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VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 57. KOKOUS 
 
Aika  Maanantaina 20.4.2015, klo 10.15–16.40 
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  Erja Rossi   viittomakielen tulkkiopiskelija, Humak 
   Satu Siltaloppi  Kuurojen Liitto ry 
   Pia Taalas   Kuurojen Liitto ry 
 
 
 
1. § Kokouksen avaus. 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 
 
2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi. 
 
3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. 
 

Edellisen kokouksen (24.2.2015) suomen- ja ruotsinkieliset pöytäkirjat tarkistettiin ja 
hyväksyttiin. 

 
4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. 
 

Kokousyhteenvedon laatijaksi Kuurojen Liiton Netti-tv:seen valittiin Oscar Lönnholm. 
 
5. § Kokouksen esityslista. 
 

Pykälä 9 ”Kielellisen laadun arviointikriteeristö” päätettiin käsitellä pykälän 11 
”Ilmoitusasiat” jälkeen. Muutoin esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
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6. § Kysymys kielenkäyttäjältä: suomalaisen viittomakielen Suvissa, artikkelissa 302 
 kuvatun viittoman käyttö. 
 

Suomalaisen viittomakielen käyttäjä kysyy lautakunnalta, voisiko kuvan 1 viittoman käytöstä 
antaa suosituksen. Kysyjän kertoman mukaan kyseistä viittomaa käytetään enenevässä määrin 
vähän joka lauseessa tavalla, joka tuntuu häiritsevältä. 
 

 
 
Kuva 1. ikään kuin, niin kuin, niinku 
 
Lautakunta haluaa kiittää hyvästä kysymyksestä ja totesi, että kyseessä on niin sanottu 
täyteviittoman (täytesanan) käyttö. Kielenkäyttäjillä voi olla yksilöllisiä, keskimääräisestä 
kielenkäyttötavasta poikkeavia piirteitä omassa kielessään (mm. täyteviittomia), jotka muut 
kielenkäyttäjät voivat kokea häiritsevinä. Tällaiset piirteet nousevat yleensä esille erityisesti 
arkisissa kielenkäyttötilanteissa. 
 
Lautakunnan perustehtävänä on antaa ohjeita ja suosituksia viittomakieltemme asiatyylistä 
käyttöä koskien. Koska ihmisten arkinen kielenkäyttö ei kuulu kielenhuollon piiriin, 
lautakunta ei ota tämän enempää kantaa täyteviittomien käyttöön. Jyväskylän yliopiston 
Viittomakielen keskuksessa tehdään suomalaisen viittomakielen lauserakennetta koskevaa 
tutkimusta ja sen myötä saamme toivottavasti vähitellen valaistusta myös tähän ilmiöön. 

 
7. § Ehdotus pohjoismaisen verkostotapaamisen teemoiksi. 
 

Seuraava pohjoismainen viittomakielen huoltajien verkostotapaaminen järjestetään 
Roskildessa 19.8.2015. Päätettiin ehdottaa tapaamisen teemaksi ”Viittomakielisten 
käännösten laatua” ja sitä, että tausta-aineistona käytettäisiin tulossa olevaa viittomakielille 
kääntämisen laatu -julkaisuamme. Toisena aiheena päätettiin ehdottaa ”Suomen uutta 
viittomakielilakia”, joka astuu voimaan 1.5.2015. 

 
8. § Viittomakielen lautakunnan suomenkielisen nimen muuttaminen. 
 

Lautakunnassa on usein aiemminkin mietitty sitä, että nimi, jossa viittomakieli on yksikössä 
(viittomakielen lautakunta) on osin harhaanjohtava. Koska ruotsinkielisenä nimenä on jo 
pidempään käytetty nimeä, jossa viitomakieli on monikossa (Språknämnden för finländska 
teckenspråk), todettiin, että nyt olisi korkea aika muuttaa myös suomenkielinen nimi 
samankaltaiseen asuun. 
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Päätettiin yksimielisesti ehdottaa Kotukselle, että lautakunnan nimi muutettaisiin muotoon 
”Suomen viittomakielten lautakunta”. 

 
9. § Muut esille tulevat asiat. 
 

a) Partiolupauksen käännös suomalaiselle viittomakielelle 
 
Viittomakielinen partiolippukunta Ahertajat on saanut Suomen Partiolaisilta tehtäväkseen 
laatia partiolupauksen käännös suomalaiselle viittomakielelle. Käännös on ollut sen 
tekovaiheessa arvioitavana Kuurojen Liitossa. Lisäksi oli alunperin sovittu, että myös 
viittomakielen lautakunta voisi katsoa käännösehdotuksen kokouksessaan. 
 
