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Johdanto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mu-
kaan oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta 
tulee ottaa perusopetuksessa huomioon. Oppilaiden kieli- 
ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilai-
ta ohjataan tuntemaan ja kunnioittamaan jokaisen kan-
salaisen perustuslain mukaista oikeutta omaan kieleen ja 
kulttuuriin.1 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 
mukaan viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoit-
teena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteet-
tiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakieli-
sestä yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viittomakie-
listä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä käyttävät oppilaat 
voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Perus-
opetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa 
antaa opetusta myös viittomakielellä2. Lain perusteluiden 
mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kielenä 
oppineille kuuroille opetus tulee antaa viittomakielellä3. 
Viittomakielinen perusopetus voidaan toteuttaa joko viit-
tomakielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viit-
tomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista. 

Viittomakielisen perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa 
oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä valmiuksia toimia 
erilaisissa ympäristöissä. Viittomakielen ja kirjallisuuden 
opetuksessa oppilaat vahvistavat valmiuksiaan vuorovai-
kutukseen viittomakielellä osana oman elämänsä hallintaa. 
Vuorovaikutustaitojen kehittyessä he saavat valmiuksia 
osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksente-

1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 3.3; luku 9
2 Perusopetuslaki 10 § 2 mom.
3 Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 

86/1997

koon. Viittomakielisille kuuleville annetaan viittomakielen 
opetusta mahdollisuuksien mukaan. Opetus lisää oppilai-
den ymmärrystä viittomakielisen kommunikaation merki-
tyksestä itselle ja viittomakieliselle yhteisölle4. 

Nykyisin osa viittomakielisistä oppilaista opiskelee viitto-
makielisessä ryhmässä ja osa ryhmässä, jossa on sekä pu-
huttua että viittomakieltä käyttäviä oppilaita. Osa viitto-
makielisistä oppilaista opiskelee sellaisissa lähikouluissa, 
joissa ei ole muita viittomakieltä käyttäviä. Jotta näiden 
erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelevien viittoma-
kielisten oppilaiden opetuksen laatu ja yhdenvertaisuus 
saavutetaan, tulee koulussa huomioida oppilaiden yksilöl-
liset tarpeet opetusjärjestelyissä. 

Keskeinen merkitys opetusjärjestelyissä on äidinkielen 
huomioon ottamisella. Viittomakielen taitoa on tärkeä tu-
kea, koska oma kieli, äidinkieli, on tunteiden, identiteetin 
ja ajattelun kieli. Kieli vahvistaa kulttuurista identiteettiä, 
oman kulttuurin tuntemusta ja siteitä omaan kieliyhtei-
söön. Äidinkieli on myös jokaisen perusoikeus: kaikilla 
Suomessa asuvilla on oikeus kehittää ja ylläpitää omaa 
äidinkieltään5. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut 
laaja-alaisen osaamisen tavoitteet edellyttävät vahvaa 
kielellistä ja käsitteellistä osaamista, muun muassa moni-
muotoisten tekstien tulkitsemista.6  Myös viittomakielisiä 
oppilaita tulee rohkaista kasvamaan tietoisiksi kaksi- ja 
moni kielisyydestään.

4 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 9.3; Viittoma-
kieli ja kirjallisuus, s. 115 

5 Perustuslaki 731/1999, 17 §
6 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 3.3
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Viittomakieli ja viittomakieliset

Samaa äidinkieltä käyttävien keskinäinen vuorovaikutus on 
vaivatonta ja on helppo tulla ymmärretyksi. Yhteisen äidin-
kielen lisäksi yhteiset kokemukset, historia ja visuaalisuu-
teen perustuva elämäntapa sitovat viittomakielisiä yhteen.

Viittomakieli ei ole samanlaista kaikissa maissa, vaan 
jokaisella maalla on oma kansallinen viittomakielensä. 
Viittomakielet ovat syntyneet käyttäjien luonnollisesta 
vuorovaikutuksen tarpeesta, kenenkään niitä erityisesti 
keksimättä, aivan samoin kuin puhututkin kielet. Suomen 

Viittomakieli on monen Suomessa asuvan ja koulua käy-
vän lapsen äidinkieli. Tällöin hän kutsuu itseään viittoma-
kieliseksi, kuten suomea äidinkielenään puhuva suomen-
kieliseksi. Moni viittomakielinen on kuuro, mutta eivät 
kaikki. Heissä on myös huonokuuloisia, sisäkorvaistutetta 
käyttäviä tai kuurojen vanhempien kuulevia lapsia.  Viit-
tomakieliseen yhteisöön kuulumisessa ratkaisevaa ei ole 
kuulon aste, vaan viittomakielen käyttö ja ryhmään sa-
maistuminen. Suomen tai ruotsin kieli on useimmille viit-
tomakielisille toinen kieli.
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kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomen-
ruotsalainen viittomakieli.7 Maahanmuuton myötä Suo-
meen on tullut muitakin viittomakieliä.

Viittomakielissä viittomat ovat puhuttujen kielten sanoja 
vastaavia yksiköitä. Käsien liikkeet hyödyntävät kolmiulot-
teisuutta ja lisäksi myös ilmeet, suun ja vartalon liikkeet 
ovat viittomakielisen ilmaisun kieliopillisia osia. Viittoma-
kielessä on murteita, arki- ja juhlatyylejä sekä slangeja.

Viitotuilla kielillä on erilainen kieliopillinen rakenne kuin 
puhutuilla kielillä. Tämän huomaa käytännössä, jos yrittää 
viittoa ja puhua yhtä aikaa. Silloin kummankin kielen ra-
kenne usein hajoaa ja ymmärtäminen vaikeutuu. 

Osa huonokuuloisista ja sisäkorvaistutetta käyttävistä 
oppilaista käyttää viitottua puhetta. Tällöin ei ole kyse 
viittomakielestä, vaan viitotussa puheessa on kyse me-
netelmästä, jossa viittomia käytetään tietoisesti puhutun 
kielen sanajärjestystä ja merkityksiä noudattaen. Tällöin 
keskustelijoilla tulee olla pohjana hyvät taidot kyseisessä 
puhutussa kielessä. Sen lisäksi yksittäisiä viittomia voi-
daan käyttää myös tukiviittomina puheilmaisun tukena. 
Tällöin vain osa sanoista viitotaan. Monet huonokuuloiset 
ja sisäkorvaistutetta käyttävät oppilaat hyötyvät siitä, että 
heidän opetuksessaan käytetään viittomakieltä, viitottua 

7 SUVI. Suomen viittomakielten verkkosanakirja. http://suvi.viittomat.net/ 
ja http://suvi.teckensprak.net/.

puhetta tai tukiviittomia, koska se antaa kuulonvaraisen 
oppimisen lisäksi tarvittavaa visuaalista tukea.

Osa kuurosokeista käyttää viittomakieltä tai viitottua pu-
hetta taktiilisti tuntoaistia hyödyntäen. Tämä tapahtuu 
kädestä käteen viittoen.

Myös maahanmuuttajien ja vieraskielisten joukossa on viit-
tomakielisiä. Heidän kannaltaan keskeistä on suomalaisen 
tai suomenruotsalaisen viittomakielen oppiminen. Heil-
lä kodin kielellinen ympäristö saattaa muodostua useista 
viittomakielistä, kotimaassa käytetyistä viittomakielistä ja 
Suomessa käytetyistä viittomakielistä. On myös mahdollis-
ta, että maahanmuuttaja on kuuro, mutta ei ole lähtömaas-
saan saanut lainkaan viittomakielen opetusta eikä ole voi-
nut käydä koulua. Tämä tulee huomioida kielten opetusta 
suunniteltaessa – oppilas saattaa tarvita tukea monikieli-
sen ja -kulttuurisen identiteettinsä rakentamisessa. 

