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VIITTOMAKIELTEN LAUTAKUNNAN 59. KOKOUS 
 
Aika  Maanantaina 14.12.2015, klo 10.25–15.45 
Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 
 
Läsnä: 
jäsenet  Janne Kankkonen  puheenjohtaja 

Jarkko Keränen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Elina Tapio 

sihteerit  Leena Savolainen 
   Satu Siltaloppi 
vieraat  Marika Rönnberg   Kuurojen Liitto ry 
    Pirkko Selin-Grönlund  Kuurojen Liitto ry 
    Pia Taalas    Kuurojen Liitto ry 
Poissa:  Robin Hänninen 
   Tuija Mustonen 
    Thomas Sandholm 
 
 
 
 
1. § Kokouksen avaus. 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.25. 
 
2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi. 
 
3. § Kokouksen esityslista. 
 

Esityslistaan lisättiin pykäläksi 9 Lautakunnan kolmivuotissuunnitelma ja pykäläksi 10 
Suomalainen viittomakieli UNESCOn uhanalaisten kielten atlakseen (UNESCO Atlas of the 
World’s Languages in Danger). Muutoin esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

 
4. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. 
 

Edellisen kokouksen (3.11.2015) pöytäkirjat tarkistettiin ja hyväksyttiin pienin korjauksin. 
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5. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. 
 

Kuurojen Liiton verkkosivuilla julkaistavan kokousyhteenvedon laatijaksi valittiin Jarkko 
Keränen. 
 

6. § Vieraiden kielten tulkkauspalvelun Kela-korvattavuus. 
 

Tuija Mustonen oli pyytänyt lautakuntaa käsittelemään sitä, miksi Kela suhtautuu 
tulkkauspalvelun kielinä viitottuihin ja puhuttuihin kieliin eri tavoin. Tulkkauspalvelua voi 
nimittäin saada esimerkiksi englannin ja suomalaisen viittomakielen väliseen tulkkaukseen, 
mutta (ellei kyse ole kuurosokealle henkilölle tehtävästä kielensisäisestä tulkkauksesta) kuuro 
ei voi tilauksessaan pyytää saada tulkkia, joka osaisi amerikkalaista viittomakieltä tai 
kansainvälistä viittomista. 
 
Erityisasiantuntija Marika Rönnberg Kuurojen Liitosta selvitti lautakunnalle Kelan vastuulla 
olevien tulkkauspalvelujen nykytilannetta. Kielten välistä ja kielen sisäistä tulkkauspalvelua 
tarjotaan erilaisin ehdoin. Kielten välistä tulkkauspalvelua tarjotaan vain puhutun ja viitotun 
kielen välisenä, ja tällöin viitottuja kieliä voivat olla vain suomalainen tai suomenruotsalainen 
viittomakieli. Puhuttuina kielinä ovat tyypillisesti suomi tai ruotsi, mutta muutkin puhutut 
kielet tulevat kyseeseen, jos tulkki niitä osaa. Kielen sisäistä tulkkausta on esimerkiksi 
kirjoitustulkkaus ja kuurosokealle tulkkauksessa muiden viittomisen toistaminen. 
Jälkimmäisessä tapauksessa viittomakieli voi olla muukin kuin suomalainen tai 
suomenruotsalainen tai voidaan toistaa esimerkiksi kansainvälistä viittomista. Kela ei 
kuitenkaan korvaa vieraiden viittomakielten tulkkausta suomalaiselle tai suomenruotsalaiselle 
viittomakielelle, koska se, ettei kuuro ymmärrä niitä, ei perustu vammaan. Tätä Kelassa 
verrataan siihen, etteivät kuulevatkaan saa tulkkauspalvelua vaikkapa ranskan ja äidinkielensä 
välille. Kuurojen ja kuulevien tilannetta ei kuitenkaan voi suoraan verrata toisiinsa, koska 
kuurot eivät ole voineet opiskella vieraita viittomakieliä peruskoulussa tai lukiossa. 
 
