
PÖYTÄKIRJA  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
suomalaisen viittomakielen lautakunnan kuudennesta
kokouksesta 24.10.1998, käännös suomalaisella viitto-
makielellä videolle laaditusta pöytäkirjasta

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 24.10.1998

Aika lauantai 24.10.1998 kello 10.20–15.40, tauko klo 12.10–13.20
Paikka Kuurojen Liiton iso neuvotteluhuone A3.44

Läsnä Petri Engman jäsen
Markku Jokinen puheenjohtaja
Jaana Keski-Levijoki jäsen
Harry Malmelin - " -
Päivi Rainò - " -
Leena Savolainen sihteeri
Ritva Takkinen jäsen

1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. §  Ilmoitusasiat.

a) Jaana Keski-Levijoki kertoi olevansa mukana vastaanottamassa ja arvioimassa
va. Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä, viittomakielen
koulutusohjelmassa järjestettäviä tenttejä, jotka vastaavat tasoltaan Kuurojen
Liiton A-tason tenttejä.

b) Ks. kohta "korjaus" tämän pöytäkirjan lopussa.

c) Merkittiin tiedoksi viittomakielisiä koskeva kohta Yleisradio Oy:n laissa 3. laki
Yleisradio OY:stä annetun lain muuttamisesta (  tekstiliite 2   ).

5. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (6.2.1998) pöytäkirjan tarkistus.



a) Lautakunnan edellisen kokouksen (6.2.1998) pöytäkirjaan haluttiin tehdä
korjaus pykälään 6.

Päätös  : Kyseinen pöytäkirjan kohdan korjaus viitotaan videolle kokouksen
6.2.98 pöytäkirjan loppuun.

b) Keskusteltiin viitotuissa pöytäkirjoissa käytettävästä kielestä.

Päätös  : Ryhdytään tutkimaan lautakunnan viitotuissa pöytäkirjoissa käytettyä
kieltä: kokouksissa toistuvasti käsiteltävät asiat eli päiväys, läsnäolijat ja pykälät
1–5 ja kolme viimeistä pykälää editoidaan siten, että yhden kohdan tai pykälän
toteutusta eri pöytäkirjoissa voi helposti vertailla keskenään. Leena Savolainen
selvittää voisiko Petri Engman tehdä editoinnin työajalla.

Lautakunnan jäsenet käyvät mahdollisuuksien mukaan kuurojen yhdistyksillä
tekemässä huomioita kokouksissa käytettävästä kielestä.

6. §  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielipoliittisen ohjelman vaikutus
lautakunnan työskentelyyn.

Tutkimuskeskuksen kielipoliittisesta ohjelmasta keskusteltiin pitkään, ja siitä
nostettiin keskustelussa esille seuraavat suomalaisen viittomakielen asemaan
liittyvät kohdat:

a) Johdannossa (s. 6) sanotaan, että "Sillä (= suomalaisella viittomakielellä) on
historiansa kautta läheiset yhteydet ruotsalaiseen ja virolaiseen viittomakieleen".

Päätös  : Koska suomalaisen ja ruotsalaisen viittomakielen yhteydestä virolaiseen
viittomakieleen ei tiedetä juuri mitään, tätä yhteyttä selvitetään. Vastuu
selvityksestä on Leena Savolaisella.

b) Sivulla kuusi mainitaan erityisesti lautakuntaa lämmittänyt asia: "Äidinkielellä
tässä ohjelmassa tarkoitetaan kaikkia mainittuja viittä kieltä". Mainitut viisi kieltä
ovat siis suomi, ruotsi, saame, romanikieli ja suomalainen viittomakieli.

Termistä äidinkieli keskusteltiin pitkään, ja erityisesti käytiin keskustelua siitä,
kuinka kunkin ihmisen äidinkielen määrittyminen ei perustu vain asiatietoon,
vaan että äidinkieli on vahvasti myös tunneasia. Lisäksi otettiin esille termien
äidinkieli ja ensikieli välinen ero.

c) Ohjelman kohdasta "EU:n kieli" (s. 22) käy ilmi, ettei suomalainen
viittomakieli ole yksi EU:n kielistä. Kokouksessa tuotiin esille, että vuonna 1988
Euroopan parlamentti on antanut julkilausuman, jossa kehotetaan EU:n
jäsenmaita tunnustamaan kansalliset viittomakielensä laissaan. Julkilausuma ei
ole kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta, ja siksi asia on englantilaisen
europarlamentarikon aloitteesta tänä vuonna otettu Euroopan parlamentissa
uudelleen käsittelyyn.

d) Kielipoliittinen ohjelma tukee suomalaisen viittomakielen lautakunnan työtä ja
antaa sille suuntaviivoja. Tutkimuskeskuksen ja Kuurojen Liitto ry:n



kielipoliittiset ohjelmat ovat kauttaaltaan ristiriidattomat, joten lautakunta voi
työssään tukeutua molempiin. Suomalainen viittomakieli on huomioitu
tutkimuskeskuksen ohjelmassa hyvin, ja lautakunta haluaakin kiittää
kielipoliittisen ohjelman tekijöitä kauttaaltaan hienosta työstä.

7. §  Lautakunnan toiminnan suuntaviivat vuodelle 1999.

