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Matti Räsänen ja tulkit olivat paikalla pykälien 1–5 ja osittain myös 
pykälän 6 käsittelyn aikana. 

 
 
 
1. § Kokouksen avaus. 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.30. 
 
2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi. 
 



3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (10.10.2012) pöytäkirjojen tarkistaminen. 
 

Lautakunnan edellisen kokouksen, 10.10.2012, pöytäkirjat tarkistettiin ja hyväksyttiin 
muutoksitta. 

 
4. § Kokouksen esityslista. 
 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
5. § Kielipolitiikan koordinaattori Matti Räsäsen vierailu. 
 

Kielipolitiikan koordinaattorina Kotuksessa toimiva, tutkija Matti Räsänen kuvasi 
lautakunnalle Kotuksessa tehtävän kielenhuoltotyön ja kielipoliittisen toiminnan 
periaatteita ja käytäntöä. Syvällisemmin keskusteltiin vähemmistökielten (romani, 
saamen kielet ja viittomakielet) kielilautakuntien toiminnasta, niiden toiminnan 
välisistä eroista ja yhteneväisyyksistä. 

 
6. § Viittomakieltemme viittomavastineet käsitteille suomenruotsalainen, 

ruotsi ja ruotsinruotsi. 
 

Keskustelussa kävi ilmi, että kuvissa 1, 2 ja 3 kuvattuja viittomia käytetään 
suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa viittomakielessä osin eri tavoin viittaamaan 
käsitteisiin suomenruotsalainen ja ruotsi. Käydyn keskustelun sekä saatavilla olevan 
suomalaisen viittomakielen tutkimustiedon perusteella laadittiin seuraava yhteenveto: 

 
 

 

Kuva 1. http://suvi.viittomat.net: artikkeli 359. Käsimuoto voi olla myös %. 
 
 
 



 
Kuva 2. http://suvi.viittomat.net: artikkelit 723 ja 359. 
 
 

 
Kuva 3. http://suvi.viittomat.net: artikkeli 368. 
 

Suomenruotsalainen viittomakieli 
 
Suomenruotsalaisessa viittomakielessä käytetään kuvan 1 viittomaa viittaamaan 
- ruotsin kieleen (myös mm. ruotsiksi kirjoitettuun tekstiin) ja 
- suomenruotsalaisuuteen (esim. suomenruotsalainen kulttuuri tai 
suomenruotsalainen henkilö).  
Suomenruotsalaisuuteen viittaamaan käytetään myös kuvan 2 yhdysviittomaa. Sitä 
käytetään tyypillisemmin muodollisemmassa kielenkäytössä, kun taas kuvan 1 
viittomaa enemmän arkisessa, kieliyhteisön sisäisessä kielenkäytössä. Yhdysviittomaa 
käytetään usein myös myös ruotsista käännetyissä teksteissä, joissa sana finlandssvensk 
esiintyy. 
 
Kuvan 3 viittomaa käytetään viittaamaan mm. Ruotsiin, riikinruotsiin (Ruotsissa 
käytettävään ruotsin kieleen), Ruotsin kansalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. 
 
Suomalainen viittomakieli 
 
Suomalaisessa viittomakielessä käytetään kuvan 3 viittomaa viittaamaan 
- ruotsin kieleen (mm. ruotsiin koulun oppiaineena ja ruotsinkieliseen tekstiin) ja 
- valtioon Ruotsi. 
 



Suomenruotsalaisuuteen (esim. suomenruotsalainen kulttuuri tai suomenruotsalainen 
henkilö) viittaamaan käytetään kuvien 1 ja 2 viittomia. 
 
Päätelmät 
 
Todettiin, että vaikka molemmissa viittomakielissämme näyttää olevan käytössä 
muodoltaan samanlainen viittomisto viittaamaan esille nostettuihin käsitteisiin, 
viittomien merkitykset ja käyttö ovat näissä kielissä erilaiset. Suomalaisen ja 
suomenruotsalaisen viittomakielen välisten erojen selvittämisessä tämä on vain 
pintaraapaisu, mutta toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten monin tavoin nämä kielet 
voivat erota toisistaan. 

 
7. § Edellisessä kokouksessa esillä olleita asioita. 
 

a) Lautakunnan tehtävät ja työskentelykäytänteet (keskustelun jatkaminen) 
 

Evästystä edelliseltä lautakunnalta ja lautakunnan yhteistyökumppanit 
 

Jatkettiin keskustelua lautakunnan yhteistyökumppaneista. Juhana Salonen toi esille 
Jyväskylän yliopiston roolin. Sovittiin, että Viittomakielen keskuksen työntekijöiltä 
tiedustellaan mahdollisuutta kommentoida lautakunnassa työstettävänä olevaa 
kielellisen laadun arviointikriteeristöä. 
 
