normaalisti 30 minuuttia. Jos on paljon uutisoitavia asioita, jotka liittyvöt istuvaan
presidenttiin lähetys kestää maksimissaan tunnin. Uutislähetys on kuutena päivänä
viikossa, mutta ei sunnuntaina.

Onko verkossa julkishallinnon / valtion tiedotusta viittomakielellä?
a) kyllä

A

b) ei

c) en osaa sanoa

Albania

Kosovo

X

X

B

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

X*
X**

X

C
* Yleensä kyllä.
** Kyllä joskus (valtion tiedotukset tai presidentin puheet tulkataan internetissä viittomakielelle
(viittomakielen tulkki) tai lähetys voi olla ei-valtiollisella tv-kanavalla)

Onko olemassa nettisivustoja (Facebook, VKontakte tms.) tai YouTube kanavia joita
kuurot maassanne seuraavat saadakseen katsottua (viitottuja) uutisia?
a) kyllä

A

b) ei

c) en osaa sanoa

Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

X

X

X

X

X*

X**

B
C
* Kyllä, hyvin suosittuja kuuroja bloggaajia, huumoria, vitsejä ja kuurojen uutisia
** Joskus kuurojen uutisia Venäjältä
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Jos kyllä, voitteko kertoa mitkä nämä sivustot, sivut, kanavat ovat:
Albania
Kosovo

1. VISN
2. WFD News
3. H3 Channel
1. Kosovon valtion YouTube-kanavalta voi katsoa uutiset lähetystä seuraavana
päivänä.
2. VISN News
3. Ystävät antavat minulle linkkejä kansainvälisellä viittomisella viitottuihin uutisiin
4. Website H3.tv international sign, myös muualla tuotettuja uutisia, ehkä Kanadasta

Venäjä

1. Venäjän kuurojen liiton verkkosivut
2. Deafmos
3. Deafnet
4. Gluxix

Georgia

1. VK deafsign
2. Fb 15 republics
3. Voginfo
4. Gluhihnet
5. Deafmos

Azerbaidžan
Tadžikistan

1. Vkontakte
2. Deafsign
3. Voginfo

Mitä kieltä niissä käytetään?
a) maanne viittomakieltä
b) kansainvälistä viittomista
c) jonkin muun maan viittomakieltä (minkä maan?)
A

Albania
Kosovo

B

X

C

Entisen Jugoslavian maiden viittomakielisiä ohjelmia seurataan Albaniassakin

A

X

B

X

C

Venäjä

A

Kansallinen viittomakieli (RSL) mutta joskus viitottua venäjää

B
C

Georgia

A

Georgian viittomakieli

B

Venäläinen viittomakieli

C

Azerbaidžan

A

Azerbaidzanilaista viittomakieltä

B
C

Tadžikistan

A
B
C

Venäläistä viittomakieltä tai kirjoitettua venäjää
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Mikä on käsityksenne maanne kuurojen lukumäärästä virallisesti (esim.
väestölaskennan yhteydessä saadun tiedon mukaan*)?
a) (numeroin)
b) virallista tietoa ei ole saatavissa , mutta organisaationne edutajan käsityksenne siitä on
c) en osaa sanoa tai ole varma lukumäärästä

Albania

A

39000, joista kuuroja noin 5000-6000

B

5000-10000 kuuroa henkilöä

C

Kosovo

A

2011 suoritetun väestölaskennan mukaan kuulovammaisten määrä on 9000,
joista kuuroja 5000 ja huonokuuloisia 4500.

B

Oma käsitykseni on, että kuuroja on enemmän, mutta heitä ei löydetä. He ovat
tavoittamattomissa tai he piileskelevät.

C

Venäjä

A

Noin 100000 Kuurojen liiton jäsentä

B

Noin 250000 kuulovammaista henkilöä

C

Georgia

A

2500 kuuroa henkilöä,joista 1200 on kuurojen liiton jäseniä.

B
C

Azerbaidžan

A

8000 kuuroa henkilöä

B
C

Tadžikistan

A

Väestönlaskenassa määräksi on saatu 9000 kuuroa henkilöä. Terveysministeriö
arvioi määrän olevan jopa 30000 henkilöä.

