
PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen viittomakielen lautakunnan 43.
kokouksesta 14.9.2011. Pöytäkirjan käänsi
suomalaiselle viittomakielelle ja viittoi Pia Taalas.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Vähemmistökielten osasto

VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 43. KOKOUS 14.9.2011

Aika perjantai 14.9.2011, klo 10.30–15.00
Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton pieni neuvotteluhuone A3.43

Läsnä:
jäsenet Kaisa Alanne puheenjohtaja

Karin Hoyer
Arttu Liikamaa
Thomas Sandholm
Leena Savolainen sihteeri
Tomas Uusimäki

Poissa: Ulla-Maija Haapanen

1. § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.30.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. § Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.



4. § Lautakunnan edellisen kokouksen (25.3.2011) pöytäkirjojen sekä 23.11.2010
       pidetyn kokouksen viitotun pöytäkirjan tarkistaminen.

Lautakunnan edellisen kokouksen (25.3.2011) suomenkielinen ja viitottu pöytäkirja
sekä 23.11.2010 pidetyn kokouksen viitottu pöytäkirja tarkistettiin. Kaikki
pöytäkirjat hyväksyttiin muutoksitta.

5. § Kotuksen lain ja asetuksen muutos sekä viittomakielen tutkijan siirto
       Kuurojen Liittoon.

Ehdotus Kotuksen uudeksi laiksi ja asetukseksi herätti vilkasta keskustelua.
Ehdotukseen tulleista 27 lausunnosta perehdyttiin tarkemmin erityisesti Kuurojen
Liiton, Jyväskylän yliopiston ja Kotuksen lausuntoihin. Lakiehdotus ja lausunnot
ovat saatavissa Valtioneuvoston hankerekisteristä, HAREsta
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=17741&a_iId=172726.

Kotuksen viittomakielen tutkijan siirto Kuurojen Liittoon on jo käynnistetty, ja
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuurojen Liitto ovat allekirjoittaneet asiasta
aiesopimuksen. Jotta siirto voisi toteutua, eduskunnan tulee kuitenkin ensin
hyväksyä Kotuksen uusi laki ja asetus.

Kotus-työryhmän alkuperäisen esityksen mukaan viittomakielen tutkija olisi
sijoitettu Jyväskylän yliopistoon (ks. Viittomakielen lautakunnan kokous
21.4.2010). Yliopisto ei kuitenkaan ollut valmis vastaanottamaan tutkijaa, jonka
työnkuvaa se ei voinut itse määritellä (ks. Jyväskylän yliopiston lausunto
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=15105&tVNo=4&sTyp=Sel
aus). Seuraavaksi vaihtoehdoksi nousi tuolloin tutkijan sijoittaminen Kuurojen
Liittoon. Kaikki Kotuksesta siirrettävät 11 tutkijan tointa rahoittaa korvamerkityllä
rahalla jatkossakin Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Saamen, romanikielen ja viittomakielen lautakunnat toimivat siis kuitenkin
tulevaisuudessakin Kotuksen alaisuudessa, minkä lisäksi Kotuksen tehtäviin tulee
kuulumaan näiden kielten aseman tukeminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lopuksi todettiin, että meneillään olevien muutosten toteuduttua on tarpeen, että
Kuurojen Liitto, Jyväskylän yliopisto ja Kotus käyvät keskustelua eri tahojen
rooleista viittomakieltemme tutkimuksessa, huollossa, sanakirjatyössä ja
opetuksessa, ja että samalla luodaan pohjaa uusille yhteistyötavoille. Kaisa Alanne
kertoi, että Kuurojen Liitto voi toimia tässä koollekutsujana.

6. § Ohjeistus kielellisesti laadukkaiden viittomakielisten tekstien tuotantoon (jatkoa
       kokouksesta 25.3.11).

Keskustelua viittomakielisten tekstien laatuohjeistuksesta jatkettiin edellisessä
kokouksessa käydystä keskustelusta laaditun yhteenvedon pohjalta. Todettiin, että
lautakunnan resursseilla laatuohjeiston teko on vaikeaa, ja että erityisesti kielen



rakennetta koskeva laadun määrittely on lautakunnalle suuri haaste. Niinpä etsittiin
tapoja, joilla asiaa voitaisiin edistää osissa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa
(kohdat a ja b).

a) Viittomakieli mukaan yleiset kielitutkinnot -järjestelmään?