Kun lähikouluissa on äidinkieleltään viittomakielisiä kuu-
levia oppilaita, myös heidän kielitaustaansa on tärkeä 
tukea. Usein heidän suomen tai ruotsin kielen taitonsa 
on vahva, mutta se ei poista tarvetta saada tukea myös 
viittomakielessä.

Viittomakielestä ja sen merkityksestä voit lukea lisää Päivi 
Rainòn artikkelista Suomen viittomakieliset uuden uhan 
edessä (http://live.grano.fi/tuotanto/o/opetushallitus/
suomen-viittomakieliset-uuden-uhan-edessa/).

Viittomakielisten erilaiset kielelliset taustat

Mikä on äidinkieli?

Äidinkieli on mahdollista määritellä monella eri tavalla. 
Äidinkieleksi kutsutaan usein sitä kieltä, joka on opittu 

http://suvi.viittomat.net/
http://suvi.teckensprak.net/
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ensimmäiseksi ja yleensä juuri äidiltä. Tällöin kysymyk-
sessä on lapsen ensimmäinen kieli, jolloin tätä kieltä mää-
rittää ns. järjestyskriteeri. Äidinkieltä voidaan määrittää 
myös sen mukaan, mitä kieltä henkilö osaa parhaiten, jol-
loin puhutaan taitokriteeristä. Määräkriteeriksi kutsutaan 
sitä, kun äidinkieli määritellään eniten käytetyn kielen 
mukaan. Viimeinen äidinkielen määrittelykriteeri on iden-
titeettikriteeri, jolla määritellään kieli, josta henkilö pitää 
eniten ja jonka puhujien joukkoon hän tuntee kuuluvansa.

Kaikkien näiden kriteereiden ei tarvitse täyttyä, yksikin 
riittää8. Lapsi voi oppia viittomakielen ensimmäisenä kie-
lenään tai omaksua sen myöhemmin, jolloin siitä tulee hä-
nen parhaiten hallitsemansa tai eniten käyttämänsä kieli.  
Viittomakielestä voi tulla lapsen äidinkieli myös samais-
tumisen kautta. 

Rinnakkais- tai monikielinen voi itse määritellä, mikä/
mitkä hänen äidinkielensä ovat – itselle läheisiä kieliä voi 
siis olla useampiakin. Oman äidinkielen vahva hallinta on 
perusta ajattelulle ja tunne-elämän tasapainoiselle kehi-
tykselle. Se on myös tärkeä väline sekä uusien kielten että 
kaiken muunkin tiedon oppimiseen ja omaksumiseen ja 
tukee näin kaikkea oppimista. 

Viittomakielisen oppijan rinnakkais- ja monikielisyydestä 
kertoo lisää puheterapeutti Laura Kanto artikkelissaan 
Viittomakielisen oppijan rinnakkais- ja monikielisyys, 
(http://www.edu.fi/perusopetus/aidinkieli/viittomakielen/
viittomakielisen_oppijan_monikielisyys).

Viitottuihin kieliin liittyvä erityispiirre on se, että ne eivät 
siirry sukupolvelta toiselle samalla tavalla kuin puhutuilla 
kielillä on tapana. Tämä johtuu siitä, että yli 90 % viitto-
makieltä tarvitsevista kuulovammaisista lapsista syntyy 

8 Nissilä Leena, Martin Maisa, Vaarala Heidi ja Kuukka Ilona 2006. Saako olla 
suomea? Opas suomi toisena kielenä –opetukseen. Opetushallitus. s. 12.

perheisiin, joissa vanhemmat ovat kuulevia eivätkä val-
miiksi osaa viittomakieltä. 9

Taulukon 1 (s. 10) vihreissä sarakkeissa kuvataan sinisellä 
nuolella viittomakieltä käyttävän oppilaan kotitaustaa ja 
rinnakkais- ja monikielisyyden kehittymistä kielten omak-
sumisjärjestyksen näkökulmasta. Järjestys ei välttämättä 
kerro siitä, mitä kieltä lapsi koulupäivän aikana käyttää 
eniten. Joskus oppilaan kaksikielisyys on jo varhain kehit-
tynyt niin, että hän osaa toimia eri tilanteissa eri kielillä.

Vihreällä siis kuvataan tilanteita, joissa kotona on käytet-
ty viittomakieltä jo varhain ja lapsi oppii ensin viittomaan, 
sitten muita kieliä. Osa viittomakielisistä kuuroista lapsis-
ta käyttää suomea tai ruotsia äidinkielisen tavoin, mutta 
vain kirjoitetussa muodossa. Lisäksi on muistettava, että 
kuurojen ryhmään identifioituu myös huonokuuloisia, kuu-
rosokeita tai kuulonäkövammaisia sekä sisäkorvaistutetta 
käyttäviä. Viittomakieltä käyttävien kuurojen vanhempien 
kuulevista lapsista käytetään myös nimitystä CODA, joka on 
lyhenne englannin kielen sanoista children of deaf adults.10 

Sinisessä sarakkeessa puolestaan kuvataan sitä, että ko-
tona on käytetty pääasiassa puhuttua kieltä eli suomea, 
ruotsia tms., ja viittomakieli tai sen muunnokset otettu 
käyttöön myöhemmin (esimerkiksi viitottu puhe). Nämä 
oppilaat käyttävät usein säännöllisesti joko korvan takana 
tai korvakäytävässä pidettävää kuulolaitetta tai sisäkorva-
istutetta (SI).

9 HE 294/2014 vp Hallituksen esitys viittomakielilaiksi, s. 36; 
 Hoyer , Karin. 2012. Dokumentation och beskrivining som språkp-

landering - perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk. 
Nordica Helsingensia 29; TS 3. Helsingfors universitet, Nordica – Finska, 
finskurgriska och nordiska institutionen, s. 109; 

 Rainò, Päivi. 2012. Sisäkorvaistutteen saaneiden kuurojen lasten ja nuorten 
kielivalinnoista ja tulkkauspalvelujen tarpeesta. Sarja F. Katsauksia ja aineis-
toja 7, 2012. Humanistinen ammattikorkeakoulu, s. 6. https://www.humak.
fi/wp-content/uploads/2014/12/humak-sisakorvaistute-raino-2012.pdf

10 Gallaudet University Library Children & Parents Research Guide, http://
libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=351146&sid=2873725

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/12/humak-sisakorvaistute-raino-2012.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/12/humak-sisakorvaistute-raino-2012.pdf
http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=351146&sid=2873725
http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=351146&sid=2873725
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Taulukko 1. Esimerkkejä viittomakieltä käyttävän rinnakkais- ja monikielisyyden kehittymisestä.

LAPSEN KIELI TAUSTA 
/ LAPSEN KIELTEN 
OMAKSUMISJÄRJESTYS

Viittomakielisten kuu-
rojen vanhempien kuuro 
tai huonokuuloinen 
lapsi

Viittomakielisten 
kuurojen vanhem-
pien kuuleva lapsi

Kuulevien van-
hempien kuuro 
tai huonokuuloi-
nen lapsi

Kuulevien van-
hempien huono-
kuuloinen lapsi

Viittomakielisen 
kuuron lapsen 
kuuleva sisarus

Äidinkieli / Ensikieli
 

viittomakieli
 

viittomakieli
suomi / ruotsi

viittomakieli?
viitottu puhe? 
tukiviittomat?

suomi / ruotsi
(kommunikaatio-
menetelmin tuet-
tuna, esim. viitottu 
puhe, tukiviittomat)

Toinen kieli suomi  / ruotsi  suomi  / ruotsi viittomakieli?

