
Käännetään alkukielestä 
mobiilikäyttäjille

Uusi testamentti 2020



UT2020 - lähtökohtia

•Taustalla pilotti DigiMarkus v. 2017
•Aidosti ekumeeninen käännöshanke
•Rahoitus: ev.lut. kirkko, Pipliaseura ja 

vähemmistökirkot omien edustajiensa osalta
•Projektin omistajuus ja koordinointi: 

Suomen Pipliaseura



3

Minua viehättää haaste, miten tehdä alkutekstistä 
tuoreella tavalla uusi. Tässä on vähän samaa oloa 

kuin Agricolalla, joka pääsi kääntämään Uutta 
testamenttia ensi kertaa suomeksi. Samaa 

’ajatellaanpa uudestaan’ -asennetta haluaisin 
välittää myös lukijalle.

– Niko Huttunen, UT2020:n eksegetiikan asiantuntija
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Kieli muuttuu.
Hyvä, että Raamattu pysyy
ajan tasalla.
Mitro Sutelainen, käännöksen 
lukijatestaaja
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Rakkaus on kärsiväinen ja laupias. Ei rakkaus 
kadehdi, ei rakkaus ole ylpiä, ei hän 
ylespaisuta, ei hän ole sikkuri, ei hän omaansa 
etsi, ei hän anna itseens vihaan kihoittaa, ei 
hän vahingon jälkeen seiso, ei hän vääryydestä 
iloitse, mutta hän iloitsee totuudesta. Kaikki 
hän vedättää, kaikki hän uskoo, kaikki hän 
toivoo, kaikki hän kärsii. Ja rakkaus ei 
koskaan väsy. Vaikka profetiat lakkaavat ja 
kielet vaikenisit ja tieto myös poiskadois.

Agricolan Uusi testamentti 1548
P. Paavalin Epistola se I Korintterin tyge 13
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Miksi uusi käännös?

”Ymmärtäähän sitä nykyistä 92-käännöstäkin”
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Digitaalisuus on 
nopeasti muuttanut 

arkeamme ja 
käyttötarpeitamme

Kännykkä on käden 
ulottuvilla ja 

käyttöympäristö on 
erilainen

Digitaalisuus ei ole 
vain jakelukanava

Väline vaikuttaa 
tekstin muotoiluun 

ja vastaanottoon

Tekstin ja 
lukutaidon käsitteet 

muuttuneet

Kieli on muuttunut -
92 käännöstyön 

jälkeen



KIRJA vs. MOBIILI
• Puhelimesta luetaan sisältöjä selaillen ja hypellen, toisin kirjasta.
• Nykyteksteihin liittyy yhä vahvemmin löydettävyyden ja 

saavutettavuuden vaatimukset.
• UT2020 mahdollistaa haut sekä linkitykset laajaan taustamateriaaliin 

kuin myös eri fonttikokojen, taustavärin ja muiden lukemista 
helpottavien toimintojen käytön.

• UT2020 julkaistaan lisäksi audiona, mikä monipuolistaa käyttöä sekä 
helpottaa niitä, joille lukeminen on vaikeaa.
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Uuden käännöksen voi nähdä 
raamatunkääntämisen uranuurtajana kahdella 

tapaa: se on ensimmäinen käännös alkukielestä 
mobiilikäyttäjille ja ensimmäinen 

käyttäjäkeskeinen raamatunkäännös, myös 
kansainvälisesti.



KENELLE KÄÄNNÖS TEHDÄÄN?
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Uuden testamentin 2020 kohderyhmää määrittelee 
ennen kaikkea käyttötilanne: halu lukea tai 
kuunnella sanaa puhelimesta – iästä riippumatta. 
Käännös on siten tarkoitettu kaikille suomen kieltä 
osaaville puhelimen käyttäjille.
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Erilaiset käännökset luettavissa 
raamattu.fi ja Piplia-sovelluksessa

