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Poissa Kaisa Alanne

1. §  Kokouksen avaus.

Kokous avattiin ilman puheenjohtajaa klo 9.15. Näin päätettiin tehdä, koska
puheenjohtaja oli sairastunut ja varapuheenjohtaja tulisi saapumaan noin tunnin
myöhässä kokoukseen.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksen todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu, mutta päätösvaltainen
vasta, kun varapuheenjohtaja on saapunut. Varapuheenjohtaja totesi kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden klo 11.30.

3. §  Suomessa lähivuosina valmistuneiden viittomakielen sanakirjojen tarkastelu.

Sihteeri oli pyrkinyt listaamaan mahdollisimman kattavasti suomalaista
viittomakieltä kuvaavat sanakirjat (ks. tekstiliite 1). Kokonaiskuvan vuoksi
listalla ovat mukana myös vanhemmat sanakirjat 1900-luvun alusta ja 1960- ja
70-luvuilta, vaikka kokouksessa oli tarkoitus keskittyä uudempiin 1990- ja 2000-
luvuilla tehtyihin julkaisuihin. Sanakirjojen tarkastelu aloitettiin ilman
puheenjohtajaa klo 9.15. Kokouksessa ehdittiin kommentoida seuraavaa kuutta
sanakirjaa:



a) Lasten viittomasanakirja
(http://www.viivi.fi/lastensanakirja_uusi/index.htm)

Lasten viittomasanakirjan viittomisto vaikutti olevan lähes kauttaaltaan
lautakunnan jäsenten tunnistamaa ja/tai itsekin käyttämää. Sanakirja sai
kuitenkin myös kritiikkiä osakseen. Esimerkiksi monet kehonosia esittävät kuvat
tuntuvat hämmentäviltä, koska käsitettä vastaavasta piirroksesta on väritetty
laajempi alue kuin mihin käsite viittaa (esim. hartiat, vaikka kuvan pitäisi esittää
olkapäätä). Selvä asiavirhe on käynyt etanan ja kastemadon kohdalla, sillä ne
eivät ole matelijoita. "Lohella" ja "taimenella" on lautakunnan mielestä
puolestaan myös omat vakiintuneet viittomavastineensa. "Lohen" vastine on
kuten sanakirjassa, mutta "taimenen" vastineeksi on lautakunnan mielestä
vakiintunut toinen viittoma: viittoma on kaksikätinen, käsimuoto on joko g tai
K , kädet ovat rinnakkain ja koskettavat vartaloa kolmesti sormenpäillä,
kosketusten välillä kädet liikkuvat alemmas (viittoma on muodoltaan
samanlainen kuin viittoma OPISTO, ks.
http://suvi.viittomat.net/Index.aspx?c=search;2&type=res&crt_nr=1172&id=117
2#start).

Eniten keskustelua lopulta herätti kuitenkin se, ettei kullekin hakusanalle ollut
annettu kuin yksi viittomavastine. Seuraavassa on luettelo kokouksessa esille
nousseita, sanakirjassa esiintyvien käsitteiden  vaihtoehtoisia viittomavastineita
(viittomien tarkat muodot näkyvät viitotussa pöytäkirjassa):

sudenkorento
a) c -käsimuoto kämmen alaspäin, suora liike vasemmalta oikealle,
jonka aikana käsimuoto muuttuu c -> v 2–3 kertaa
b) kaksikätinen, käsimuoto v, kädet ovat kämmenet alaspäin ja ristikkäin
koskettaen toisiaan ranteista, kädet liikkuvat eteenpäin ja samalla sormet
värisevät vuoroliikkeellä

villapaita
a) KUTOA + PAITA

KUTOA: Suvi, artikkeli 711
http://suvi.viittomat.net/index.aspx?c=search;2&type=res&crt_fin
=kutoa&id=711#start)
PAITA: Suvi, artikkeli 983
(http://suvi.viittomat.net/index.aspx?c=search;2&type=res&crt_fi
n=paita&id=983#start)

b) KUTOA + PAITA
KUTOA: Suvi, artikkeli 711
http://suvi.viittomat.net/index.aspx?c=search;2&type=res&crt_fin
=kutoa&id=711#start)
PAITA: käsimuoto s, kädet tekevät kaariliikkeen vartaloa kohti
alakautta ylös ja sivuille päin, samalla käsi kiertyy ja taipuu
rannenivelestä; viittoman alussa kämmenen suunta vartaloa kohti
ja lopussa yläviistoon



ampiainen
I) X-LAIHA + L-pistää-poskeen

- LAIHA: Suvi, artikkeli 353
http://suvi.viittomat.net/index.aspx?c=search;2&type=res&crt_fin
=laiha&id=353#start
- L-pistää-poskeen: ks. Suvi, artikkeli 1183
http://suvi.viittomat.net/index.aspx?c=search;2&type=res&crt_fin
=ampiainen&id=1183#start