Muut kielet 2. kotimainen kieli 2. kotimainen kieli 2. kotimainen kieli 2. kotimainen kieli
 vieraat kielet vieraat kielet vieraat kielet vieraat kielet

Suomenruotsalainen viittomakieli

Suomenruotsalaisen viittomakielen (finlandssvenskt 
teckenspråk) käyttäjät jäävät hyvin usein suomalaista 
viittomakieltä käyttävien varjoon. Tämä kieliyhteisö on 
erittäin pieni ja sen käyttäjät asuvat pääasiassa maam-
me rannikkoseudulla. Enemmistö suomenruotsalaisten 
perheiden viittomakielisistä lapsista elää neljän kielen 
ympäröiminä. Perheissä saatetaan käyttää viittomakiel-
ten lisäksi puhuttua ruotsin kieltä ja mahdollisesti jonkin 
verran suomea. Ihannetilanteessa lapsi on kosketuksissa 
molempiin viittomakieliin ja erottaa ne ja niiden käyttö-
tilanteet toisistaan. Suomenruotsalaisen viittomakielen 
käyttötilanteita on kuitenkin tarjolla hyvin vähän, sillä 
kielen käyttäjien määrän arvioidaan olevan alle sata. Suu-

rin osa suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävistä on 
yli 55-vuotiaita ja asuu ruotsinkielisellä rannikolla. Perus-
opetuksessa olevia oppilaita on hyvin vähän ja he käyvät 
koulua lähinnä Uudenmaan ja Pohjanmaan maakuntien 
kouluissa.11 

Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien perusope-
tuksesta kerrotaan tarkemmin Opetushallituksen esit-
teessä Teckenspråkiga elever i grundskolan.

11 Andersson-Koski, Maria. 2015. Mitt eget språk – vår kultur. En kart-
läggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket och döva 
finlandssvenska teckenspråkiga i Finland 2014-2015. Finlandssvenska 
Teckenspråkiga rf.
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Viittomakielisten oppilaiden  
opetuksen järjestäminen 

Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvitta-
essa antaa opetusta myös viittomakielellä. Lain peruste-
luiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kiele-
nä oppineille kuuroille opetus tulee antaa viittomakielellä. 
Viittomakielinen perusopetus voidaan toteuttaa joko viit-
tomakielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viit-
tomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista12. 

12 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 9.3.

Jos viittomakieltä käytetään opetuskielenä ja kaikessa 
muussakin koulun vuorovaikutuksessa suoraan henki-
löiden kesken viittomakielellä, on kyse viittomakielisestä 
ympäristöstä. Viittomakielisessä ympäristössä kielellinen 
ja sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu suoraan henkilöi-
den kesken viittomakielellä ja viittomakielisen kulttuurin 
piirteet huomioiden.
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Viittomakielisessä 
oppimisympäristössä

• Visuaalisuutta korostetaan kaikessa ope-
tuksessa ja kommunikaatiossa.

• Istumajärjestys puolikaaren muodossa var-
mistaa sen, että oppilaat näkevät toistensa 
viittomisen.

• Kun luokassa käytetään puheenvuoroja 
vuorotellen, voidaan varmistaa, että kaik-
kien asiat tulevat nähdyiksi ja kuulluksi – 
keskustelutaitojen lisäksi näin harjoitellaan 
viittomakielisen kulttuurin normeja.

• Oppilaille annetaan aikaa luettavan materi-
aalin silmäilylle taululta tai oppimateriaalis-
ta ennen opetettavan asian käsittelyä. Op-
pilaan on ensin ehdittävä katsoa kyseistä 
kohtaa ja sen jälkeen siirrettävä katseensa 
viittojaan päin.

Kun opetus annetaan suomen tai ruotsin kielellä ja se 
tulkataan viittomakielelle, kyseessä ei ole viittomakieli-
nen oppimisympäristö. Tulkattu opetus eroaa viittoma-
kielisestä opetuksesta siten, että viittomakielinen oppilas 
voi saada tulkin välityksellä tiedon vain osasta luokassa 
käydystä keskustelusta. Tulkin samanaikaistulkkauksena 
tuottama kieli ei välttämättä sisällä kaikkia viittomakieli-
seen ilmaisuun kuuluvia piirteitä ja toisaalta tulkkaukses-
sa voi esiintyä viittomakieleen kuulumattomia puhutun 
kielen piirteitä. Tilanne saattaa olla hämmentävä etenkin 
pienelle oppilaalle, jonka viittomakielen taito on vasta 
kehittymässä ja suomen- tai ruotsin kielen opettelu juuri 
alkamassa.

Oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin 
sekä erityisiin apuvälineisiin

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osal-
listumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, 
muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla 
tuen tasoilla13. Palveluista ja apuvälineistä on säädetty 
omassa, erillisessä lakipykälässä, joten asia ei ole sidok-
sissa oppilaan tuen tasoon. Oppilas voi siis saada näitä 
paitsi erityisen tuen aikana, myös osana yleistä tai te-
hostettua tukea. Viittomakielen tulkin tai viittomakie-
lentaitoisen avustajan käytön tarkoituksena on turvata 
oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, 
esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikki-
na koulupäivinä.14

Viittomakielinen oppilas voi tarvita myös erityisiä apu-
välineitä, jollaisia ovat esimerkiksi erilaiset tietotekniset 
sovellukset. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät 
riittävästi opetukseen osallistumisen edellyttämien apu-
välineiden käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja huoltajaa 
näiden käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenki-
löiden kanssa. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti 
ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti. 

Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustaja-
palveluista sekä erityisistä apuvälineistä. On tärkeää 
ilmoittaa niiden tarpeesta ja mahdollisista asiantuntija-
lausunnoista sekä tehdä hakemus kunnan opetustoimelle 
mahdollisimman varhain. Näin päätöksen tekemiseen ja 
käytännön järjestelyihin on riittävästi aikaa. Palveluiden 
tai apuvälineiden tarvetta arvioidaan koulussa moniam-
matillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huolta-
jan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten 
asiantuntijoiden lausuntoja. 

13 Perusopetuslaki (477/2003), 31 § 1 mom. 
14 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet  2014, luku 7.5.3.
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Tehostettua tukea saavan oppilaan palveluiden ja apu-
välineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Eri-
tyistä tukea saavan oppilaan palveluiden ja apuvälineiden 
tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä ja niistä 
päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostet-
tua tukea saavalle oppilaalle mahdollisista palveluista ja 
erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös. Palve-
luiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunni-
telmassa tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä 
koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Terveydenhuollon myöntämistä yksilöllisistä kuulon apu-
välineistä voit lukea muun muassa Kieli, kuulo ja oppimi-
nen –teoksen (2016) artikkeleista Seitsonen, Kurki & Ta-
kala: Kuulokojeet kuntoutuksen tukena ja Kurki: Kuntou-
tusohjaus – työtä lapsen lähellä sekä osoitteesta http://
kuuloavain.fi/tietoa-arkisto/. 

Viittomakielen tulkkaus

Suunniteltaessa kuuron viittomakielisen lapsen koulun-
käynnin aloittamista, on pohdittava, järjestetäänkö luok-

kaan tulkkaus vai käytetäänkö luokassa viittomakielentai-
toista avustajaa vai onko oppilaalla opiskelun tukena sekä 
tulkki että avustaja. 15 Jos oppilaalla ei ole henkilökohtai-
sen avustamisen tarvetta ja hänellä on jo viittomakielen 
taitoa, järjestetään luokkaan tulkkaus. Jos oppilaan viitto-
makielen taito ei vielä riitä tulkin välityksellä opiskelemi-
seen, tarvitaan hänelle viittomakielentaitoinen avustaja.
Tulkkauksen tavoitteena on ilmaista esitetyt asiat toisella 
kielellä mahdollisimman samansisältöisinä. Tulkki ei toimi 
avustajana, vaan välittää läsnäolijoille sen, mitä puhutaan 
tai viitotaan. Viittomakieltä käyttävälle oppilaalle tulkkaus 
on välttämätöntä kaikissa tilanteissa, myös ryhmätöissä, 
välitunneilla ja niin edelleen.