Uusi käännös toimii 
vuoden 1992 
kirkkoraamatun 
rinnalla,
muttei korvaa sitä.
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Miten käännöstyö on tehty?
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Raamatunkäännöstyön yleiset periaatteet
Merkityksen täsmällisyys
Lukijat olettavat tavallisesti käännöksen vastaavan lähtötekstiä. Käännösperiaatteissa tämä vaatimus otetaan huomioon puhumalla täsmällisyydestä, 
jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että lähtötekstin ja sen käännöksen merkitys on sama
Tekstin vaikuttavuus
Sovituissa periaatteissa vaaditaan, että käännöksen lukijoiden tulee reagoida käännökseen samalla tavalla kuin lähtökielisen tekstin muinaiset lukijat 
reagoivat lähtökieliseen tekstiin. Niinpä käännösten tavoitteena on välittää mahdollisimman hyvin lähtökielisen tekstin tunteita, arvoja ja värikkyyttä.
Tyylien ja lajien moneuden säilyttäminen
Raamatun kääntämisen periaatteet puhuvat myös Raamatun sisältämistä tyyleistä ja kirjallisuuden lajeista. Periaatteiden mukaan kääntäjien tulee 
kunnioittaa Raamattuun sisältyvää tyylien ja lajien kirjoa.
Historiallisten ja kulttuuristen tosiasioiden säilyttäminen
Raamatun historiallisten ja kulttuuristen tosiasioiden säilyttäminen tarkoittaa, etteivät kääntäjät saisi muuttaa tekstin tosiasioita, vaikka ne olisivatkin 
outoja tai epämiellyttäviä. Toisaalta on myös selvää, ettei käännös saa olla myöskään lukijoille liian outo. Niinpä kääntäjien on pyrittävä säilyttämään 
tosiasiat sellaisina kuin ne ovat, mutta samalla käännettävä siten, että lukijat voivat ymmärtää käännökseen halutulla tavalla ilman suuria 
ponnistuksia.
Arvovapaa tulkinta
Historiallisten ja kulttuuristen tosiasioiden säilyttämisen ohella periaatteet vaativat Raamatun käännöksiltä arvovapautta. Nykyisen maailmankuvan, 
poliittisten mielipiteiden, tai muiden ideologisten syiden ei haluta vaikuttavan käännökseen.
Lähtötekstin uudelleenjärjestely
Periaatteen mukaan lähtötekstin yksittäiset sanat eivät ole tärkeitä, vaan tekstin välittämällä viestillä on etusija. Jos nämä käännettäisiin sana sanalta 
ja vieläpä mekaanisesti, käännöksen lukijat saattaisivat ymmärtää kielikuvat virheellisesti ja saattaisivat jopa keksiä mielikuvituksellisia selityksiä 
outoina pitämilleen ilmaisuille.
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Käyttäjälähtöinen ajattelu
• Työssään kääntäjillä on apuna ns. mallilukija Elisa, parikymppinen lukijan 

prototyyppi.
• Mallilukijan taustalla on asenne- ja arvokartoituksia sekä tutkimuksia 15–25-

vuotiaiden kielenkäytöstä. Kääntäjät peilaavat käännöksen sanoja sekä 
lauserakenteita sen mukaan, miten arvelevat Elisan näitä ymmärtävän.

• Lukijan tunnistaminen on avain sille, että käännöstyön aikana voidaan tehdä 
tekstin toimivuuden ja käytettävyyden näkökulmasta oikeita ratkaisuja.

• 20-vuotiaiden kielentaju on kuitenkin eri asia kuin kohderyhmä. Käytännössä 
UT2020 on tarkoitettu kaikenikäisille, joilla puhelin vain pysyy kädessä. 
Kääntämisessä oletuksena on, että se mikä on ymmärrettävää parikymppisille, on 
ymmärrettävää myös heitä vanhemmille.
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UT2020:n kieli ja käytettävyys

• Haetaan modernia nykykielen sanontaa alkukielen 
merkityksille 

• Fokuksessa ymmärrettävyys – mutta huomioon tyyli
• Hyvää rikasta yleiskieltä, ei selkokieltä
• Käytettävyys ja käyttöympäristö: sanojen pituudet, 

lauserakenteet; fragmentaarisuus huomioon
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• Kirjoittajien alkuperäisiä käsikirjoituksia ei ole 
jäljellä, vain kopioita

• Ajan myötä tehty käsikirjoituslöytöjä>Mikä on 
oikea UT:n teksti? Kriittiset tekstilaitokset

• UT2020:n pohjalla GNT5-
tekstilaitos(=Novum28)

MISTÄ KÄÄNNETÄÄN?



Yhteensä n. 3000 testaajaa
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• DigiMarkuksen käyttäjät, nettikysely
• Kallion ilmaisutaidon lukiolaiset: laadullinen 

pienryhmätestaus, neljä ryhmää vuosina 
2019-2020

• Suomen kielen opiskelijat Tre, semantiikan 
kurssi: lukustrategiat, sanastoarvio ja 
koheesioanalyysi 

• Suomen kielen opiskelijat Hki, Suomi 
kieliyhteisönä -kurssit: tyylikysymykset ja 
rekisterit.

• Suomen teologinen opisto, Vapaakirkko, Tre
• Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
• Suomen Pipliaseuran uutiskirjeen tilaajat:

nettikysely

• Ortodoksista uskontoa lukevat lukiolaiset:
nettikysely sekä pienryhmätestaukset

• Varusmiehet: nettikyselyt sekä laadulliset 
pienryhmätestaukset

• TNS Kantar: väestöedustava tilaustutkimus: 
724 vastaajaa, 3 ikäluokkaa eri puolilta maata

• Avoin nettitestaus toukokuu 2020; 1411 
osallistui

Vuosina 2018-2020



Testaajien kommentteja:



Pipliaseuran projektiryhmä

Niko Huttunen
eksegetiikan 
asiantuntija

Tuomas Juntunen 
kielellinen 
asiantuntija

Seppo Sipilä 
raamatun-
käännöstyön 
asiantuntija

Käännöstyön ohjausKääntäjät

Terhi Huovari
viestintä- ja 
varainhankinta-
johtaja

Projektinjohto

Markku Kotila 
toiminnan-
johtaja

Antti Siukonen
seurakunta-
palvelun johtaja

Tekninen kehitystyö



Ekumeeninen ohjausryhmä

Prof. Lauri 
Thurén, 
eksegetiikka, 
Itä-Suomen 
yliopisto

TT Anni 
Pesonen,
seurakunta-
pastori 

TM Mika 
Aspinen, 
Kirkon koulutus-
kesk. raamattu-
teol. kouluttaja

Th.M Timo 
Lehikoinen, 
Suomen 
teologisen 
opiston rehtori

TM, katol.TL 
Katri 
Tenhunen, 
julkaisujohtaja

Dosentti Hanna 
Lappalainen 
suomen kieli 

KatolisetEv.lut. edustajat Ortodoksit SVKN Hgin yliopisto

FT Teija 
Haussalo, 
autorisoitu
kääntäjä ja 
ekseget. jatko-
opiskelija 



Lisäksi tarkistus / arviointi

• Eksegeettinen: dosentti, pastori Kari Kuula
• Kielellinen: FT, runoilija Katja Seutu
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”Minua innostaa kielen 
monimerkityksisyys sekä tekstien tasojen 

ja tyylien pohdinta. Niiden tajua 
tarvitaan raamatunkäännöstyössä.”

Tuomas Juntunen



MEDIAVASTAANTOTTO KESÄ 2020
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30.4.2020

21.5.2020

26.6.2020

29.6.2020

14.7.202016.7.2020

17.7.2020

12.7.2020



Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
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Usko, luottamus, uskollisuus

• Usko on yleiskielessä (tietoa heikompi) käsitys 
asiantilasta. Esim. usko, että Jumala on olemassa. 
(vrt. usko, joka uskotaan).

• Uskoksi ja uskomiseksi  perinteisesti käännetty 
sanaperhe pitää kuitenkin sisällään luottamuksen ja 
uskollisuuden sävyjä (vrt. usko, jolla uskotaan)



Usko, luottamus, uskollisuus

• Vakuutan teille, etten ole nähnyt tuollaista uskoa
kellään israelilaisella. (Matt. 8:10)

• Jeesus vastasi: ’Tyttäreni, sinä paranit, koska luotit
minuun.’ (Mark. 5:34)

• Hän sanoi miehelle: ’Nouse ja mene! Pelastuit, koska 
olet minulle uskollinen.’(Luuk. 17:19)



RAAKASUOMI
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Virkerakenne (Kol.1:3-6)

3 Kiitämme Jumalaa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää aina teistä 
rukoilevina 4 kuulevina teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja 
rakkaudestanne, joka teillä on kaikkiin pyhiin 5 taivaisiin teille talletetun toivon 
kautta, josta te olette ennalta kuulleet evankeliumin totuuden sanassa 6 ollen läsnä 
teille, kuten myös koko maailmassa [se evankeliumi] on hedelmää tuottavana ja 
kasvavana niin kuin myös teissä siitä päivästä [alkaen], jolloin kuulitte ja opitte 
tuntemaan Jumalan armon ja totuuden. 

(Niko Huttusen käännös)



Koittakaa tehdä tästä hyvää suomea.
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TÄSSÄ LOPULLINEN TEKSTI:
3 Kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, 
kun rukoilemme puolestanne. 4 Olemmehan kuulleet, että luotatte 
Kristukseen Jeesukseen ja rakastatte kaikkia pyhiä. 5 Teille on 
talletettu taivaaseen toivo, josta olette kuulleet ilosanoman. 6 
Tämä totuuden sanoma kasvaa ja kantaa hedelmää kaikkialla 
maailmassa. Samoin se on tehnyt teissä siitä päivästä alkaen, 
jolloin kuulitte Jumalan hyvyydestä ja opitte tuntemaan sen. 
(UT2020)

32



RUKOILLAAN YHDESSÄ ISÄ MEIDÄN RUKOUS
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Miltä rukous tuntuu, kun ajattelet, 
että verbit  olkoon, tulkoon, 
tapahtukoon ovat
3. pers. imperatiiveja.

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän 
jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia 
iankaikkisesti. Aamen

Liturgiassa käytetty Isä meidän -rukous, joka ei 
sellaisenaan ole vuoden 1992 käännöksessä.



RUKOILLAAN ISÄ MEIDÄN 
-RUKOUS UUDESTAAN
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• Miltä tuntuu?
• Mitä ajatuksia syntyi?
• Mikä kohta kosketti?

Isämme taivaissa.
Osoita nimesi pyhyys,
anna valtakuntasi tulla
ja tahtosi toteutua
maan päällä samoin kuin taivaassa. 
Anna meille tänäänkin tarpeeksi leipää
ja anna meille anteeksi velkamme,
niin kuin mekin olemme antaneet 
anteeksi niille,
jotka ovat meille velkaa.
Äläkä vie meitä koettelemuksiin,
vaan pelasta meidät pahan vallasta. 
Aamen

UT2020-käännös



Mitä sinä ajattelet?
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Nettitestaajan kommentti
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UT2020
luettavissa 22.10.2020

alkaen

raamattu.fi ja
Piplia-sovellus

Tekstit ja audio on ilmaisia, mutta audio vaatii rekisteröitymisen




