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VIITTOMAKIELTEN LAUTAKUNNAN 60. KOKOUS 
 
Aika  Torstaina 31.3.2016, klo 10.10–14.50 
Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 
 
Läsnä: 
jäsenet  Janne Kankkonen  puheenjohtaja 

Jarkko Keränen 
Tuija Mustonen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Elina Tapio   videoyhteyden kautta § 1–8 

sihteerit  Leena Savolainen 
   Satu Siltaloppi 
vieraat  Pia Taalas    Kuurojen Liitto ry 
Poissa:  Robin Hänninen 
    Thomas Sandholm 
 
 
 
 
1. § Kokouksen avaus. 
 

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

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

Ilmoitusasioihin lisättiin kaksi asiaa. Muutoin esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
4. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. 
 

Edellisen kokouksen (14.12.2015) pöytäkirjat tarkistettiin. Ne hyväksyttiin yhden 
sisältökorjauksen ja tekstin muotoilukorjauksen jälkeen. 

 
5. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. 
 

Kuurojen Liiton verkkosivuilla julkaistavan kokousyhteenvedon laatimisvuorossa todettiin 
olevan Tuija Mustonen. 
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6. § Kielilautakuntien yhteinen seminaari 
 

Suomen kielen lautakunta aikoo järjestää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017 
suurelle yleisölle tarkoitetun seminaarin ”itsenäisen Suomen kielet”. Seminaari tulisi olemaan 
Kotuksen lautakuntien yhteinen, ja lisäksi osa Suomi 100 -ohjelmaa 
http://suomifinland100.fi/. 
 
Päätös 1: Viittomakielten lautakunta päätti olla mukana seminaarissa. Päätettiin perustaa 
työryhmä, joka ottaa vastuulleen esityksen suunnittelun. 

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

Lautakunta keskusteli siitä, olisiko mielekästä hakea suomalaiselle viittomakielelle 
UNESCOn uhanalaisuuskriteeristön mukaista luokitusta. Sihteeri on tiedustellut asiaa myös 
Kuurojen Liitosta, josta vastattiin, että asiaa tulisi jollakin tapaa tiedustella kieliyhteisöltä, ja 
ensi askeleena asian voisi ottaa esille liiton hallituksessa. 
 
Lautakunta totesi, että uhanalaisuusluokituksen saamisen mahdollisia vaikutuksia tulisi ensin 
pyrkiä selvittämään ja antaa selvityksen tulokset tiedoksi kieliyhteisölle, kun päätöstä 
hakemuksen teosta tehdään. 
 
Päätös 2: Päätettiin kutsua Kuurojen Liiton hallituksen puheenjohtaja seuraavaan 
kokoukseemme keskustelemaan asiasta. Sihteerit laativat asiasta tietopaketin, jonka avulla 
kieliyhteisöllä on mahdollisuus tutustua asiaan ja sanoa kantansa hakemuksen teosta. 

 
8. § Kolmivuotissuunnitelma 
 

Lautakunnan kolmivuotissuunnitelmasta on keskusteltu kolmessa edeltävässä kokouksessa ja 
niissä esille nostetut teemat oli koottu mindmapiksi (ks. tekstiliite 1: Treårsplan – 2015–2018 
– Kolmivuotissuunnitelma, tässä liitteenä kokouksen jälkeen päivitetty versio). 

 
Päätös 3: Päätettiin ensisijaisesti edistää kohdissa a–c kuvattuja asioita: 

 
a) Suomalaiselle viittomakielelle UNESCOn Atlas of the World´s Languages in 

Danger -uhanalaisuuskriteeristön mukainen luokitus. 
b) Osallistutaan esityksellä ”itsenäisen Suomen kielet” -seminaariin osana Suomi 

100 -ohjelmaa. 
c) Kieliyhteisön kielitietoisuuden kasvattaminen, muun muassa 

• julkaisun Laatua viittomakielille kääntämiseen käytön edistäminen 
• kielen suojelu tai kielen käyttömahdollisuuksien suojelu 
• videopuhelu- ja -tallenneteknologiasta aiheutuvan kielenmuutoksen seuraaminen 

