
PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
suomalaisen viittomakielen lautakunnan 17. kokouksesta
5.2.2001. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suomenkielisestä
pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan viittoi Päivi Johansson.

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 17. KOKOUS 5.2.2001

Aika maanantai 5.2.2001, kello 13.15 – 16.40
Paikka Kuurojen Liiton pieni neuvotteluhuone A3.43 / suuri neuvotteluhuone A3.44

Läsnä:
jäsenet Pirkko Johansson

Markku Jokinen puheenjohtaja
Päivi Rainò (poistui klo 16.00)
Terhi Rissanen
Leena Savolainen sihteeri

vieraat Karin Hoyer Kuurojen Liitto ry, pöytäkirjan 5.2.2001 laatija
Tommi Jantunen Kuurojen Liitto ry
Päivi Johansson Kuurojen Liitto ry (poistui klo 16.20)
Kimmo Leinonen Kuurojen Liitto ry (poistui klo 16.20)
Anja Malm Kuurojen Liitto ry (poistui klo 15.00)
Mikaela Tillander Yleisradio Oy

Poissa: Harry Malmelin
Esa Toom

1. § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. § Kokouksen esityslista.

Esityslistan pykälä 5 (Lautakunnan kahden edellisen kokouksen pöytäkirjojen
tarkistus) päätettiin siirtää käsiteltäväksi esityslistan pykälän 7  jälkeen. Pykälässä 8



(Muut esille tulevat asiat) ehdotettiin käsiteltäväksi euron viittomavastineita.
Muutoin esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. § Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi 14 artikkelia, kaksi TV-ohjelmaa, yksi kulttuuritapahtuma ja
yksi viittomakielen opetuspaketti. (ks. tekstiliite 1)

b) Kotimaisten kielten tutkimuskeskus täyttää 25 vuotta. Sen kunniaksi järjestetään
yleisötilaisuus 13.3.2001 klo 12-17 Valkoisessa salissa (Aleksanterinkatu 16–18,
Helsinki). Tilaisuudessa esitellään suomen, ruotsin, saamen, romanin ja
viittomakielen tutkimusta ja huoltoa.

c) Keväällä 2002 Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos tarjoaa 2-5
opintoviikon opintokokonaisuuden viittomakielen tutkimuksesta. Opetuksen
järjestävät Karin Hoyer, Tommi Jantunen, Kimmo Leinonen, Anja Malm, Päivi
Rainò ja Leena Savolainen.

d) Muistio Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielilautakuntien ensimmäisestä
yhteisseminaarista 4.12.2000. (ks. tekstiliite 2)

e) Jyväskylän yliopiston viittomakielisessä luokanopettajakoulutuksessa aletaan
kevään aikana perehtyä viittomakielen didaktiikkaan. Opiskelijat saavat
teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua viittomakielen opettamisesta sekä
äidinkielenä että toisena kielenä.

f) Merkittiin tiedoksi Kuluttajaviraston antama viittomakielinen tiedotus
kuluttajasuojan perusasioista, joka on nähtävissä Internetissä osoitteessa:
www.kuluttajavirasto.fi.

5. §  Keskustelu uudisviittomien muodostustavoista.

Alustuksessaan Terhi Rissanen totesi, että puhutuissa kielissä toisesta kielestä
lainaaminen on yleinen tapa uudissanojen syntyyn. Suomessa varsinkin nuoret
lainaavat paljon englannista, kuten tietokoneslangia ja roolipeleihin liittyviä
ilmauksia.

Rissanen jakoi uudisviittomien muodostustavat kolmeen pääryhmään: johtaminen,
yhdistäminen ja omaperäiset uudismuodosteet. Vaikka hän keskittyi pääsääntöisesti
uudisviittomiin, hän korosti, että muodostustavat pätevät myös muuhun leksikkoon.

johtaminen:



- toisto on viittomakielessä eräs tärkeä tekijä, joka voi erottaa eri
viittomaluokkiin kuuluvia viittomia toisistaan, esimerkkeinä viittomat NIMI1

(liike kerran) ja OLLA-NIMELTÄÄN (liikettä toistaen) tai UNOHTAA (liike
kerran) ja DEMENTIA (liikettä toistaen). Toisto ei aina ole merkkinä
johtamisesta, vaan sitä käytetään myöskin esimerkiksi viittoman taivutuksessa
tai ilmaisemaan aspektia.
- sisäinen muutos voi koskea viittoman käsimuotoa (esim. TULLA-
JOKSIKIN  G-käsimuodolla ja MUUTTUA  Ax-käsimuodolla), paikkaa
(esim. ASIA neutraalitilassa viitottuna ja PÄÄASIA  neutraalitilan yläosassa
viitottuna) tai liikettä (esim. OPETUS  ja DIDAKTIIKKA).

yhdistäminen:

