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VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 53. KOKOUS 
 
aika tiistaina 6.5.2014, klo 10.07–16.09 
paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44  
 
Läsnä: 
jäsenet  Tomas Uusimäki  puheenjohtaja 

Ulla-Maija Haapanen 
Janne Kankkonen 
Oscar Lönnholm 
Päivi Mäntylä 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Mikaela Tillander 

sihteerit  Karin Hoyer 
   Leena Savolainen 
vieraat  Nina Sivunen  Jyväskylän yliopisto 
 
 
 
1. § Kokouksen avaus. 

 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.07. 
 
 

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi. 
 
 

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. 
 

Edellisen kokouksen (25.3.2014) suomen- ja ruotsinkieliset pöytäkirjat tarkistetiin ja ne 
hyväksyttiin pienillä kieliasua koskevilla muutoksilla. 

 
 
4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. 
 

Kokousyhteenvedon laaatijaksi Kuurojen Liiton Netti-tv:seen valittiin Päivi Mäntylä. 
 
 
5. § Kokouksen esityslista. 
 

Esityslistaan lisättiin pykälä 4 ”Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta”, ja 
esityslistan muut kohdat siirtyivät yhdellä pykälällä eteenpäin. 
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6. § Suomenruotsalainen viittomakieli: haasteet SignWiki-työssä ja käännöstyössä. 

 
Janne Kankkonen otti esille SignWikiin mahdollisesti vietävät uudisviittomat, jotka eivät ole 
lainoja ruotsalaisesta tai suomalaisesta viittomakielestä vaan täysin uusia muodosteita. 
Esimerkkinä hän antoi kaksi TRANA ’kurki’ ja TRANBÄR ’karpalo’ (ks. viittomakielinen 
pöytäkirja). Hän kysyi lautakunnalta, millaista toimituslinjaa olisi hyvä noudattaa? Voisiko 
tällaisia uudismuodosteita julkaista SignWikissä? Lautakunnan mielestä uudismuodosteet, 
jotka rakenteeltaan noudattavat kyseisen kielen sääntöjä, voidaan hyvin viedä SignWikiin. 
Näin toimimalla voidaan myös saada aikaan keskustelua kieliyhteisössä, mikä onkin avoimen 
wikisanakirjan yksi tarkoitus. 
 
Toisekseen keskusteltiin viittomatyypistä ”leksikaalistuneet sormitukset”. Näitä viittomia 
esiintyy suomenruotsalaisessa viittomakielessä varsin runsaasti, esimerkkeinä UT ’ulos’ / 
partikkeli ”ut”, ÖL ’olut’, SÅS ’kastike’, VAN ’tottunut’ ja NU ’nyt’. Näissä viittomissa 
käsimuotoina käytetään vanhoja sormiaakkosia. Ne voitaisiin koota yhteen omaksi 
luokakseen SignWikissä, jotta ne löytyisivät helpommin. Näin voidaan myös osoittaa tämän 
viittomatyypin erityisyys suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Vanhat sormiaakkoset ovat 
leimallinen osa suomenruotsalaista viittomakieltä ja tulevaisuus näyttääkin, alkaisiko 
kieliyhteisö taas aktiivisemmin käyttämään niitä myös sormituksessa. 
 
Lopuksi keskusteltiin suomenruotsalaiselle viittomakielelle tehtävän käännöstyön haasteista. 
Todettiin, että tarvitaan tätä työtä tekevien oma verkosto, ja keväällä 2014 onkin pidetty jo 
yksi epävirallinen tapaaminen. Käännöksiä suomenruotsalaiselle viittomakielelle tekee vain 
muutama viittomakielinen henkilö. Kääntäjät tekevät työnsä useimmiten yksin ja aikaa 
käännöksen työstämiseen annetaan vain vähän. Tämä vaikuttaa lopputuloksen laatuun. 
Käännösratkaisuja, kuten lainoja toisesta viittomakielestä, tulisi voida pohtia ryhmässä. Myös 
jatkokoulutuksen järjestäminen kääntäjille olisi tärkeää. 

 
 

7. § Nina Sivunen: suomalainen viittomakieli mukaan yleisiin kielitutkintoihin. 
 

Nina Sivunen Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta, Solkista, 
kertoi työstänsä hanketutkijana. Hänen tehtävänään Solkissa on saattaa suomalainen 
viittomakieli osaksi yleisiä kielitutkintoja. Tietoa yleisistä kielitutkinnoista löytyy täältä 
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki. Sivunen kutsuttiin lautakunnan kokoukseen, koska 
hän työssään käsittelee osin samoja asioita kuin lautakunta kielellisen laatukriteeristön 
laadinnassaan. 
 
