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Esipuhe

Muistisairaudet ovat jatkuvasti kasvava ongelma koko väestössä ja luonnollisesti myös ikääntyvien 
kuurojen henkilöiden parissa. Viittomakielisillä ilmeneviä kognitiivisia muutoksia ei kuitenkaan voida 
suoraan arvioida esimerkiksi suomen- tai ruotsinkielisten testien kautta. Tämän vuoksi Kuurojen 
Palvelusäätiössä v. 2007–2010 toiminut Memo-projekti on tuottanut oheisen viittomakielisen käännöksen 
maassamme laajalti käytetystä, yhdysvaltalaisen CERADin (Consortium to Establish a Registry for 
Alzheimer’s Disease) muistisairauden havaitsemiseen kehittämästä tehtäväsarjasta.

DVD:lle tallennetut äidinkielisten ammattikääntäjien mallikäännökset on tarkoitettu kuuroja asiakkaita 
kohtaaville, viittomakieltä vieraana kielenään taitaville muistihoitajille sekä muistisairautta seulovissa 
testeissä mukana oleville viittomakielen tulkeille. Tehtäväsarjan toimittamista ja kääntämistä suomalaiselle 
viittomakielelle ovat koordinoineet Inkeri Vyyryläinen Kuurojen Palvelusäätiön Memo-projektista sekä 
viittomakielen tutkija, FT Päivi Rainò. Viittomakielisestä käännöksestä vastaavat Päivi Mäntylä ja Pia 
Taalas ja videotallennuksesta sekä editoinnista Jari Nyberg Kuurojen Liitto ry:n Viittomakieliyksiköstä. 
Viittomakielisen edition tehtävissä käytetyt kuvat on piirtänyt graafikko, TM Margaret Plaisted. 
Käännöstyöryhmän asiantuntijaryhmässä olivat mukana kuurojen diakonissa Päivi Lehtinen, psykiatrian 
erikoislääkäri Pentti Rajaniemi, viittomakielisten edustajana Hanna Paulanto, muistihoitaja Heli Pääläinen, 
neuropsykologian erikoispsykologi Sari Levänen ja kehittämispäällikkö Eeva-Marja Loukola. 

CERAD-tehtäväsarja on tähän mennessä käännetty jo 13 puhutulle kielelle, mutta oheinen käännös 
on vasta ensimmäinen viittomakielelle laadittu. Käännös perustuu tehtäväsarjan suomenkieliseen 
versioon (Pulliainen, Hokkanen, Salo & Hänninen 1999), jonka ohjeistusta suoritusten arvioinnissa 
pääosin noudatetaan. Lisäksi viittomakielisten ratkaisujen tukena on voitu hyödyntää alkuperäistä 
englanninkielistä materiaalia sekä ranskan, italian, portugalin ja norjan kielille laadittuja käännösversiota, 
jotka professori, Ph.D. Gerda G. Fillenbaum (Duke University Center, Durham, USA) on ystävällisesti 
luovuttanut käyttöömme. 

Eri viittomakielten rakenteita on nykykielitieteen näkökulmasta tutkittu jo puoli vuosisataa ja suomalaista 
viittomakieltäkin kolmen vuosikymmenen ajan, mutta vasta viime aikoina muistihäiriöiden ilmentymät 
viittomakielisillä ovat alkaneet herättää tutkijoiden mielenkiintoa. Kuurojen Palvelusäätiö toivoo tämän 
julkaisun edesauttavan osaltaan myös viittomakielisten muistisairauksien hoidossa ja tutkimuksessa. 

Helsingissä 13. joulukuuta 2010

Eeva Loukola

Kehittämispäällikkö, Kuurojen Palvelusäätiö
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1. JOHDANTO
Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat työssään viittomakieltä käyttäviä hyvin harvoin, sillä koko 
asiakaskunnassa kuuroja on korkeintaan yksi tuhannesta. Kaikkiaan kuuroja henkilöitä on maassamme 
noin 3000–5000.1 Heistä noin kolmelle neljälle tuhannelle suomalainen viittomakieli on äidinkielen ja 
kirjoitettu suomi toisen kielen asemassa. Vasta aikuisena kuulonsa menettäneitä on puolestaan parisen 
tuhatta. Maassamme on myös hieman yli 100 suomenruotsalaista viittomakieltä ja ruotsia kirjoitettuna 
kielenään käyttävää kuuroa henkilöä. 

Viittomakielen äidinkielekseen omaksuneet ovat syntyneet kuuroina tai he ovat menettäneet kuulonsa 
ennen puhutun kielen oppimista. Aikuisena kuuroutuneilla taas visuaalisen tuen – esimerkiksi huuliltaluvun 
tai kirjoitustulkkauksen – kautta vastaanotettu suomi tai muu puhuttu kieli on kommunikaatiossa etusijalla, 
mutta osa heistäkin hyödyntää viittomien tarjoamaa tukea puhutun viestin ymmärtämisessä.