- kaksi kiinteää viittomaa voi yhdistyä seuraavanlaisilla kombinaatioilla:
verbaali + verbaali (esim. TALLENTAA)
nominaali + nominaali (esim. TEKSTIVIESTI)
verbaali + nominaali (esim. ASETUS)
nominaali + verbaali (esim. SÄHKÖPOSTI)
- esimerkkinä kiinteän viittoman ja klassifikaattorin yhdistämisestä on
viittoma OPINNÄYTETYÖ.
- kaksi klassifikaattoria voidaan yhdistää, esimerkkinä viittoma KANSI, ja ne
voivat myöskin toteutua samanaikaisesti, kuten viittomassa
KOMMUNIKAATTORI.

omaperäiset uudismuodosteet:

- tähän ryhmään kuuluvissa uudisviittomissa ei näy vieraskielistä
lainavaikutusta, vaan niissä ilmenee viittomakielen omintakeisia
muodostustapoja, esimerkkeinä viittomat HEUREKA ja PROSIGN.

Rissanen korosti, että olisi tärkeää dokumentoida myös uudisviittomien alkuperää;
missä viittoma on nähty ensimmäistä kertaa ja kuka sen tuotti.

Tämän jälkeen Anja Malm kertoi Kuurojen Liiton tutkimus- ja sanakirjatyössä
toteutetusta ihmisen seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liityvästä viittomien
kokoamistyöstä. Aiheesta on kerätty runsaat 200 suomenkielistä termiä, ja
viittomavastineista on keskusteltu ensin tutkimus- ja sanakirjatyön työntekijöiden
kesken ja sen jälkeen työpajassa, johon on osallistunut omien työntekijöiden lisäksi
myös liiton ulkopuolisia asiantuntijoita.

Malm totesi, että vaikka suomenkielisiä termejä vastaavia kiinteitä viittomia ei aina
löydy, näyttää siltä, että käsitteet voidaan kuvata polysynteettisten viittomien avulla.
Polysynteettiset viittomat ovat usein myös väylä kiinteiden uudisviittomien syntyyn.
Toinen tärkeä uudisviittomien muodostustapa on lainaaminen. Käännöslainat suomen
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kielestä ovat yleisiä ja tämä näkyy varsinkin yhdysviittomissa. Alkukirjainviittomia
tässä materiaalissa ei ole tähän asti tullut ollenkaan esille.

Lopuksi Leena Savolainen puhui uudisviittomien ja uudissanojen muodostustavoista,
josta yksityiskohtaisempi selvitys tekstiliitteessä 3.

Alustukset herättivät lautakunnassa vilkasta keskustelua uudisviittomien
muodostustavoista. Todettiin muun muassa, että seksuaalisuuteen liittyvien
viittomien kohdalla etäisyys viittojan vartalosta on tärkeä osoitus valitusta
rekisteristä: viittoma, joka viedään kauemmaksi vartalosta voidaan pitää tyyliltään
neutraalimpana. Lisäksi roolinvaihdolla pystytään ilmaisemaan  tyyli- ja
näkökulmaeroja. Todettiin myös, että polysynteettiset ilmaukset ovat viittomakielten
luonteeseen kuuluva kieliopillinen ilmiö, eikä niiden käyttöä kielessä tarvitse
puolustella tai perustella.

6. § Kuurojen Palvelusäätiön "Kotiväylä"-palvelun viittomavastineet.

Kuurojen Palvelusäätiö oli pyytänyt lautakuntaa käsittelemään "Kotiväylä"-palvelun
viittomavastineita, ja lähettänyt lautakunnalle asiaa koskevan esitteen ja videon. (ks.
tekstiliite 4 ja videoliite 1)

Pitkän keskustelun jälkeen päädyttiin kahteen viittomavaihtoehtoon2, jotka
lautakunnan jäsenistö koki luonnollisimmaksi.

Toinen ehdotus oli yhdysviittoma KOTI (Suomalaisen viittomakielen perussanakirja,
1998, artikkeli 161) +TUKI (Suomalaisen viittomakielen perussanakirja, 1998,
artikkeli 393), huulio yhdysviittoman aikana [kotiväylä]. Lautakunta ajatteli, ettei
tämä viittomavastine ilmennä tukipalvelun tuomista pelkästään asiakkaan kotiin,
vaan viittoma voidaan ajatella kuvastavan yleistä elämänhallinnan tukemista ja
pyrkimystä laajentaa elämänpiiriä myös kodin ulkopuolelle.

Toinen ehdotus oli yhdysviittoma KOTI (Suomalaisen viittomakielen perussanakirja,
1998, artikkeli 161) + VÄYLÄ (molemmat kädet B-käsimuoto, kämmenet
vastakkain pienellä etäisyydellä toisistaan, sormien suunta viittojasta eteenpäin.
Kädet viedään rinnakkain, neutraalitilassa suoralla liikkeellä eteenpäin), huulio
yhdysviittoman aikana [kotiväylä]. Yhdysviittoman toinen osa VÄYLÄ ei tässä
viittaa "tiehen" eikä "katuun", vaan yleisemmällä tasolla olevaan kulkuväylään.
Viittoma eroaa täten myös KOTIKATU-viittomasta.