Ehdotettiin myös, että lautakunta tekisi Kuurojen Liiton Viittomakieliseen tv:seen 
mainoksen, jolla aktivoitaisiin ja rohkaistaisiin viittomakielisiä antamaan palautetta 
verkossa julkaistuista viitotuista teksteistä verkkosivujen ylläpitäjille. 
 
b) Kielellisen laadun arviointikriteeristö 
 
Edellisen lautakunnan Kelalle koostaman kielellisen laadun arviointikriteeristön 
jatkotyöstäminen on käynnistynyt viisihenkisessä työryhmässä, jossa ovat mukana 
Juhana Salonen, Ulla-Maija Haapanen, Janne Kankkonen, Päivi Mäntylä ja Pia Taalas). 
Juhana Salonen esitteli ryhmän työn tuloksia. Sovittiin, että työryhmä laatii työn 
etenemiselle aikataulun, minkä jälkeen lautakunnan muut jäsenet voivat jatkaa tekstin 
kommentointia. 
 
Pohdittiin sitä, keiltä muilta lautakunnan ulkopuolisilta vielä mahdollisesti 
pyydettäisiin palautetta tekstin sisältöön (esim. Riitta Vivolin-Karénilta Kuurojen 
kansanopistosta). Nostettiin myös esille, että on tärkeää korostaa, mitä tekstilajeja 
kriteeristö koskee: esimerkiksi tulkatun tekstin ja valmistellun käännöstekstin välillä on 
suuri ero. Selvitetään mahdollisuudet kääntää kriteeristö ruotsiksi, jotta myös kaikki 
suomenruotsalaiset jäsenet voisivat osallistua asian käsittelyyn. 

  



c) Viittomakielen lautakunnan nelikielinen tiedotus Kotuksen www-sivuilla 
 
Leena Savolainen kertoi, että Kotuksen verkkosivujen rakenne uudistuu vuoden 2013 
aikana, jolloin mm. kieliversioiden määrää pienennetään. Lautakunnan sihteerit olivat 
tehneet luonnoksen siitä, kuinka lautakunnan toiminnassaan käyttämää neljää kieltä 
käytettäisiin verkkosivujen tiedotuksessa. Päätettiin palata asiaan, kun Kotuksen 
verkkosivujen uudistusprosessi on käynnistynyt. 

 
8. § Lautakuntamme puheenvuoro vuonna 2013 julkaistavaan Valtioneuvoston  

kertomukseen kielilainsäädännön soveltamisesta. 
 

Kuurojen Liitto ja Finlandssvenska teckenspråkiga ovat saaneet oikeusministeriöltä 
lausuntopyynnön koskien viittomakielisten kielioloja (OM 1/58/2012). Lausunnoilla on 
tarkoitus kerätä tietoa Valtioneuvoston kertomukseen kielilainsäädännön 
soveltamisesta. Lausunto tulee antaa 7.12.2012 mennessä. Oikeusministerö on 
suhtautunut myönteisesti siihen, että myös lautakunta jättäisi oman lausuntonsa, ja 
niinpä sovittiin yksimielisesti, että lausunto laaditaan. Tekstissä keskitytään kielellistä 
laatua koskeviin asioihin, ja suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen 
keskenään osin erilainen tilanne tuodaan selkeästi esille. 
 
Leena Savolainen otti vastuulleen lausunnon kirjoittamisen. Teksti laaditaan jäseniltä 
tulleen ohjeistuksen mukaisesti, ja siinä hyödynnetään lautakunnan pöytäkirjoihin 
tallennettuja, kielellistä laatua koskevia keskusteluja. 

 
9. § Suomenruotsalaisen viittomakielen uhanalainen tilanne 

 
Oscar Lönnholm, Janne Kankkonen ja Karin Hoyer kertoivat käynnissä olevasta työstä 
suomenruotsalaisen viittomakielen kielisuunnitelman laatimiseksi. Työ alkoi keväällä 
2012 ja sitä tehdään työryhmässä, joka toimii Finlandssvenska 
teckenspråkiga - yhdistyksen alaisuudessa. Kielisuunnitelman tavoitteena on elvyttää 
suomenruotsalaista viittomakieltä ja estää sen katoaminen. Syyskuussa 2012 joukko 
työryhmän jäseniä vieraili eduskunnassa ja tapasi sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen 
että Svenska kulturfondenin edustajia, ja kertoi heille kielen uhanalaisesta tilanteesta. 
Vierailun seurauksena joukko kansanedustajia useasta poliittisesta puolueesta jätti 
Suomen viittomakielten tulevaisuutta koskevan kirjallisen kysymyksen eduskunnalle 
(884/2012; 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_884_2012_p.shtml#VASTAUS). 
 