B
C

Teillä on kokemusta ja tietoa kuuroista maassanne. Mikä on arvionne niiden
kuurojen aikuisten osuudesta joilla on suuria vaikeuksia saada tietoa lukemalla
lehtiä tai seuraamalla TV uutisia? Prosentteja kaikista kuuroista
a) (prosenttiarvio numeroin)

A

Albania

Kosovo

98%

95%

B

b) en osaa sanoa

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

95%

95%

90%

X

Mikä on arvionne minkä suuruisella osalla maanne kuuroista on internet yhteys
käytössään?
a) (prosenttiarvio numeroin)

A

b) en osaa sanoa

Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

60-70%

70%

90%*

75%

80**

***

B
* Arviolta 90% niistä, jotka asuvat Moskovassa. Muualla asuvista ei ole tietoa.
** 80% Bakussa, muualta maasta on hyvin vaikea sanoa. Käytännössä kukaan ei lue, katsovat vain kuvia ja valokuvia
*** Internet on hyvin kallis ja yhteydet eivät toimi vuoristoalueilla. Dushanbessa vain 200-250 ihmisellä on internetiin pääsy.
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Kysymyksiä Tulevaisuudesta,
Tiedonsaannin Ihannetilanne
Millainen olisi ihannetilanne kuurojen tiedonsaannissa/uutistarjonnassa?
Albania
Kosovo

Unelmatilanne olisi nähdä viittomakieliset uutiset kuuron viittojan viittomana.
Uutisaiheita voisi olla Balkanin alueelliset uutiset ja kansainväliset uutiset. Jonkin
verran urheilua ja kaikki erikoislähetykset esim. valtion tiedotukset ja hätäilmoitukset.
Viittomakielinen oma kanava Kanadasta.

Venäjä

Internetin runsas käyttö kommunikoinnissa ja tiedonsaannissa, myös navigaatiossa ja
matkustamisessa paikasta toiseen.

Georgia

Uutisissa olisi kuuro uutisankkuri, joka viittoisi hyvin selkeää viittomakieltä. Joka päivä
voisi seurata kuurojen uutisia sekä maailman uutisia.

Azerbaidžan

Uutiset olisivat kuuron viittomia, joko televisiossa tai Internetissä.

Tadžikistan

Olisi kuuroille suunniteltuja uutisohjelmia.

Miten tähän tilanteeseen voitaisiin päästä?
Albania
Kosovo

En osaa vastata. Minulla ei ole kokemusta tv-alasta.

Venäjä

IT-teknologioiden käyttö arkielämässä

Georgia

Olisi hyvä saada viittomakieliset uutiset pääkanaville. Näin kuulevat huomasivat, että kuuroja
on olemassa ja, että heillä on oma kieli ja he tarvitsevat visuaalista informaatiota.
Realistisempaa voi olla kuitenkin, että tämä toteutuisi internetin kautta kuin pääkanavilla.

Azerbaidžan

Pitää perustaa kansallinen tai yhteinen (muiden maiden/alueiden kanssa) uutistoimisto, jossa
voidaan tuottaa viittomakielisiä uutisia kuuroille.

Tadžikistan

Täytyisi saada ohjelmalle oma aika valtion tv-kanavalle.

Mikä olisi ensimmäinen konkreettinen askel mikä edistäisi tavoitteeseen pääsyä?
Albania
Kosovo

Ehkä pitäisi kysyä TV-yhtiöltä miten edetä.

Venäjä

IT-teknologioiden ja yhteyksien kehittäminen valtion tuella.

Georgia

Tarvitsisimme pienen studiotilan ja lyhyen kurssin uutistiimille: kuurot uutisnankkurit,
kameramies ja uutistoimitustyö

Azerbaidžan

Tarvitaan rahoitus.

Tadžikistan

Hallituksen pitäisi ymmärtää asian tärkeys.
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Mitä tarvitsisitte, että tavoite toteutuisi?
Albania
Kosovo

En tiedä.

Venäjä

IT-henkilöiden ja asiantuntijoiden koulutus ja menetelmien/teknologioiden
soveltaminen kuuroille ja kuulovammaisille ihmisille.

Georgia

Rahoituksen.

Azerbaidžan

Rahoituksen.

Tadžikistan

Tarvitaan hallituksen tai presidentin erityispäätös perustaa pieni tv-studio kuurojen
ohjelmaa varten.