 
Käytettävissä olevien resurssien mukaisesti edistetään myös kohdissa d–k mainittuja asioita. 
Järjestys ei tarvitse olla listan mukainen. 

 
d) CEFR (Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys) 



  3 

 
• Pohjoismainen yhteistyö CEFRin käyttöönoton edistämiseksi (pohjoismainen 

viittomakielten huoltajien verkosto) 
• Yhteistyö Jyväskylän Solkin kanssa, jos he saavat rahoitusta viittomakielen CEFR-

työhön. 
e) LIVS – Lev i vårt språk http://livs.humak.fi/: lautakunta seuraa ja tukee suomenruotsalaisen 

viittomakielen koulutus- ja tutkimusprojektia 2015–2017. 
f) Kuurojen maahanmuuttajien kielenomaksumistarpeiden huomioiminen. 
g) Korpusten käyttö lautakunnan työkaluna. 
h) Viittomakieltemme opetusmateriaalin valmistamisen edistäminen; materiaalia tarvitaan eri 

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

opetusta. 
j) Suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman (2010–2015) päivittäminen yhdessä 

Kuurojen Liiton kanssa. 
k) Perustetaan www-sivu, jossa on koottuna aineistoa viittomakielestä viittomakielellä. 

 
9. § Lautakunta ja sosiaalinen media. 
 

Keskusteltiin lautakunnan oman Facebook-sivun perustamisesta. Asia on noussut esiin 
kokouksissa viime vuosina jo useampaan kertaan. 
 
Päätös 4: Päätettiin, ettei Facebook-sivua perusteta, koska lautakunnan resurssit eivät riittäisi 
sen aktiiviseen käyttöön. Sen sijaan päätettiin luoda lautakunnalle oma YouTube-kanava, jolla 
voidaan julkaista lautakunnan työssä syntyneitä videoita. 

 
10. § Muut esille tulevat asiat. 

 
Oikeusministeriö on julkaissut yhdenvertaisuuslain (2014/1325) suomalaiselle 
viittomakielelle käännöksen 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2zccwdmGr0xEuQDhuMZOwyP. 
Sihteerit selvittävät, onko myös käännös suomenruotsalaiselle viittomakielelle tekeillä. 
 

11. § Ilmoitusasiat. 
 

a) Viittomakielten päivän seminaari pidettiin Finlandia-talossa 12.2.2016 (yhteenveto 
seminaarista Kuurojen Liiton verkkosivuilla 
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/viittomakielten-seminaarissa-
korostettiin-yhdessa-tehtavaa-edunvalvontaa#.VuAOfebD_VE). 

b) Leena Savolainen kertoi kuulumisia TISLR 12 -konferenssista, joka pidettiin 4.–7.1.2016 
Melbournessa, Australiassa http://www.tislr12.org/. Konferenssissa pidettiin 56 esitelmää 
(näistä yksi suomalais-ruotsalainen) ja 118 posteriesitystä (näistä neljä suomalaista). 

c) Saamen kielen, romanikielen ja viittomakielen oppimistulosten (7.–9. lk) arviointiraportti 
julkaistiin 12.2.2016 Finlandia-talossa. Arvioituja viittomakielisiä oppilaita oli 30. 
http://karvi.fi/publication/viittomakielen-oppimistulokset-perusopetuksen-7-9-vuosiluokilla-
2015/  
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d) Rasmus ry:n KAAMOS-projektissa tuotetut oppimistehtävät on viimeistelty. Viittomakielet 

on mainittu niissä useammassa kohdassa. Pyydetään korjaamaan vielä Kotuksen ja 
viittomakielten lautakunnan nimet oikeiksi. 

 
12. § Seuraava kokous. 
 

Seuraava kokous päätettiin pitää 9.6. klo 10–15. Heti kokouksen jälkeen tuotetaan vielä 
viitottu kokoustiivistelmä. 

 
13. § Kokouksen päättäminen. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Leena Savolainen  Janne Kankkonen 
sihteeri    puheenjohtaja 
 