Lautakunta suosittelee, että tekstiliitteessä 4 olevaa i)-vaihtoehtoa ei käytettäisi
"Kotiväylä"-palvelun viittomavastineena. Tässä vaihtoehdossa kaksi eri viittomaa
(TUKI ja KOTI) yhdistetään tavalla, joka ei noudata suomalaisessa viittomakielessä
vallitsevia hyvinmuodostuneisuusssääntöjä.
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7. §  Lautakunnan kahden edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistus.

Lautakunnan kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat (27.11.2000 ja 4.12.2000)
hyväksyttiiin muutoksitta.

8. §  Muut esille tulevat asiat.

Mikaela Tillander pyysi lautakuntaa käsittelemään euron viittomavastineita ohjeeksi
Yleisradion viittomakielisille uutisille. Eräässä toisessa ohjelmassa oli nähty
käytettävän EURO-viittomaa, jossa käsi neutraalitilassa viedään /V/-käsimuodolla α-
muotoisella ranteen kääntöliikeellä viittojasta dominoivan käden puolelle.

Keskustelun tuloksena lautakunta totesi, että viittomakielisissä uutisissa voitaisiin
toistaiseksi jatkaa jo käytössä olevaa tapaa viittoa euro.  Seuraavassa kokouksessaan
lautakunta jatkaa  eri olemassaolevien viittomavastineiden käsittelyä. Siihen
mennessä lautakunnan jäsenet seuraavat ja tekevät havaintoja siitä, kuinka euro
viitotaan heidän omilla asuinalueillaan.

Seuraavassa kokouksessa päätettiin käsitellä myös käsipuhelimen eri
viittomavastineita, sekä keskustella uudisviittomien kartoittamisesta ja keruusta.

9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Karin Hoyer
puheenjohtaja pöytäkirjan 5.2.2001 laatija

Tekstiliitteet: 4 kpl
Videoliitteet: 1 kpl



Tekstiliite 1 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 17. kokous 5.2.2001 / 4. § Ilmoitusasiat /
kohta a).

Tegnspråktolkning i NRK – et flott tilbud. Døves tidsskrift 22/2000:29.

Moon, Cedric. Deaf People in Wales and the Welsh speakers response. British Deaf News, August
2000:23.

Tjärström, Lennart. Sveriges första friskola foö döva och hörselskadade. Dövtidningen 10/2000:6-7.

Aikio, Samuli & Paikkala, Sirkka & Slotte, Peter. Kaavanimien ja haja-asutusalueiden teiden
nimien antaminen kaksikielisillä alueilla. Suomen, ruotsin ja saamen kielen lautakunnille kirjoitettu
selvitys 4.12.2000.

Romanikielen lautakunnan kuulumisia: lukusanojen oikeinkirjoitus. Romano boodos 5/2000.

Viittomakieliset uutiset Tsekin televisioon. Kuurojen Lehti 6/2000:18.

Debat on tegnsprogs-tolkning i TV i Radioavisen. Døvebladet  8 - 2000:6.

Hvilken slags tegnsprog i engelsk-undervisningen? Døvebladet  8 - 2000:13.

Reeves, Newell, Holcomb and Stinson. The Sign Language Skills Classroom Observation: A
Process for Describing Sign Language Proficiency in Classroom Settings. American Annals of the
Deaf Vol. 145, No. 4/2000:315- 341.

Takala, Marjatta, Jorma Kuusela ja Esa-Pekka Takala. "A Good Future for Deaf Children": A Five-
Year Sign Language Intervention Project. American Annals of the Deaf Vol. 145, No. 4/2000:366-
374.

Palander, Marjatta. Puhekielen tutkimuksen uudet haasteet. Virittäjä 3/2000:436-441.

Suomenruotsalaisesta viittomakielestä ja suomenruotsalaisuudesta:

Hellman, Matilda. Ett språk dör ut. Hufvudstadsbladet  19.11.2000.

Brunow, Stefan. Kliv ut ur skåpet, östsvenskar! Hufvudstadsbladet  17.11.2000:30.

Wallin, Sofia. Teckenspråk - ett språk som alla andra. Hufvudstadsbladet  4.11.2000:19.

En ändlös väg - Päättyykö tie? Dokumenttiohjelma suomenruotsalaisista kuuroista ja heidän
katoamassa olevasta kielestään. Ohjaaja/käsikirjoittaja: Tuomas Sallinen, tuotanto: Prosign Oy Ab.
FST on esittänyt ohjelman televisiossa 4.12.2000 Yleisradion kanavalla 2.