Viittomakielen tulkkauksessa alemmilla vuosiluokilla tul-
kin ammattitaitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, 
jotta tulkkauksen kautta tarjoutuvat kielelliset virikkeet 
tukisivat myös oppilaan kielellistä kehitystä. Tulkin on 
hahmotettava opetuksen sisällöt pedagogisesta näkökul-

15 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 7.5.3. 

http://kuuloavain.fi/tietoa-arkisto/
http://kuuloavain.fi/tietoa-arkisto/
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masta ja osattava myös välittää sisällöt kielellisesti oikein. 
Jo hyvin pienen oppilaan on tärkeä päästä näkemään pu-
hekielisen ympäristönsä kielellisen vuorovaikutuksen kir-
joa – sen perusteella hän rakentaa ymmärrystä ympäris-
tönsä kulttuurista ja toimintatavoista. Tulkkauksen kautta 
on mahdollista seurata keskusteluja pääpiirteissään ja 
osallistua niihin, mutta tulkkaus ei vastaa äidinkielistä 
kielenkäyttöä yhtä lailla kuin kaikki normaalikuuloisen 
oppilaan kuulema kieli.

Ylemmillä vuosiluokilla osa opetettavista aineista on jo 
hyvin vaativia, ja siksi kahden tulkin käyttö eli paritulk-
kaus voi olla perusteltua tulkkauksen laadun vuoksi. Jos 
tulkkaus ei ole laadukasta, tiedon vastaanottaminen ja 
oppilaan itsensä ilmaiseminen vaikeutuvat ja hidastavat 
oppimista. Esimerkiksi vieraiden kielten opiskelussa kir-
joitustulkkauksen käyttö viittomakielen tulkkauksen rin-
nalla tai sen sijaan voi olla perusteltua.

Viittomakielentaitoinen avustaja

Osa viittomakielisistä oppilaista voi tarvita tulkin lisäksi 
avustajan. Mikäli oppilas ei vielä osaa viittomakieltä eikä 
siis hyödy tulkin käytöstä, voi hänellä olla luokassa pelk-
kä avustaja. Avustaja voi olla henkilökohtainen tai koko 
ryhmän yhteinen, tärkeintä on, että hänellä on hyvä viit-
tomakielen taito. Avustajan tehtäviin ei kuitenkaan kuulu 
tulkkina toimiminen. 

Avustaja edistää oppilaan itsenäisyyttä, omatoimisuutta 
ja osallisuutta kouluyhteisössä. Hän voi myös ohjata op-
pilasta päivittäisten asioiden oppimisessa, kuten pukemi-
sessa ja ruokailussa. Avustaja voi erilaisia kommunikoin-
tikeinoja käyttäen tukea ohjattavaa yhteisissä leikeissä 
ja toiminnoissa muiden kanssa. Työhön voi kuulua myös 
muiden ryhmän tai luokan lasten ohjaamista, kasvatta-
mista ja tukemista. 
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Viittomakielen tulkin kanssa työskenneltäessä

• Kun kouluun tulee viittomakielen tulkki, tulkin 
rooli on hyvä käydä läpi koulun muiden aikuis-
ten kanssa. Tulkki ei ole avustaja, vaan hän vas-
taa ainoastaan viestin välittämisestä eli siitä, että 
opetus on kielellisesti mahdollisimman saavutet-
tavaa.

• Viittomakielinen kuuro saa kaiken tiedon visuaa-
lisesti eli näkönsä avulla. Yleensä tulkki istuu luo-
kan etuosassa lähellä opettajaa ja oppilas sivum-
malla siten, että hän näkee muut oppilaat. Näin 
viittomakielisen oppilaan on helppo seurata sekä 
tulkkia että opettajaa, sillä useat viittomakieliset 
seuraavat tulkin lisäksi myös opettajan huuliota, 
ilmeitä ja eleitä. Seuratessaan tulkkia oppilas 
saattaa nyökätä aika ajoin, millä hän ilmaisee tul-
kille, että on ottanut vastaan siihen asti viitotut 
asiat – se ei vielä tarkoita, että hän olisi ymmärtä-
nyt asiasisällön merkityksen. 

• On tärkeä muistaa, ettei mene seisomaan tulkin 
ja oppilaan väliin, jotta ei estä oppilasta saamasta 
informaatiota. Kannattaa myös tarkistaa, että ta-
kana ei ole ikkunaa tai muuta häikäisevää valoa.

• Vaikka opiskelutulkkaus on ns. simultaani- eli 
samanaikaistulkkausta, tulkkauksessa on aina 
vähän viivettä. Sen vuoksi tulee odottaa, kunnes 
tulkki saa edellisen asian (esimerkiksi kysymyk-
sen) tulkatuksi ennen kuin puheenvuoro siirre-
tään seuraavalle. 

• Muistiinpanojen tekeminen ja havaintovälineiden 
seuraaminen yhtä aikaa tulkkauksen seuraamisen 
kanssa on oppilaalle vaativaa. Opetuksessa tämä 
huomioidaan antamalla oppilaalle riittävästi aikaa 
siirtää katse oikeaan suuntaan. Opettaja voi myös 
antaa muistiinpanot tai tekstit viittomakieliselle 
oppilaalle etukäteen. Tällöin oppilas voi keskittyä 
seuraamaan tulkkausta ja lisäillä muistiinpanoihin 
haluamiaan kommentteja. Tulkin kanssa on sovit-
tava siitä, millaista materiaalia hän tarvitsee teh-
täväänsä valmistautumista varten.

• On tärkeää totutella puhumaan aina suoraan op-
pilaalle eikä ”tulkin kautta”. Viittomakielisessä 
vuorovaikutuksessa katsekontakti on välttämä-
tön, ja siksi viittomakielistä oppilasta tulee katsoa 
silmiin silloin, kun puhuu hänen kanssaan kahden 
kesken. Jos oppilaille jaetaan luokassa materiaa-
lia, sitä ei ojenneta tulkille, vaan suoraan oppilaal-
le. 

• Kun lapsi käyttää tulkkia ensimmäisiä kertoja, hän 
ei välttämättä vielä osaa seurata tulkkia ja tarvit-
see tähän tukea. Tämä vaatii sitä enemmän har-
joittelua, mitä pienemmästä oppilaasta on kyse. 

• Tulkin käyttöön liittyvistä käytänteistä keskustel-
laan aina oppilaan itsensä kanssa. Muistattehan 
ottaa huomioon myös oppituntien ulkopuoliset 
sosiaaliset tilanteet!
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Viittomakielinen opetusryhmässäni – 
eri oppiaineiden näkökulmia

Kielikasvatus

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu 
elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompetenssi kehittyy 
kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja 
muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidois-
ta. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö 
eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja 

eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehit-
tymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä 
teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään 
kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään 
erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri kielten 
taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppi-
laita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja 
hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä.
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Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden 
kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksi-
suutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten 
merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus vahvistaa 
oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja 
käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Kielikasvatus 
edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä.16

Viittomakielinen oppilas voi olla äidinkieleltään kaksi- tai 
monikielinen ja kulttuuritaustaltaan kaksi- tai monikult-
tuurinen riippuen lapsen kieliympäristöstä. Kielet voivat 
olla viitottuja kieliä tai viitottuja ja puhuttuja kieliä. Rat-
kaisevaa viittomakielisen lapsen kielenkehitykselle on se, 
millaista kielellistä syötöstä hän varhaislapsuudessaan on 
saanut ja millaisessa kieliympäristössä hän on kasvanut. 
Kahta tai useampaa puhuttua kieltä omaksuvaan lap-
seen verrattuna viittomakielinen oppija omaksuu kahden 
kielen lisäksi myös kaksi eri kielenkäytön kanavaa. Hän 
omaksuu visuaalisen viitotun kielen ja lisäksi puhuttua 
kieltä joko auditiivisesti ja/tai kirjoitetussa muodossa.17 

Koulun rooli viittomakielisen oppilaan kielikasvatuksessa 
on tärkeä. Koulun pitää huolehtia oppilaan kaikkien kiel-
ten taidon ja kieli-identiteetin kehittymisestä. Oppilaan 
aloittaessa koulua, koulun on tärkeä selvittää erityisesti 
lapsen viittomakielen taidon taso, jotta kielen kehitystä ja 
oppimista voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. 