Viittomakielilain mukaan viranomaisten tulee edistää viittomakielten käyttöä. Lisäksi 
yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja tulossa oleva sosiaalihuollon asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta koskeva laki (http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140108) sekä 
ratifiointia odottava YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus nostavat 
esille viittomakielisten oikeuden voida toimia itsenäisesti ja mahdollisuuden toimia suoraan 
viittomakielellä ilman tulkkia. Tällä hetkellä vieraita viittomakieliä ei kuitenkaan opeteta 
koulussa eikä niitä voi oppia myöskään käytännön tilanteissa Kelan tulkkipalvelua 
hyödyntäen. Kela katsoo, että jonkin muun tahon tulee maksaa tulkkaus silloin, kun sitä 
tarvitaan kielitaidon puutteen vuoksi.  
 
Lautakunta kokoaa esimerkkejä tilanteista, joissa erot kuulevien ja kuurojen 
kieltenopetuksessa ja niistä johtuvat kuurojen puutteelliset kielitaidot ovat ristiriidassa 
tulkkauspalvelun tiukkojen sääntöjen kanssa. Lautakunta palaa asiaan tulevissa 
kokouksissaan. 

 
7. § Kipo-korpus. 
 

Kuurojen Liiton Korpus- ja SignWiki-hanke julkaisi 25.11.2015 Kipo-korpuksen. 
Korpusaineisto on vapaasti selattavissa Tieteen tietotekniikan keskuksen ylläpitämässä 
Kielipankissa https://lat.csc.fi (ks. myös tekstiliite 1). Annotoitu aineisto (yht. 2 t 28 min) on 
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Suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman (2010) suomalaiselle viittomakielelle 
käännetty ja toimitettu versio. 
 
Lautakunta tutustui uuteen korpukseen ja keskusteli sen käytöstä kielenopetuksen ja 
kielenhuollon työkaluna. Asiaan palataan tarkemmin tulevissa kokouksissa. 

 
8. § Viittomakielen opetus ja arviointi. 
 

a) A- ja K-tason tenttien korvaaminen muilla arviointitavoilla 
 
Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund kertoi, että kaikkiin suomalaisen 
viittomakielen A- ja K-tason tenttipalvelua käyttäneisiin ollaan oltu yhteydessä, ja oppilaiden 
kielitaidon arviointiin on onnistuttu löytämään uudet ratkaisut. 
 
b) Viittomakielisten yläkoululaisten kielenoppimista arvioidaan 
 
Selin-Grönlund kertoi, että parhaillaan on käynnissä saamen kielen, romanikielen ja 
viittomakielen oppimistulosten arviointi (7.–9. lk) ja että arvioinnin tulokset julkaistaan 
12.2.2016 http://karvi.fi/event/saamen-romani-ja-viittomakielen-oppimistulosten-arviointi/. 
 
c) Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma 
 
Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. Vuonna 1995 
viittomakieli mainittiin ensi kertaa Suomen perustuslaissa (§ 17) ja tämä on vaikuttanut 
siihen, kuinka viittomakielisten oikeudet tulevat esille lainsäädännössä. Suomessa on kolme 
kielilakia: suomen ja ruotsin, saamen kielten ja viittomakielten kielilait. Kouluopetusta on 
järjestettävä näillä kielillä, ja kieleen perustuva syrjintä on kielletty. Nämä on huomioitu 
uudessa opetussuunnitelmassa. Viittomakielisille on määritetty oppikokonaisuuksille 
viittomakieli ja kirjallisuus sekä suomi tai ruotsi yhteensä sama tuntimäärä kuin 
saamenkielisillä on määritetty saamen kielelle ja kirjallisuudelle. Saamenkielisillä on siis 
erillinen tuntimäärä suomelle tai ruotsille. Viittomakieliset voivat lukea toista kotimaista 
kieltä, eli ruotsia tai suomea, valinnaisena kielenä. (Ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet, 2014, sivu 103 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pd
f). 
Lopuksi lautakunta keskusteli kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisestä 
eurooppalaisesta viitekehyksestä, CEFRistä1. Siitä ei ole vielä tehty viittomakielillemme 
adaptoitua versiota. Suomalaisen viittomakielen saattaminen yhdeksi yleisten kielitutkintojen 
(https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki) kieleksi on kuitenkin aloitettu vuonna 2014, 
mutta työ jäi kesken. CEFRin käyttöönoton edistäminen nostettiin yhdeksi vaihtoehtoiseksi 
teemaksi lautakunnan kolmivuotissuunnitelmaan. 
 

 
  

                                                
1 CEFR ruotsiksi http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144, englanniksi 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp, suomeksi: Eurooppalainen viitekehys – kielten oppimisen, 
opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys (WSOY 2003; Sanoma Pro 2012). 
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9. § Lautakunnan kolmivuotissuunnitelma. 