Mikä on suurin ongelma uutistarjonnassa tai tiedonsaannissa?
Albania
Kosovo
Venäjä

Vuodesta 2011 Venäjällä Kuurojen Liiton tuella saatu aikaan pääkanavien ”piilotettu”
tekstitys (tekstitys saa avata asetuksien kautta tarpeen mukaan). Venäjän
viestintäministeriö rahoittaa tekstitystoimintaa. Mutta vain lukutaitoiset kuurot voivat
lukea tekstityksiä, monet kuurot ymmärtävät tekstistä vain aiheet ja teemat, muttei
asiasisältö tule auki.

Georgia

Valtion TV haluaa, että uutisissa on kuulevat viittomakielen tulkit. Tätä on haastava
muuttaa. Kuurot haluaisivat kuitenkin, uutisankkurit olisivat kuuroja.

Azerbaidžan

Kuurot eivät ymmärrä poliittisten uutisten kieltä.

Tadžikistan

Tv-uutisten simultaani tulkkaus vaatii nopeat yhteydet ja kuurot eivät voi seurata
uutisia, kirjoitettu kieli ei auta ymmärtämisessä.

Oletteko kiinnostuneita tekemään yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen ja
järjestöjen kanssa tavoitteiden edistämisessä?
Albania
Kosovo

Kyllä.

Venäjä

Kyllä.

Georgia

Kyllä.

Azerbaidžan
Tadžikistan

Kyllä.

79

Kysymyksiä Visual Sign News palvelusta
Tiedättekö niistä?
Albania

Kyllä.

Kosovo

Kyllä.

Venäjä

Kyllä.

Georgia

Kyllä, nyt haastattelun myötä.

Azerbaidžan

Kyllä.

Tadžikistan

Kyllä.

Oletteko katsonut niitä?
Albania

Kyllä.

Kosovo

Kyllä.

Venäjä

Kyllä.

Georgia

Kyllä, nyt haastattelun myötä.

Azerbaidžan

Kyllä.

Tadžikistan

Kyllä.

Oletteko katsonut niitä?
Albania
Kosovo

Ymmärrän mistä uutisissa on kyse, mutta en ymmärrä ihan kaikkia niissä käytettyjä
viittomia.

Venäjä

Kyllä, mutta pitää käyttää viittomia, jotka ovat lähellä RSL

Georgia

Kyllä, mutta olisi parempi jos kansainvälinen viittominen muutettaisiin oman maamme
viittomakieleksi.

Azerbaidžan

Ovat ymmärrettäviä.

Tadžikistan

Kyllä.

Onko uutisista mielestänne hyötyä maanne kuuroille?
Albania

Kyllä.

Kosovo

Kyllä.

Venäjä

Kyllä, jos ne muunnetaan/sovelletaan ymmärrettävämmäksi venäjänkieliselle
kohderyhmälle

Georgia

Kyllä, erittäin hyödyllisinä.

Azerbaidžan

Ovat erittäin hyödyllisiä, mutta uutisten kielen pitäisi olla lähempänä omaa kieltämme.

Tadžikistan

Kyllä.
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Millaiselle kuurojen ryhmälle niistä on mielestänne eniten hyötyä maassanne?
Albania

Ne kuurot jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa tai eivät osaa tarpeeksi hyvin
viittomakieltä

Kosovo

VISN-uutisista on hyötyä kuuroille, jotka osaavat viittomakieltä, mutta eivät lukea.

Venäjä

Kuulovammaisten kohderyhmällä on niin laajat kiinnostukset, joten ei ole yksimielistä
vastausta tuohon kysymykseen

Georgia

Uutisista on hyötyä monille kuuroille. Erityisesti nuorille kuuroille henkilöille (alle 40
vuotiaille), jotaka tarvitsevat pääsyn tiedon lähteelle, koska heillä on ongelmia sekä
venäjän kielen että georgian kielen luetun ymmärtämisessä.

Azerbaidžan

Erityisesti nuoret, joilla on heikko lukutaito.

Tadžikistan

VISN -uutiset olisivat hyödyllisiä kaikille kuuroille.

Miten Visn - uutisia voisi kehittää, että se soveltuisi paremmin kohderyhmän
uutispalveluksi?
Albania
Kosovo

Uutisten julkaisemistahti voisi olla nopeampi.

Venäjä

Soveltamalla venäjäkieliselle kohderyhmälle

Georgia

Muuttamalla niin, että viittominen olisi lähempänä georgialaista viittomakieltä.

Azerbaidžan

Uutisissa käytettävää kieltä muutettaisiin lähemmäksi Azerbaidzhanilaista
viittomakieltä ja uutisia tulisi olla enemmän Azerbaidzhanin alueelta.

Tadžikistan

Sovelletaan omalle viittomakielelle ja uutisia lähialueilta

Olisitteko valmis tiedottamaan Visual Sign News uutisista muille kuuroille?
a) kyllä

A

b) ei

c) en osaa sanoa

Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

X

X

X

X

X*

X**

B
C

Mikäli olette kuurojen liiton luottamus- tai toimihenkikö, suosittelisitteko
paikallisyhdistyksillenne että he tarjoaisivat jäsenilleen joilla ei ole internetyhteyttä
mahdollisuutta katsoa Visual Sign News lähetyksiä yhdistyksen tiloissa?
a) kyllä

A
B
C

b) ei

c) en osaa sanoa

Albania

Kosovo

Venäjä

Georgia

Azerbaidžan

Tadžikistan

X

X

X

X

X*

X**

81
LIITE 2. IPS NEWS – user survey results 1.11.2016
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LIITE 3 User survey Personas
(Personas: VISN-team, Layout: Suvi Pylvänen, Xamk)
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LIITE 4 Social Business Canvas / International Plain Sign News
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LIITE 5. Deaf RSL Users
DEAF RSL USERS
RSL is one of the oldest world sign languages and its history goes back up to
the end of the 18th century although we can talk about modern version of RSL
from 1810 when the first school for the deaf moved to StPetersburg and the first
RSL dictionary was published in 1835. Most of the signs now stay the same
(about 70%) or we can trace other signs’ etymology. Due to the educational
system RSL began spreading first throughout the Russian Empire with exception of Finland and partially Poland and then in all parts of the Soviet Union. 70
years of the life in the USSR were marked by massive migration and interaction
of deaf population in the country which is one of the main reasons of strengthening and disseminating of RSL.
After the collapse of the Soviet Empire our Centre for Deaf Studies and Bilingual education was much involved in the FAD project in the Caucasian and
Central Asian countries for 10 years (1999-2009). As a side effect of the project
a comparative lexical research of RSL was completed. We managed to gather
some data concerning languages/ RSL dialects used in the ex-Soviet countries.
We have been keeping close contacts with many countries like Tajikistan, Georgia, Armenia, Ukraine, Belorussia and know relatively well about the situation in
Uzbekistan, Kyrgyzia, Kazakhstan, Moldova, Azerbaijan, Lithuania, Latvia and
Estonia. In most of these countries variants of RSL are used with some exception in Estonia, Lithuania and Latvia but even in the last three countries RSL is
well understood.
Some statistic data about Deaf RSL users (based on the WFD figures – 1 deaf
per 1000 persons, so senior citizens with hearing losses are not included ):
RUSSIA: 140 K, with at least 20 K in Moscow (including unregistered or registered immigrants from Tajikistan, Moldova, Ukraine and other countries) and
strong Deaf communities in Novosibirsk, Petersburg, Cheliabinsk, and others.
Situation with educational level is relatively safe in big central cities in Russia
but no one has ever completed neutral objective tests on the level of Russian,
reading skills and SL knowledge of the deaf school graduates.
Officially countries like Byelorussia, Kazakhstan and Ukraine do not admit problems in deaf education but other countries (Georgia, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan) suffer huge difficulties as most of the schools there reduced the number of classes of Russian, have problems in teaching national word languages,
have no qualified teachers, no deaf teachers and ignore national sign languages as means of instruction in schools.
AZERBAJAN: about 8500 - 9000 deaf people
ARMENIA: about 2000 deaf people, many migrated to Russia
BELORUS: 9 K
GEORGIA: 3 K
KAZAKHSTAN: 18K
KYRGYZSTAN: 5K
MOLDOVA: 2000, many migrated to Russia, Romania and Italy
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TAJIKISTAN: 8K, many migrated or work temporarily in Russia
TURKMENISTAN: 5K, as it is a very closed society little is known about Deaf
people there, however during our short meetings they all used RSL
UKRAINE: 44 K
UZBEKISTAN: 30K
ESTONIA 1300
LATVIA 1800
LITHUANIA 2500
There are also Deaf communities of RSL users in many countries with the most
numerous groups in: Israel, Germany, Italy, USA, Canada. It is hard to count
the numbers but Facebook group “15 republics” encounts 23 thousand members (many of the participants are still citizens of ex-Soviet countries and this
figure cannot be taken into account)
Anyway, we can talk about 280 thousand Deaf RSL users throughout the
world. If we agree that only 10% of them have problems with using full form of
RSL the figure is 28 K (!!!) but in practice we know that there are much more
potential viewers. If we plan to produce world news in adapted “easy” SL it will
be easy for the group to perceive signing based on RSL and not on IS with ASL
as the news for Albanian deaf people with low educational level.
Our Centre is ready to participate in the project, organise filming, recruit native
SL presenters either from Russia or from neighbourhood countries.
Additional information: the Centre runs social group in VK (vkontakte) which
unites 49,1 K deaf and hearing participants who are interested in RSL and RSL
related issues. It is the most numerous for RSL users in post-Soviet countries
(voginfo – 12000, deafmos, deafnet – less than 10000)
9 January 2019
Anna Komarova
Director,
Galina Zaitseva Centre for Deaf Studies
And Bilingual Education,
Senior Lecturer, Moscow State
Linguistic University
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LIITE 6. Google/INTERNATIONAL PLAIN SIGN NEWS for Europe –
hankehakemus (2015)
Google / INTERNATIONAL PLAIN SIGN NEWS for Europe
Large project
Section 1: Your Organisation
1. a. Are you: *
● A company
● An association
● An academic or non-profit body
● A partnership
b. Please provide your organisation’s name and parent company name (if
applicable) *
[max 100 characters]
•