Tällä hetkellä työn alla on vain suomalainen viittomakieli. Myös suomenruotsalainen 
viittomakieli saadaan toivottavasti myöhemmin mukaan. Suomalaisesta viittomakielestä tulee 
yleisten kielitutkintojen kymmenes kieli. Kokeen arviointi tulee joiltakin osin poikkeamaan 
puhuttujen kielten kokeista, koska viittomakielellä ole kirjoitettua muotoa. Arvioitavat 
kielellisen valmiuden osa-alueet ovat viittomakielen tuottaminen, ymmärtäminen ja 
kommunikatiivinen vuorovaikutus. pitäisi olla: ”keskustelun tehtävät” 
 
Viittomakielisten kielellisten valmiuksien arvioinnissa on monia haasteita, ja Sivusen esitys 
herättikin paljon keskustelua. Kuinka löytää arvioitsijat, koska he eivät saisi tuntea tutkinnon 
suorittajaa? Kokeen aineistona on tarkoitus käyttää suomalaisen viittomakielen arkitekstejä. 
Mitä nämä voivat olla? Ovatko esimerkiksi Ylen Uutiset viittomakielellä arkitekstiä? Ei ole 
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aina selvää, kuinka viittomakieliset tekstit määritellään lajityyppeihin tai tyylilajeihin. 
Viittomakielisille lapsille ei myöskään välttämättä opeteta tätä kouluissa. Arkityylinen tuotos 
voi näkyä koetehtävissä eri tavoin: viittomisnopeus, -rytmi ja tauotus saattavat vaihdella, tai 
voidaan viittoa vain toista kättä käyttäen jne.? Mitkä viittomakielen piirteet ja kieliopilliset 
rakenteet ovat helpompia oppia ja siksi kuuluvat arvioinnin alemmille taitotasoille, ja mitkä 
ovat vaikeampia ja kuuluvat ylemmille taitotasoille? Tulisiko koetehtävissä olla mukana myös 
puhutusta kielestä viittomakielelle käännettyjä tekstejä? 
 
Tietoteknologian kehittyminen on mullistanut videon käytön tietoverkoissa ja vienyt 
viittomakielen uusille toiminta-alueille. Samalla kieli on kehittynyt nopeasti. Tämä muutos 
tulisi huomioida myös kielitutkintoa suunniteltaessa. Monet konkreettiset tekniset seikatkin 
tulee vielä ratkaista: miten viittomakieliset ohjeet toteutetaan ja kuinka koetta suorittavan 
vastaukset videoidaan? Sivunen totesi lisäksi, että tehtävistä suoriutuakseen tarvitaan 
kielitaidon ohella kulttuurin tuntemusta, ja tämähän koskee kaikkia kieliä eikä vain 
viittomakieliä. Hän pohti myös kielikokeen vaikutuksia suomalaisen viittomakielen 
opetukseen: kielen opetuksenhan tulisi olla kokeen asettamien vaatimusten kanssa linjassa. 
 

 
8. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö. 
 

Lautakunta jatkoi kielellisen laadun arviointikriteeristön työstämistä. Sisällön tiivistäminen ja 
toimivan rakenteen löytäminen vaativat vielä työstämistä. Myös viittomakielisen version teko 
aloitetaan. Seuraavassa kokouksessa laaditaan yksityiskohtaisempi etenemissuunnitelma 
ja -aikataulu. 

 
 
9. § Muut esille tulevat asiat. 
 

a) Viittomakieliemme nimien suomen- ja ruotsinkieliset lyhenteet (esimerkiksi svk ja fi. tsp. sekä 
srvk ja fisv. tsp.) 
 
Kotoperäisten viittomakieltemme nimien lyhenteet suomeksi ja ruotsiksi ovat mietityttäneet 
viime aikoina kielenkäyttäjiä. Siksi lautakunnan sihteerit ovat selvittäneet Kotuksen suomen 
ja ruotsin kielen huoltajilta, mitkä olisivat suositeltavia tapoja muodostaa nämä lyhenteet. 
 