Haasteellinen tilanne saattaa olla niillä oppilailla, jotka 
ovat saaneet vähäistä kielellistä syötöstä ja joiden viitto-
makielen taito ei ole kehittynyt ikätasoa vastaavalle tasol-
le. Lisäksi maahanmuuttajataustaiset viittomakieliset op-
pilaat, joiden viitottu äidinkieli on muu kuin suomalainen 
tai suomenruotsalainen viittomakieli, tarvitsevat koulussa 

16 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 13.4.1.
17 Takkinen, Ritva & Rainò, Päivi. 2016. Puhuen ja viittoen – kaksi väylää 

kohti kieltä. Teoksessa Takala Marjatta ja Sume Helena (toim.). Kieli, 
kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finn 
Lectura, s. 56–68.

erityisiä järjestelyjä ja suomalaisen tai suomenruotsalai-
sen viittomakielen opetusta.  

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on 
kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja 
ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta 
ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään 
viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja 
tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia 
havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa 
kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä 
muiden oppiaineiden ja kotien kanssa oppilaiden kielikas-
vatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kult-
tuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja medioitunees-
sa yhteiskunnassa. Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja 
vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäym-
päristöissä. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja 
kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin taitoja. 

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimisessa ovat opittavien asioiden merkityksellisyys 
oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Opetuksessa, op-
pimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valin-
nassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenver-
taisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edisty-
neitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia.18

Viittomakieli ja kirjallisuus 

Viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaat vah-
vistavat valmiuksiaan vuorovaikutukseen viittomakielellä 
osana oman elämänsä hallintaa. Vuorovaikutustaitojen 
kehittyessä he saavat valmiuksia osallistua ja vaikuttaa 
yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Opetus lisää op-

18 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 103–104
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pilaiden ymmärrystä viittomakielisen kommunikaation 
merkityksestä itselle ja viittomakieliselle yhteisölle.19

Viittomakieltä opiskelevat oppilaat voivat olla kuuroja, 
huonokuuloisia tai kuulevia. Viittomakielisille kuuleville 
annetaan opetusta mahdollisuuksien mukaan20. Opetus 
vastaa yhteistyössä kotien, viittomakielisen yhteisön ja 
muiden oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kieli-
taidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan kie-
lellistä ja kulttuurista identiteettiään rinnakkais- ja moni-
kielisyyttään hyödyntäen. 

Opetuksessa keskeisiä ovat kieli, kirjallisuus ja kertomus-
perinne, perinteet, tavat, taide ja historia. Tavoitteena on, 
että oppilaat tulevat entistä tietoisemmaksi itsestään viit-
tomakielen käyttäjinä ja ymmärtävät kielen sosiaalisen 
merkityksen yhteisölle. Opetuksen tavoitteiden ja sisäl-
töjen määrittelyssä sekä oppimisen arvioinnissa huomioi-
daan opetuksen laajuus.21

Viittomakieliset kuurot ja huonokuuloiset oppilaat opiske-
levat saman tuntimäärän puitteissa sekä viittomakieli ja 

19 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 9.3
20 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 87.
21 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 115–116. 

kirjallisuus -oppimäärän että suomi tai ruotsi viittomakie-
lisille -oppimäärän.22

Vuosiluokilla 1–2 viittomakielen ja kirjallisuuden opetuk-
sessa pääpaino on vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. 
Myös kieli- ja kulttuuriperintöön tutustuminen on tär-
keää. Kieltä käytetään erilaisissa oppimisympäristöissä. 
Opetuksen avulla kehitetään oppilaiden ajattelu- ja ilmai-
sutaitoja.23

Vuosiluokilla 3–6 työskentelyn painopisteenä on aktiivi-
nen vuorovaikutus ja kielen keskeisimpien ominaispiir-
teiden tarkastelu. Oppilaiden kielitaitoa kehitetään viitto-
mistoa ja käsitteistöä monipuolistamalla. Tavoitteena on 
oppia arvioimaan omaa oppimista.24

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on syventää ja laa-
jentaa oppilaiden viittomakielen taitoa. Oppilaat tutustu-
vat erilaisiin viitottuihin ja muihin teksteihin sekä oppivat 
tulkitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppi-
laiden suhde viittomakieliseen kertomus- ja kulttuuripe-

22 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valta-
kunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012).

23 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 13.4.1.
24 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 14.4.1.

Taulukko 2. Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine viittomakielisellä oppilaalla.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Viittomakieli ja kirjallisuus Suomi tai ruotsi viittomakielisille

Keskeistä viittomakielen ja kirjallisuuden oppimäärässä:
• viittomakieli
• monilukutaito ja tekstien tuottaminen 
• tiedon hankinta ja jakaminen
• kertomusperinne
• kulttuuri

Keskeistä suomen tai ruotsin kielen oppimäärässä viittoma-
kielisille:
• suomen tai ruotsin kieli
• monilukutaito ja tekstien tuottaminen 
• tiedon hankinta ja jakaminen
• kirjallisuus
• kulttuuri
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rinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. 
Oppilaat ymmärtävät viittomakielen aseman vähemmis-
tökielenä ja vastuunsa kielen säilymisestä.25 

Viittomakielen ja kirjallisuuden opetus voidaan toteuttaa 
monella tavalla. Viittomakielisessä oppimisympäristössä 
opetus toteutuu viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
ryhmä- tai yksilöopetuksena. Jotkut kunnat ovat järjestä-
neet viittomakielen opetusta lähikouluissa opiskeleville 
viittomakielisille – sekä kuuroille että kuuleville – oppilail-
le ryhmissä, jotkut puolestaan etäyhteyksiä hyödyntäen.26 
Lisätietoja järjestelyistä saa Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valterin ohjaavilta opettajilta.

Myös viittomakielistä yhteisöä tarvitaan osallistumaan 
viittomakielisen oppilaan arkeen! Esimerkkejä löydät 
osoit teesta http://edu.fi/perusopetus/aidinkieli.

Suomi viittomakielisille 

Viittomakielisten opetuksessa Suomessa on keskeise-
nä tavoitteena korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kas-
vamisen tukeminen ja edellytysten luominen sille, että 
viittomakielinen oppilas voi saavuttaa jatko-opinnoissa 
vaadittavan kielitaidon molemmilla kielillä sekä toimia 
tasavertaisena jäsenenä sekä suomenkielisissä että viit-
tomakielisissä yhteisöissä. Paikallinen opetussuunni-
telma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään 
suomen kieli ja kirjallisuus ja/tai suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Tällöin myös oppilaan 
arviointi määräytyy sen mukaan, kumman oppimäärän 
pohjalta suomi viittomakielisille -oppimäärä on laadittu. 
Lisäksi huomioidaan oppilaan kielellinen ja kulttuurinen 
tausta sekä perheen ja muun ympäristön tarjoaman tuen 
määrä suomen kielen kehittymiselle.27 

25 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 15.4.1.
26 Blogi: Viittomakielen digitaalinen ”pyöräilevä opettaja”  

https://www.onerva.fi/viittomakielen-digitaalinen-pyoraileva-opettaja/ 
27 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 13.4.1.