Vuonna 2000 voimaantullut perustuslaki turvaa viittomakielisten oikeudet käyttää äidinkieltään esimerkiksi 
viranomaisten kanssa asioidessaan. Viittomakieliset voivat saada vammaispalvelulain mukaan kokonaan 
korvattavaa tulkkipalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa asiointiin, työtehtävien hoitoon ja opiskeluun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Sotkanet-tilastopankin mukaan vuonna 2009 
tulkkipalvelua käytti kaikkiaan 4088 henkilöä. Luvusta noin 90 % on kuulovammaisia (noin 3600 henkilöä); 
alle 10 % kuulo-näkövammaisia (mm. taktiilisen viittomakielen käyttäjiä) ja noin 1 % puhevammaisia 
asiakkaita.2 Sotkanet-tietokannasta ilmenee myös, että noin 20 % tulkkipalvelun asiakkaista on yli 
65-vuotiaita; vuonna 2009 heitä oli noin tuhat. (Kuvio 1)

0 – 17-vuotiaat

18 – 64-vuotiaat

yli 65-vuotiaat

2612

908
568

KUVIO 1. Vuoden 2009 aikana vammaisten tulkkipalvelua käyttäneet asiakasryhmät ikäluokittain  
Sotkanet-tietokannan mukaan

Suurin osa viittomakielisten ikääntyneestä väestönosasta on varttunut ja käynyt koulua aikana, 
jolloin kuurojen opetuksessa pitäydyttiin tiukkaan oralistiseen puheopetusmenetelmään. 1900-luvun 
vaihteesta lähtien vallinneen ajattelutavan mukaan viittomakielen käyttö kouluaikana oli epäsuotavaa, 
jopa rangaistavaa. Kuurojen koulutovereiden kanssa seurustelukin viittomalla oli salattava.3 Vasta 
nelisenkymmentä vuotta sitten alettiin vähitellen siirtyä takaisin aiempaan käytäntöön, viittomakielistä 
opetusta kohti, ja vasta 1990-luvulla viittomakielen opiskelu äidinkielenä mahdollistui peruskoulussa, 
toisen asteen koulutuksessa sekä yliopistossa.

1 Viittomakieltä käyttävien määrää koskevat arviot vaihtelevat eri lähteissä. Kuurojen Liitto ry:n ja Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen julkaisemassa Suomen viittomakielten kielipoliittisessa ohjelmassa (2010) viittomakielisten kuurojen 
henkilöiden määräksi ilmoitetaan 4000–5000. Kuurojen Liiton Palveluosaston asiakasrekisterin mukaan heitä olisi n. 2700. Rainòn 
demografisessa katsauksessa (2009) arvioidaan maamme väestössä olevan viittomakielisiä kuuroja henkilöitä 0,5–0,8 ‰.

2 Rautavaara & Kokko 2006.
3 Salmi & Laakso 2005; Wallvik 2001; Flinkman 2003.
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Puhetaidon kehittäminen ja huuliltaluvun oppiminen olivat siis kuurojen kouluopetuksessa tärkeimmällä 
sijalla 1900-luvun alusta 1960-luvun lopulle saakka. Yksipuolisen opetuksen takia kuurojen oppilaiden 
saavuttama tieto- ja taitotaso eri oppiaineissa, samoin kuin puhutun kielen kieliopillinen ja sanastollinen 
tuntemus jäivät tästä syystä melko heikoiksi verrattuna kuuleviin, suomen- ja ruotsinkielisiin ikätovereihin. 
Kuuroja eriarvoistettiin myös lainsäädännössä 1920-luvulta 1960-luvun loppuvaiheille asti rajoittamalla 
heidän itsemääräämisoikeuttaan, esimerkiksi keskinäisiä avioliittojaan.4

Niinpä – aikamme kaikkinaisesta viittomakielimyönteisyydestä huolimatta – ikääntynyt kuuro 
terveydenhuollon asiakas ei aina pidä viittomakielen tai tulkinkaan käyttöä itsestään selvänä oikeutenaan 
vaan pyrkii selviytymään puhumalla kuten nuorempanakin. Vanhemmat kuurot henkilöt käyttävät 
muutenkin puhuttua suomea (tai ruotsia) viitotun kielen rinnalla nuorempiaan enemmän. Kuuron 
henkilön puheäänen ymmärtäminen voi kuitenkin siihen tottumattomalle olla hankalaa, ja paikka paikoin 
puutteelliset suomen kielen taidot saattavat haitata arviointitilanteista suoriutumista.

Aina ei terveydenhuollon ammattilaisillekaan ole itsestään selvää se, että viittomakieltä äidinkielenään 
ja suomea (ruotsia) vasta toisena kielenään käyttävien asiakkaitten kognitiivisia taitoja ei voida 
arvioida luotettavasti suomen- tai ruotsikielisille henkilöille tarkoitetuilla mittareilla. Viittomakielen 
tulkin käyttäminenkään näissä testeissä ei muuta asiaintilaa, sillä tulkkauksessa välikielenä käytetystä 
viittomakielestä huolimatta testit mittaavat asiakasta suomen (tai ruotsin) kielen kautta. Koska 
suomalaiselle viittomakielelle laadittuja tai käännettyjä testejä ei kuurojen vähäisen määrän vuoksi ole 
kaikille osa-alueille mahdollista tuottaa, tulkkaus jää useimmiten ainoaksi mahdollisuudeksi. Tällöin on 
arvioinnista vastaavan henkilön varmistuttava siitä, että tulkilla on vaativan toimeksiannon mukaiset 
edellytykset tehtäväänsä ja riittävät mahdollisuudet perehtyä käytettävään materiaaliin.5