Kokouksessa todetiin, ettei viittomakielen lautakunnan toimeksiantoon sinänsä kuulu antaa 
suosituksia suomen ja ruotsin kielestä. Lautakunta haluaa kuitenkin saattaa kieliyhteisön 
tietoon ehdotukset mahdollisista lyhenteistä, jotta päätös käyttöön valittavista lyhenteistä 
(jos vaihtoehtoja on useampia) olisi kieliyhteisön tarpeiden mukainen. Päätettiin, että 
sihteerit laativat lyhenne-ehdotuksista yhteenvedot, jotka lähetetään palautekierrokselle 
keskeisille tahoille kieliyhteisössä. Yhteenvedot löytyvät tekstiliitteestä 1. 
 

b) Avoimet ovet ja alumnitapaaminen Viittomakielen keskuksessa Jyväskylän yliopistossa 
 
Ulla-Maija Haapanen kertoi Viittomakielen keskuksen 25.4.14 pitämän avoimien ovien 
päivän olleen onnistunut ja saaneen runsaasti osallistujia. Päivästä suunnitellaankin tulevan 
jokavuotinen tapahtuma, ja seuraavalla kerralla myös viittomakielen lautakunta voisi 
esittäytyä osana ohjelmaa. Juhana Salonen referoi 26.4. järjestetyn alumnitapaamisen 
sisältöä. Tapaamisen teemana oli viittomakielen opetuksen metodien ja opetusmateriaalien 
kehittäminen. 
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c) Kuurojen kulttuuripäivät 2014 Tampereella  

 
Todettiin, ettei lautakunnalla ole nyt resursseja tuoda työtään esille Kuurojen 
kulttuuripäivien yhteydessä. 
 
 

10. § Ilmoitusasiat. 
 

a) Annika Aalto Kuurojen Liitosta tulee ottamaan yhteyttä Kelaan liittyen 
suomenruotsalaisten kuurojen tulkkitilanteeseen (ks. pöytäkirja 25.3.14, 5. §, kohta e). 
Hän toimii Kuurojen Liitossa suomenruotsalaisten viittomakielen käyttäjien asioiden 
koordinaattorina. 

b) Viittomakielilain valmisteluprosessi jatkuu. Oikeusministeriön työryhmän 
työskentelyaikaa on pidennetty kesäkuun 2014 loppuun saakka. 

 
 
11. § Seuraava kokous. 
 

Lautakunnan seuraava kokous pidetään syksyllä. Tarkempi ajankohta etsitään verkoitse 
kalenteriohjelmalla. 

 
 
12. § Kokouksen päättäminen. 
  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.09. 
 
 

 
 
 

Vakuudeksi 
 
 

Tomas Uusimäki  Leena Savolainen 
puheenjohtaja  sihteeri 
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Tekstiliite 1. Viittomakielen lautakunnan kokous 6.5.2014. 9. §, Muut esille tulevat asiat. a) 
Viittomakieliemme nimien suomen- ja ruotsinkieliset lyhenteet. 
 
 
Vaihtoehtoisia tapoja muodostaa lyhenteet suomen kielen sanoille suomalainen viittomakieli, 
suomenruotsalainen viittomakieli ja viittomakieli 
 
Kielenkäyttäjiltä toivotaan palautetta: millaisia lyhenteitä tarvitaan? 
 

Viittomakielen lautakunta on kokouksessaan 6.5.2014 keskustellut kotoperäisten 
viittomakieltemme nimien lyhenteistä suomeksi ja ruotsiksi. Koska viittomakielen 
lautakunnan toimeksiantoon ei kuulu antaa suosituksia suomen ja ruotsin kielestä, 
lautakunnan sihteerit ovat selvittäneet Kotimaisten kielten keskuksen suomen ja ruotsin 
kielen huoltajilta, mitkä olisivat suositeltavia tapoja muodostaa nämä lyhenteet. 
 
Mahdollisia tapoja muodostaa suomenkieliset lyhenteet on varsin paljon. Seuraavassa 
taulukossa on kooste varteenotettavimmista tavoista: 

 
 
Kieli Mahdollisia 

lyhenteitä 
Taivutus 
(-ssa/-ssä) 

Ääntäminen 

suomalainen viittomakieli svk. svk:ssä [suomalaisessa viittomakielessä] 

 SVK SVK:ssa [äs vee koossa] 

 suom. vk. suom. vk:ssä [suomalaisessa viittomakielessä] 

    

suomenruotsalainen viittomakieli srvk. srvk:ssä [suomenruotsalaisessa viittomakielessä] 

 SRVK SRVK:ssa [äs är vee koossa] 

 suom.ruots. vk. suom.ruots. vk:ssä [suomenruotsalaisessa viittomakielessä] 

 suomenr. vk. suomenr. vk:ssä [suomenruotsalaisessa viittomakielessä] 
 
 
Sana viittomakieli lyhennettäisiin seuraavalla tavalla: 
 
Sana Mahdollisia 

lyhenteitä 
Taivutus Ääntäminen 

viittomakieli vk. vk:ssä [viittomakielessä] 

 VK VK:ssa [vee koossa] 
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Tietoa lyhenteiden muodostamisperusteista ja käytöstä 
 

• Suuraakkosilla kirjoitettavien lyhenteiden perään ei tule pistettä. Jos lyhenteet SVK, SRVK ja 
VK otetaan käyttöön, myöskään pienaakkosilla kirjoitettavien lyhenteiden svk, srvk ja vk 
loppuun ei lisätä pistettä. 