Tekstiliite 2/ Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 17. kokous 5.2.2001 /
4. § Ilmoitusasiat / kohta d)

Muistio

Kotimaisten kielten tutkimuskeskusten kielilautakuntien ensimmäisestä
yhteisseminaarista 4.12.2000

Läsnä

romanikielen lautakunnasta
Fred Karlsson (puh.joht.), Kimmo Granqvist, Helena Hagert ja Anneli Hänninen
(siht.)

ruotsin kielen lautakunnasta
Marika Tandefelt (puh.joht.), Gunborg Gayer, Sven-Erik Hansen, Marianne
Nordman, Ingegerd Nyström, Mikael Reuter ja Charlotta af Hällström (siht.)

saamen kielten lautakunnasta
Matti Morottaja (puh.joht.), Jouni Mosnikoff, Ilmari Mattus, Inker Nutti, Kaarina
Vuolab ja Samuli Aikio (siht.)

suomalaisen viittomakielen lautakunnasta
Markku Jokinen (puh.joht.), Pirkko Johansson, Päivi Rainò, Harry Malmelin, Terhi
Rissanen, Esa Toom ja Leena Savolainen (siht.); lisäksi Mikaela Tillander
Yleisradion viittomakielisistä uutisista

suomen kielen lautakunnasta
Harri Mantila (puh.joht.), Auli Hakulinen, Pirjo Hiidenmaa, Anita Julin, Pekka
Kukkonen, Arvi Lind, Marjatta Palander ja Taru Kolehmainen (siht.)

sekä Suomen kielen perussanakirjan toimituksesta Marja Lehtinen ja kielenhuoltoyksiköstä
Sari Maamies, Tiina Manni-Lindqvist, Sirkka Paikkala ja Aino Piehl

Avaus

Suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja Harri Mantila toivotti kielilautakuntien
edustajat tervetulleiksi KKTK:n kielilautakuntien ensimmäiseen yhteistapaamiseen.
Hän kertoi sen tarkoituksena olevan muun muassa miettiä lautakuntien yhteistyön
tehostamisen keinoja, keskustella kielenhuollosta kunkin lautakunnan näkökulmasta
sekä esitellä lautakuntien ajankohtaisia ja tulevia tehtäviä ja suunnitelmia.

KKTK:n johtaja Pirkko Nuolijärvi kertoi kielilain uudistustyöstä.

Kielilautakunnat esittäytyivät.

Kunkin lautakunnan puheenjohtaja käytti lyhyen puheenvuoron, jossa hän esitteli
lautakuntansa toiminnan suuntaviivoja ja ajankohtaisia asioita.



Romanikielen lautakunnan puheenjohtaja Fred Karlsson kertoi lautakunnan
ajankohtaisena ja tärkeänä tehtävänä olevan romanikielen standardointi. Tavoitteena
on pyrkiä myös yhä parempaan yhteistyöhön Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen,
yliopistojen ja kieliyhteisön kesken. Parhaillaan valmistellaan Vähemmistökielten
päivää, joka liittyy EU:n kielivuoteen. Päivä järjestetään 6.4.

Ruotsin kielen lautakunnan puheenjohtaja Marika Tandefelt kertoi
lautakunnassa keskustellun seuraavista näkökohdista, jotka tulevassa toiminnassa on
syytä ottaa huomioon:
– mihin ruotsin kielen lautakunta pystyy vaikuttamaan?
– suomenruotsin kielenhuollon tärkein lähtökohta?
– ruotsin kielen lautakunnan ja ruotsin kielitoimiston keskinäinen työnjako?
– kielenhuoltajien ja kielellisten mallien mahdollinen puuttuminen tulevaisuudessa?
miten tämä?
– tarvitseeko ruotsin kieli Suomessa oman kielipoliittisen ohjelman; millainen sen
tulisi olla?
– miten kielenhuoltaja saa sanomansa perille?
– ajankohtaisia ongelmia ja haasteita?
– suomenruotsalaisten puolustusmekanismit: voiko niitä heikentää tai poistaa?
– opettajapula: mitä se vaikuttaa suomenruotsin asemaan? Entä koulupolitiikka
yleensä?

Saamen kielen lautakunnan puheenjohtaja Matti Morottaja korjasi alkuun,
että oikeastaan pitäisi puhua saamen kielten lautakunnasta, sillä sen tehtäväala
käsittää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen. Lautakunnassa on näiden
kielten edustajia. Lautakunta on yhteistyössä sekä pohjoiskalotin saamelaiskäräjien
että Suomen saamelaiskäräjien kanssa. Yhteistyö on luontevaa senkin takia, että sekä
Morottaja että monet muut lautakunnan jäsenet ovat edustajina myös
saamelaiskäräjissä. Lautakunnan tehtäviin kuuluu kielenhuoltoa ja julkaisutoimintaa.
Tekeillä on mm. paikannimikirja.

Suomalaisen viittomakielen lautakunnan puheenjohtaja Markku Jokinen
kertoi innostuneesti, miten viittomakielen asema on parantunut paljon1970-luvulta
lähtien. Suomessa on noin 5 000 viittomakielistä kuuroa, joista arviolta 250–500:lla
myös vanhemmat ovat kuuroja. Lisäksi tuhannet kuulevat käyttävät viittomakieltä
äidinkielenään, ensikielenään tai vieraana kielenä. Viittomakieltä opetetaan nykyisin
kahdessa yliopistossa, Jyväskylän ja Turun yliopistossa, kouluja viittomakielisille on
parikymmentä. Vuonna1995 saatiin perustuslakiin säännös, joka turvaa
viittomakielisten kielelliset oikeudet. Viittomakielen lautakunta perustettiin 1997.

Lautakunnan ajankohtainen ja tärkeä tehtävä on viittomakielen yleiskielen
kuvaaminen ja määrittäminen. Yleiskieltä tarvitaan sekä julkisissa
kielenkäyttötilanteissa että viittomakielisen yhteisön yhdistäjänä. Televisiouutiset on
yksi foorumi, jossa tätä kehittelytyötä tehdään. Lautakunnan pöytäkirjat on alusta
lähtien tehty kahdella kielellä: viittomakieliset pöytäkirjat viitotaan videolle ja
suomenkieliset laaditaan tekstimuotoisina.

Lautakunta pyrkii löytämään yhteistyökumppaneita. Jokinen mainitsi



Kirkkohallituksen, jossa toimivan viittomakielisen kirkkokäsikirjan
käännöshankkeen luomia tekstejä (Isä meidän -rukous, Herran siunaus, kastekäsky,
uskontunnustus ja kymmenen käskyä) lautakunta on kommentoinut. Yleiskielen
luomisen ongelmia on mm., miten suhtautua lainaviittomiin. Viittomakielelle pitäisi
laatia myös kielioppi; osia siitä jo onkin. Tärkeä yhteistyökumppani on tietenkin
Kuurojen Liitto, jonka sanakirjatyössä syntynyttä aineistoa lautakunta on
kokouksissaan käsitellyt. Nuorella lautakunnalla on siis paljon tehtävää, mutta
resurssit ovat valitettavan pienet.

Suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja Harri Mantila kertoi, että
lautakunnassa on juuri laadittu toimintasuunnitelma seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi. Siinä on mm. pyritty määrittelemään lautakunnan ja
Kielitoimiston kielenhuoltotehtävien välistä rajaa. Pyrkimys lautakunnan toiminnassa
on yksittäisistä seikoista kohti yleisluonteisempia kysymyksiä, jotka koskevat
laajempia kielipoliittisia tai kielenkäyttötapoja ja kielijärjestelmää. Suosituksia
muotoiltaessa pyritään ottamaan huomioon sekä tutkimuksista että kielen julkisesta
käytöstä saadut kokemukset sekä opetuksen näkökulma.

Lautakunnan tehtävä on myös nostattaa kielikeskustelua. Keskeinen
keskustelun aihe on tätä nykyä suomen asema tieteen, liike-elämän, opetuksen ja
viihteen kielenä. Koska suomen rinnalla käytetään yhä enemmän muita kieliä, pitäisi
pyrkiä järkevään ja maltilliseen kielipolitiikkaan, jonka mukaan annetaan suosituksia
siitä, mitä kieltä kulloinkin on aiheellista käyttää. Siitä seuraa, että lautakunta ottaa
kantaa muun muassa niihin kysymyksiin, jotka liittyvät erikoiskielten kehittelyyn,
sanastotyöhön ja kansalaisten kielitietoisuuden lisäämiseen. Myös suomalaisen
viestintäkulttuurin muuttuminen julkisissa puhetilanteissa yleiskielestä vapaan
puhekielen ja murteiden suuntaan on yksi kansallisen kielipolitiikan alue, johon
kielilautakunnan tulee ottaa kantaa ja pohtia varieteettien hyväksyttävyyttä eri
tilanteissa. Myös kansainvälistyminen, Euroopan unionin jäsenyys ja maanosamme
uudet poliittiset asetelmat ovat haasteita kansalliselle kielipolitiikalle.

Keskustelua

Pirkko Nuolijärven johtamassa keskustelussa herätettiin kysymys, mitä annettavaa
lautakunnilla on toisilleen. Markku Jokinen halusi tietää, miten muissa lautakunnissa
ajatellaan kielenhuollon ja kielipolitiikan suhteista. Mikael Reuter kertoi, että
kielipolitiikka on noussut tärkeään asemaan mm. kaikissa pohjoismaissa ja
muuallakin Euroopassa sen tähden, että monissa maissa on havaittavissa maan oman
kielen (kielien) asemassa samansuuntaista kehitystä kuin mistä Suomessa on alettu
huolestua: oman kielen käyttöala on supistumassa ja sen pelätään jäävän
toisarvoiseen asemaan, "kyökkikieleksi", koska etenkin englantia on alettu käyttää
yhä enemmän eri alojen spesialistien, tieteen ja jopa opetuksen kielenä. Keskeinen
kielipoliittinen kysymys eri maissa on siis, mikä on tai mikä tulee olemaan maan
kielten asema yhteiskunnassa.

Auli Hakulinen tiedusteli saamen lautakunnan edustajilta, poikkeaako Suomen
saame muiden pohjoiskalotin maiden saamesta. Vaikuttaako valtakieli siihen samaan
tapaan kuin Suomessa puhuttavaan ruotsiin? Samuli Aikio selitti, että saamen kielet



ovat tässä suhteessa keskenään hieman eri asemassa: pohjoissaame on pohjoisen
alueen yhteinen kieli, jonka käytössä maiden rajoilla ei ole merkitystä. Inarinsaamea
puhutaan lähinnä Suomessa ja koltansaamea (ei kirjallista muotoa) Venäjän puolella.
Kunkin maan pääkielet vaikuttavat kyllä jonkin verran, niistä kulkeutuu lainasanoja
ja niiden vaikutus näkyy jopa lauserakenteissa.

Viittomakielen kansalliset piirteet kiinnostivat myös. Haluttiin mm. tietää,
ymmärtävätkö erikieliset toistensa viittomakieltä. Viittomakielen tutkija Leena
Savolainen vastasi, että eri maiden viittomakieliset eivät välttämättä ymmärrä
toisiaan, sillä vaikka kielioppi näyttää olevan pääosin sama, viittomistoissa on suuria
eroja. Brittiläinen, australialainen ja uusiseelantilainen viittomakieli ovat keskenään
ymmärrettäviä, mutta nämä ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytettävä
amerikkalainen viittomakieli eivät taasen ole sukua toisilleen. Suomalainen ja
ruotsalainen viittomakieli ovat sukulaiskielet, koska viittomakieli on tuotu Suomeen
ruotsista. Toisaalta Suomessakin on kaksi "päämurretta", suomalainen ja
suomenruotsalainen viittomakieli. Osa kuuroista ja kuulevista käyttää
kansainvälisissä yhteyksissä ns. "kansainvälistä viittomista", jonka viittomistossa on
piirteitä erityisesti amerikkalaisesta viittomakielestä.

Romanikielestä haluttiin viittomakielen tapaan tietää, kuinka vahvasti siinä on
kansallisia piirteitä, ts. voivatko eri maiden romanit ymmärtää toisiaan. Helena
Hagert puhui kansainvälisestä romanikielestä ja totesi, että eri puolilla puhuttavien
kielimuotojen (murteiden?) perussanastossa on paljon samaa. Suomen romanikieli on
luonteeltaan omaleimaista ja poikkeaa muualla puhuttavasta. Suomen romania
ymmärretään vain Suomessa, hän totesi ehkä vähän kärjistäen. Hagert toi esiin myös
romanikielen opettamisen ongelmat: kahdessa viikkotunnissa ei paljoa ehdi ja myös
pätevistä opettajista on pulaa. Oman kielen opetus olisi kuitenkin tärkeää identiteetin
vahvistumisen kannalta. Markku Jokinen vahvisti saman asian viittomakielen
näkökulmasta ja totesi, että myös opetuksen ongelmat ovat pitkälti samat kuin
romanikielessä. Kouluttajien yhteistyötäkin kaivattaisiin enemmän.

Marika Tandefelt kertoi, että on eri näkemyksiä siitä, miten ns.
suomenruotsiin pitäisi suhtautua: onko se katsottava omaksi kieleksi, murteeksi vai
varieteetiksi. Hän toi vahvasti esiin oman mielipiteensä, ettei pitäisi puhua
suomenruotsista vaan Suomessa puhuttavasta ruotsista, siitä huolimatta, että siinä on
Suomen puolella jonkin verran omaa sanastoa ja sanontoja ja että suomi vaikuttaa
Suomessa puhuttavaan ruotsiin intonaatiota myöten.

Pirjo Hiidenmaa veti keskustelun takaisin kielenhuollon ja kielipolitiikan
suhteeseen. Pitäisikö kielenhuollolla olla lausunnonantajan asema? Miten
kielenhuollon asema voitaisiin institutionaalistaa? Miten tehostaa kielenhuollon
uusista suosituksista tiedottamista ja mille tahoille pitäisi tiedottaa? Koulumaailman
edustaja Anita Julin kertoi panneensa merkille, että opettajien kielitietoisuus on
heikentynyt. Koulut tekevät omia kielipoliittisia ratkaisuja ilman yhtenäistä linjaa.
Mikael Reuter kertoi, että ruotsin kielitoimistosta kiertää parhaillaan yksi tutkija
kouluissa kertomassa, miten kaikki opettajat voivat yhdessä vaikuttaa oppilaan
kielitietoisuuden lisäämiseen. Anita Julin ehdotti, että kielilautakunnat voisivat
yhdessä laatia kannanoton Kouluhallitukselle koulujen kielenopetuksesta. Ajatusta
pidettiin hyvänä, mutta se jäi vielä hautumaan.