Humak University of Applied Sciences; Humanistinen ammattikorkeakoulu (in Finnish), Humak (abbreviation)

c. Please briefly describe your organisation. Tell us more about your team
(team members
description, organisational structure of the project team) * [max 2000 characters]
OUR ORGANISATION
Humak University of Applied Sciences (Humak)
The leading organisation of this project is Humak University of Applied Sciences. Within its category Humak is an expert and a leading educator in the
field of humanities and pedagogy as well as cultural management. It operates
nationwide in a network of seven educational units with four study programmes,
Sign Language Interpreting (SLI), Cultural Management and Civic and Youth
Work. Humak is working in close collaboration with the Finnish Association of
the Deaf that is also one of the major shareholders behind the ownership structure of Humak. Humak has also partners in several international joint study programmes.
The other two partner organisations in our project are: Kyamk University of Applied Sciences and Viparo. Kyamk is a multidisciplinary institute of higher education with 23 degree programmes, seven of which are master level programmes. Kyamk spearheads are cybersecurity expertise/ICT, simulation expertise and gamification, and service design. Viparo Sign Language Services
Limited is specialized in multilingual and multicultural contexts and
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communication with deaf persons’ minor language and reading skills in multicultural contexts.
Humak provides overall project management; news production and content editing; and together with Viparo (working in turns) sign language mediation and
plain sign advising. Kyamk University of Applied Studies is responsible for the
web design, visual accessibility and programming.
2. Please answer the following questions about your Organisation:
A. Where is your company incorporated (or, if not incorporated, where is it
registered,
or if not registered, where does it have principal place of business)? *
Finland
B. Where is the project team located?
Finland
C. When was your organisation founded?
1998
3. Who is the point of contact for this project? *
Mikko Äärynen, Development & Innovation Manager
4. If you have one, what is your website URL?
www.humak.fi ; see also www.viparo.com; www.kyamk.fi
5. Are you, or any member of your organisation, currently employed by or
working on behalf of a government organisation, in any capacity ?
If yes, please provide some details on the nature of your or your organisation’s
involvement.
Since Finnish Universities cannot collect entry fees they are funded by the Ministry of Culture and Education (MCE). Funding is based on academic credits
produced by staff members and students. The development and innovation activities of the universities, however, are to be funded from outside sources.