Kuurojen kansanopistossa on Opetushallituksen toimeksiannosta tekeillä esiselvitys
siitä, millaisin toimin suomalainen viittomakieli voidaan saada mukaan yleisten
kielitutkintojen järjestelmään. Selvitystä laatii Riitta Vivolin-Karén, ja sen on
tarkoitus valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Selvitykseen perehdyttyään
Opetushallitus harkitse, ryhtyykö se edistämään asiaa. Yleisistä kielitutkinnoista
löytyy tietoa Opetushallituksen http://www.oph.fi/yleiset_kielitutkinnot ja Solkin
sivuilta https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki.

Suomalaisen viittomakielen pääsy mukaan yleiset kielitutkinnot -järjestelmään
tarkoittaisi ensi sijaisesti tietenkin sitä, että yksittäiset henkilöt voivat kokeen
suorittamalla osoittaa oman kielitaitonsa tason. Toisaalta kun koeaineistoa
tutkintojärjestelmää varten laaditaan, tekoprosessin aikana todennäköisesti syntyy
myös julkisesti saataville tulevia kuvauksia niistä viittomakielen piirteistä, joiden
hallintaa kullakin tasolla vaaditaan. Kokonaisuutena kielitutkintojärjestelmään pääsy
siis lisäisi huomattavasti ymmärrystämme viittomakielisen tekstin laadusta.

b) Teemaa "viitotun tekstin laatu eri näkökulmista" tarjotaan Jyväskylän yliopiston
Viittomakielen keskuksen opiskelijoille opinnäytetöiden aiheeksi. Arttu Liikamaa
esittelee ehdotusta Viittomakielen keskuksessa.

7. § Muut esille tulevat asiat.

Thomas Sandholm nosti esille kysymyksen: millaisessa asemassa viittomakielen
käyttö on tällä hetkellä kuurojen kouluissa?

Kuurojen kouluissa viittomakielisten oppilaiden määrä on dramaattisesti vähentynyt,
kun viimeiset ikäluokat, joilla ei ole sisäkorvaistutetta, ovat päättäneet koulunsa.
Suomessa lähes kaikille kuuroille lapsille operoidaan nykyään sisäkorvaistute.
Heidän viittomakielen taitonsa vaihtelee paljon, ja osa ei osaa sitä juuri lainkaan.
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että KELAn näille lapsille tarjoamassa kuntoutuksessa
ei tähdätä viittomakielen omaksumiseen ja lapsen kaksikieliseksi kasvamiseen, vaan
jos viittomakieltä tai tukiviittomia käytetään lapsen kanssa, tämä nähdään
väliaikaisena kommunikaatioratkaisuna, josta lapsi kasvaessaan pääsee eroon.
Suurin osa istutteen saaneista lapsista on integroitu lähikouluun, ja äidinkieleltään
viittomakielisiä, kuurojen koulua käyviä lapsia on enää hyvin vähän. Nämä
viittomakieltä äidinkielenään käyttävät lapset eivät tällä hetkellä saa aidosti
viittomakielistä opetusta, sillä opetusjärjestelyt ovat kovin kirjavia.



Todettiin, että asia on monitahoinen ja sellaisena kuuluu enemmän Kuurojen Liiton
toimialaan. Lautakunta kuitenkin seuraa tilannetta ja mahdollisesti laatii asiaan
liittyvän kannanoton.

8. § Ilmoitusasiat.

a) Tomas Uusimäki kertoi kuulumisia Kirkkohallituksen käännöstyöstä:
- Johanneksen evankeliumin käännös suomalaiselle viittomakielelle on käynyt
palautekierroksella, kuvattu lopulliseen asuunsa ja on menossa marraskuussa
kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi. Evankeliumi julkaistaan ensi vuoden
alussa.
- Suomenruotsalaiselle viittomakielelle tehdyt uudet käännökset
kirkkokäsikirjan kirkollisista toimituksista hautaan siunaaminen ja osia
kasteesta ovat olleet palautekierroksella. Ne ja jo aiemmin käännetty ja
palautekierroksen läpikäynyt viikkomessun käännös ovat menossa
marraskuussa kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi, minkä jälkeen kaikki
käännökset voidaan julkaista.
- Suomenruotsalaisen viittomakielen käännöstyön jatkosta
Kirkkohallituksessa ei ole vielä tietoa, eikä suomalaisen viittomakielen
käännöstyöhön vuonna 2012 osoitettavista henkilöresursseista ole myöskään
vielä tehty päätöstä.
- Kirkkohallitus teettää parhaillaan selvitystä siitä, kuinka seurakuntalaiset ja
kirkon työntekijät ovat kokeneet uudet viittomakieliset käännökset ja onko
Kirkkohallituksen järjestämä koulutus ollut riittävää ja oikeanlaista. Kolme
kuukautta kestävän kartoitus- ja arviointityön tekee Päivi Mäntylä.