• Voisi olla järkevää vakiinnuttaa kaksi erityyppistä lyhennettä: pitempi ja informatiivisempi 
yhteyksiin, joissa lyhenne on tarpeen mutta joissa hyvin suuri tilansäästö ei ole tarpeen, ja 
toinen yhteyksiin, joissa on lyhennettävä paljon (esim. taulukoihin). Aina pitää kuitenkin 
huolehtia siitä, että lukijat varmasti ymmärtävät, mitä lyhenne tarkoittaa (esim. taulukon 
selitteessä). 

• Yleisesti ottaen lyhenteitä tulee kuitenkin käyttää harkiten ja muistaa, että kaikkiin 
teksteihin viittomakielten nimet lyhentein ilmaistuina eivät sovi. 

 
Viittomakielen lautakunta toivoo saavansa xx.xx.2014 mennessä kielenkäyttäjien näkemyksiä 
viittomakieltemme nimien suomen- ja ruotsinkielisistä lyhenteistä. Lautakunta ottaa saadun 
palautteen huomioon, kun se käsittelee asiaa kokouksessaan myöhemmin. 
 
 
Yhteystiedot: 
 
Tomas Uusimäki, puheenjohtaja 
gsm 050 463 4612 (tekstiviestit ja videopuhelut) 
tomas.uusimaki@icloud.com 
 
Leena Savolainen, sihteeri (suomen kieli) 
gsm 044 756 3522 
leena.savolainen@kuurojenliitto.fi 
 

 
 

Förkortningar för namnen finlandssvenskt teckenspråk och finskt teckenspråk på svenska 
 
Enligt Svenska skrivregler (Språkrådet) skall förkortningar i allmänhet användas sparsamt. 
Det kan vara svårt att förstå vad en förkortning betyder. Ibland kan ändå förkortningar vara 
befogade, som när utrymmet är begränsat eller om ordet upprepas ofta i texten. 
 
Språknämnden för finländska teckenspråk (Teckenspråksnämnden) har på sitt möte den 6 
maj 2014 diskuterat svenska och finska förkortningarna för namnen på våra två inhemska 
teckenspråk. Eftersom Teckenspråksnämnden inte har mandat att ge rekommendationer i 
språkfrågor som gäller det svenska eller det finska språket har nämnden konsulterat de 
finska och svenska språkvårdarna vid Institutet för de inhemska språken. Språkvårdarna gav 
följande förslag och motiveringar för de svenska förkortningarna som följer svenskans 
språkvårdsprinciper: 
 

Språk Möjliga förkortningar 
finlandssvenskt teckenspråk fisv. tsp. 

 fisv. teckenspråk 
  

finskt teckenspråk fi. tsp. 
 fi. teckenspråk 
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• fisv. är en etablerad förkortning för finlandssvensk, på motsvarande sätt som fi. är 
etablerad som hänvisning till finsk 

• för ordet teckenspråk finns inte någon fastställd etablerad förkortning, men tsp. 
är den förkortning som är mest allmän i språkbruket i Sverige och skall därför 
användas också hos oss 

• tsp. är en förkortning av typen avbrytning och bör därför följas av en punkt 
• det skall vara ett mellanslag mellan förkortningarnas två delar 
• förkortningarna skall användas endast för den obestämda formen teckenspråk 
• i andra former, så som i bestämd form (det finlandssvenska teckenspråket) eller i 

genitiv (finska teckenspråkets) skall språkens hela namn skrivas ut 
• både de kortare och de längre förkortningsformerna kan användas parallellt 

 
Man skall i allmänhet förkorta så lite som möjligt, speciellt i officiella texter. Det är också 
viktigt att komma ihåg att dessa förkortningar endast gäller skriven text på svenska. 
Förkortningar används inte i talad svenska, och inte heller i finlandssvenskt teckenspråk, där 
språkens namn tecknas i sin helhet. 
 
Teckenspråksnämnden återkommer till förkortningarna efter att språkgemenskapen har getts 
möjlighet att kommentera förkortningarna. Kontakta Teckenspråksnämnden före den 
xx.yy.2014 om ni vill framföra åsikter om förkortningarna. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Tomas Uusimäki, ordförande 
mobil 050 4634612 (sms eller video) 
tomas.uusimaki@icloud.com  
 
Karin Hoyer, sekreterare (svensk) 
mobil 050 3224065 
karin.hoyer@kuurojenliitto.fi  

 


