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VIITTOMAKIELI OULUN KIELIOHJELMAAN 

 

Valtuutettu Jaana Isohätälä ja muut allekirjoittaneet ovat jättäneet 24.2.2020 

seuraavan valtuustoaloitteen:  

Monet viittomakieltä käyttävät perheet Suomessa ja Oulussa kokevat, että riittävää tietoa 

ja tukea kuurojen tai huonokuuloisten lasten viittomakielen oppimiseen on vaikea saada. 

Tilanne on huolestuttava, koska viittomakieli on kuuroille ja monille huonokuuloisille 

lapsille heidän ensisijainen ja aito äidinkielensä, jonka avulla he viestivät, oppivat, 

ilmaisevat itseään ja sanoittavat tunteitaan. Tuki viittomakielen oppimiseen on tärkeää, 

sillä kuuro tai kuulovammainen lapsi syntyy usein kuuleville vanhemmille, jolloin yhteys 

viittomakieleen ja viittomakieliseen kulttuuriin ei synny luonnostaan, toisin kuin muissa 

kielissä.  

 

Oulun kaupunki tarjoaa monenlaisia palveluita (esim. tulkkaus) viittomakielisten lasten 

tueksi, mutta tieto näistä palveluista on hajanaista ja suppeaa avoimissa tietolähteissä ja 

vanhemmilta vaaditaan osaamista ja pitkäjänteistä työtä vaatia lapselleen riittäviä 

palveluja. Silti kaikki kuurot lapset eivät välttämättä saa mahdollisuutta oppia ja käyttää 

viittomakieltä, jos lapsen kuuleminen onnistuu sisäkorvaistutteilla. lstute ei kuitenkaan tee 

kuulosta kuulevan kuuloon verrattavaa ja sen toiminnassa saattaa olla teknisiä häiriöitä 

esimerkiksi kesken päiväkoti- tai koulupäivän. Viittomakielen oppimisen epääminen näiltä 

lapsilta tarkoittaa, ettei heillä ole sellaista äidinkieltä, joka kuulevilla lapsilla on. Monet 

perheet kokevatkin, että viittomakieli nähdään toissijaisena, epäaitona kielenä. 

Suomalaista viittomakieltä ei esimerkiksi ole mainittu Oulun kaupungin kieliohjelmassa.  

Me allekirjoittaneet esitämme, että suomalainen viittomakieli lisätään Oulun kaupungin 

kieliohjelmaan. Lisäksi Oulun kaupungin verkkosivuille tulee luoda sivu, jonne kootaan 

tietoa viittomakielen oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksista Oulun kaupungissa, 

erityisesti varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa. Oulun kaupungin tulee varmistaa, 

että kuurojen ja huonokuuloisten lasten palveluissa tarjotaan aidosti mahdollisuus 

viittomakieleen. Nämä muutokset tukisivat muun muassa YK:n vammaissopimuksen ja 

Suomen hallitusohjelman tavoitteita kielellisten oikeuksien toteutumisesta.  

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 

Valmistelijat perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori ja varhaiskasvatuksen 

suunnittelija Sari Nyberg 

 

Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  

 

Viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä 

ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä 

lapsista. Viittomakieli voi olla lapsen äidinkieli, ensikieli tai toinen kieli. Viittomakieltä  
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käyttävät lapset voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Viittomakielisen  

varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä 

antamalla heille mahdollisuus käyttää ja omaksua suomalaista tai suomenruotsalaista 

viittomakieltä yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on myös lisätä lasten valmiuksia 

toimia erilaisissa kieliympäristöissä sekä vahvistaa lasten suomalaista tai 

suomenruotsalaista viittomakielistä ilmaisua ja viittomavarantoa. 

 

Viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatus ja esiopetus Oulussa 

 

Viittomakielisen lapsen varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään siten, että lapsen on 

mahdollista olla vuorovaikutuksessa omalla kielellään. Henkilöstö huolehtii siitä, että 

esimerkiksi toiminnassa kaikkien lasten osallisuus toteutuu, eikä ketään suljeta kielen 

vuoksi ulkopuolelle. Lapsen varhaiskasvatus suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa 

yksilölliset tarpeet huomioiden. Tarpeen mukaan käytetään tulkkipalveluita. 