II) g kiertoliikkeellä poskeen: artikulaatiopaikka poski; käsi tekee
kiertoliikkeen (sormi piirtää kaaren), jota seuraa suora liike; viittoma
päättyy posken kosketukseen

kimalainen
I) LIHAVA + L-pistää-poskeen

LIHAVA: Suvi, artikkeli 984
http://suvi.viittomat.net/index.aspx?c=search;2&type=res&crt_fin
=lihava&id=984#start
L -pistää-poskeen: ks. Suvi, artikkeli 1183
http://suvi.viittomat.net/index.aspx?c=search;2&type=res&crt_fin
=ampiainen&id=1183#start

II) "karvainen" + g kiertoliikkeellä poskeen
- "karvainen": paikka rintakehän yläosassa oikealla; suora liike
vartalolta eteenpäin, jonka aikana käsimuodon muutos P -> K
- g kiertoliikkeellä poskeen: artikulaatiopaikka poski; käsi tekee
kiertoliikkeen (sormi piirtää kaaren), jota seuraa suora liike;
viittoma päättyy posken kosketukseen

mäkäräinen
HYÖNTEISET + hyvin-pieni

- HYÖNTEISET: kaksikätinen, käsimuoto I, sormet värisevät
ja samalla kädet liikkuvat vuoroliikkeellä ylös alas
- hyvin-pieni: käsimuoto L, jossa sormenpäät eivät ole aivan
kiinni toisissaan, pieni liike eteenpäin

katkarapu
kaksikätinen, kädet rinnakkain ja lähellä toisiaan, 2–3 kertaa pieni liike
sivuille päin ja samalla käsimuodon muutos / –> W

(kaulus)paita
I) kaksikätinen, artikulaatiopaikka vartalon yläosa, kämmenten suunta
vartaloa kohti, kädet taipuvat rannenivelestä vartalosta poispäin ja
samalla käsimuoto muuttuu % –> *



b) käsimuoto s, kädet tekevät kaariliikkeen vartaloa kohti alakautta ylös
ja sivuille päin, samalla käsi kiertyy ja taipuu rannenivelestä; viittoman
alussa kämmenen suunta vartaloa kohti ja lopussa yläviistoon

nokkonen
I) dominoivan käden käsimuoto s, kämmenen suunta alaspäin, kaksi
taivutusliikettä rannenivelestä ei-dominoivan käden rannetta/kämmenselkää
kohti
II) kaksikätinen, käsimuoto T, dominoivan käden kämmen vartaloa kohti ja ei-
dominoivan sivulle, dominoivan käden sormenpäät (keskisormi ja etusormi tai
nimetön) koskettavat kahdesti ei-dominoivan käden kämmentä; viittomalla on
myös merkitys 'kataja'

b) Lasten viittomasanakirja 2
http://www.viivi.fi/lastenviittomasanakirja/lastenviittomasanakirja_web_content.
html

Lasten viittomasanakirjan osa 2 käytiin läpi osaa 1 nopeammin ja
pinnallisemmin. Huomattiin kuitenkin, että ilmeisesti sitä toimitettaessa ei ole
tarkistettu pohjana käytetyn Lasten kuvasanat viittomin oikeellisuutta, sillä
esimerkiksi "tuolin" viittomavastineessa on kertaliike, vaikka liike pitäisi tehdä
kahdesti. Kertaliikkeellä tuotettuna viittoma merkitsee 'istua'.

Tässä sanakirjassa on mukavasti otettu huomioon lapset kohderyhmänä
näkemällä vaivaa viittojien vaatetuksen suhteen. Sanakirjaan sopii myös varsin
hyvin se, että viittojia on useita.

c) Terveydenhuoltoalan viittomia (2002)

Terveydenhuoltoalan viittomia -julkaisun tekijät ovat saaneet aikoinaan
palautetta ja neuvoja Kuurojen Liiton tutkimus- ja sanakirjatiimiltä. Silloin
todetuista ongelmista monia ei kuitenkaan ilmeisesti resurssien rajallisuuden
vuoksi korjattu lopulliseen tuotteeseen. Ongelmia oli mm. perusmuodoissa
(neutraalin perusmuodon asemesta on joissakin viittomissa käytetty taivutettua
muotoa) ja viittomien artikulaatiotarkkuudessa (mm. viittoman suorittamisen
alkukohtaa voi olla vaikea nähdä tai käsimuoto jää epäselväksi).