Pohdittiin kolmivuotissuunnitelman tulevaa sisältöä. Erityisen pitkään keskusteltiin tiedon 
saavuttamisen ongelmasta: tutkijoiden hankkima tietämys viittomakielistämme ei tavoita 
kielenkäyttäjiä. Suurimpana syynä tähän on julkaisujen tieteellinen lähetysmistapa, mikä 
tekee teksteistä maallikoille vaikeaselkoisia. 

Kolmivuotiskauden 2015–2018 aiheita ehdotettiin seuraavasti: 
a) Kipo-korpuksen käyttö lautakunnan työkaluna. 
b) Julkaisun Laatua viittomakielelle kääntämiseen käytön edistäminen. 
c) Perustetaan www-sivu, jossa on koottuna aineistoa viittomakielestä viittomakielellä 

(vertaa esim. ruotsalaiseen sivuun http://teckensprak.nu/). 
d) Viittomakieltemme opetusmateriaalin valmistamisen edistäminen; materiaalia tarvitaan eri 

ikäisille ja aloittelijoista äidinkielisiin. 
e) Edistää sitä, että viittomakielisten oma historia tulisi osaksi peruskoulun historian 

opetusta. Aineistoa on (esim. Maahan lämpimään, 2005), mutta lautakunta voisi ideoida ja 
etsiä ratkaisuja käytännön toteutukseen kouluissa. Se voisi myös tukea tahoa, joka hakisi 
rahoitusta Maahan lämpimään -teoksen viittomakielelle toimittamiseen. 

f) Edistää sitä, että tieteellisten tutkimusten tuloksia julkaistaan myös kansanomaistetussa 
muodossa, jotta kieliyhteisö voi itse niihin tutustua. 

Muistutettiin siitä, että lautakunnalla on vuosittain neljä kokousta eikä tällä resurssilla voida 
toteuttaa esimerkiksi isoja opetusmateriaalipaketteja. Joillekin viittomakielille on jo tehty 
CERFin mukaiset opetuksen taitotasot ja arviointikriteerit. Sihteerit etsivät näistä esimerkkejä 
lautakuntaa varten. Rahoitusta on mahdollista hakea eri säätiöiltä. Keskustelua 
kolmivuotissuunitelmasta jatketaan seuraavassa kokouksessa, jossa toivottavasti kaikki ovat 
paikalla. Sihteerit valmistelevat esille nostettuja aiheita seuraavaan kokoukseen mennessä. 

 

10. § UNESCOn Atlas of the World´s Languages in Danger – suomalainen viittomakieli 

Suomenruotsalaiselle viittomakielelle on määritetty UNESCOn maailman uhanalaisten 
kielten atlaksessa uhanalaisuusaste 2, extremely endangered language. Lautakunta pohti, 
voisiko se itse ryhtyä täyttämään UNESCOn ”kielen uhanalaisuuden asteen 
kartoituslomaketta” suomalaisen viittomakielen osalta. Sihteerit tiedustelevat Kuurojen Liiton 
näkemystä siihen, kuinka asiassa voisi edetä. 

11. § Muut esille tulevat asiat. 
 

a) Viittomakielten huoltajien pohjoismaisen verkoston tapaaminen 2.12.2016 Tukholmassa  
 

Leena Savolainen oli osallistunut tähän verkoston yhteyshenkilöiden tapaamiseen. 
Esityslistalla olivat mm. seuraavan, Vaasassa 31.8.2016 järjestettävän verkostotapaamisen 
rahoitus (tulkkauskulut sekä matka- ja hotellikulut / 1 osallistuja / viittomakieli) ja päätös 
uudesta, pohjoismaisia viittomakieliä koskevasta hankkeesta, johon niin ikään haettaisiin 
rahoitusta. Språkkoordinationin linjausten mukaisesti hankkeen tulee edistää lasten ja 
nuorten taitoa kommunikoida keskenään pohjoismaisilla kielillä 
http://sprogkoordinationen.org/aktoerer/ekspertgruppen/om-ekspertgruppen-nordens-
sprograad/. 
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Ruotsin Språkrådetin viittomakielen huoltajat lupautuivat hoitamaan verkostotapaamisen 
rahoitushakemukset. Uudeksi pohjoismaiseksi hankkeeksi valittiin kielenopetuksen 
ja -arvioinnin eurooppalaisen viitekehyksen, CERFin, käyttöönoton edistäminen 
pohjoismaisten viittomakielten opetuksessa ja arvioinnissa. 