Lautakunta katsoi juuri valmistuneen käännöksen ja piti sitä hyvänä. Hienoa on myös, että 
lupauksen viittojana on lapsi. Lautakunnan puolesta uusi käännös voidaan ottaa käyttöön. 
 
b) Kuinka jäsenet valitaan viittomakielen lautakuntaan? 
 
Viittomakielen lautakunnan jäsenten valintaprosessi on herättänyt kysymyksiä kieliyhteisössä. 
Kuinka lautakuntaan pääsee ja ketkä asiasta päättävät? Päätettiin laatia viittomakielinen 
kooste, jossa kerrotaan sekä valintaprosessista että valintakriteereistä, joita nykyään 
noudatetaan1. 
 
c) Terveiset syksyllä aloittavalle jäsenistölle 
 

- Uusille jäsenille koostetaan tietopaketti lautakunnan toiminnasta. Sihteerit päivittävät 
aiemman, kolme vuotta sitten tehdyn tietopaketin. 

- Ehdotettiin, että seuraavalla kaudella otettaisiin sosiaalinen media (esim. Facebook) 
yhdeksi lautakunnan tiedotus- ja keskustelukanavaksi. 

- Ehdotettiin vierailun järjestämistä kielenhuollosta ja kielipolitiikasta Kotuksessa 
vastaavien kanssa. Heidät voisi kutsua käymään lautakunnan kokouksessa. 

 
10. § Ilmoitusasiat. 
 

a) Juhana Salonen ja Leena Savolainen kertoivat terveisiä työpajasta Digging into Signs 
Workshop: Developing Annotation Standards for Sign Language Corpora, joka pidettiin 
Lontoossa 30.–31.3.2015. Työpaja oli osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on 
standardoida viittomakielisten videoaineistojen kielitieteellistä koodausta 
(korpusannotointia). Lisää tietoa työpajasta ja itse hankkeesta löytyy täältä 
http://www.ru.nl/sign-lang/projects/digging-signs/. 

 
b) Uusi viittomakielilaki astuu voimaan 1.5.2015. Kaikki lain valmisteluun liittyvät 

dokumentit löytyvät eduskunnan verkkosivuilta 
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiat&docid=he+
294/2014. 

 

                                                
1 Kooste viittomakielten lautakunnan jäsenten valintaprosessista on julkaistu Kuurojen Liiton www-sivuilla kesäkuussa 
2015 https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=96F78571. 
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Oikeusministeriön verkkosivuilla on myös uutinen, joka kertoo lain sisällöstä ja 
käytännön merkityksestä 
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/04/viittomakielisteno
ikeuksiaedistavaviittomakielilakivoimaantoukokuunalusta.html 

 
c) Oikeusministeriö on asettanut viittomakielen yhteistyöryhmän, jonka toimikausi on 

16.3.2015–31.12.2016. Lisätietoa työryhmästä löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta 
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/kehittamishankkeita/viittomakielenyh
teistyoryhma.html. 

 
d) Kotuksen verkkosivut ovat uudistuneet. Viittomakielen lautakunnan toiminnasta kertovat 

osuudet löytyvät nyt täältä (suomenkieliset sivut) 
http://www.kotus.fi/kielitieto/kielipolitiikka/kotimaisten_kielten_keskuksen_kielilautakun
nat/viittomakielten_lautakunta ja täältä (ruotsinkieliset sivut) 
http://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_oss/organisation/spraknamnder#Sprknmndenfrfinlnds
kateckensprk. 

 
11. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö. 
 

Kielellisen laadun arviointikriteeristö on tarkoitus julkaista toukokuun aikana. Suomalaisella 
ja suomenruotsalaisella viittomakielellä viitotut videot on kuvattu ja raakaeditoitu, kriteeristön 
suomenkielinen versio on toimitettu kutakuinkin lopulliseen asuunsa ja teksti on käännetty 
ruotsiksi. 
 
Todettiin, että ruotsinnos vaatii vielä sisällöllisen ja kielenhuollollisen tarkistuksen, ja videot 
pitää editoida lopulliseen asuunsa. Nämä teetetään ostopalveluna. Julkaisun muusta 
viimeistelystä vastaa Leena Savolainen. Tekstiin olisi haluttu vielä erillinen tiivistelmäluku, 
mutta aikataulullisesti se on tässä vaiheessa mahdotonta. 
 
Julkaisupaikasta keskusteltiin pitkään. Kaikissa esillä olleissa eri vaihtoehdoissa on sekä 
hyviä että huonoja puolia, ja asia jäi vielä vaille lopullisesta päätöstä. Julkaisupaikka pyritään 
ratkaisemaan mahdollisimman pian. 
 

11. § Seuraava kokous. 
 

Viittomakielen lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan uuden jäsenistön 
kanssa. 

 
12. § Kokouksen päättäminen. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40. 
 
Vakuudeksi 
 
 
Leena Savolainen  Tomas Uusimäki 
sihteeri    puheenjohtaja 