Matti Morottaja totesi, että koulujen kielenopetuksessa lähdetään ajatuksesta,



että ihmisellä voi olla vain yksi äidinkieli. Hänen mukaansa monet saamelaiset
kuitenkin tuntevat, että heillä on kaksi äidinkieltä, suomi ja saame. Nykyään suomi
opitaan joka tapauksessa, mutta saamen opetukseen pitää panostaa. Saamen
kielenhuollon on oltava linjaltaan varovaista, ei liian tiukkoja normeja. On varottava
huoltamasta kieltä tukkoon. – Tämä pätee varmasti muidenkin kielten huoltoon.

Kirjurina Taru Kolehmainen



Tekstiliite 3/ Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 17. kokous 5.2.2001 /
5. § Keskustelu uudisviittomien muodostustavoista.

Leena Savolainen / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus / 5.2.2001

UUDISVIITTOMIEN (ja uudissanojen) MUODOSTUSTAPOJA

Osa käsitteistä otettu teoksesta: Sanastotyön käsikirja. Soveltavan
terminologian periaatteet ja työmenetelmät, SFS-käsikirja 50, Suomen
Standardisoimisliitto SFS r.y. Toimittanut Tekniikan Sanastokeskus r.y.
Gummerus Kirjapaino Oy: Jyväskylä 1989.

1. Polysynteettiset viittomat (= klassifikaattorimuodosteet)

Erilaiset kohteen muotoon, kokoon, koostumukseen, toiminta- tai
käsittelytapaan perustuvat viittomat. Vertaa puhuttujen kielten
onomatopoeettiset sanat eli deskriptiivisanat (sihistä, haukkua, naukua, hirnua,
hihittää, ärjyä jne.).

2. Konversio

Viittoman sanaluokan muuttaminen.

Konversiota vai johtamista?: Polysynteettiset viittomat muuttuvat kiinteiksi
viittomiksi eli vakiintuneen leksikon viittomiksi. Samalla viittoman muoto
(liike, paikka, ilme) neutraalistuu ja huuliossa siirrytään usein käyttämään
suomen kielen sanahahmoa.

Lauseenjäsenenä alunperin predikaattina toimivista polysynteettisistä
viittomista muodostetaan jatkuvasti uusia substantiiveja:

vääntää avainta lukossa -> avain
hakata kirveellä -> kirves
lentää lentokoneella -> lento, lentokone
kammata -> kampa

3. Johtaminen

Uusi viittoma muodostetaan olemassa olevan viittoman muotoa muuntamalla,
eli olemassa olevasta viittomasta jotakin poistamalla ja/tai lisäämällä.

suomalaisessa viittomakielessä esim.
- viittoman HENKILÖ liittäminen verbiin (RAKENTAA -> RAKENTAJA)



- lukumääriä ilmaisevat viittomat (peruslukua ilmaiseva käsimuoto liitetään
esim. rakennuksen kerroksia, markkamääriä tai kellonaikaa ilmaisevaan,
orientaatiosta, liikkeestä ja paikasta koostuvaan osaan)

suomen kielessä esim. avata -> avain, kaasuttaa -> kaasutin

3. Yhdistäminen

Yhdysviittomat (puhutuissa kielissä yhdyssanat ja sanaliitot).

- Suomalaisessa viittomakielessä esim. MUSTELMA, VUOROKAUSI,
ESIMERKIKSI
- Voivat olla käännöslainoja puhutusta kielestä (suomi, ruotsi, englanti).

4. Lainaaminen

sitaattilainat: lainatun viittoman alkuperäinen muoto säilyy sellaisenaan
- suomalaisessa viittomakielessä monet maiden ja ulkomaisten
kaupunkien viittomat

erikoislainat: lainatun viittoman muoto on osaksi muuntunut
- suomalaisessa viittomakielessä esim. ASL:n STRAIGHT ->
HETERO (huulio on [hetero])
- suomen kielessä psykologia, modeemi, resurssi

yleislainat: kieleen täysin mukautunut laina
- suomalaisessa viittomakielessä (aina?) toisesta viittomakielestä
lainattua, esim. ??
- suomen kielessä tohtori, seteli, pihvi

käännöslainat: laina on muodostettu kääntämällä lähdekielen sana tai viittoma
kohdekielelle siten, että lähdekielen rakenne säilyy

- suomalaisessa viittomakielessä (yleensä) puhutusta kielestä
lainattua, esim. TIETOKONE, TEKSTIPUHELIN
- suomen kielessä tasapaino (saksan Gleichgewicht, ruotsin
jämvikt)

5. Lyhentäminen

Puhutuissa kielissä lyhenteet muodostetaan sanaliiton tai yhdyssanan
alkukirjaimista, tavuista tai sanan osista. Suomen kielessä lyhenteet voivat
perustua myös mm. englanninkielisiin sanoihin (CAD = computer aided
design).

Voitaisiinko suomalaisessa viittomakielessä lyhentämiseksi katsoa esim.
alkukirjainviittomat (mm. viikonpäivät, ELEKTRONI, PROTONI, IONI)?



6. Termittäminen

Yleiskielen viittoma otetaan ammattikielen termiksi.

- suomalaisessa viittomakielessä esim. NÄKKILEIPÄ -> DISKETTI
- suomen kielessä esim. rasitus = (lakikielessä) määräaikaisten julkis- tai
yksityisoikeudellisten maksujen suoritusvelvollisuus

7. Tekosanat

Uusi, mihinkään malliin perustumaton sana. Tekosanat ovat kaikissa kielissä
harvinaisia.

Onko yhtään esimerkkiä suomalaisesta viittomakielestä?

8. Olemassaolevan viittoman merkityksen laajentaminen

Näkyy suomalaisessa viittomakielessä viittoman muodossa usein huuliossa:
huulio lainataan suomen kielestä (tekniikka; insinööri, suunnitella; strategia).

9. Selityksen (parafraasin) kiteytyminen

Uudisviittomiin liittyvät ilmiöt ovat monin tavoin päällekkäisiä

polysynteettiset viittomat
- perustuvat metaforaan (kielikuvaan)
- omaperäisiä muodosteita
- kiinteiksi viittomiksi muututtuaan voivat toimia yhdysviittoman yhtenä osana
tai muodostaa sen kokonaan

yhdysviittomat
- yhdistäminen (yleensä kaksi viittomaa, kolmen viittoman yhdistäminen on
harvinaista)
- lainaaminen (voivat olla käännöslainoja esim. suomesta)

johdokset
- numeraalijohdokset
- alkukirjainviittomat (esim. ELEKTRONI, PROTONI, IONI ja viikonpäivät)
- ...

alkukirjainviittomat
- lyhentäminen
- lainaaminen (esim. suomesta)



- johtaminen (ELEKTRONI, PROTONI, IONI)

sormittaminen
- koko sanan sormittaminen
- sormituksen muuntuminen/kiteytyminen viittomaksi (liike muuntuu,
sormiaakkosia putoaa pois jne.)

Viittomiston huollon voi jakaa viittomiston mukaan kolmeen päätyyppiin

1. Yleiskielen viittomat (esim. KÄSIPUHELIN, EURO)

2. Nimistö (maiden ja kaupunkien nimet, henkilönnimet, yritysten ja tuotteiden nimet jne.)

3. Erikoisalojen viittomat eli termit (matematiikka, biologia, kielitiede jne.)

Näistä kutakin ohjaa omanlaisensa säännöstö. Erikoisalojen termeissä sallitaan usein esim.
muodosteita, joita yleiskieleen ei hyväksyttäisi.



Tekstiliite 4/ Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 17. kokous 5.2.2001/ 6. §  Kuurojen
Palvelusäätiön "Kotiväylä"-palvelun viittomavastineet.

Käytössä olevia "Kotiväylä"-palvelun viittomavastineita siinä järjestyksessä kuin ne
Palvelusäätiöstä lähetetyllä videolla esitetään:

a) ASUA (B-käsimuodolla) + KATU (B-käsimuodolla)

b) ASUA (3-käsimuodolla) + KATU (3-käsimuodolla)

c) SILTA (3-käsimuodolla)

d) POLKU (L-käsimuoto sormet koukussa)

e) kädet tekevät yhtäaikaiset kaariliikkeet (yläkautta) sivuilta vastakkaisille puolille
etuviistoon, oikea käsi menee vasemman käden yläpuolelta (L-käsimuoto sormet koukussa)

f) kädet tekevät yhtäaikaiset kaariliikkeet (yläkautta) vartalon läheltä suoraan eteen (L-
käsimuoto sormet koukussa)

g) JOKI (3-käsimuoto)

h) KUURO (U-käsimuodolla) + ASUA (B-käsimuodolla) + "SILTA"-liike eteenpäin (U-
käsimuodolla) + SILTA (U-käsimuodolla)

i) B-käsimuotoinen ei-dominoiva käsi pystyssä (samoin kuin viittomassa PUU), S-
käsimuotoinen dominoiva käsi tekee kahdesti lyhyen liikkeen ei-dominoivan käden
käsivarteen