b) Islannissa on säädetty uusi kielilaki 27.5.2011
(http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/1570.pdf), jossa säädetään islannin ja
islantilaisen viittomakielen käyttäjien oikeuksista ja myös mm. valtion
velvollisuudesta huolehtia näiden kielten kehittämisestä. Viittomakielen osalta
laki on huomattavan edistyksellinen, sillä se mm. turvaa kuuron lapsen, hänen
perheensä ja lähisuvun oikeudet islantilaiseen viittomakieleen. Laissa määrätään
myös islantilaisen viittomakielen lautakunnan perustamisesta.

c) Sonja Myhre Holten on nimitetty viittomakielen neuvonantajaksi Norjan
Språkrådetiin 19.5.2011.

d) Bovallius-säätiö on 21.6.2011 julkaissut ammattiviittomiston
(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/viittomat), joka on laadittu
yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kuurojen Liiton sanakirjatyö
on antanut toimitustyötä tehneille palautetta työn alkuvaiheessa. Opetushallitus on
osallistunut viittomiston rahoittamiseen.

e) Jyväskylän yliopistossa viittomakielen professuurin toimeen on valittu
kutsumenettelyllä Ritva Takkinen 1.9.2011. Professuuri on tähän asti aina täytetty



määräaikaisesti, joten tämä voidaan nähdä myös askeleeksi kohti Jyväskylän
yliopiston Viittomakielen keskuksen toiminnan vakinaistamista.

f) Lapsiasiainvaltuutetun toimitiloissa Jyväskylässä järjestettiin 1.9.2011
seminaari Miten viittomakielisten ja huonokuuloisten lasten oikeudet toteutuvat?
Seminaarissa julkistettiin Maarit Widberg-Palon tekemä selvitys viittomakielisten
ja viittomakieltä käyttävien lasten hyvinvoinnista ja heidän oikeuksiensa
toteutumisesta (suomenkielinen julkaisu tulossa vuonna 2012).

g) Saamelaiskäräjät järjesti Saamen kielten ja maorikielen elvyttäminen
-seminaarin 13.9.2011 Helsingissä.

h) Kuurojen Liitto järjestää Seuraava askel -seminaarin 23.9.2011 Valkeassa
talossa Helsingissä. Seminaari on jatkoa vuosi sitten järjestetylle tilaisuudelle,
jossa julkistettiin Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma.

i) Karin Hoyer kertoi, että hän on esitellyt Suomen viittomakielten kielipoliittista
ohjelmaa elo-syyskuussa kolmesti, ja vastaanotto on ollut poikkeuksetta hyvin
kiinnostunutta, ja ohjelman sisällön ja toteutuksen laatua on kehuttu. Ohjelmaa on
esitelty seuraavissa tilaisuuksissa:
- Toinen kansainvälinen kuurojen kaksikielisyyden ja opetuksen konferenssi (II
Congresso Internacional Bilinguismo e Educacao para Surdos) Brasiliassa
11.–13.8.2011.
- Verkostotapaaminen, jossa kokoontui sellaisia pääkaupunkiseudun
ruotsinkielisiä toimijoita ja viranomaisedustajia, joiden työ eri tavoin kytkeytyy
pohjoismaisiin kieliin ja kulttuureihin. Paikalla oli edustus OKM:stä, CIMO:sta,
Hanasaaren kulttuurikeskuksesta ja Kotuksesta.
- Kuurojen Liiton edunvalvontatiimi, johon myös Karin Hoyer kuuluu, tapasi
syyskuussa Folktingetin kieliturvasihteerin (Folktinget = Suomenruotsalaiset
kansankäräjät).