 
b) Rasmus ry:n KAAMOS-projekti 

 
Jarkko Keränen kertoi, että Rasmus ry:n KAAMOS-projektin opetusaineiston teksti, jossa 
on mainintoja myös viittomakielistämme, on valmistumassa tammikuun loppuun mennessä. 
Valmiiseen tekstiin toivotaan vielä palautetta myös lautakunnalta ennen varsinaista 
julkaisua. 

 
c) Viittomakieltemme suojelu ja niiden käyttömahdollisuuksien turvaaminen 

 
Keskustelu jatkuu tulevissa kokouksissa. 

 
12. § Ilmoitusasiat. 
 

a) Viitomakielten päivä järjestetään Finlandia-talossa, Helsingissä 12.2.2016 klo 10–15. 
b) Elina Tapio kertoi tarkastelevansa viittomakielten lautakunnan pöytäkirjoja vuodesta 1997 

toukokuuhun 2015 asti osana isompaa kokonaisuutta. Pöytäkirjoista hän tutkii sitä, kuinka 
viittomakieltemme erilaisia nimityksiä ja termejä on käytetty vuosien varrella sekä sitä, 
kuinka kielen omistajuus näkyy teksteissä. Tarkastelun tulokset julkaistaan artikkelina. 

 
13. § Seuraava kokous. 
 

Sihteerit selvittävät seuraavan kokouksen ajankohdan verkoitse kalenteriohjelmalla. 
 
14. § Kokouksen päättäminen. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Leena Savolainen  Janne Kankkonen 
sihteeri    puheenjohtaja 
 



27.11.2015

Pika-opas Kipo-korpuksen selailuun Kielipankin LAT-palvelussa 

Suomalaisen viittomakielen Kipo-korpuksen löydät osoitteesta https://lat.csc.�.

Klikkaa kansioiden Public ja Viittomakielet
edessä olevaa +-merkkiä. Näin saat esille
Kipo-korpuksen kansion (päänoodin).

Kaikki Kipo-korpuksessa käytetyt glossit löydät listattuna tiedostosta glossit_luettelo.pdf.

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti
1 (5)

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti
Tekstiliite 1. Viittomakielten lautakunnan kokous 14.12.2015, 7. § Kipo-korpus.
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1. Kun valitset kansion Kipo, tekemäsi haku kohdistuu koko Kipo-aineistoon (kaikkiin 86
tiedostoon).

3. Kirjoita avautuvaan Trova-ikkunaan glossi, jota haluat hakea.

2. Aloita haku klikkaamalla painiketta CONTENT SEARCH.

4. Klikkaa painiketta Find.
5. Valitse hakuosuma (jokin riveistä) ja kaksoisklikkaa sitä.

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti
2 (5)



Valitse video-tiedosto. Videot ovat sisällöltään samat, mutta Annex-ohjelma tarjoaa molempia, koska
ne löytyvät palvelimelta. Heikommilla verkkoyhteyksillä mp4-video voi toimia paremmin.

Video etenee tummennetussa ikkunassa, kunnes se tulee hakemasi viittoman kohdalle. Video pysähtyy
juuri ennen sitä kohtaa, jossa etsimäsi viittoma viitotaan.

27.11.2015

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti
3 (5)



Kun käynnistät videon, näet etsimäsi viittoman. 

Tästä voit valita näkyville annotointirivin, jonka haluat näkyvän Mini Data Frame -ikkunassa.

27.11.2015

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti
4 (5)



1. Voit myös rajata hakusi vain tietyn henkilön viittomiin osuuksiin.
Kirjoita viittojan koodi tähän. 

2. Klikkaa painiketta CONTENT SEARCH.

3. Kirjoita glossi, jota haluat hakea ja klikkaa painiketta Find.

Viittojien koodit ovat:
S1 = Kaisa Alanne
S2 = Markku Jokinen
S3 = Pia Taalas
S4 = Päivi Mäntylä

4. Valitse hakuosuma ja kaksoisklikkaa sitä.

27.11.2015

leenasavolainen
Konekirjoitusteksti
5 (5)
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