Suomen kielen opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen mää-
rittämisessä ja sisältöjen valinnassa otetaan huomioon, 
että viittomakielisten kuurojen oppiminen etenee yksi-
löllisesti oppilaasta riippuen. Tärkeää on se, että oppilas 
osaa ensin viittomakieltä riittävän hyvin.  Viittomakieli-
sessä oppimisympäristössä suomen kieltä opetetaan viit-
tomakielellä ja suomen kielen ilmiöitä verrataan jatkuvas-
ti viittomakielen vastaaviin ilmiöihin. Tulkin välityksellä 
suomen kieltä opetettaessa on erityisesti otettava huomi-
oon se, että viittomakieliselle kuurolle oppilaalle suomen/
ruotsin kieli on toinen kieli ja voi olla, ettei hän koulua 
aloittaessaan osaa sitä vielä lainkaan. Koska viittomakie-
liset kuurot oppilaat opiskelevat saman tuntimäärän puit-
teissa sekä viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän että 
suomi tai ruotsi viittomakielisille -oppimäärän, on oppi-
laskohtaisesti syytä miettiä tuntimäärien jakautumista 
näiden kahden oppimäärän kesken.

http://edu.fi/perusopetus/aidinkieli
https://www.onerva.fi/viittomakielen-digitaalinen-pyoraileva-opettaja/
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Viittomakielisen kuuron oppilaan suomen kielen oppi-
minen lähtee usein liikkeelle kirjainten ja niitä vastaavi-
en sormiaakkosten opettelusta. Osa oppilaista on ehkä 
jo ennen kouluun tuloaan oppinut lukemaan yksittäisiä 
sanoja. Opeteltaessa yksittäisiä sanoja niiden kirjoitus-
asua voidaan harjoitella sormiaakkosten avulla eli sanat 
sormitetaan, mutta joillekin oppilaille luontaisempi tapa 
erityisesti alkuvaiheessa voi olla oppia tunnistamaan ko-
konaisia sanahahmoja. Sanojen sormittaminen on hyvä 
tuki kirjoittamista harjoiteltaessa. Jo varhaisessa vaihees-
sa pyritään siirtymään yksittäisten sanojen lukemisesta 
ja kirjoittamisesta lausetasolle, jolloin oppilas tutustuu 
suomen kielen sanojen erilaisiin taivutusmuotoihin ja oi-
valtaa sanan tarkoittavan samaa, vaikka se taivutettuna 
näyttäisikin erilaiselta. Lausetason lukemisesta ja kirjoit-
tamisesta siirrytään pikkuhiljaa lukemaan ja tuottamaan 
pieniä tekstejä. 

Luetun ymmärtäminen vaatii pohjakseen riittävän suju-
van lukutaidon. Ymmärtäminen etenee yksittäisten sano-
jen ja lauseen osien tunnistamisesta tekstin sisällön ym-
märtämiseen, kun tekstistä keskustellaan viittomakielellä. 
Luetun ymmärtämistä voi edistää myös kirjallisilla kysy-
myksillä tekstistä, oppilaan taidot huomioiden.28 

Suomen kielen rakenteita opetettaessa niitä voidaan ver-
rata vastaaviin viittomakielen rakenteisiin. Oman haas-
teensa tuo se, että puhutut ja viitotut kielet ovat raken-
teeltaan hyvin erilaisia. Koska suomen kielessä on paljon 
päätteitä ja sanoja taivutettaessa myös sanojen vartalot 
usein muuttuvat, on tärkeää, että säännöt pyritään esittä-
mään havainnollisesti visuaalisessa muodossa esimerkik-
si käyttämällä värejä tai alleviivauksia sanojen päätteissä 
tai vartalossa tapahtuvissa muutoksissa. Suomi toisena 
kielenä -opetuksen näkökulmaa ja menetelmiä voi hyö-

28 Takala, Marjatta. 2016. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen. Teoksessa 
Takala Marjatta ja Sume Helena (toim.). Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuuro-
jen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finn Lectura, s.148–170. 

dyntää suomen kielessä esiintyviä säännönmukaisuuk-
sien opettamiseen. 

Suomen kielen opetuksessa pyritään käyttämään mah-
dollisimman paljon autenttisia, oppilaiden arkipäivään 
ja elämään liittyviä materiaaleja. Kynän ja paperin lisäksi 
kirjoittamisen harjoittelussa käytetään apuna viestintä-
teknologiaa.

Vinkkejä opetuksen toteuttamiseen löydät http://edu.fi/
perusopetus/aidinkieli. 

Muut oppiaineet

Viittomakielisillä muidenkin aineiden opetus on aina 
myös kielen opetusta - sekä viittomakielen että suomen 
kielen. Opetustilanteissa on varmistettava aina uusien 
käsitteiden ymmärtäminen viittomakielellä ja tarvittaes-
sa sovittava siitä, miten tietyt käsitteet viitotaan. Koska 
opetuksessa käytettävät materiaalit ovat pääosin suo-
menkielisiä, tulee eri aineiden opetuksessa huomioida 
myös suomenkielisten käsitteiden opettelu. Oppiaineiden 
tiedollisen osuuden kasvaessa suomen kielen osaaminen 
korostuu etenkin reaaliaineissa. 

Viittomakielisen oppimateriaalin tarjoaminen tukee myös 
heikommin suomea osaavien opiskelua yleisen opetuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Käänteisen opetuksen/oppimi-
sen työskentelytapa on hyvä työkalu tällä osa-alueella. Eri 
oppiaineissa on hyvä huomioida myös viittomakielisen 
yhteisön näkökulmaa. Esimerkiksi historian oppisisältö-
jen lisäksi täytyy opiskella myös viittomakielisten histo-
riaa. Ajankohtaisten viittomakielisten elämään vaikutta-
vien tapahtumien tai lakimuutosten huomioiminen tukee 
oman elämän hallintaa ja oppilaat saavat valmiuksia osal-
listua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon.29

29 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 87.

http://edu.fi/perusopetus/aidinkieli
http://edu.fi/perusopetus/aidinkieli
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30

Käänteinen opetus (tai käänteinen luokkahuone, 
engl. flipped classroom) on monimuoto-opetuksen 
muoto, jossa ennalta jaetaan oppilaille tulevien op-
pituntien materiaali ja niihin liittyviä tehtäviä. Näin 
varsinaisella oppitunnilla jää enemmän aikaa opet-
tajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle. 
Viittomakielisten opetuksessa jaettavan materiaa-
lin on hyvä olla kirjoitetun tekstin lisäksi saatavissa 

viittomakielisenä videona, joka jaetaan esimerkiksi 
Internetin kautta. Internetissä löytyy jonkin verran 
valmiita viittomakielisiä videoita eri aiheista esi-
merkiksi viittomakielisestä kirjastosta, mutta viitto-
makielisen oppilaan kanssa työskentelevät pystyvät 
helposti myös tekemään videoita itse youtubeen 
ja jakamalla niihin linkin esimerkiksi qr-koodin tai 
sähköpostin kautta.30

30 Pitkänen, Kristiina & Savolainen Anu. 2015. Onerva – A School and a Centre for Learning and Consulting Education and Support for Diverse Learners. The 
22nd International Congress on the Education of the Deaf (ICED 2015).

https://fi.wikipedia.org/wiki/Englannin_kieli
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Vieraiden kielten opetus viittomakielisessä oppimis-
ympäristössä tapahtuu viittomakielellä, eli esimerkiksi 
tekstit käännetään viittomakielelle ja kieliopilliset asiat 
selitetään viittomakielellä. Vieraan kielen opiskelussa 
tulkin välityksellä tilanne on haasteellisempi, sillä kiel-
ten opetus perustuu hyvin paljon kuunteluun ja suulli-
seen vuorovaikutukseen. Tällöin luokassa onkin erikseen 
mietittävä ja sovittava hyvät käytänteet viittomakielisen 
oppilaan opetuksen järjestelyistä. On pohdittava muun 
muassa suomen kielen – siis viittomakieliselle kuurolle 
oppilaalle vieraan kielen – käytön minimoimista opetus-
tilanteissa ja -materiaaleissa. Jos opettaja käyttää tun-
nilla opettaessaan vierasta kieltä ja tulkki kääntää tämän 
viittomakielelle, ei viittomakielisen oppilaan kohdalla ole 
enää kyse vieraan kielen opiskelusta. Vieraiden kielten 
tunneilla voidaan käyttää myös kirjoitustulkkausta, jolloin 
tulkki kirjoittaa opettajan vieraskielisen puheen näkyviin. 