Lisäksi Karin Hoyer tulee pitämään esitelmän viittomakielten kielenhuollosta ja
kielipolitiikasta Turkissa SIGN5-konferenssissa 21.–23.10.2011. Muita
suomalaisia esitelmänpitäjiä SIGN5-konferenssissa ovat Arttu Liikamaa, Juhana
Salonen ja Danny de Weerdt. Konferenssin ohjelma löytyy tekstiliitteestä 1.

j) Kuurojen Liitto käännättää parhaillaan Suomen viittomakielten kielipoliittista
ohjelmaa englanniksi. Käännös on tarkoitus julkaista ensi vuonna.

k) Pohjoismaisen kieliyhteistyön, Nordisk Sprogkoordination -sivustolle on
ensimmäistä kertaa kerätty viittomakielen yhteyshenkilöiden tiedot jokaisesta
pohjoismaasta ja myös Färsaarilta ja Grönlannista:
http://nordisksprogkoordination.org/ -> Netværket for sprognævnene i Norden ->
Tegnspråk i Norden. Lautakuntamme jäsenen Karin Hoyerin yhteydenpito
Nordisk Sprogkoordinationin kanssa  on merkittävästi vaikuttanut asian
toteutumiseen.



9. § Seuraava kokous.

Lautakunnan seuraava kokous päätettiin pitää 30.11.2011.

10. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Vakuudeksi

Kaisa Alanne Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri



SIGN5 Conference Programme 

 

 

 

22 October 2011    

 Session 1 Session 2 Special Session 

09:00 – 09:50 
 

Beyza Sümer (Netherlands) 
Inge Zwitserlood (Netherlands) 
Pamela Perniss (Netherlands) 
Asli Özyürek (Netherlands) 
“The Expression of Spatial Relations and 
Their Acquisition in Turkish Sign 
Language (TİD) by native Deaf adults and 
children” 

Sara Goico (USA) 
“An Idiosyncratic Gesture System in the 
Context of an Inclusion Classroom: 
How a Deaf Student Tailors her 
Interaction to her Interlocutors” 
 

Pinar Yaprak Kemaloğlu (Turkey) 
Yusuf Kemal Kemaloğlu (Turkey) 
Evren Barışık (Turkey) 
“An evaluation of social institutions 
regarding deaf people in Turkey” 
Türkiye’de Sağırlara İlişkin Toplumsal 
Kurumlar Üzerine Bir Değerlendirme 

21 October 2011 
 

 

14:30 – 15:30 SIGN5 Opening 
 

15:30 – 16:30 Keynote lecture: 
 Karin Hoyer (Finland) 
“Sign Languages and Language Policy and Planning: Linking theory, methods, and implementation” 

Break Lunch 

 Session 1  Session 2 Special Session 

17:00 – 17:50 Ramas Rentelis (UK) 
“BSL Mouthing and Regional and Social 
variation from North and South of UK” 

Melissa Malzkuhn, (USA) 
Dirksen Bauman (USA) 
Benjamin Bahan (USA) 
“Deaf Studies Digital Journal” 

Gökhan Kaya (Turkey) 
“Spread the Sign – İşaretleri 
Yaygınlaştıralım” 
 

Break Coffee and Tea 

18:00 – 19:00 Keynote lecture:  
Thierry Haesenne (Belgium), Yassine Ellen Nauta (Netherlands), Anna Sáfár (Netherlands), Laurence Meurant (Belgium), Ellen 
Ormel (Netherlands), Danny De Weerdt (Belgium) 
“Mutual intelligibility among the sign languages of Belgium and the Netherlands” 
 

leenasavolainen
Typewritten Text
Tekstiliite 1. Viittomakielen lautakunnan 43. kokous 14.9.2011, 8. § Ilmoitusasiat, kohta i.



09:55 – 10:45 Judith Collins (UK) 
“What are the issues involved in 
translating m[ths assessments from 
English to British Sign Language?” 

Nebih Cakaj (Kosovo) 
Drita Toprlak (Kosovo) 
“The sign language human rights situation 
and sign language research in Kosovo” 

Emrah Kaymaz (Turkey) 
“Türk İşaret Dili(TİD) ile matematiği 
anlatmak” 
Explaining mathematics through Turkish 
Sign Language 

Break Coffee and Tea 

11:10 – 12:00 Juhana Salonen (Finland) 
“Perfective Aspect in Finnish Sign 
Language” 

Nebih Cakaj (Kosovo) 
Arttu Liikamaa (Finland) 
 “Development cooperation, Deaf 
Community empowerment through the 
CASLI training program” 

Hasret Dilsiz (Turkey) 
Nihat Kihtir (Turkey) 
“Endangered Language Documentation 
Programme: Mardin Sign Language in 
Turkey” 

12:05 – 12:55 Ulrike Zeshan (UK) 
“Multilingual communication between sign 
language users” 

