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MUISTIO

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNTAA ENNAKOIVAN
TYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika torstai 13.3.1997 kello 17.15–19.30
Paikka Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Läsnä Kaisa Engman
Petri Engman
Markku Jokinen, puheenjohtaja
Jaana Keski-Levijoki
Pia Koivula
Päivi Rainò
Leena Savolainen, sihteeri
Ritva Takkinen

Tulkit Kati Marjanen
Sirpa Sänkiaho

1. Kokouksen avaus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (KKTK) edustaja Leena Savolainen
avasi kokouksen kello 17.15. Todettiin, että kaikki työryhmän jäsenet ovat
päässeet saapumaan kokoukseen.

2. Kokouksen sihteerin ja puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Leena Savolainen. Puheenjohta-
jaksi ehdotettiin Kaisa Engmania, mutta hän kieltäytyi. Toiseksi ehdotettiin
Markku Jokista, ja hänet valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

2.1 Kokouksen työjärjestys
Esityslistaan lisättiin tämä kohta 2.1 Kokouksen työjärjestys. Esityslistan aihei-
siin tai niiden käsittelyjärjestykseen ei kuitenkaan ollut kenelläkään huomaut-
tamista.

3. Työryhmän jäsenten esittely
Todettiin, että työryhmän jäsenet tuntevat kaikki toisensa, eikä esittelyä tar-
vita.

4. Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, 3 § ja 4 §
Leena Savolainen kertoi lain naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta 3 § ja 4 § soveltamisesta suomalaisen viittomakielen lautakunnan
kokoonpanoon. Laissa vaaditaan, että naisia ja miehiä on kumpiakin
oltava vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta
johdu .
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Koska viittomakielen lautakuntaan on ollut vaikeuksia löytää sopivia ja tehtä-
vään halukkaita miehiä, Leena Savolainen oli keskustellut Valtioneuvoston ju-
ristin kanssa mahdollisuuksista toteuttaa sivulauseen "jollei erityisistä syistä
muuta johdu" sisältöä. Juristilla ei ollut tiedossaan ainuttakaan tapausta, jossa
erityisiin syihin vetoaminen olisi mennyt läpi. Tosin hän sanoi, että
tämäntyyppisessä asiantuntijaelimessä asiaa voisi harkita, ja hän pyysi vielä
ottamaan yhteyttä Valtioneuvoston tasa-arvovaltuutettuun Pirkko Mäkiseen,
kun hän viikolla 12 on jälleen tavoitettavissa. Leena Savolainen selvittää asiaa
edelleen.

Keskustelussa päädyttiin ajatukseen, että tulevassa lautakunnassa voisi mie-
luummin olla seitsemän kuin viisi jäsentä, jotta työskentelylle saataisiin laa-
jempi pohja (viisi jäsentä ratkaisisi sukupuolikiintiöongelman). Mutta koska
tulevan lautakunnan jäsenien henkilöys ei kuulu ennakoivassa työryhmässä
käsiteltäviin asioihin, aiheesta ei keskusteltu laajemmin.

5.  Alustusta: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen muut kielilautakunnat
Leena Savolainen oli selvittänyt Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen muiden
kielilautakuntien toimintaa. Seuraavassa pääkohtia:

* Suomen kielen lautakunta
- työllistäjät:

- vaativat julkaisuhankkeet (esim. sanakirjat)
- standardit ja muut ohjeistot (Suomen Standardisoimisliitto, vira-
nomaiset)
- kysymykset yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä
- tehtävänannot lautakunnan sisältä

- laajempia periaatekeskusteluja (mm. suomen kielen tulevai-
suus ja EU:n vaikutus vuosina 1990 ja 1991)

- seuraa tiedotusvälineissä kielestä ja kielenkäytöstä käytävää keskustelua
- yhteistyökumppaneita: KKTK:n kielenhuolto-osasto, ruotsinsuomalainen
kielilautakunta ja muut Pohjoismaiden kielilautakunnat
- tiedotus: lähinnä Kielikello-lehdessä