Viittomakielen tulkin on saatava keskustella testiä suorittavan henkilön kanssa arviointiin sisältyvien 
tehtävien tavoitteista, jotta hän pystyisi tulkitsemaan kulloinkin tarvittavalla tarkkuudella testiin sisältyvät 
pinta- ja merkitysrakenteet. Herkässä testitilanteessa, jossa painetta lisäävät vielä erilaiset aikarajoitteet, 
yksinkertaiseltakin vaikuttavan, vaikkapa Näytän sinulle kohta… -tapaisen ohjeen epäkoherentti tulkinta 
voi haitata tutkittavan keskittymistä. Viittomakielessä ilmaistaan nimittäin huomattavasti tarkemmin 
kuin suomessa, millaisesta näyttämisestä tai esittämisestä on kyse: selataanko erillisiä kuvalehtisiä, 
levitetäänkö kuvasarja taitoksistaan auki, käännetäänkö kuvat esiin kierreselkäisestä vihkosesta vai 
katsotaanko testimateriaalia näyttöruudulta. Jos lause tulkitaan todellisuudesta poiketen, viitottua 
instruktiota ei ehkä osata hapuilematta liittää tulevaan tehtävään.

Sanomattakin on selvää, että testitilanne vaatii tulkilta moitteetonta suomen- ja viittomakielen taitoa. 
Ikäihmisille tulkkaavan on myös tunnettava asiakkaan ikäryhmälle ominainen ja nuorten aikuisten 
viittomakielestä huomattavasti poikkeava puheenparsi sekä puhutun kielen lainasanoissa käytettävät, ns. 
vanhat sormiaakkoset, joiden ymmärtäminen esimerkiksi nimeämistehtävässä voi olla ratkaisevaa. Tulkin 
olisi muutoinkin hyvä olla perillä kunkin asiakkaan kielellisestä varannosta, jotta hän pystyisi kääntämään 
luotettavasti puhutulle kielelle sekä koherentisti viitotut että jo hapertuneet ilmaukset.6

2. CERAD-TEHTÄVÄSARJA SUOMALAISELLE VIITTOMAKIELELLE
Oheisella DVD:llä oleva viittomakielinen, suomeksi tekstitetty käännös ei vain seuraa suomenkielisen  
CERAD – Kognitiivisen tehtäväsarjan pöytäkirjalomakkeessa kuvattua sisältöä, vaan myötäilee myös 
tehtäväsarjan suorittamista mallintaneen muistihoitajan puhetta. Menettelyllä on pyritty luomaan 
viittomiseen lähipuheen illuusio ja välttämään kirjallisen käännöksen kankeutta ja muodollisuutta. Siksi 
viitotussa tekstissä on mukana CERAD-käsikirjan (1999) ohjeiden mukaisia rohkaisuja, kuten HYVÄ! ja 
TÄMÄHÄN SUJUI HYVIN.7 Huomattakoon, että DVD:llä olevan viittomapuheen rytmi noudattaa tavallista 
arkipuhetta, ja siksi lienee tarpeen hidastaa sen nopeahkoa tempoa ikäihmisille viitottaessa. 

4 Salmi & Laakso 2005.
5 Ks. myös Rogers 2005.
6 Esim. Rogers 2005 ja Austen, Gray & Carney 2007 painottavat erityisesti tulkin ratkaisevaa roolia terveydenhuollollisissa arvioinneissa.
7 Pulliainen, Hokkanen, Salo, Hänninen 1999, 15. – Tekstissä kuvatut viittomat (ja myöhemmin myös esimerkit muista kielistä) 

on merkitty kapiteelikirjaimin, käyttäen suomenkielisiä sanavastineita.
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CERAD – Kognitiivinen tehtäväsarja suomalaisella viittomakielellä -pöytäkirjalomaketta on vastaavasti 
muokattu noudattamaan viittomakielistä tehtäväsarjaa. Jäljempänä kuvaillaan ja perustellaan tarkemmin 
viittomakielisen version ratkaisuja. Poikkeamat liittyvät muihin paitsi piirrostehtäviin, joissa sekä tehtävä 
että ohjeistus noudattavat suomenkielistä tehtäväsarjaa. Muutoin vain joitain tyylillisiä muokkauksia on 
tehty: tutkittavaa lähestytään esimerkiksi suomenkielisestä teitittelystä poiketen kohteliaasti sinutellen.

2.1 Kielellinen sujuvuus 

CERAD-tehtäväsarjan8 ensimmäisessä, kielellistä sujuvuutta mittaavassa osiossa tutkittavaa pyydetään 
luettelemaan mahdollisimman monta eläintä yhden minuutin kuluessa. Tutkittavien oletetaan 
implisiittisesti toimivan äidinkielellään, mutta osa viittomakielisistä tutkittavista saattaa kuitenkin tuottaa 
eläinten nimiä molemmilla hallitsemillaan kielillä, viittomien ohella siis myös suomeksi sormiaakkosin tai 
lausuen niitä ääneen. Tällöin vastauksessa voi myös esiintyä toisen kielen hallintaan liittyviä poikkeamia, 
joita ei kognitiivisia taitoja mittaavassa testissä saa pitää virheinä. 