Timothy Afolayan (Nigeria) 
“Hausa Sign Language; A Description of 
Signs” 

Deniz İlkbaşaran (Turkey / USA) 
“Media Practices of Deaf Youth in Turkey 
and Social Networks” 

Break  Lunch  

14:00 – 14:50 Sam Lutalo-Kiingi (Uganda / UK) 
“Negation and Number in Uganda Sign 
Language” 

Flaviane Reis (Brazil) 
“Deaf: Culture and Contemporary 
Transformation” 

Kadir Turgut and Süleyman Taşcı (Turkey): 
“Türkiye’de İlk İşitme Engelli Okulları, Eğitim 
Yöntemleri ve İşitme Engelliliğine Tarihsel 
Bir Bakış” 
 

14:55 – 15:45 Anna Sáfár (Netherlands) 
“Types and Functions of buoys in the Sign 
Language of the Netherlands” 

Fabiano Souto Rosa (Brazil) 
Deaf Literature: What deaf teachers 
signal about  Brazilian Sign Language 
digital books – Libras 

Yusuf Kemal Kemaloğlu (Turkey)
 

Pınar Yaprak Kemaloğlu (Turkey)
 

Cumhur Bilgin (Turkey)
 

Hasan Hüseyin Korkmaz (Turkey)
 

Mustafa İlhan (Turkey)
 

“Improving Higher Education Settings for 
the Deaf: E-Isit Project” 

Break Coffee and Tea 

16:05 – 16:55 Sibaji Panda (India / UK) 
“Literacy Development in Alipur: A village 
Sign Language Community in India” 

FREE SLOT FOR FRINGE MEETINGS Pinar Safak (Turkey) 
“Görmeyen Ve Ek Yetersizliği Olan 
Bireylerle İletişimde Dokunsal İşaret Dili 
Stratejisi” 
Tactile sign language communication for 
blind persons with additional impairments 

17:00 -18:00 Keynote lecture: 
 Nicholas Palfreyman (UK) 
“Research Into Sign Language Variation”  

 



23 October 2011 
 

   

 Session 1 Session 2 Special Session 

09:00 – 09:50 Arttu Liikamaa (Finland) 
“Whole Entity Classifiers in Kosovar and 
Finnish Sign Language,and Comments 
on Research Ethics” 
 

Francielle Cantarelli Martins (Brazil) 
"Deaf Teachers And Perspectives” 

Mine Göl Güven (Turkey) 
“The development of TID materials for Deaf 
children under 6” 

10:00 – 10:50 Chibesa R.Simbule (Zambia) 
“Ethics Issues in Sign Language 
Research - Sign Language and Advocacy 
Awareness Development Association of 
Zambia (SLAADAZ)” 

Klisman Ibrahimi and Valmira Avdullaj 
(Albania) 
“Development of multimedia resources for 
Albanian Sign Language” 

Hasan Dikyuva (Turkey) 
“Non-manual expressions of verbal aspect 
in TİD” 
 

Break Coffee and Tea 

11:30 – 12:20 Rezenet Tsegay Moges (USA) 
“A Method of Continuum on Multiple 
Language Contact in a Signed 
Community” 

Sibaji Panda (India / UK) 
“Higher education opportunities” 
 
1-hour workshop 

Süleyman Taşcı (Turkey) 
“Word Formation Strategies by Lexicalized 
Fingerspelling in Turkish Sign Language” 
 

Break  Lunch  

 Session 1a Session 1b Session 2 

13:30 – 14:20 Richard Cokart, Trude Schermer and 
Corline Koolhof (Netherlands) 
“The auxiliary form OP in Sign Language 
of the Netherlands (NGT): Patterns of use 
in Deaf NGT signers and NGT-Dutch 
interpreters” 

Keiko Sagara (Japan / UK) 
“Sign Language Typology: Number, 
Colour, Kinship” 

Goedele A.M. Clerk (Belgium) 
Sam Lutalo-Kiingi (Uganda / UK) 
“Partnership between Deaf Communities, 
Academia and NGOs in Deaf 
Empowerment” 
 
2-hour workshop 14:30 – 15:20 FREE SLOT FOR FRINGE MEETINGS Joke Schuit (Netherlands) 

“Influences on language. Specific focus: 
Inuit Sign Language” 

Break Coffee and Tea 

16:00 – 17:00 Keynote lecture:  
Samet Demirtas (Turkey) 
“Turkish Sign Language: Education and Development” 

17:00 – 18:00 SIGN5 Closing 
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