Finlandssvenska teckenspråkiga -yhdistys (osittain yhdessä Kuurojen Liiton kanssa) on 
anomassa mm. Svenska kulturfondenilta hankerahaa, jolla voidaan käynnistää 
suomenruotsalaista viittomakieltä tukeva toiminta. Hankkeessa keskityttäisiin kielen 
tilanteen kartoittamiseen ja sen selvittämiseen, millaisia resursseja kielen tukeminen 
tarvitsisi. Jos hankeraha saadaan, on tarkoitus tehdä yhteistyötä useamman tahon 
kanssa, esimerkiksi Ruotsissa toimivan yhdistyksen Föreningen Teckenspråkiga 
Finlandssvenskar i Sverige kanssa. On tärkeää saada hankkeeseen mukaan koko 
kieliyhteisö, jotta viittomakieliset voivat itse herätä ymmärtämään kielensä tilanne. 



Kielenkäyttäjäryhmää voitaisiin myös rohkeasti laajentaa – Inarin saamen 
elvytysohjelman tapaan – aktivoimalla oman kieliyhteisön ulkopuolisia, kuten 
suomalaisen viittomakielen käyttäjiä, opiskelemaan suomenruotsalaista viittomakieltä ja 
sen jälkeen toimimaan kielen malleina ja välittäjinä uusille käyttäjille. 

 
10. § Symboli, jolla voidaan viitata viittomakieliseen informaatioon, palveluun jne. 
 

Lena Wenman on tiedustellut lautakunnalta, olisiko olemassa jokin vakiintunut 
graafinen symboli, jota voitaisiin käyttää ilmaisemaan verkkosivuilla tarjolla olevaan, 
viittomakielellä esitettyyn tietoon. Symboli, jota käyttävät mm. Kela ja palvelu 
"Kulttuuria kaikille" (http://www.kulttuuriakaikille.info/viittomakieli.php) on 
harhaanjohtava, koska se perustuu amerikkalaisen viittomakielen viittomaan 
TULKKAUS.�� 
 
Lautakunta totesi, että vakiintuneelle viittomakielistä aineistoa merkitsevälle 
symbolille on tarvetta, ja että symbolin tulee olla yksinkertainen, selkeä ja helposti 
ymmärrettävä. Päivi Mäntylä sai tehtäväkseen selvittää Kuurojen Liiton viestinnän 
kanssa, millaisin linjauksin ja missä yhteyksissä nykyistä symbolia käytetään. 

 
11. § Lautakunnan toimintasuunnitelma kaudelle 2013–2015. 
 

Päätettiin ottaa lautakunnan toiminnan kolmivuotissuunnitelma käsittelyyn heti 
kevään ensimmäisen kokouksen alussa. Jotta kokousaikaa voitaisiin käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti, ehdotettiin että suunnitelmasta laadittaisiin luonnos, 
johon jäsenet voisivat tutustua etukäteen. 

 
12. § Muut esille tulevat asiat. 
 

Janne Kankkonen nosti esille tarpeen lähempään yhteistyöhön Kirkkohallituksen ja 
alan eri toimijoiden välillä kirkollisten tekstien viittomakielisten käännösten käyttöön 
liittyen. Koulutus ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa, jotta viittomakielen tulkit 
ja kirkon työntekijät voivat omaksua uudet käännökset ja käyttää niitä oikeassa 
kieliasussaan. Yksi vaihtoehto voisi olla perustaa Kirkkohallituksen alaisuuteen 
työryhmä, jossa eri toimijat olisivat edustettuina. Janne Kankkonen vastaa asian 
edistämisestä Kirkkohallituksen kanssa. 
 
Outi Ahonen on ottanut yhteyttä Juhana Saloseen ja kysynyt, voisiko lautakunta 
ryhtyä toimiin, jotta viittomakieliset aktivoituisivat ilmoittamaan väestörekisteriin 
suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen äidinkielekseen. Tilastotiedot 
äidinkielestä ovat viranomaisille tärkeä lähde, kun viittomakielisten määrää 
arvioidaan, koska mitään muuta yksiselitteistä tilastointia ei ole saatavilla. Lautakunta 
totesi, että yleisluonteisuutensa vuoksi asia kuuluu ennemmin kuurojenyhdistyksille ja 
Kuurojen Liitolle. Kielilautakunnan ensisijaisena tehtävänä on käsitellä kielellisiä 
ilmiöitä ja kielen käyttöä koskevia asioita. Kuurojenyhdistysten ja Kuurojen Liiton 
toimenkuvaan puolestaan kuuluu käytännöllisempi viittomakieliimme kytkeytyvä 
edunvalvonta. 



 
13. § Ilmoitusasiat. 
 

Merkittiin tiedoksi Emilia Erkaman pro gradu -työ Kielelliset oikeudet Suomessa – 
kielilainsäädännön vaikutus uhanalaisten kielten elvytykseen. Yleinen kielitiede, 
Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2012. 

 
14. § Seuraava kokous. 
 

Päätettiin etsiä päivät kahdelle kevään kokoukselle verkossa toimivan aikataulujen 
hallintaohjelman (Doodle) avulla. Siten kaikille sopivat ajankohdat löytyvät 
nopeimmin ja kätevimmin. 

 
15. § Kokouksen päättäminen. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10. 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
Tomas Uusimäki  Leena Savolainen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 