Kahteen kieleen turvautuminen johtuu mm. siitä, että arkielämässä tarkka ja moniulotteinen viittomisto 
rajoittuu kasvi- ja eläintieteessä vain yleiskäsitteisiin. Koska viittomakieltä on Suomessa voinut käyttää 
laajemmin koulutuksessa ja tiedonvälityksessä vasta 1980-luvulta lähtien, on kielen epätasainen 
sosiaalihistoria vaikuttanut siihen, että kielen sanasto ei kata kaikkia oppialoja yksityiskohtaisesti. Siksi 
termistöä lainataan suomesta (ruotsista) siirtämällä se sormiaakkosille, tai lainasanat voidaan puhua 
ääneen viittomien ohessa. Tällaisia voisivat olla vaikkapa suomenkielisessä CERAD-tehtäväsarjan 
Käsikirjassa mainitut terrieri ja ameba, joille ei ole omaa viittomaa.9 Jos taas suomenkielisen termin osat 
ovat helposti käännettävissä, niistä voidaan muodostaa tilapäinen viittomakielinen lainasana. Tuloksena 
ei aina kuitenkaan ole sanatarkka, vaan ns. lähikäännös: esim. MUSTA+KALA = ’mustekala’. – Tällaistakaan, 
viittomakielessä validia ilmausta, ei voida pitää merkkinä heikentyneestä sanamuistista.

Puhdas viittomakielinen, tilapäisesti koostettu ilmaisukin on mahdollinen. Esimerkiksi HYLJETTÄ 
tarkoittavassa viittomassa näkyisi eläimen muotoa tai tyypillistä liikkumista ja toimintaa kuvailevia 
elementtejä tai eläimen asuinpaikkaan liittyviä tarkennuksia. Viittomakielisen kertomaperinteen 
erityispiirteenä on myös se, että kohteeseen yhdistetään subjektiiviseen, henkilökohtaiseen kokemukseen 
liittyviä epiteettejä. Jotta tutkittava ehtisi toimia annetun aikarajoituksen puitteissa, tämän kulttuurisen 
erityispiirteen vuoksi osioon onkin lisätty kerrontaa rajoittava ohje: ”Sinun tulee viittoa eläinten nimiä.  
Ei tarvitse kertoa, missä olet ne nähnyt.”

Yleisesti käytössä olevassa viittomistossakaan ei kaikille eläimille ole selkeästi muista saman 
kategorian jäsenistä erottavaa nimitystä. Esimerkiksi hirvi, poro, kauris, peura ja karibu olisivat itse 
viittomaa tarkastellen kaikki samannäköisiä SARVEKKAITA (ks. myös kohtaa 2.2). Viittojan huulilla voi 
tosin näkyä tarkentava, suomenkielistä sanaa muistuttava hahmo. Viittomakielisessä luetelmassa 
täysin kielenmukaisia voisivat olla vaikkapa hirven jälkeen sanotut, kaurista ja peuraa ilmaisevat 
HIRVI+PIENIKOKOINEN. Nämä taas sotivat CERAD-tehtäväsarjan suomenkielisen Käsikirjan ohjetta vastaan, 
jonka mukaan pikkukoira olisi koiran jälkeen lueteltaessa hylättävä vastauksena.10 Viittomakielisellä 
tutkittavalla tämänkaltaiset ilmaukset eivät kuitenkaan aina ole pelkkää toistoa perseveraatiosta 
puhumattakaan, joksi se voidaan myös virheellisesti tulkita. Joskus viittomia nimittäin voi joutua 
toistamaan vastaanottajan takia, jos tämä ei viittomakieltä vieraana kielenä taitavana ole ymmärtänyt 
ilmausten murteellista tai harvinaisempaa merkitystä.11

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ei ole ollut mahdollista laatia esimerkkejä hyväksyttävistä ja hylättävistä 
vastauksista suomenkielisen CERAD-tehtäväsarjan Käsikirjan tapaan. Lisäksi arvioinnissa pitäisi voida 
ottaa huomioon edellä mainittu, viittomakielelle ominainen lavea nimeämistapa. On mahdollista, että 
lyhyt aikarajoite mitätöi kielellistä sujuvuutta mittaavassa nopeassa nimeämistehtävässä rikasta sanastoa 
käyttävän viittomakielisen testituloksen. – Viittomakielisten kohdalla CERAD-käsikirjassa annettuja, 
kielellistä sujuvuutta määritteleviä lukuja ei saakaan pitää kuin summittaisina raja-arvoina ennen kuin 
tutkimuksellista tietoa Alzheimerin vaikutuksesta viittomakielisten kielellisiin toimintoihin on saatavilla.12

8 Morris, Heyman, Mohs & al. 1989; Heyman, Fillenbaum & Nash (eds.) 1997. Ks. myös CERAD. Consortium to Establish 
a Registry for Alzheimer’s Disease.