Seuraavia aiheita oli ehdotettu käsiteltäviksi tässä kohdassa:

a) uudisviittomien muodostusohjeiston valmistaminen
Leena Savolainen valmistelee asian, ja se käsitellään seuraavassa
kokouksessa.

b) huulioiden (erityisesti suomenkielisten sanahahmojen) käyttö
suomalaisessa viittomakielessä sekä olemassaolevien viittomien että
uudisviittomien osalta

Päivi Rainò (viittomakielisessä pöytäkirjassa Leena Savolaisen
viittomanimi, mutta huulio oikein [Päivi Raino]) osallistuu
10.–12.12. viittomakielten huulioita käsittelevään workshoppiin
Leidenissa, Hollannissa. Lautakunnan seuraavassa kokouksessa
kuulemme hänen matkaraporttinsa.

c) yhteistyö Yleisradion viittomakielisten uutisten kanssa
Leena Savolainen selvittää asiaa ensin Mikaela Tillanderin
kanssa, ja asiaan palataan tarkemmin vuonna 1999.

d) Kuurojen Liiton biologian sanastotyön seuraaminen ja tukeminen
Pyydetään Anja Malmia vierailemaan lautakunnan seuraavassa
kokouksessa kertomassa biologian sanastotyö -hankkeesta.

e) Hannu Honkkilan vetämän kirkkokäsikirjan käännöshankkeen tukeminen
Kirkkokäsikirjan käännöshankkeen käsittely siirrettiin vuoteen
1999.

f) tiedotus
Kukin jäsen pohtii seuraavaan kokoukseen mennessä sitä, kuinka
ja kenelle tiedotetaan.

g) voisiko pöytäkirjat viittoa joku muu kuin puheenjohtaja?
Sovittiin, että viittomakielisihteeri Kaisa Engman kutsutaan
seuraamaan lautakunnan seuraavaa kokousta, ja häneltä
tiedustellaan voisiko hän sitten kokousta seuranneena viittoa
kyseisen kokouksen pöytäkirjan.

h) kokousten määrä vuonna 1999
Päätös  : Vuonna 1999 pyritään pitämään kuusi kokousta.

8. §  Muut esille tulevat asiat.



Leena Savolainen esitteli lautakunnan toiminnan kustannusarvion vuodelle 1999
(  tekstiliite 3   ). Kustannusarvion loppusumma on 20.364 markkaa.

Leena Savolainen tiedustelee, voiko tältä vuodelta mahdollisesti käyttämättä
jääviä, lautakunnalle varattuja rahoja siirtää ensi vuonna käytettäviksi.

9. §  Seuraava kokous.

Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 21. joulukuuta 1998 klo
10.00–15.00.

10. §  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri

Korjaus   pykälään 4 Ilmoitusasiat: Pykälästä neljä oli videoitaessa jäänyt pois
kohta:
b) Merkittiin tiedoksi viisi lehtiartikkelia (  tekstiliite 1   ).



Tekstiliite 1    / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan kuudes kokous 24.10.1998 / 4. §
Ilmoitusasiat, kohta b)

Merkittiin tiedoksi seuraavat viisi lehtiartikkelia:

- Bid to Standardizes BSL, British Deaf News ?:1998.
- Romanikielen lautakunta vaalii kielen elävyyttä, Romano Boodos 1/98.
- Bibeln översätts till teckenspråk, DÖV-tidningen 6/98:9.
- Fluency in American Sign Language, Journal of Deaf Studies and Deaf
Education 3:4 Fall 1998:320-328.
- Karihalme, Oili: Muotoilun teoriasanaston termistyminen, Virittäjä 1/98:131-
139.



Tekstiliite 2    / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan kuudes kokous 24.10.1998 / 4. §
Ilmoitusasiat, kohta c)

N:o 746/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Laki

Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Yleisradio Oy:stä 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1380/1993) 5 §:n 4
momentti ja 4 luku sekä

muutetaan 1 §, 6 §:n 1 momentin 2, 3 ja 8 kohta, 7 §:n 2 momentin 4 kohta sekä 12 §
seuraavasti:

1 §

Yhtiön asema

Yleisradio Oy on 7 §:n mukaista julkisen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittava
liikenneministeriön hallinnonalalla toimiva osakeyhtiö. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta
toimintaa yhtiöjärjestyksensä tai sille myönnetyn toimiluvan mukaisesti.

Yhtiön oikeudesta harjoittaa yleisradiolähetystoimintaa säädetään erikseen. Toiminnan
harjoittamisessa tarvittaviin teknisiin radiolaitteisiin sovelletaan, mitä radiolaissa
(517/1988) ja telemarkkinalaissa (396/1997) säädetään.

Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain (734/1978) säännöksiä tässä laissa säädetyin
poikkeuksin.

6 §

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

------------------

2) valita yhtiön hallitus siten, että se edustaa molempia kieliryhmiä ja riittävää
asiantuntemusta tämän lain 7 §:n mukaisten julkisen palvelun tehtävien hoitamisessa;

3) päättää asioista, jotka koskevat toimin-nan huomattavaa supistamista tai laajentamista
taikka yhtiön organisaation olennaista muuttamista;

------------------



8) valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa
tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

------------------

7 §

Julkinen palvelu

Toiminnan tulee julkisen palvelun erityisinä tehtävinä:

------------------

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielisiä kansalaisia ja
tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan
muille kieliryhmille;

------------------

12 §

Mainonnan kielto

Yhtiö ei saa lähettää ohjelmistojensa yhteydessä televisio- eikä radiomainontaa.
Valtioneuvostolla on kuitenkin oikeus erityisestä syystä myöntää yhtiölle ohjelmakohtainen
oikeus tällaisen mainonnan lähettämiseen.

Yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa.

----

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

HE 34/1998
SuVM 3/1998
LiVM 6/1998
EV 87/1998

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura


