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VIITTOMAKIELTEN LAUTAKUNNAN 62. KOKOUS 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
aika  tiistaina 13.12.2016, klo 10.20–14.55 
paikka Valkea talo, 3 krs., Kuuloliiton pieni neuvotteluhuone 
 
Läsnä: 
jäsenet Janne Kankkonen puheenjohtaja 

Jarkko Keränen 
Tuija Mustonen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Elina Tapio 

sihteeri Leena Savolainen 
   
vieraat Pia Taalas   Kuurojen Liitto ry 
  Niina Lappalainen Kuurojen Liitto ry (6. §) 
   
Poissa Thomas Sandholm 
 
 
 
1. § Kokouksen avaus. 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20. 
 
2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

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

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
4. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. 
 

Edellisen kokouksen (13.6.2016) pöytäkirjat tarkistettiin ja hyväksyttiin muutoksitta. 
 
Päätös 1. 

a) Päätettiin siirtyä pöytäkirjojen tarkistuksessa vuorotteluvastuuseen: kunkinkieliselle 
pöytäkirjalle määritetään kokouksessa henkilö, joka vuorollaan on vastuussa 
tarkistamisesta. 

b) Lisäksi päätettiin, että tästä eteenpäin suomenkielinen kokouspöytäkirja 
esitarkistetaan, jotta siitä voidaan tuottaa suomalaiselle viittomakielelle käännetty 
pöytäkirja jo ennen seuraavaa kokousta. Kokouksessa sovitaan, milloin pöytäkirja on 
tulossa esitarkistettavaksi. 

c) Päätettiin pyytää Kotukselta tapaamista, jossa keskusteltaisiin siitä, kuinka 
viittomakielten lautakunnan toiminnasta tiedotetaan Kotuksen www-sivuilla. 
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5. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. 

 
Kuurojen Liiton verkkosivuilla julkaistavan kokousyhteenvedon laatimisvuorossa todettiin 
olevan Juhana Salonen. 
 

6. § ”Kurkistus korpuksiin ja kieltoilmauksiin. Tutustumispaketti korpusten hyödyntämiseen 
       viittomakieli äidinkielenä -opetuksessa.” 
  

Niina Lappalainen esitteli Kuurojen Liitossa 14.12.2016 julkaistavaa Kurkistus korpuksiin ja 
kieltoilmauksiin -verkkojulkaisua 
www.kuurojenliitto.fi/fi/file/20196/download?token=q1ahmo8T. Aineisto on tehty yläkoulun 
luokilla 7–9 suomalaisen viittomakielen äidinkielen tunneilla käytettäväksi. Sitä tehdessä on 
huomioitu uuden opetussuunnitelman perusteet, ja käsikirjoitus on myös käynyt 
kommentoitavana käytännön opetustyötä tekevillä opettajilla. Julkaisussa käytetyn kielen 
yläasteikäisille sopivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. 
 
Lautakunta piti hyvänä julkaisun vapaata saatavuutta, selkeitä videoita, ELAN-
annotointiohjelman käytön opastusta sekä arkimaailman yhdistämistä kouluopetukseen. 
 

7. § Lautakunnan jäsenen ero. 
 

Robin Hänninen on eronnut lautakunnan jäsenyydestä. Lautakunta toivoo, että hänen tilalleen 
voidaan valita uusi henkilö. Sihteeri selvittää asiaa Kotuksen kanssa. 

 
8. § UNESCOn Atlas of the World’s Languages in Danger – suomalainen viittomakieli 
 

Kuurojen Liiton hallituksen puheenjohtaja Jaana Aaltonen oli päätetty kutsua tulla 
vierailemaan tässä lautakunnan kokouksessa (ks. kokous 31.3.2016, 7. §). Kokouksen 
ajankohta ei kuitenkaan sopinut hänelle, ja hän on puolestaan ehdottanut, että lautakunnasta 
tultaisiin hallituksen kokoukseen esittelemään asiaa. Seuraava kokous pidetään Tampereella 
5.3.2017. 
 
Päätös 2. 
Päätettiin pyytää Kuurojen Liiton hallitusta käsittelemään UNESCO-asiaa maaliskuun 
kokouksessaan. Sihteeri laatii esitystekstin ja lyhyen taustoituksen suomeksi ja ruotsiksi. 
Tämän lisäksi jäsenistä koostettu työryhmä (Juhana, Jarkko, Janne; varalla Elina) laatii 
viitotun koosteen, jonka hallitus voi katsoa kokouksessaan. 
 