9 Pulliainen ym. 1999, 16.
10 Pulliainen ym. 1999, 16.
11 Ks. myös Rogers 2005; Austen ym. 2007.
12 Pulliainen ym. 1999, 13. Kangas & Pekkala, tulossa.
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2.2 Nimeämistehtävä

CERAD – Kognitiivisen tehtäväsarjan toinen, nimeämistä 15 kuvan kautta mittaava osio on sovellus ns. 
Bostonin nimentätestistä.13 Tässä kielellistä perustoimintaa, nimeämistä ja sanallista hallintaa arvioivassa 
osiossa ”ensimmäiset viisi kuvaavat hyvin tavallisia, seuraavat viisi hieman harvinaisempia, ja viisi viimeistä 
harvinaisia kohteita”.14 Ilmausten ”yleisyys” ja ”harvinaisuus” ovat vahvasti sidoksissa kieleen ja kulttuuriin, 
ja ilmauksen määrittely ’tavalliseksikin’ on kieli- ja kognitiotieteellisesti erittäin haasteellista – jopa saman, 
mutta eri kulttuurisessa ympäristössä käytetyn kielen sisällä.15

Ilmausten yleisyyden määrittelyssä lähtökohtana voidaan pitää erilaisia sanaston frekvenssilaskelmia, 
jollainen suomestakin on julkaistu 30 vuotta sitten.16 Esimerkiksi CERAD-tehtäväsarjan ensimmäistä 
käännöstä englannista ranskaan laadittaessa tällaisia frekvenssilaskelmia sanotaankin käytetyn 
hyväksi.17 Vaihtelevin perustuin koottu kielellinen materiaali, johon tiheyslaskelmat eri kielissä 
perustuvat, ei kuitenkaan takaa vakaata lähtökohtaa nimeämistehtävän käännösten perustaksi. 
Edellä mainitun ranskannoksen tekijät, joista osa on osallistunut CERAD-tehtäväsarjan koostamiseen, 
suosittavatkin ”arkijärkeen” turvautumista testien kääntämisessä. – Tätä periaatetta lieneekin noudatettu 
CERAD-nimeämistehtävän eri kieliversioissa – niin samankaltaisia ne keskenään ovat (Taulukko 1). 
Suomenkielinen poikkeaa muista eniten, mutta kaikki siinäkin nimettävät objektit on jäljitettävissä 
Bostonin nimentätestiin ja sen suomenkieliseen versioon.18

TAULUKKO 1. CERAD – Kognitiivisen tehtäväsarjan 2. osatehtävässä nimettävät kohteet eri kieliversioissa 
(piirroskuvien kielelliset vastineet suomeksi käännettyinä) 19 20 21 222324

ENGLANTI (USA) 19 RANSKA 20 ITALIA 21 PORTUGALI 22 NORJA 23 SUOMI 24

PUU PUU PUU PUU PUU PUU

SÄNKY SÄNKY SÄNKY SÄNKY SÄNKY HAMMASHARJA

PILLI PILLI HAMMASHARJA PILLI PILLI SAKSET

KUKKA KUKKA KUKKA KUKKA KUKKA SIENI

TALO TALO TALO TALO TALO PYYKKIPOIKA

KANOOTTI KANOOTTI HELIKOPTERI KANOOTTI KANOOTTI VIULU

HAMMASHARJA HAMMASHARJA SUPPILO HAMMASHARJA HAMMASHARJA SARVIKUONO

TULIVUORI TULIVUORI PIHDIT TULIVUORI TULIVUORI KOTA

NAAMIO NAAMIO PENKKI NAAMIO NAAMIO KANOOTTI

KAMELI KAMELI KAMELI KAMELI KAMELI PYRAMIDI

HUULIHARPPU HUULIHARPPU HUULIHARPPU HUULIHARPPU HUULIHARPPU PINGVIINI

PIHDIT PIHDIT TULIVUORI PIHDIT SOKERIPIHDIT PUUJALAT

RIIPPUMATTO RIIPPUMATTO PILLI RIIPPUMATTO RIIPPUMATTO SFINKSI

SUPPILO SUPPILO NAAMIO SUPPILO SUPPILO MAJAVA

DOMINONAPPULAT DOMINONAPPULAT HYRRÄ DOMINONAPPULAT DOMINONAPPULAT PELIKAANI

Suomalaisesta viittomakielestä ei ole käytettävissä mittareita, joilla sanaston esiintymistiheyttä taikka 
sanaston heijastamien käsitteiden kognitiivista keskeisyyttä tai harvinaisuutta voitaisiin tutkia. Siksi osion 
käännöksessä on päädytty noudattamaan suomenkielistä versiota silloin, kun se on ollut mahdollista. 

13 Kaplan, Goodglass, Weintraub [& Segal] 1983; suomeksi Laine, Koivuselkä-Sallinen, Hänninen & Niemi 1997.
14 Pulliainen ym. 1999, 3.
15 Barker-Collo 2001.
16 Saukkonen, Haipus, Niemikorpi & Sulkala 1979.
17 Demers, Robillard, Laflèche, Nash, Heyman & Fillenbaum 1994.
18 Laine ym. 1997; Pulliainen ym. 1999, 3.
19 CERAD Neuropathological Assessment for Alzheimer’s Disease. Center for the Study of Aging and Human Development. Duke 

University Medical Center. Durham, USA. Sähköinen pdf-tallenne.
20 Administration de la batterie neuropsychologique de CERAD. Centre de la Rechèrche Publique Santé. Sähköinen pdf-tallenne.
21 CERAD. Batteria di valutazione neuropsicologica.Versione italiana a cura di Ugo Lucca, Alberto Spagnoli, Sergio Terrevazzi, 

Gabriella Miglio, Mauro Tettamanti. Laboratorio di Neuropsichiatria Geriatrica. Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, 
Milano. Moniste.