Viittomakielisen lapsen varhaiskasvatuksessa yksi painopiste on kielen oppiminen sekä 

kaksikielisen ja monikulttuurisen identiteetin tukeminen. 

 

Valtuustoaloitteessa todetaan, ettei suomalaista viittomakieltä ole mainittu Oulun 

kaupungin kieliohjelmassa. Perusopetuslain 10 §:n 2. momentin mukaan kuulovammaisille 

tulee tarvittaessa antaa opetusta viittomakielellä. Oulun kaupungin opetussuunnitelman 

mukaan huoltajat voivat valita oppilaan äidinkieleksi myös viittomakielen, jolloin 

ensisijaisena kielenä ja opetuskielenä on viittomakieli. Viittomakieli ei kuulu Oulun 

kaupungin kieliohjelman valinnaisiin kieliin (ns. A2- ja B2-kielet). 

  

Valtuustoaloitteen mukaan Oulun kaupungin verkkosivuille tulee luoda sivu, jonne 

kootaan tietoa viittomakielen oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksista. Oulun 

kaupungin verkkosivuja uudistetaan ja tieto viittomakielisistä palveluista pyritään 

kokoamaan nykyistä paremmin kuntalaisten tarkasteltavaksi.  

 

Viittomakielestä kansallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

 

”Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden 

viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä 

yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viittomakielistä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä 

käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Perusopetuslain 

mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä 

(Perusopetuslaki 10 § 2 mom.). Lain perusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä 

ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille opetus tulee antaa viittomakielellä (Hallituksen 

esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997).  

 

Viittomakielisille kuuleville annetaan viittomakielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. 

Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä viittomakielisen kommunikaation merkityksestä 

itselle ja viittomakieliselle yhteisölle.”  

 

 

 

 



 

Valtuustoaloitevastaus  3(3) 

   

     OUKA/2921/2020 

   20.5.2020 

 

 
 

 

Oulun kaupungin kirjaamo 

Sivistys- ja kulttuuripalvelut 

PL 71 

90015 Oulun kaupunki 

 

Kuulovammaisten opetus Oulun perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

 

”Oulussa kuulovammaisten oppilaiden opetuksen järjestämisessä on huomioitu, että 

osalle kuulovammaisia ensisijainen kieli ei ole puhuttu kieli, vaan viittomakieli. Huoltajat 

voivat valita lapsensa äidinkielen. Tällöin oppilaan ensisijaisena kielenä ja opetuskielenä 

voi olla viittomakieli. Tarvittaessa pyritään järjestämään oppilaalle viittomakielen taitoinen 

opettaja.”  

 

Oulun kaupungissa kuulovammaiset oppilaat käyvät pääosin lähikoulua. Lukuvuonna 

2019-2020 viittomakieli on ilmoitettu äidinkieleksi kolmelle oppilaalle. Pieni joukko 

kuulovammaisia käy kouluaan Oulussa valtion erityiskoulussa.  

 

Suurin osa kuulovammaisista oppilaista on huonokuuloisia, puheella kommunikoivia 

oppilaita, jotka käyttävät kuulokojeita tai sisäkorvaistutetta. Lisäksi on hyvin pieni joukko 

kuuroja, jotka eivät koe hyötyvänsä kuulokojeista tai istutetta ei ole asennettu muista 

syistä.  

 

”Kommunikaatiotavan ja ensisijaisen kielen valinta on hyvin monisyinen prosessi, jonka 

tulee perustua lapsen tarpeisiin. Tavoitteena on kieli, joka toimii ajattelun ja 

kommunikaation välineenä. Jokaiselle viittomakieltä opiskelevalle 1. luokan oppilaalle 

tehdään erillinen opetussuunnitelma, johon kirjataan vain viittomakieleen ja kulttuuriin 

liittyviä asioita. Opetussuunnitelma on voimassa vuosiluokilla 1-9 ja sitä voidaan 

täydentää tarvittaessa.”   

(Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja Oulun kaupungin 

paikalliset linjaukset, Luku 9: Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä, 9.3. 

Viittomakieliset) 

 

 

Mika Penttilä 

sivistys- ja kulttuurijohtaja 

p. 044 703 9012 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


