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1. § Kokouksen avaus. 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10. 
 
2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi. 
 
3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (20.11.2012) pöytäkirjojen tarkistaminen. 

 
Lautakunnan edellisen kokouksen (20.11.2012) suomenkielinen ja ruotsinkielinen pöytäkirja 
tarkistettiin ja hyväksyttiin pienten kielellisten korjausten jälkeen. Myös pykälään 6 
"Viittomakieltemme viittomavastineet käsitteille suomenruotsalainen, ruotsi ja ruotsinruotsi" 
tehtiin pari asiasisältöä koskevaa lisäystä. 

 
4. § Kokouksen esityslista. 
 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 



 
 

5. § Lausunnot ja kannanotot – laadinnan prosessit ja käytettävissä olevat resurssit. 
 

Lautakunnan lausuntoa koskien oikeusministeriön Arviomuistiota viittomakielilain tarpeesta 
valmisteltiin pääasiassa sähköpostitse, ja keskustelu olikin hyvin aktiivista. Jäsenistö katsoo, 
että osallistuminen viittomakielilaista käytävään keskusteluun oli ja on tulevaisuudessakin 
tärkeää, koska lautakunta voi toimia kielenkäyttäjien omien näkemysten esille tuojana 
tällaisissa prosesseissa. 
 
Päätettiin seurata laista käytävää keskustelua ja tarvittaessa laatia uusia lausuntoja. 
Lautakunnan kahdesta sihteeristä tällä hetkellä vain Leena Savolainen on käytettävissä 
lausuntojen laatimiseen. Karin Hoyer osallistuu kokousten valmisteluun ja toimii niiden 
toisena sihteerinä. 
 
Todettiin, että jäsenten välisen yhteisen kirjoitetun kielen puuttuminen vaikeuttaa 
lausunnoista käytävää sähköpostikeskustelua: osa jäsenistä ei osaa suomea ja osa ei osaa 
ruotsia. Ratkaisuna ongelmaan päätettiin perustaa lautakunnan oma, suljettu Facebook-ryhmä, 
jota ryhdytään käyttämään viittomakielisin videoviestein käytävään keskusteluun. Päivi 
Mäntylä lupasi perustaa ryhmän. 
 
Lautakunnan laatima lausunto Arviomuistiosta viittomakielilain tarpeesta (lausuntopyyntö 
OM 09/58/2012) löytyy suomeksi ja ruotsiksi Kotuksen www-sivuilta 
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=46599. 

 
 
6. § Lautakunnan toimintasuunnitelma kaudelle 1.6.2012–31.5.2015. 
 

Lautakunta päätti käynnissä olevalla kolmivuotiskaudella keskittyä toiminnassaan viiteen 
teemaan. Teemojen keskinäinen tärkeysjärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan. Lautakunta 
 
1) antaa sekä käännöstekstejä että yksittäisiä viittomia koskevia kielenkäytön suosituksia. 

Tässä yhteydessä korostettiin myös sitä, että jäsenet on valittu lautakuntaan ensisijaisesti 
kielenkäytön asiantuntijuutensa perusteella. Siksi lautakunnan tulee toiminnassaan 
priorisoida sellaisten aiheiden käsittelyä, jossa tätä asiantuntemusta parhaiten voidaan 
hyödyntää. 

2) saattaa valmiiksi käynnistämänsä kielellisen laadun arviointikriteeristön teon. 
3) osallistuu kielipoliittiseen keskusteluun, muun muassa mahdollisesti toteutettavasta 

viittomakielilaista. 
4) parantaa yhteydenpitoaan kielenkäyttäjiin tiedottamalla toiminnastaan aktiivisemmin. 

Uutena tiedotusmuotona mm. julkaistaan viitottu yhteenveto kokouksessa keskustelluista 
asioista mahdollisimman pian kunkin kokouksen jälkeen. 

5) jatkaa aktiivista yhteistyötä viittomakielialalla työskentelevien eri tahojen kanssa. 
 

7. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö – työryhmän työn tulosten esittelyä. 
 

Juhana Salonen esitteli kielellisen laadun arviointikriteeristöä työstävän työryhmän 
tähänastisia tuloksia. Keskustelussa esille nousi seuraavia aiheita, jotka tulisi toteuttaa tai 
joihin vielä pitää ottaa kantaa: 
 



 
 

- Kootaan yhteen tieto kaikista käytännön asioista, jotka on hyvä ottaa huomioon kameralle 
viitottaessa. Vastuuhenkilöt ovat Päivi Mäntylä ja Pia Taalas. Lisäksi Janne Kankkonen 
osallistuu työhön. 