22 Cerad. Bateria de avaliação neuropsicológica (ei muita tietoja saatavilla). Moniste.
23 Administration and Scoring of the CERAD Neuropsychological Assessment Battery. Translated into Norwegian by Liv Barnett, 

2004. Nevropsykologisk enhet. Rosenborgsenteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Sähköinen pdf-tallenne.
24 Pulliainen ym. 1999.
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Monissa kohdin siitä on kuitenkin jouduttu poikkeamaan suomalaisen viittomakielen rakenteeseen 
ja variaatioon liittyvistä syistä. Esimerkiksi viittomakielelle tyypillinen, kohdetta kolmiulotteisesti ja 
toiminnallisesti heijastava piirre mahdollistaa viittomissa esiintyvän runsaan vaihtelun. Bostonin 
nimentätestin suomenkieliseen versioon (1997) sekä CERAD-tehtäväsarjaan (1999) mukaan valitut 
pyramidi, sarvikuono, pingviini, majava, pelikaani, puujalat ja sfinksi voivat, etenkin nuoremmilla viittojilla, 
saada useammankin olion ulkomuotoa taikka liikkumista kuvailevan vastineen. Vanhempien henkilöitten 
vastaus saattaisi sen sijaan olla (Johdannossa mainituista syistä): ”En tiedä, miten tämä viitotaan.”  
Tai: ”En muista, mikä tämä on suomeksi.”25

Viittomakielellä ilmaistut, lukuisatkin vastineet voivat olla viittomakielisten parissa ymmärrettäviä 
ja hyväksyttäviä, mutta viittomakieltä verraten lyhyen aikaa opiskelleelle viittomakielen tulkille tai 
muistihoitajalle tuntemattomia. Vaarana voi silloin olla se, että laajan viittomavaihtelun nimissä 
hyväksyttäisiin myös täysin viittomakielenvastaiset ilmaukset. Kota ja pyramidi on jätetty pois myös siksi, 
että niiden viitotut vastineet muistuttavat toisiaan ja esimerkiksi myös TELTTAA. Kaikissa näissä kuvautuu 
nimittäin olioitten samankaltainen kolmiomainen ja suorasivuinen hahmo (huulilla tuotettu sanahahmo ja 
eri kontekstit erottavat viittomat toisistaan).

Edellä mainituista syistä mukaan on otettu vain ne lähtötekstin mukaiset elementit (SÄNKY, HAMMASHARJA, 
SAKSET, SIENI, PYYKKIPOIKA ja VIULU), joiden viittomavastineissa esiintyy suhteellisen vähän vaihtelua (vrt. 
Taulukko 2). Elementtien järjestystä on kuitenkin muutettu, ja esimerkiksi VIULU on siirretty vähemmän 
keskeisiin käsitteisiin (jollainen se ainakin kuurojen henkilöiden kannalta on). Yleisimpien joukkoon 
on taas valittu päivittäisiin arkipuuhiin liittyvä KATTILA edustamaan viittomakielistä ydinsanastoa. 
Kielenkäytössä oletettavasti harvemmin esiintyvistä käsitteistä on mukaan otettu sekä CERAD-
tehtäväsarjan muunkielisissä versioissa että Bostonin suomenkielisessä nimentätestissä esiintyvä NAAMIO.

TAULUKKO 2. CERAD – Kognitiivisen tehtäväsarjan 2. osatehtävässä nimettävät kohteet suomenkielisessä 
ja viittomakielisessä versiossa

SUOMI SUOMALAINEN VIITTOMAKIELI

SÄNKY SÄNKY

HAMMASHARJA HAMMASHARJA

SAKSET SAKSET

SIENI KATTILA

PYYKKIPOIKA SIENI

VIULU PYYKKIPOIKA

SARVIKUONO KARHU

KOTA LIPPU

KANOOTTI PURJEVENE

PYRAMIDI VIULU

PINGVIINI KOTKA

PUUJALAT LUISTIMET

SFINKSI ELEFANTTI

MAJAVA AASI

PELIKAANI NAAMIO 

Kuvien kautta kirvoitettavat viittomat ovat siis sellaisia, joissa alueellista ja eri ikäpolvien välistä vaihtelua 
esiintyy mahdollisimman vähän. Vaihtelun mahdollisuus ei kuitenkaan ole täysin poissuljettu. Tämän 
vuoksi DVD-tallenteella esitellään eri vastausvaihtoehtoja (vrt. Kuvio 2). CERAD-testiä käyttävien kannattaa 
tutustua myös muihin variantteihin, esimerkiksi suomalaisen viittomakielen perussanastoa esittelevän 
Suvi-verkkosanakirjan kautta (http://suvi.viittomat.net).

25 Ks. myös Martin & Mounty 2005.
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KUVIO 2. NAAMION eri vastineita suomalaisessa viittomakielessä (CERAD – Kognitiivinen tehtäväsarja 
suomalaisella viittomakielellä, DVD-tallenne)

Nimentäosion kuvituksessa (ks. Kuvaliite) on haluttu ottaa huomioon viimeisin tutkimustieto siitä, miten 
viittomakieltä käyttävät ja visuaalisesti orientoituvat katselemaan kuvissa esiintyvää informaatiota 
(Kitunen 2009). Tästä syystä yksinkertaiset viivapiirrokset on graafikko Margaret Plaistedin laatimissa 
havainnekuvissa korvattu CERAD-konsortion luvalla olioiden kolmiulotteisuutta esiintuovin piirroksin.

2.3 Mini-Mental State Examination (MMSE)

Viittomakielen rakenteeseen liittyvien erityispiirteiden vuoksi viittomakielisessä käännöksessä on tehty 
joitakin mukautuksia orientoitumista mittaaviin kysymyksiin. Niissä esiintyvät vuodenaika ja viikonpäivä 
kääntyvät viittomakielessä – kuten yläkäsitteet eräissä muissakin kielissä – niin sanottuina parisanoina. 
Tällöin yläkäsite muodostetaan rinnastamalla kaksi tai kolme kategorian peruskäsitettä. Esimerkiksi 
yhdistelmällä PÖYTÄ, TUOLI, SOHVA tarkoitetaan huonekaluja ja BUSSI, JUNA, METRO -ketjulla kulkuneuvoa, 
liikennevälinettä. Yläkäsitettä merkitsevän viittomaketjun jäsenten ei tarvitse olla toistuvasti samoja eikä 
niiden tarvitse esiintyä samassa järjestyksessä.

Parisana-ilmiö ei esiinny suomalaisten yleensä tuntemissa vieraissa kielissä, ja siksi viittomakielinen 
kysymyksenasettelu MIKÄ PÄIVÄ TÄNÄÄN ON, MAANANTAI, TIISTAI, KESKIVIIKKO? saattaa kieleen perehtymättömän 
mielestä tarjota tutkittavalle liikaa vihjeitä. Tämän vuoksi kysymystä on lavennettu siten, että se sisältääkin 
kaikki viikonpäivät: MIKÄ PÄIVÄ TÄNÄÄN ON, MAANANTAI, TIISTAI, KESKIVIIKKO, TORSTAI, PERJANTAI, LAUANTAI, SUNNUNTAI? 
Samalla tavoin on lavennettu kysymys: MIKÄ VUODENAIKA NYT ON: KEVÄT, KESÄ, SYKSY, TALVI? Viittoma VUOSI+AIKA ei olisi 
sellaisenaan ymmärrettävä, mutta viittomaketju KEVÄT, KESÄ, SYKSY (taikka muussa järjestyksessä) on, tarkoittaen 
nimenomaan vuodenaikaa.26 Käsite ei siis ole ”vaikea”, kuten aiemmin tuotetussa MMSE:n viittomakielisessä 
versiossa otaksutaan, vaan kyse on sanastollisesta ilmiöstä, jota ei ole osattu kääntää adekvaatisti.27

Ranskankielisen CERAD-tehtäväsarjan tapaan on myös kohdassa 15 toistettavaan fraasiin Ei mitään 
muttia eikä jossittelua tehty muutos, joka poikkeaa lähtökielisestä rakenteesta.28 Koska vastaavaa 
rakennetta ei viittomakielessä ole, fraasi on korvattu kiinteitä, ei-ikonisia viittomia sisältävällä lauseella: 
ON IHAN TURHA SELITTÄÄ, EI TARVITSE.

26 Vaikka lavennukset eivät ole idiomaattisen viittomakielen mukaisia, ne eivät myöskään ole kielitajun vastaisia.
27 Savinainen 2008, 18.
28 Demers ym. 1994.
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Tehtävän 16 Ota paperi vasempaan käteen, taita se keskeltä kahtia ja aseta polvien päälle käännöksessä 
viittomakielinen pintarakenne saattaa kieltä tuntemattoman mielestä sisältää toiminnallisen ikonisuutensa 
takia myös tutkittavaa ohjaavia elementtejä, kuten ’vasempaan käteen ottaminen’ taikka ’taittaminen 
keskeltä kahtia siten, että paperin sivut koskettavat toisiaan’ (vrt. Kuvio 3).29 Viittomakielen kolmiulotteista 
tilaa ja viittojan kehonosia hyödyntävään rakenteeseen ei kuitenkaan voida puuttua kielen rakenteita 
vääristämättä. Vain yksi myönnytys on tehty: paikan tarkoite (POLVET), joka ilmenee konkreettisesti  
viittojan keholla, on muunnettu CERAD-tehtäväsarjan norjalaista MMSE-versiota noudattavaksi, ja paperi 
sijoitetaan LATTIALLE.30

KUVIO 3. Tehtävä 15 suomalaisella viittomakielellä (CERAD – Kognitiivinen tehtäväsarja suomalaisella 
viittomakielellä, DVD-tallenne)

CERAD-tehtäväsarjan MMSE-osion laskutehtävään 12 sisältöön ei – päinvastoin kuin MMSE:n aiempaan 
viittomakieliseen käännösversioon liittyen on esitetty – ole tarvinnut tehdä sisällöllisiä muokkauksia.31 
Kieliopillisesti korrektisti viitotun laskutehtävän (Vähennä 100 – 7 ja siitä edelleen – 7) ymmärtäminen 
ja suorittaminen ei käännöstä pilotoineiden muistihoitajien mukaan ole tuottanut vaikeuksia 
vanhemmillekaan kuuroille henkilöille, jos näillä ei ole muistisairautta.32 Viittomakielisessä idiomaattisessa 
käännöksessä on otettu huomioon sellaiset viittomakielen rakenteen mukaisia lisäykset, joita ei 
suomenkielisessä lähtötekstissä näy, kuten viittomalausekkeen VIELÄ MIINUS SEITSEMÄN toisto ja toiminnan 
jatkuvuutta ilmaiseva, alaspäin suuntautuva kontintuatiivinen liike viittomassa VÄHENTÄÄ.33 (Vrt. Kuvio 4.)

29 Loew, Cahalan-Laitusis, Cook & Harris 2005.
30 Administration and Scoring of the CERAD Neuropsychological Assessment Battery. Translated into Norwegian by Liv Barnett, 

2004. Nevropsykologisk enhet. Rosenborgsenteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Sähköinen pdf-tallenne. Pulliainen ym. 
1999.

31 Savinainen 2008, 18.
32 Viittomakielisten normien mukaisesta adekvaatista kääntämisestä ks. Stone 2009.
33 Matemaattisten käsitteiden viittomakielisestä hahmottamisesta ks. Rainò, Huovila & Seilola 2010.
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KUVIO 4. Tehtävän 12 viittomakielinen käännös (CERAD – Kognitiivinen tehtäväsarja suomalaisella 
viittomakielellä, DVD-tallenne)

Tehtävässä 17 pyydetään lukemaan ääneen kirjoitettu lause, mutta ääneen lukemisen sijaan 
viittomakielistä tutkittavaa pyydetään viittomaan lause ennen sen noudattamista. Toimintaa ilmaisevan 
lauseen pintarakennetta on myös yksinkertaistettu: Sulkekaa silmänne > Sulje silmät. (Mallikäännös on 
nähtävissä DVD:llä.)

Kirjoitustehtävän 18 Kirjoita paperille jokin lause suorittamisessa viittomakielisten tuottamat poikkeamat 
eivät – kuten pöytäkirjalomakkeessakin tähdennetään – vaikuta tehtävän hyväksyttävään suoritukseen. 
Viittomakielisessä lauseessa ei ensinnäkään aina mainita subjektia, jota puolestaan CERAD-käsikirjassa 
suomenkieliseltä testattavalta edellytetään.34 Tämän ilmiön ohella ensikielen rakenne voi viittomakielisillä 
lisäksi siirtyä suomenkieliseen tekstiin niinkin, että lähekkäisiin merkityskenttiin viittaavat verbi- ja 
nominimuodot sekaantuvat, esim. Poika ruokaa ’Poika syö’. Tämä johtuu siitä, että suomenkielisten 
sanojen ruoka, syödä samoin kuin vaikkapa vaate, pukea viittomakieliset vastineet ovat samanlaiset.35 
Virheellisyydet eivät tällöin viittaa viittomakielisen asiakkaan kognitiivisiin häiriöihin vaan johtuvat 
tavanomaisesta ilmiöstä kielenoppimisprosessissa. Ne voivat myös fossiloitua eli tarttua kielenkäyttöön 
lähtemättömästi näkyen kuuron ikäihmisenkin kirjoittamassa tekstissä.36

34 Pulliainen ym. 1999, 19. 
35 Pimiä 1987.
36 Fossiloitumisesta ks. Han & Selinker 2005.
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2.4 Sanalistan oppimistehtävä ja sanalistan tunnistaminen

Neljännessä CERAD-tehtävässä tutkittavaa pyydetään lukemaan ääneen painettuja sanoja, joita 
myöhemmillä kerroilla pyritään vielä palauttamaan mieleen. Koska viittomakielillä ei ole yleisesti käytössä 
olevaa kirjoitusjärjestelmää, viittomakielistä tutkittavaa pyydetään toistamaan arvioijan tuottamat viittomat. 

Viittomakieliseen käännökseen on otettu mukaan kaikki suomenkielisen listan sanat, yhtä lukuun 
ottamatta. Ainoastaan vaja on jouduttu korvaamaan viittomalla TALO, sillä vajan ja myöhemmin sanalistan 
tunnistamisosiossa esiintyvän mökin vastineet olisivat samat.37

Viittomakielisessä käännöksessä suomenkielisen lippu-sanan monitahoinen merkitys on sama kuin 
alkuperäisessä CERAD-tehtäväsarjan versioissa: ’pääsylippu’. Tämän vuoksi viittojan huuliossa näkyy ao. 
sanan hahmo; se voisi myös olla pelkkä [lippu].38

Sanalistan tunnistamistehtävään lisätyt intruusiot (”väärät sanat”) ovat myös viittomakielisessä 
käännöksessä samat kuin lähdetekstissä, MÖKKI mukaan luettuna.

2.5 Kopiointitehtävä, kuvioiden viivästetty mieleenpalautus, kellotaulun 
piirtäminen

Tehtävissä noudatetaan suomenkielisen Cerad – Kognitiivisen tehtäväsarjan ohjeita. Tehtävänannoissa 
noudatetaan DVD:lle käännettyä viittomakielisen muistihoitajan puhetta (vrt. pöytäkirjalomake ja Luku 2). 

37 Cerad-tehtäväsarjan muissa kieliversioissa sanalistassa esiintyy KUNINGATAR, suomalaisessa se on korvattu sanalla pappi . Lisäksi 
muissa versioissa suomen kättä vastaa KÄSIVARSI. Viitotussa versiossa on myös suomenkielisen lähtötekstin mukainen KÄSI.

38 Mainittakoon, että kaikki viittomavastineet vastaavat suurelta osin myös foneettiselta rakenteeltaan yksi- tai kaksitavuisia 
lähtökielen sanoja (vrt. Jantunen 2007).
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