6. Does any government organisation hold any level of ownership, control
or voting rights
within your organisation?
All universities are obliged to report annually their activities in detail to the Ministry of Culture and Education. MCE controls by the decision of Finnish government the results of academic credits and development activities of the universities.
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Section 2: Your project
7. Is your project:
● specific to your organisation
● a collaborative project with other organisations
If it is collaborative project, please specify your partners’ names. NB - collaborative projects must adhere to the specific details outlined in the DNI
fund Terms and Conditions. We advise that you review these carefully:
[max 500 characters]
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk)
Viittomakieliset Palvelut Aro Oy (Viparo), Helsinki
8. Please provide your project’s title.
[max 300 characters]
INTERNATIONAL PLAIN SIGN NEWS for Europe
9. Please provide a brief overview of the project.
[max 1200 characters]
Recent qualitative and quantitative studies conducted by Humak, Finnish Association of the Deaf together with its sister organisations in the Balkan area, reveal that 90 % of deaf persons – after 6-8 years of education – remain practically illiterate in written language. Unsuccessful teaching methods relying on
speech, ignorance and intolerance towards signed language has led to the fact
that part of European population is completely outsider in the (global) information society. According to FAD’s expert working in European and World organizations of the Deaf (I. Lahtinen & K. Alanne, personal comm. Nov. 2015)
the situation is presumably similar in several other Southern European countries.
We provide signed news for Deaf people who are non-readers. By far there is
no editorial content that is accessible for this target group. This project will create – for the first time in the world – a website that provides 1) plain sign language news in International Sign as well as 2) working culture and production
pipeline for European sign news production.

10. Please describe your project in more detail, including the specific outcome you want to achieve and its broader impact.
Based on the statistical evidence from 2 Balkan countries (Kosovo, Albania) it is
known that 90 % of those who have finished deaf school are still illiterate. This
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is due to the fact that (in complete contrast to Northern Europe and the United
States, for example) sign language is still not accepted. The number of potential
viewers could be, based on WHO statistics could be estimated up to 250 000
(http://www.who.int/pbd/deafness/WHO_GE_HL.pdf?ua=1 )
The basis for our project is an equal need for and right to information even
when the apparent or superficial literacy does not provide linguistic accessibility.
For this target group, adapted news in plain signed language offers the opportunity to deepen civic skills; information about society; and accountability of
global citizenship. These rights to obtain information, are also stated in the international treaty of the United Nations, the Convention on the Rights of Persons
with Disabilities, specified e.g. in the articles regarding the deaf and sign language (articles 9, 19). UN CRPD site http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
The key means of communication will be the communication mode that is used
by all deaf people when they meet a) other deaf persons that use another sign
language they do not know themselves or b) deaf persons who may have had
limited access to communication with limited interaction or language skills. This
communication mode is called “international sign” which combines elements of
sign languages, often elements of shared spoken languages (especially in the
communication between deaf persons with academic background), and most
important: an intensified use of iconic or pantomimic structures (see e.g. Crasborn & Hiddinga 2011: “Signed Languages and Globalisation”)
The key actors in our group are, above all, deaf persons and especially those
without or with very modest reading skills in their national language. This, according to our knowledge and experience e.g. with Albanian deaf population is,
maybe surprisingly, a positive trait, since due to this apparent “lack of spoken/written language” they have even more enhanced skills in visual communication, that is not “corrupted” by the spoken language. See e.g. Rainò, Rojba,
Lahtinen and Pylvänen 2015: Deaf People in Albania
(http://prezi.com/x2l6qrvexnyh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share )
- This “gap in communication” has also led e.g. Albanian deaf people to look for
the best powerful means in multimodal communication that are available without
relying on spoken /written language. See (daily information: )
http://www.shknd.info/ ; (information regarding linguistic research):
http://www.slwmanual.info/#home
In the news transformation process that we are going to develop into a model
that could be used even in broader contexts, the news anchors are (non-reader)
Albanian deaf persons who are feeded by Finnish deaf news editors, who act as
“language modifiers” so that the accurate content and linguistic accessibility do
not disappear during the process. The accessibility of the final product is certified by the three phase process: in the first phase the content of the news is
transformed from a written or signed “standard” language into a “raw international sign mode”. See our mockup : http://talyn.kyamk.fi/~gsuki/isnews/ . Then
“cultural accomodator-editors” will adapt this “raw international sign version”
so that it can be understood by persons with scarce educational background
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(see reasons above). The semi-final content will be finally re-elaborated within
peer-to-peer process, and in the end, feeded on-line into a graphically informative background promoting and enhancing the multimodal access to the information content.
The project may potentially also promote literacy as we plan to study the possibilities to provide, besides signed news, also access in “key word clouds” in
those spoken languages that are detected from the surroundings of our followers (through viewer surveys conducted in plain graphic and visual communication).