9. § Suomi 100 -työryhmä ja viittomakielten lautakunta 20 vuotta. 
 

a. Suomi 100 -työryhmää ei vielä perustettu. Se perustetaan vasta, kun 
kielenhuoltolautakuntien yhteisseminaarin toteutuminen varmistuu. 

b. Viittomakielten lautakunnan 20-vuotisen taipaleen näkyminen lautakunnan toiminnassa 
vuonna 2017. 
Päätös 3. 
Teetetään video lautakunnan toiminnan 20-vuotisesta taipaleesta. Sihteeri tiedustelee 
Viittomakieliseltä kirjastolta, olisiko sen mahdollista toimia videon tuottajana. 
Tarvittaessa tuotantoon haetaan rahoitusta joltakin säätiöltä tai rahastolta. 
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10. § Kela ja viittomakielen toistotulkkaus kuurosokeille. 
 
Luotiin tilannekatsaus siihen, kuinka Kelan kuurosokeille tarjoaman toistotulkkauspalvelun 
ongelmia on ulkomailla tapahtuvien tulkkausten osalta onnistuttu ratkomaan (koskee myös 
Suomessa tehtävää toistotulkkausta, kun viittomakielenä on jokin muu kuin suomalainen tai 
suomenruotsalainen viittomakieli). Asiaa on käsitelty aiemmin viittomakielten lautakunnan 
kokouksissa 14.12.2015, 6. § ja 13.6.2016, 10. §, kohta c. 
 
Asia on viety käsiteltäväksi Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmään (TTYR), Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakuntaan ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Muutoksenhakulautakunta on 
hylännyt valituksen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ei ole vielä käsitellyt asiaa. TTYR on 
perustanut asian käsittelyä varten työryhmän. Lisäksi muutama tulkkiopiskelija on ottanut 
tehtäväkseen tehdä videon, jolle kootaan aitoja toistotulkkaustilanteita. Video on tarkoitus 
lähettää Kelalle, jotta siellä ymmärrettäisiin, mistä toistotulkkauksessa on kyse ja millaisissa 
tilanteissa kuurosokea sitä tarvitsee. 
 
Päätös 4. 
Viittomakielten lautakunta jää tässä vaiheessa odottamaan sitä, kuinka asia etenee TTYR:ssä, 
ja sitä, millainen vastaus yhdenvertaisuusvaltuutetulta tulee. Asiaan palataan tarvittaessa 
uudelleen. 

 
11. § Muut esille tulevat asiat. 
 

Tuija Mustonen välitti lautakunnalle kielenkäyttäjältä saamansa kysymyksen: kumpaa 
viittomaa lautakunta suosittaisi käytettäväksi käsitteestä ”kuurosokea”, 

a) viittomaa, jonka alkuosana on käsimuodolla g tuotettu, kuuroa merkitsevä viittoma 
(liike korvan alapuolelta leualle; Suvin artikkeli 568), vai 

b) viittomaa, jonka alkuosana on käsimuodolla '  tuotettu, kuuroa merkitsevä viittoma 
(suora liike korvan alapuolelle; Suvin artikkeli 745)? 

 
Todettiin, että molemmilla tavoin tuotetut kuurosokeaa merkitsevät viittomat ovat luontevia 
suomalaisen viittomakielen viittomia, ja että vaihtoehtoisia viittomanmuotoja on muitakin, 

koska kohdan a) alkuosa voidaan viittoa myös käsimuodolla ' tai z. Lautakunta ei puutu 
suosituksin tämänkaltaiseen vaihteluun, koska vaihtelu on luonnollinen osa suomalaista 
viittomakieltä. Se kertoo myös kielen elinvoimaisuudesta. 
 
Keskustelussa nousi myös esille eräs suomenruotsalaisen viittomakielen kuurosokeaa 

merkitsevä viittoma, jonka loppuosana on ”käsimuoto c , suora liike kohti nenää”. 
 

 
12. § Ilmoitusasiat. 
 

a) Janne Kankkonen kertoi Humakin Livs-hankkeen kuulumisia: Kieliaineiston keruussa 
käytettävä käyttösuostumuslomake on julkaistu 
http://livs.humak.fi/forskning/forskningsmaterial/. Muutamasta Karin Hoyerin artikkelista 
on ryhdytty tekemään viitottuja tiivistelmiä, ja Birgitta Wallvikin kirjaa Du måste vara döv 
för att förstå koskeva haastattelu on pian tulossa Viittomakieliseen kirjastoon. 
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b) Juhana Salonen kertoi Viittomakielen keskuksen korpushankkeen kuulumisia: 
Suomenruotsalaisen viittomakielen keruuaineistoa (kuusi viittojaa) on ryhdytty annotoimaan 
ja aineistoa käännetään parhaillaan ruotsiksi. Suomalaisen viittomakielen aineistossa 
viittojia on tällä hetkellä 54. Aineistoa on noin tunti/viittoja. Nyt tehtävä annotointi (glossit 
ja käännös suomeksi) kohdistuu neljän tunnin otokseen kuvatusta aineistosta. Jokainen 
aineistosta löytynyt viittoma, sille annettu glossi ja suomenkieliset sanavastineet kuvataan 
Signbank-leksikkotietokannassa. Tietokantaan kerätty tieto tukee annotointityötä ja luo 
siihen järjestelmällisyyttä. 

c) Oikeusministeriö, Kielellisten oikeuksien seuranta ja edistäminen 
http://oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/perusoikeudetjademokratia/kielilaki/ki
elellistenoikeuksienseuranta.html  

o kielellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa, koonti lausunnoista 
o yhteenveto Kielibarometri 2016 -tuloksista 
o Saamebarometri 2016 
o Yhteenveto Otakantaa.fi-kyselystä 

d) TPA 60/2016 vp, Toimenpidealoite viittomakieltä käyttävien kuulevien oppilaiden 
viittomakielenopetuksen turvaamisesta 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/TPA_60+2016.aspx 

e) Opetushallitus on aloittanut viittomakielen ja viittomakielisen oppimateriaalituotannon 
kouluille (koskee suomalaista viittomakieltä). 

f)  Opetushallituksen määräys varhaiskasvatuksen järjestämisestä, 
”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet” on viimein valmistunut. 
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhai
skasvatus/perusteet  

g) Finlexiin on lisätty viittomakielisiä säädöksiä http://www.finlex.fi/fi/uutiset/338/. 
h) AFinLAn syyssymposium 11.–12.11.2016 Tampereella, kollokvio Viittomakielet 

vuorovaikutuksessa – viittomakielet toiminnassa (kuusi esitystä). Kyseessä oli ensimmäinen 
kerta Suomessa, kun viittomakielistä vuorovaikutusta tarkasteltiin tällaisena 
kokonaisuutena. 

i) Viittomakielinen kirjasto on julkaissut 18.11.2016 upeasti toteutetun viittomakielisen e-
kirjan Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen 
http://aineisto.viittomakielinenkirjasto.fi/hhvt/. 

j) EU on hyväksynyt päätöslauselman viittomakielistä ja tulkkauksesta 
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/eu-hyvaksyi-paatoslauselman-
viittomakielista-ja-tulkkauksesta#.WD5tNqKLQo8. 

k) Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kuurojen Liiton selvitys viittomakielen opetusta 
tarvitsevien coda-lasten määrästä Suomessa laajennetaan koskemaan kaikkia viittomakielen 
opetusta tarvitsevia lapsia. 

l) Maartje De Meulderin väitöskirjan ”The power of language policy. The legal regognition of 
sign languages and the aspirations of deaf communities” tarkastustilaisuus pidetään 
16.12.2016 Jyväskylän yliopistossa. 

m) Kuurojen Liitossa ryhdytään tekemään opasta siitä, mitä oikeuksia YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksien yleissopimus viittomakielisille kuuroille Suomessa antaa. 

n) Lahtinen, Inkeri ja Päivi Rainò (2016). Deaf People in Albania 2015. A Survey Study. 
www.kuurojenliitto.fi/fi/file/20191/download?token=6Pge27Tw. 
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13. § Seuraava kokous. 
 

Sihteeri selvittää seuraavan kokouksen ajankohdan verkoitse kalenteriohjelmalla. 
 
14. § Kokouksen päättäminen. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. 
 
 

Vakuudeksi 
 
Leena Savolainen  Janne Kankkonen 
sihteeri    puheenjohtaja 

 