Osa viittomista on myös viittomakieliselle yhteisölle outoja, ehkä vain hyvin
pienessä piirissä käytettyjä muotoja. Monille näille käsitteille olisi kuitenkin
olemassa myös yleisemmin käytössä olevia viittomavastineita. Eräänä erityisenä
kielenhuollollisena ongelmana lautakunta nosti esiin sen, että julkaisussa
voidaan tarjota sormiaakkosista motivoitunutta käsimuotoa käyttävää viittomaa
monissa sellaisissakin viittomissa, joihin on vakiintunut jokin puhutusta kielestä
riippumaton käsimuoto. Esimerkiksi viittomaan MUNUAISET on vakiintunut
käsimuoto K eikä o ja viittomaan SYDÄN g eikä  p.



d) Peruskoulun fysiikan viittomia. Vahvoin siivin maailmaan (2005).

Peruskoulun fysiikan viittomia -julkaisu vaikutti lautakunnasta ainakin
pintapuolisen tarkastelun pohjalta selkeästi toimitetulta. Lautakunnalla ei
toisaalta pystynytkään kommentoimaan juurikaan itse aineistoa, koska sen
asiantuntemus ei siihen riittänyt. Ainoaksi viittomavastineita koskevaksi
kommentiksi lopulta jäikin käsitteen "etelänapa" viittomavastine, johon on
lautakunnan mielestä on vakiintunut julkaisussa esitetyn kaksikätisen muodon
sijaan yksikätinen muoto.

e) Matematiikka: yli 190 viittomaa ja käsitettä! (1999) ja Matemaattis-
Teknillisen viittomiston painatustoimikunnan mietintö (1974)

Julkaisua Matematiikka: yli 190 viittomaa ja käsitettä! on käsitelty varsin
perusteellisesti lautakunnan kokouksessa 27.5.2000 ja siitä on laadittu myös
hyvät muistiinpanot, jotka on kirjattu kyseisen kokouksen pöytäkirjojen
liitteeksi. Tämän vuoksi lautakunta katsoi kyseisestä julkaisusta nyt vain joitakin
näytteitä.

Edellä mainitun julkaisun rinnalle lautakunta haluaisi nostaa vuonna 1974
laaditun Matemaattis-Teknillisen viittomiston painatustoimikunnan mietinnön.
Se on toimitettu Viittomakielen kuvasanakirjan tavoin ja vaikka toimitustavoista
löytyykin kritisoitavaakin, itse viittomisto ansaitsisi päästä paremmin käyttäjien
ulottuville. Kirja jakautuu viiteen aihealueeseen: matematiikka, fysiikka ja
kemia, tekniikka, ravintotalous sekä ompelu.

yleiskeskustelu

Sanakirjoja koskevassa yleiskeskustelussa nousi vahvana esiin huoli siitä, että
osa viittomistoista on tehty selvittämättä sitä, millaisia viittomia suomalaisessa
viittomakielessä jo on vakiintuneessa käytössä. Vaikka monissa hankkeissa
rahalliset resurssit ovat suhteellisen pienet, päätöstä viittomien valinnasta, niiden
muodosta ja merkityksestä ei pitäisi koskaan jättää vain yhden tai kahden
äidinkielisen henkilön tietämyksen varaan. Sanakirjan aineiston luotettavuutta
voi parantaa varsin hyvin jo esimerkiksi siten, että järjestää kokoontumisia,
joihin kutsutaan äidinkielisiä henkilöitä, joilla on tietämystä juuri käsiteltävänä
olevasta aihealueesta ja siihen liittyvästä viittomistosta.

Toisena aiheena nousi esille toive siitä, että erilaiset samaa käsitettä vastaavat
viittomat pääsisivät viittomistoissa esille. Yksi sana – yksi viittoma -tyyliin
tehdyt sanakirjat antavat yksinkertaistetun kuvan suomalaisen viittomakielen
leksikosta ja myös voivat myös aiheuttaa kielenkäytön kaventumista.

4. §  Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslistan hyväksyttiin muutoin sellaisenaan, mutta pykälien
käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että pykälä 6 siirrettiin käsiteltäväksi heti
pykälän 2 jälkeen. Lisäksi sovittiin, että Maamme-laulun viittomakielinen
käännös käsitellään omassa pykälässään (8. §).



5. §  Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi seitsemän julkaisua (ks. tekstiliite 2).

b) Ruotsin hallitus on päättänyt uudistaa kielenhuollon organisaatiota. Useita
kielenhuoltotoimintoja yhdistettiin 1. heinäkuuta 2006 ja niistä tuli osa Kielen
ja kansanperinteen tutkimuslaitosta (Institutet för språk och folkminnen;
entinen laitos oli Språk- och folkminnesinstitutet).