* Ruotsin kielen lautakunta
- 3-4 kokousta vuodessa
- käytännössä ei ollenkaan selvityspyyntöjä KKTK:n ulkopuolelta
- KKTK:n sanakirjatyö ei työllistä lautakuntaa lainkaan
- Yksi lautakunnan tehtävä on seurata ruotsinruotsin kehitystä, koska
suomenruotsi halutaan pitää lähellä ruotsinruotsia. Tämä tavallaan myös
vähentää Suomessa tehtävää työtä, koska Ruotsin Språknämnden selvittää
ja tekee päätöksiä ruotsinruotsia koskevista asioista, ja Suomessa myö-
täillään Språknämndenin päätöksiä.
- tiedotus: lähinnä Språkbruk-lehdessä

* Saamen kielen lautakunta
- tehtävänannot tulevat paljolti KKTK:n tutkijalta Samuli Aikiolta eli
lautakunnan sisältä, sillä Aikio on lautakunnan jäsen
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- lautakunta ei ole tietääkseni kokoontunut kovinkaan usein, ja on kulunut
myös vuosia, jolloin lautakunta ei ole kokoontunut ollenkaan (ei ole ollut
tarvetta kokoontumiseen)

* Romanikielen lautakunta
- romanikielen lautakuntaa ennakoiva työryhmä on hahmottanut tulevan
lautakunnan ensitehtäviksi: yhdyssanat, ortografia, termikysymykset
(lähtien aivan lautakunnan omaan käyttöönsä tarvitsemista termeistä)
- päätetty pitää 3–4 lautakunnan kokousta vuonna 1997
- tiedotus: ongelmana salakielen luonne, mahdollisia lehtiä Romano Bodos
ja Latþo Diives

Leena Savolaisen alustukseen oltiin muutoin tyytyväisiä, mutta saamen kielen lauta-
kunnasta halutaan lisää tietoa. Leena Savolainen ottaa yhteyttä Samuli Aikioon ja
selvittää asiaa.

Päivi Rainò kommentoi romanikielen salakielenomaisuudesta puhuttaessa, että Suo-
messa kuurot ovat esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla halunneet osin pitää
viittomakielen vain oman yhteisön sisäisenä kielenä. 1980-luvulla tilanne alkoi
muuttua, ja nykyään salakielenomaisuutta ei ole jäljellä sen enempää kuin kielissä
yleensäkään on.

Yhteenvetoa eri lautakuntien toiminnasta:
- Jokaisella lautakunnalla on erilaiset tehtäväkentät. Jokaisella kielellä on
erilainen asema suomalaisessa yhteiskunnassa, ja niiden tutkimus ja huolto
on järjestetty kunkin kielen kohdalla eri tavoin.

- Kaikki muut paitsi suomen kielen lautakunta ovat vähemmistökielten
lautakuntia, ja ainakin romanikieli  on vaarassa kuolla kokonaan.

- Kaikkien muiden paitsi viittomakielen lautakunnan kohdekielellä on ole-
massa kirjoitusjärjestelmä. Tämä on yksi syy, miksi viittomakielen lauta-
kunnan toiminta voi olla muihin lautakuntiin verrattuna erilaista.

- Pohjoismaissa on kussakin maan puhutun kielen / puhuttujen kielten lau-
takunnat, mutta työryhmän jäsenillä ei ainakaan ole tiedossa, että missään
maassa maailmassa olisi viittomakielen lautakuntaa tai sen tapaista elintä.
Meillä ei siis ole suoraa vertailukohdetta missään.

6. Keskustelua kesäkuussa 1997 toimintansa aloittavan suomalaisen viittoma-
kielen lautakunnan tehtävistä ja työskentelytavoista

Leena Savolaisen alustuksen pohjalta keskusteltiin seuraavaa:

6.1
Markku Jokinen pyysi vielä täsmentämään lautakuntaa ennakoivan työryhmän tarkoi-
tuksen ja suhteen tulevaan lautakuntaan. Leena Savolainen kertoi, että ennakoivan
työryhmän tarkoitus on valmistella tulevan lautakunnan toimintaa: pohtia mahdollisia
toiminta-aloja ja työskentelytapoja, jotta lautakunnan työ käynnistyisi nopeammin ja
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tehokkaammin. Ennakoivalla työryhmällä ei kuitenkaan ole päätäntävaltaa, eli vasta
varsinainen lautakunta päättää virallisesti toimintansa kohteet ja työskentelytavat.

6.2
Seuraavaksi kyseltiin viittomakielen sanakirjatyön yhteyksiä lautakunnan toimintaan.
Leena Savolainen vastasi, että luultavasti tulevaisuudessa, kun nyt tekeillä oleva sa-
nakirja on valmistunut, sekä KKTK:n viittomakielen tutkija että Kuurojen Liiton sa-
nakirjatyöntekijät tekevät osin samaa työtä kuin lautakunta. Jos KKTK ja Kuurojen
Liitto valmistavat esimerkiksi pieniä viittomistoja koulujen tarpeisiin, täytyy samalla
tehdä jonkinlaista kielenhuoltoa ja mahdollisesti luoda uudisviittomia. Joten sanakirja-
työn tekijät kuuluvat varmasti viittomakielen lautakunnan yhteistyökumppaneihin.

6.3
Keskusteltiin Kuurojen Liiton viittomakielitoimikunnan (Viton) suhteesta suomalaisen
viittomakielen lautakuntaan.Viton ja lautakunnan toimialoja käytiin läpi seuraavasti:
- Vito  tekee paljon näkymätöntä selvitys- ja pohjatyötä Kuurojen Liiton toiminnan
tarpeisiin. Siksi suoraa tiedotusta Kuurojen Liiton ulkopuolelle Vitossa käsitellyistä
asioista on varsin vähän (poikkeuksena kuitenkin esimerkiksi Kuurojen kielipoliittinen
ohjelma, 1993).
- Sanakirjahanke on hyödyntänyt Viton asiantuntemusta pulmallisissa viittoma-artik-
kelitapauksissa vuosina 1992-1995. Muutoin Vitossa käsitellyt viittomakieliasiat ovat
olleet suurimmaksi osaksi kielipoliittisia.
- Kieliasioiden lisäksi Vitossa käsitellään laajalti muitakin kuuron ihmisen elämään
liit tyviä asioita, esimerkiksi kuuron yhteiskunnallista asemaa.

- Lautakunta  keskittyy kieliasioihin: se päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteelli-
sista tai yleisluonteisista suosituksista (KKTK:n asetus, 9 §). Lautakunta ei tee varsi-
naista kielipolitiikkaa, se kuuluu Viton (ja yleisesti Kuurojen Liiton) tehtäviin. Lauta-
kunta voi kuitenkin antaa suomalaista viittomakieltä koskevia lausuntoja ja osallistua
suomalaisesta viittomakielestä käytävään keskusteluun.
- Lautakunnan päätöksistä tulee tiedottaa julkisesti.
- Lautakunnalla on KKTK:n aseman (valtion laitoksena) kautta julkista arvovaltaa, ja
lautakunnan on tarkoitus myös näkyä julkisuudessa.

Viton katsottiin olevan yksi lautakunnan yhteistyökumppaneista. Vitossa ja viittoma-
kielen lautakunnassa voi olla aika ajoin samoja jäseniä, mutta sen ei nähty haittaavan
toimintaa. Pikemminkin se voi helpottaa Viton ja lautakunnan välistä yhteistyötä.

6.4
Markku Jokinen otti esille Kuurojen kielipoliittisen ohjelman ja siitä erityisesti koh-
dan 4.2.1 Kieltä koskeva kehittämistyö ja sen tavoitteet (1993:16, ks liite
1) . Siinä luetelluista tehtävistä keskusteltiin, mutta ei otettu vielä kantaa, mitkä
tehtävät voisivat kuulua tulevalle lautakunnalle.

6.5
Markku Jokinen otti esille myös Oikeusministeriön mietinnön Viittomakielen
oikeudellinen asema - Työryhmän mietintö (1996), ja siitä erityisesti
kohdan 6. Keskeiset ongelmakohdat ja ratkaisuehdotukset. Kohdassa 6.
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esitettyjä toimenpiteitä ovat muun muassa (tässä vain ne kohdat, jotka suoraan liittyvät
lautakunnan työhön):

- kehitteillä olevan viittomakielisen oppimis- ja kehittämiskeskuksen toi-
minnan turvaaminen riittävällä rahoituksella (keskus olisi lautakunnan
yksi mahdollinen yhteistyökumppani)
- viittomakielialan tutkimukseen ja koulutukseen liittyen mietinnössä eh-
dotetaan seuraavaa:

- laaditaan viittomakielialan koulutusrakenteen kehittämis-
suunnitelma
- aloitetaan viittomakielialan perustutkintoon johtava amma-
tillinen toisen asteen koulutus, joka antaa valmiudet viittoma-
kielen ohjaajana toimimiseen
- tulisi kehittää yleinen viittomakielen kielitutkinto ja viitto-
makielen kääntäjän tutkinto
- selvitetään mahdollisuudet perustaa yliopistollinen viittoma-
kielen tutkimus- ja koulutusyksikkö, jossa olisi mahdollista
suorittaa kaikki yliopistolliset arvosanat viittomakielessä ja
viittomakielisten kulttuurissa (samaan paikkaan keskitettäisiin
myös alan korkeakouluopetus)

- Lisäksi  työryhmä ehdottaa, että perustettaisiin viittomakielialan neuvot-
telukunta tai muu seurantajärjestelmä, joka olisi sitoutunut yhdessä alan
järjestöjen kanssa säännöllisesti seuraamaan ja edistämään viittomakieltä
käyttävien asemaa.

Oikeusministeriön mietinnöstä ei keskusteltu, mutta tuleva lautakunta voisi seurata
siinä ehdotettujen toimenpiteiden toteutumista.

6.6
Viittomistoon liittyvien suositusten tekemisistä keskusteltiin vilkkaasti. Keskustelusta
yhteenvetona seuraavaa:

- Lautakunta toimii foorumina suositusten tekemiselle.
- Suosituksista voi tulla normi. Halutaanko (nimenomaan) näin käyvän?
Esimerkiksi sanakirjatyö on väkisinkin normittavaa - ihmisillä on
taipumus pitää sanakirjoja normina, haluttiin sitä tai ei.
- Yleisesti ajateltiin, että lautakunta voisi olla pikemminkin luomassa suo-
malaisen viittomakielen yleiskieltä kuin kirjakieltä.
- Uudisviittomien ja suositusten omaksumiseen vaikuttavat muun muassa
TV, lehdet ja Kuurojen Liiton videotiedote.
- Oltiin huolissaan siitä, kuinka pienellä joukolla lautakunnassa asioita kä-
sitellään: seitsemän henkeä, joista neljä on kuuroja, ja he (kuurot) edusta-
vat varsin nuorta sukupolvea ja lisäksi eteläistä Suomea. Tähän kommen-
toitiin, että lautakunta voi kutsua tarvittaessa kokouksiinsa asiantuntijoita
(esimerkiksi vanhempia kuuroja muualta Suomesta), ja että lautakunnan
työn ei tarvitse rajoittua yksinomaan kokouksiin: lautakunnan jäsenet voi-
vat selvittää käsiteltäviä asioita muunakin aikana, esimerkiksi matkustaes-
saan työasioissa muualla Suomessa (vierailuilla kuurojen yhdistyksillä tai
muissa tilaisuuksissa).
- Viittomistotyötä tehdään luonnollisestikin jonkinasteisessa yhteistyössä
Kuurojen Liiton sanakirjatyön kanssa ja myöhemmin myös viittomakieli-



6

sen oppimis- ja kehittämiskeskuksen kanssa, jos ja toivottavasti kun sel-
lainen perustetaan.

6.7
Kaisa Engman kertoi European Union of the Deaf:in (EUD:n) viittomakieliprojektin
1996-97 osana olevasta selvityksestä, jossa selvitetään Euroopan viittomakielten
asemaa. Selvityksestä vastaa Bristolin yliopisto, ja loppuraportin on määrä valmistua
huhtikuussa 1997. Kussakin selvitykseen valitussa maassa haastatellaan 12 kuuroa.
Suomalaisten kuurojen haastatteluista voisi nähdä vähän sitä, mitä kuurot itse ajattele-
vat omasta kielestään. Tällä tavoin tutkimusta voisi hyödyntää myös lautakunnan
työssä.

6.8
Oltiin huolissaan siitä, kuinka kuurot saadaan kokemaan, että lautakuntaan voi ottaa
yhteyttä. Asia päätettiin pitää mielessä, ja siihen pyritään vaikuttamaan lautakunnan
toiminnasta tiedotettaessa.

6.9
Leena Savolainen toi esille mahdollisuuden järjestää keskustelutilaisuus lautakunnan
työskentelyn alkuvaiheessa, jolloin ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista sai-
simme kontaktin suomalaisen viittomakielen käyttäjiin, eli niihin ihmisiin, keitä
varten lautakunta on olemassa. Keskustelutilaisuudessa voisi tiedottaa lautakunnan
toiminnan periaatteista ja selvittää eri ihmisten toiveita ja tarpeita liittyen lautakunnan
toimintaan. Tilaisuus antaisi lautakunnan työskentelylle toivottavasti avoimen
ilmapiirin, ihmiset uskaltaisivat paremmin ottaa yhteyttä lautakuntaan.

6.10
Kokouksen lopuksi sovittiin, että kukin pohtii itsekseen ennen seuraavaa kokousta lau-
takunnan tulevaa toimintaa ja kommentoi "Ajatuksia tulevan lautakunnan tehtävien
miettimisen pohjaksi" -paperia. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

6.11
Markku Jokinen kertoo Kuurojen Liiton hallituksen seuraavassa kokouksessa suoma-
laisen viittomakielen lautakunnasta.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin lauantaiksi 3. toukokuuta klo 10.00 - 16.00. Leena Savolai-
nen kutsuu kokoukseen Anneli Räikkälän KKTK:n kielenhuolto-osastolta puhumaan
kielenhuollosta.

8.  Muut esille tulevat asiat

Muita esille otettavia asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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Vakuudeksi

Markku Jokinen Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri
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Liite 1     Suomalaisen viittomakielen lautakuntaa ennakoivan työryhmän kokous 13.3.1997 / 6.
Keskustelua kesäkuussa 1997 toimintansa aloittavan suomalaisen
viittomakielen lautakunnan tehtävistä ja työskentelytavoista, kohta 6.4.

Ote Kuurojen Liiton Kielipoliittisesta ohjelmasta (1993:16):

4.2 KIELENOHJAILU

4.2.1 Kieltä koskeva kehittämistyö ja sen tavoitteet

Korkeatasoista viittomakieltä koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään jatkuvasti eri
tahoilla.

* Viittomakielien perustutkimusta jatketaan.

* Tehdään sosiolingvististä tutkimusta viittomakielen käytöstä kuurojen yhteisössä,
psykolingvististä tutkimusta viittomakielen omaksumisesta ja oppimisesta sekä kuurojen
kaksikielisyystutkimusta.

* Viittomakielen sanakirjatyö vakinaistetaan. Työtä tehdään sekä viittomiston kartuttamiseksi
ja vakiinnuttamiseksi että erikoisalojen viittomiston kehittämiseksi.

* Viittomakielen tutkimukseen koulutetaan kuuroja tutkijoita.

* Viittomakielikeskuksen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen alaisuudessa toimii
viittomakielen lautakunta, joka tutkimustiedon perusteella antaa ohjeita ja normeja
viittomakielen käytöstä.
- viittomakielen käytön arvioijina toimivat syntyperäiset kuurot viittomakielen käyttäjät
- lautakunta arvioi tarvittaessa viittomakielen taitoa tarkoitusta varten laadituilla mittareilla
ja antaa siitä todistuksen

* Viittomakielen kirjoittamiseen vakiintuu oma järjestelmä.