11. What makes your project innovative? Please provide a quick description of the
technological and editorial component and describe the deliverable product.
[max 5000 characters]
The final deliverable product will offer signed editorial content with Deaf culture
and non-readers in mind. So far there is no editorial content being offered for
people with non proficient reading skills, offered by people who are themselves
illiterate in written language but highly skilled in visual language and communication.
International Sign (IS) is based on linguistic features that are universal among
sign languages, and therefore, it bridges the language gaps between deaf from
various sign language backgrounds. However, the number of Deaf persons
globally who understand well “certified” IS is limited to those who are in constant
interaction with each other in international settings. Thus the purpose of the project is not to provide news in “certified” IS, but to produce trustworthy editorial
content with visual impact that is understood by the vast majority of non-reading
Deaf people in Europe.
The final product, that is a website, is designed to be accessible to all persons
relying on visual communication.
IS news is watched by the Deaf who a) are illiterate or with poor reading skills,
or b) do not know national sign language or do not know it well (such as the
emerging sign language in Albania), or c) do not have access to news in written
or spoken format or are interested in signed communication. The potential users
may also be deaf refugees (with reading skills) in Europe who migrating from
country to country have access to their mobile phones but not for their daily
news.
The production pipeline is crucial in order the content to be understood by the
target group. Therefore, signed text is adapted by anchors who do not use written language in theirO daily life. The project will hopefully produce a global network of voluntary employees that continues working after the project is completed. Editorial production is to be funded by crowd sourcing and advertising
revenue as the project gains more viewers and publicity and the production
pipeline is established.
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As the primary users of IS News in plain sign language are not only sign language users but also non-readers, visual cues are crucial part of UI design.
Therefore, the project explores ways to enhance the effectiveness of visual
communication. This means features that support visuo-gestural language in a
two dimensional plane, for example, use of icons on navigation; visualisations to
illustrate the context of signing; colours to visually differentiate different sections
of the site; and visual responses to mouse movements to clarify functionality.
These features are rarely taken into account when designing websites for Deaf.
As shown in the attached mockup, the news are organized visually both by date
(timeline) and location (map).
Not such the UI, but also editorial content needs to be visualized in a way that it
can be understood by non-readers. Symbols are used as a part of signed video
content not only to visually differentiate them from each other, but most importantly, to clarify what is being signed. In addition, data visualization (such as
Google Charts and Fusion Tables) can be used to give extra information about
the news as well as data mining to provide visual overview of current news. The
final product is co-designed with end users using agile methods and rapid prototyping.
The editorial content is produced with people who are the viewers of the news.
This is to guarantee that the news are understood by the target group, that so
far, is in news blackout and left out of all news production. Many countries in
Europe do have their own Singed News but in order to use and find the site,
one must know the language.
The project brings together two ends of the spectrum of the deaf community. At
the one end are the people who have higher level education, deeply skilled in
their mother tongue, and able to provide linguistic accessibility both nationally
and internationally. At the other end, there are persons who well operate in their
own language but are illiterate in their own society as well as persons who do
not have much knowledge of their own signed language.
12. How would you best characterize the current stage of your project?
[choose from:]
Initiation phase X
Definition phase
Design phase
Development phase
Implementation phase
Follow-up phase
13. What is the amount (in EUR) you are seeking to receive? *
NOTE: for medium and large projects, we will co-fund up to 70% of the overall
costs of a project, up
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to a maximum of €1,000,000. Please see the DNI Innovation Fund Application
Terms and
Conditions for more detail. For medium and large project our approach is co-financing by design.
[Please input number without punctuation or symbols, e.g. 100000]
346280 euro
Section 3. Approach and resources
14. How are other organisations tackling this topic and what approaches
have been tried in the past? Feel free to mention successful or not so successful examples. *
[max 4000 characters]
P. Rainò as a project leader, Suvi Pylvänen (as a graphic designer), Markus Aro
as a communication mediator, translator participated in a project to raise awareness on dyslexia among sign language users (2006-2010, Osata project at the
Finnish Association of the Deaf). Several documentaries were made, two websites, one of which is www.knack.fi
that contains an on-line rhythmic game Brave Little Troll (based on only visual
cues);
http://www.knack.fi/wp-content/peli/selainversio/pikkupeikkorohkea.html
Innovation leader of the design and visual accessibility; head of web and
UX design
Suvi Pylvänen (MA) has also been awarded in a Design Challenge at the International Design Conference on Inclusive Design in Oslo.
Overall Project Manager Päivi Rainò (Ph.D.) is leading at the moment an interactive online dictionary project for Sign Language, based on crowdsourcing
(SignWiki 2013-2015; http://finsl.signwiki.org/index.php/Etusivu). At the moment
she is conducting research on linguistic accessibility among Deaf People in the
Balkan area. Before Humak she has also been working as an editor at YLE (National Broadcasting Company of Finland).

Project members that would be workin in Albania for Humak have produced
guidelines in International Sign about producing sign language dictionaries for
deaf community with emerging sign language (2015): http://www.slwmanual.info/#home .
The Albanian cultural editors are also currently working on 5 minute’s Sign Language News in local television at Tirana.
The staff at Viparo, deaf interpreters and translators, that would work as modifiers in International Sign for our project have been working for YLE National
Broadcasting Company producing news in Sign Language 6 (minimum) -17
years.
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15. Please provide a budget describing the main costs of your project including y;;our
expenditures. First, please review the list of eligible expenses in the Application Terms and
Conditions. *
The total budget is EUR 494 686. Self-financing is 30%, EUR 148 406.
Salary costs have placed Staff, Editorial, Design and Technical parts in the
budget . The project employs advisors, four experience user news anchor, management and development persons and technical workers.
In technical part in the budget is included news production required equipment
(lights, video camera etc.), mobile devises which are necessary for testing
(smartphone and tablet computer).
Training part is included news anchor training and Web site administrator training.
Marketing expenses have been included in the social media campaigns, printed
promotional material and costs of printing house.
Section 4: Planning and evaluation
16. What are the key indicators you will use to track progress towards the
outcome you
described previously? *
[max 6000 characters]
Amount of users: The possible amount of users is based on statistics on deafness:
The number of potential viewers could be, based on WHO statistics could be
estimated up to 250 000 (http://www.who.int/pbd/deafness/WHO_GE_HL.pdf?ua=1
We are collecting qualitative and quantitative user feedback by prototyping accessible online signed questionnaire based only on visual cues. The amount of
actual users tells if the end product meets the needs. The site collects user data
with Google Analytics. Through analytics we can follow how many users there
are as well as the countries from which the users are from. These questions will
be answered in more detail in case the project gets funding.
17. If available, please provide an overview of the monetization plan of
your project .
[max 5000 characters]
The core of the project is to develop and test a production pipeline model and
accessible media platform for over 250.000 potential viewers in Europe, and
with wider scope reaching Belorussia, Ukraine and Western Russia as well. By
quantitative and qualitative feedback measuring during the project, the need for
the news can be verified and thus also its potential for commercial use evaluated.
Once the project has been established and gained regular user base, the site is
to become independent funded by advertising revenue and crowdsourcing.
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It is to be noted that the right to access to information based on social argumentation is not in the first interest of business actors, but responsibility of state parties. However, the project can provide solution for the private sector need to respond to the current pressure of corporate and social responsibility, for example, by them sponsoring the upkeep of the platform (within in Deaf organisations
or media houses). European Union has signed and ratified the aforementioned
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the signatory body is
obliged to implement the needed services (i.e accessible information for the
Deaf in signed languages). This opens avenue for the designed and tested innovation to compete for EU funding in future.
18. Please provide specific milestones and planning (initiation, definition,
design,
implementation, follow-up) *
[max 3000 characters]
Initiation and definition (first 6 months)
● research on the field –
● training of the project crew for news editing, research on the modification
process
● research on interaction between the signer and accessible graphics
● recruitment of volunteers participants test users?
● (after 1 month: project requirements)
Design & tutoring
● after 4 months: co-designed prototypes
o editorial content being tested and developed with users
o tutoring of the end suppliers of the news
Implementation
● after 8 months: Pre-alpha
o user testing with working prototype
o development of production pipeline for editorial content
● after 12 months: Alpha release
o feature freeze
o editorial content added and tested
● after 1 year 6 months: Beta release (available for public)
o user testing & feedback
o bug fixing
● after 2 year 3 months: Release candidate
o bug fixing
● after 2 year 6 months: Release
o marketing
Followup
● user training
● marketing
● project handed over
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LIITE 7. VISN news production pipeline
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