Kieli- ja kulttuuritausta ja kuulon puute eivät ole perustei-
ta oppiaineen yksilöllistämiselle. Mikäli viittomakielinen 
kuuro oppilas vapautetaan vieraan kielen kuunteluista, 
siitä tehdään hallintopäätös ja se kirjataan oppimissuun-
nitelmaan. Mikäli oppilas ei esimerkiksi voi tehdä vieraan 
kielen kuunteluita, voi kyseiset tehtävät antaa hänelle 
tekstinä luettavaksi. Myös keskustelut voi toteuttaa kir-
joittamalla esimerkiksi chatin avulla. Vieraskielisen kans-
sa kommunikaatiota harjoitellaan muun muassa kirjoitta-
misen, puhumisen ja huulioluvun avulla riippuen oppilaan 
kuulosta ja kielenopiskelukyvystä. 

Matematiikassa korostuu matemaattisten viittomien 
ja merkitys; numeroiden, muotojen ja matemaattisten 
lauseiden viittominen saattaa poiketa viittomakielisestä 
ilmaisusta. Mikäli oppilaan suomen kielen taito ei vielä 
riitä sanallisten tehtävien lukemiseen ja ymmärtämiseen, 
käännetään ne viittomakielelle.31

Musiikin opiskelussa käsitteiden visualisointi auttaa 
viittomakielistä oppilasta hahmottamaan, mitä tarkoittaa 
esimerkiksi dynamiikka. Opiskelussa harjoitellaan ryt-
miikkaa ja tahdissa pysymistä. Eläytyminen on laulujen 
viittomisessa tärkeää. Kuulon asteesta riippumatta op-
pilaat saavat mahdollisuuden soittaa tai tutustua myös 
instrumentteihin. 

Liikunnan opetuksessa on huomioitava, että yhteiset 
ohjeet annetaan kaikille tunnin alussa ennen kuin aloite-
taan liikkeiden harjoittelu, pelit, tai muu toiminta. Tunnin 
aikana ohjeiden anto on ajoitettava taukoihin; liikkeiden, 
peli- tai muunlaisten tilanteiden väliin. Pelitilanteisiin liit-
tyvät merkit täytyy antaa äänen lisäksi visuaalisesti, esi-
merkiksi lipun heilautuksella.32 

31 Rainò, Päivi., & Seilola, Irja. (2008). Matemaattisen diskurssin kielioppia 
suomalaisessa viittomakielessä. Teoksessa Jaana Keski-Levijoki (toim.), 
Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana – näkökulmia suomalai-
sesta viittomakielisestä ja viittomakielisten koulutuksesta. Viittomakieli-
sen luokanopettaja-koulutuksen 10-vuotisjuhlakirja 17.10.2008. TUOPE/
Tutkiva opettaja, Journal of Teacher Researcher 6/2008, 59–65.

32 Kärkkäinen, Päivi. 2016. Toimivia järjestelyjä oppiaineittain. Teoksessa 
Takala Marjatta ja Sume Helena (toim.). Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuuro-
jen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finn Lectura, s. 182–183.  
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Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Viittomakielisten opetuksessa oppimisen ja koulun-
käynnin tukea toteutetaan kuten muidenkin oppilaiden 
kohdalla. Tuen tarpeen määrittely on aina yksilöllistä, ja 
yksilölliset erot ovat suuria. Tarvittava tuen taso ja tuki-
muodot eivät välttämättä ole tiedossa koulua aloitettaes-
sa. Tuen tarve ja tukimuodot eivät myöskään välttämättä 
säily samoina koko kouluaikaa. Opetussuunnitelman pe-

rusteiden mukaisesti tuen tarpeen varhaiseksi havaitse-
miseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäyn-
nin tilannetta tuleekin arvioida jatkuvasti. 

Lähikouluperiaatteen mukaisesti tuki annetaan oppi-
laalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa, 
ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä 



22

oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.33 
Viittomakielisten oppilaiden osalta erityisesti oppimisym-
päristöön liittyvät tekijät ovat ratkaisevassa asemassa. 
Osa viittomakielisistä oppilaista opiskelee lähikouluis-
saan tulkin välityksellä, osa kouluissa, jotka järjestävät 
perusopetusta kuulovammaisille oppilaille ja osa valtion 
erityiskouluissa.  

Yleinen tuki voi riittää oppilaalle, mikäli hänellä ei ole kie-
lellisiä tai muita oppimiseen liittyviä vaikeuksia. On to-
dennäköistä, että tällöinkin oppilas tarvitsee esimerkiksi 
ennakoivaa tukiopetusta muun muassa uusien opiskel-
tavien aihepiirien käsitteistön opetteluun. On suositelta-
vaa, että viittomakieliselle oppilaalle tehtäisiin kuitenkin 
jo yleisen tuen piirissä oppimissuunnitelma, jotta kaikki 
tarvittava tuki ja opetusjärjestelyt tulisivat huolella suun-
nitelluiksi ja kirjatuiksi. 

Mikäli viittomakielinen oppilas tarvitsee oppimisessaan 
tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikai-
sesti useita tukimuotoja, on hänelle annettava tehostet-
tua tukea. Kaikki ratkaisut, kuten tehostetun tuen aloit-
taminen, tehdään jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti 
harkiten hänen tilanteensa perusteella. 

Niille viittomakielisille oppilaille, jotka tarvitsevat vahvaa 
ja jatkuvaa tukea sekä monenlaisia tukitoimia, tehdään 
erityisen tuen päätös. Erityisesti oppilaat, joilla on kielelli-
siä vaikeuksia tai kielitaito ei vielä ole kehittynyt riittävästi 
tai joilla on muita oppimisvaikeuksia, tarvitsevat erityistä 
tukea. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, an-
netaan erityisopetusta ja muuta tarvittavaa tukea hänelle 
laaditun HOJKSin mukaisesti. 

33 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 7.1.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen 

Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko 
oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan 
vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää34. Ope-
tussuunnitelman perusteiden mukaisesti kieli- ja kult-
tuuritausta eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän 
yksilöllistämiseen. Ennen oppimäärän yksilöllistämistä 
oppilaalle tarjotaan tukea, kuten tukiopetusta tai osa-
aikaista erityisopetusta. Myös viittomakielisen oppilaan 
opetusta ja sisältöjä eriytetään ja hänelle voidaan laatia 
opiskelun erityiset painoalueet kyseiseen oppiaineeseen. 
Usein on tarpeen kokeilla oppilaalle paremmin soveltuvia 
pedagogisia tai oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja, 
esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä tai 
erityisiä apuvälineitä. Mikäli nämäkään tukitoimet eivät 
riitä eikä oppilas pysty suoriutumaan oppimäärästään hy-
väksytysti, voidaan oppimäärä yksilöllistää. Erityisen tuen 
piirissä opiskeleva viittomakielinen oppilas opiskelee eri 
oppiaineita pääsääntöisesti yleisen oppimäärän mukai-
sesti, hänellä voi tarvittaessa olla yksi tai useampi yksilöl-
listetty oppimäärä.

Pidennetty oppivelvollisuus ja toiminta-
alueittain opiskelu

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeas-
ti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä 
pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Myös osa viittomakie-
lisistä oppilaista kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden 
piiriin. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta teh-
dään, mikäli arvioidaan, ettei lapsen ilmeisesti ole mah-
dollista saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita 
yhdeksässä vuodessa. 

34 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 7.4.4.
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Pidennetty oppivelvollisuus antaa mahdollisuuden vahvis-
taa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelus-
taan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. Oppilaan 
opiskellessa lähikoulussaan mahdollistaa pidennetyn op-
pivelvollisuuden piiriin kuuluminen opetusryhmän mak-
simikooksi 20 oppilasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden 
piirissä oleva on aina myös erityistä tukea saava oppilas.

Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee ope-
tuksen järjestäjä, joka on velvollinen selvittämään oppi-
laan vammaisuuden tai sairauden asteen, pelkkä asian-
tuntijan suositus ei riitä. Kaikki kuulovammaiset eivät au-
tomaattisesti kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, 
vaan päätöstä tulee harkita yllä olevan, opetussuunnitel-
man perusteiden mukaisen määritelmän pohjalta. Lievis-
sä ja jopa keskivaikeissa kuulovammoissa, joissa koulun-
käynti usein sujuu hyvin tukitoimien avulla ja oppilas tu-
lee selviytymään perusopetuksen tavoitteista yhdeksässä 
vuodessa, ei päätös ole tarpeellinen. 

Osa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista viitto-
makielisistä oppilaista opiskelee toiminta-alueittain. Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden tai muulla 
tavoin vammaisen tai vakavasti sairaiden oppilaiden 
opetus järjestetään toiminta-alueittain. Opetus järjeste-
tään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas 
kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä 
oppimääriä.35

Opetushallituksen ohjeistus pidennetystä oppivelvolli-
suudesta:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_
koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_
jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_
oppivelvollisuus

35 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 7.4.6.

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_oppivelvollisuus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_oppivelvollisuus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_oppivelvollisuus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_oppivelvollisuus
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Perusopetuslain 18. § mahdollistaa oppilaan opiskelun 
osittain toisin kuin perusopetuslaissa säädetään ja mää-
rätään, jos erityiset opetusjärjestelyt ovat perusteltuja 
esimerkiksi oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Eri-
tyisiä opetusjärjestelyitä voi olla esimerkiksi vamman tai 
sairauden perusteella tehtävä vapauttaminen jonkin op-
piaineen tai oppiaineen osa-alueen opinnoista. Tällaisia 
tilanteita viittomakielisillä oppilailla voivat olla esimerkik-
si musiikin tai kielten jotkin osa-alueet. Vapauttamiseen 
jonkun oppimäärän opiskelusta kokonaan tulee olla eri-
tyisen painavat syyt. 

Oppimisen arviointi
Viittomakielisen oppilaan arvioinnissa korostuu perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 
oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtä-
misessä. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäyty-
mistä tulee arvioida monipuolisesti ja painopisteen tulee 
olla oppimista edistävässä arvioinnissa. On tärkeää ottaa 
huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä 
sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoit-
tamiselle ole esteitä. Arviointikäytännöt ja palautteen 
antaminen suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden edel-
lytysten mukaisesti. 

Erityiset opetusjärjestelyt

Erilaisissa arviointitilanteissa varmistetaan, että oppilas 
ymmärtää tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa tehtä-
vän suorittamiseen. Viittomakielisten kohdalla esimerkik-
si kokeisiin liittyvät käytänteet on mietittävä oppilaskoh-
taisesti. Oppilaiden mahdollisesti puutteellinen suomen 
kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon arvioin-
titilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Niinpä teh-
tävät on tarvittaessa viitottava oppilaalle. Oppilaalla tulee 
olla mahdollisuus myös vastata kokeissa viittomakielellä, 
mikäli suomen kielen taito ei vielä ole riittävä vastaami-
seen. Erilaiset näyttö- ja koetilanteet voidaan tarvittaessa 
järjestää myös tulkin välityksellä tai tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyödyntäen. Myös oppilaiden mahdollisesti 
tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta huolehditaan. 

Jos oppilas vapautetaan oppiaineen opiskelusta, oppi-
laalle ei anneta todistusarviointia tästä oppiaineesta. Jos 
oppilas vapautetaan jonkin osa-alueen opiskelusta, tätä 
aluetta ei oteta huomioon arvioinnissa. Erityisistä ope-
tusjärjestelyistä tulee tehdä hallintopäätös, minkä jälkeen 
oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuun-
nitelmassa kuvataan konkreettisesti, miten oppilaan opis-
kelu toteutetaan käytännössä. Erityistä tukea saavalla 
oppilaalla päätös tehdään osana erityisen tuen päätöstä 
ja edellä mainitut asiat kirjataan HOJKSiin.36

36 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 7.3.2.
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Viittomakielisten kielelliset oikeudet
Suomen perustuslain lähtökohtana on yhdenvertaisuus: 
ketään ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi kielen tai 
vammaisuuden perusteella. Perustuslaissa mainitaan 
myös oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kult-
tuuriaan, mikä koskee myös viittomakieltä käyttävien oi-
keuksia.37 

37 Perustuslaki 731/1999, 6 § 2. mom.; 17 § 3. mom.

Yhdenvertaisuuslain38 tehtävänä on ehkäistä syrjintää 
myös kouluissa. Syrjinnän perusteet ovat samoja kuin pe-
rustuslaissa. Syrjintää voi välttää positiivisen erityiskoh-
telun avulla. Se tarkoittaa, että erilaiseen kohteluun on oi-
keus silloin, kun toimenpiteellä nimenomaan ehkäistään 
tai poistetaan syrjintää.

38 Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014
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Viittomakieltä käyttävien kuurojen oppilaiden kannalta 
tärkeitä ovat yksittäistapauksissa järjestettävät ns. koh-
tuulliset mukautukset39. Termi on peräisin Suomeakin 
velvoittavasta YK:n yleissopimuksesta vammaisten hen-
kilöiden oikeuksista eikä sitä pidä sekoittaa opetusalalla 
käytössä olleeseen sanastoon. Viittomakielen tulkkauk-
sen tai viittomakielentaitoisen avustajan järjestäminen 
ovat esimerkkejä viittomakielisen vammaisen oppilaan 
tarvitsemista kohtuullisista mukautuksista.40 Yhden-
vertaisuuslain 8 §:n mukaan kohtuullisten mukautusten 
epääminen on syrjintää. 

1.5.2015 voimaan tullut uusi viittomakielilaki41 turvaa 
viittomakielisten kielellisiä oikeuksia perustuslain tarkoit-
tamalla tavalla. Tässä laissa viittomakielellä tarkoitetaan 
suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä. Viit-
tomakieltä käyttävällä puolestaan tarkoitetaan henkilöä, 
jonka oma kieli on viittomakieli – viittomakielisyyttä ei siis 
ole sidottu kuulovammaan.

39 Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 15 § 1. mom.
40 Yleissopimuksesta ks. tarkemmin HE 284/2014 vp
41 Viittomakielilaki 359/2015 ja HE 294/2014 Hallituksen esitys viittoma-

kielilaiksi

Lain tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävän 
kielellisten oikeuksien toteutumista ja sen vuoksi viran-
omaisille asetetaan velvollisuus edistää viittomakieltä 
käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saa-
da tietoa omalla kielellään. Viranomaisia ovat muun mu-
assa kunnat, joten säädös koskee myös perusopetusta. 

Perusopetuslaki toteaa opetuskielen osalta, että kuulo-
vammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viitto-
makielellä.42 Tätä on täsmennetty toteamalla, että ainakin 
viittomakieltä ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille 
opetus tulee antaa viittomakielellä. Näin opetuksen järjes-
täjälle on jätetty liikkumavaraa arvioida viittomakielisen 
opetuksen tarvetta oppilaan kuulovamman asteen perus-
teella. Myös viittomakielistä opetusta antavan opettajan 
kielitaidon arvioiminen on opetuksen järjestäjän tehtävä.

Viittomakielilaissa asiaa tarkastellaan laajemmin: viitto-
makieltä käyttäviä voivat olla kuurojen lisäksi myös muut, 
joiden oma kieli viittomakieli on. Tämä koskee myös viit-
tomakielen opettamista äidinkielenä.

42 Perusopetuslaki 628/1998, 10 §.
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"Kun haluat saada kontaktin
viittomakielisiin keskustelijoihin,

kosketa kevyesti käsivarteen
tai olkapäähän ja kerro asiasi, 

kuten tässä."
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