- Kuinka kääntää merkityssisältö, irrottautua puhutun tai kirjoitetun kielen rakenteista ja 
ilmaisutavoista ja löytää viittomakielelle idiomaattinen ilmaisu. Hyvä käännös on myös 
mukautettu kuurojen kulttuuriin (kääntäjät viittaavat mukauttamiseen usein termeillä 
tekstin lokalisointi, kotouttaminen tai paikallistaminen). 

- Mikä lähestymistapa kielellisen laadun kuvaukselle valitaan: 
• neuvoja antava ohjeisto 
• luettelo tunnusmerkeistä (kriteeristö), joiden avulla laadukkaan viitotun tekstin voi 

tunnistaa ja sitä voi arvioida 
• kuvaus siitä, millainen on laadukas, käyttötilanteeseensa sopiva viitottu teksti 

- Koskevatko kriteerit ainoastaan käännöksiä vai pitäisikö meidän tuottaa kriteeristö myös 
laadukkaan viittomakielisen alkuperäistekstin tuottamiseksi? 

 
Keskustelua päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa. 

 
 
8. § Muut esille tulevat asiat. 
 

a) Graafinen symboli viittomakielelle 
 

Päivi Mäntylä oli selvittänyt viittomakieliseen tekstiin tai palveluun viittaavan symbolin 
käyttöä Suomessa ja kertoi, että asia on ollut esillä myös sekä Kuurojen pohjoismaisessa 
neuvostossa että Kuurojen maailmanliitossa. Lautakunta päätti jäädä seuraamaan, kuinka asia 
etenee näiden tahojen toimesta. 

 
b) Tietoisku Seniorien kulttuuritapahtumassa 
 

Päivi Mäntylä selvittää, voisiko lautakunta osallistua Seniorien kulttuuritapahtumaan 9.–
11.5.2013 Helsingissä ja kertoa siellä toiminnastaan. 

 
 
9. § Ilmoitusasiat. 
 

a) Merkittiin tiedoksi kaksi uutta julkaisua (ks. tekstiliite 1). Toinen teoksista kertoo 
inarinsaamen menestyksekkäästä elvytyksestä ja toisen teemana on "vaarallinen 
monikielisyys". 

 
b) Suomenruotsalaisen viittomakielen uhanalainen tilanne on saanut suurta huomiota 

suomenruotsalaisessa mediassa. Aiheesta on kirjoitettu seuraavasti: Vasabladet 11.11.2012, 
Hufvudstadsbladet 25.1.2013 sekä Borgåbladet 24.11.2012 ja 2.3.2013. 
 

c) FM Elina Tapio väittelee Oulun yliopistossa 20.3.2013 opinnäytetyöllään A nexus analysis 
of English in the everyday life of FinSL signers: a multimodal view on interaction. 
Opponenttina toimii professori Sangeeta Bagga-Gupta Örebron yliopistosta. 

 
d) Opiskelijoiden ainejärjestö Viito ry järjestää 23.03.2013 Jyväskylässä kokopäiväisen 

tapahtuman "Akateeminen vartti", jossa teemana on viittomakielen opettaminen vieraana 
kielenä (http://viito.wordpress.com/). 



 
 

 
 
e) Jyväskylän yliopiston Viittomakielen keskus ottaa uusia pääaineopiskelijoita syksyllä 2013, ja 

haku on parhaillaan käynissä. Toiveena on, että myös suomenruotsalaisen viittomakielen 
käyttäjiä hakisi opiskelupaikkaa. 

 
10. § Seuraava kokous. 
 

Seuraava kokous pidetään 6.5.2013 klo 10–16 Valkeassa talossa. 
 
11. § Kokouksen päättäminen. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Leena Savolainen   Tomas Uusimäki 
 
sihteeri     puheenjohtaja 
 
  



 
 

Tekstiliite 1. Viittomakielen lautakunnan 49. kokous 11.3.2013, 9. §  Ilmoitusasiat, kohta a. 
 
 
Merkittiin tiedoksi kaksi julkaisua: 
 
Olthuis Marja-Liisa, Suvi Kivelä & Tove Skutnabb-Kangas 2013. Revitalising Indigenous 
Languages – How to Recreate a Lost Generation. Multilingual Matters. 
 
Blommaert, Leppänen, Pahta & Räisänen (toim.) 2012. Dangerous Multilingualism – Northern 
Perspectives on Order, Purity and Normality. Palgrave Macmillan. 

- Kirjassa on mm. Elina Tapion ja Ritva Takkisen kirjoittama artikkeli When One of Your 
Languages is not Recognized as a Language at all. 

 