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, Ruotsin kielilautakunta ja hallituksen
kansliassa toimiva viranomaisten kieltä huoltava Klarspråksgruppen
muodostavat virastossa uuden osaston, Kielineuvoston (Språkrådet). Myös
muut vähemmistökielet ja viittomakieli kuuluvat Kielineuvoston toimialaan.
Viittomakielelle on tulossa puolipäiväisen kielenhuoltajan ja puolipäiväisen
tutkijan toimet.

c) Pohjoismainen kielisopimus.

Karin Hoyer kertoi 1966 ensi kerran allekirjoitetusta ja 1987 uusitusta
pohjoismaisesta kielisopimuksesta. Kyseisen sopimuksen mukaan pohjoismaan
kansalaisen on tarvittaessa voitava käyttää omaa kieltään asioidessaan toisen
pohjoismaan viranomaisen tai julkisen laitoksen kanssa. Nykyinen sopimus
koskee vain suomea, ruotsia, norjaa, tanskaa ja islantia. Vuonna 2001 nostettiin
esille ajatus siitä, että sopimuksen piiriin tulisi ottaa muitakin Pohjoismaissa
käytettäviä kieliä ja ehdotettiin lisättäväksi seuraavat kolme kieltä: grönlanti,
fääri ja saame.

Sten Palmgren Suomen oikeusministeriöstä on sopimusta koskevassa
selvityksessään 2004 nostanut esiin myös viittomakielet suosittaen niiden
lisäämistä sopimukseen. Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja
koulutusvaliokunta on 3. syyskuuta 2006 laatinut ehdotuksen pohjoismaiseksi
kielipoliittiseksi julistukseksi (ks. tekstiliite 3). Siinä ehdotetaan seuraavien
uusien kielten ottamista mukaan kielisopimukseen: grönlanti, fääri, meänkieli,
kveeni, jiddish, saksa, kunkin pohjoismaan kansalliset viittomakielet,
molemmat norjan variantit sekä saamen ja romanin eri variantit. kaikkien
näiden kielten asema ei kuitenkaan olisi yhtä vahva kuin sopimuksessa jo
olevien kielten. Lopuksi julistuksessa mainitaan vielä erikseen, että
viittomakielten aseman vahvistaminen on tärkeää.

Huomatus 30.11.06 pidetyn kokouksen jälkeen ilmitulleista seikoista:
3.9.06 allekirjoitetun ehdotuksen jälkeen viittomakielten asemaa käsiteltiin
uudelleen ja 20.9.06 päivätyssä versiossa kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
ehdottaa, että viittomakielille myönnetään sama asema kuin laissa säädetyille
vähemmistökielille ja että pohjoismaista kielisopimusta arvioidaan tältä
kannalta. Tämä muutos on nähtävissä jo tekstiliitteen 3 tekstissä. 3.9. kirjattu
ehdotus pohjoismaiseksi kielipoliittiseksi julistukseksi löytyy saman
dokumentin loppuosasta.



6. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (25.9.2006) pöytäkirjojen ja kokouksen
        19.12.2005 viittomakielisen pöytäkirjan tarkastaminen.

Lautakunnan viitottu ja suomenkielinen kokouspöytäkirja kokouksesta 25.9.2006
sekä kokouksen 19.12.2005 viitottu pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

7. §  Viittomakielen lautakunnan kokousten teemat vuonna 2007.

Päätös 1:
Lautakunnan vuoden 2007 kokousten teemoiksi sovittiin seuraavat aiheet:
uudisviittomat, viittomakielisten kielipoliittinen ohjelma ja maiden ja
kaupunkien viittomanimistö.

Lisäksi päätettiin, että lautakunnan työskentelytavoissa pyritään nykyistä
enemmän siihen, että jäsenet pääsisivät tutustumaan kokouksessa käsiteltäväksi
tulevaan aineistoon jo ennen kokousta. Tämä tehostaisi kokousajan käyttöä ja
mahdollistaisi laajemman käyttäjäkunnan mielipiteiden keruun.

8. §  Maamme-laulun viittomakielinen käännös.

Tomas Uusimäki oli tutustunut etukäteen Prosign Oy:n tuottamaan, Maritta
Jarvan esittämään Maamme-laulun viittomakieliseen käännökseen. Kokouksessa
siitä keskusteltiin hänen alustuksensa pohjalta ja käännös myös katsottiin vielä
yhdessä läpi.

Tomas Uusimäki piti käännöstä onnistuneena kokonaisuutena. Aikaisemmasta,
lähes sata vuotta sitten tehdystä käännöksestä oli jo osin vaikea saada selvää,
mutta tämä uusi oli varsin helppo ymmärtää. Tallenteessa kuvakulma olisi
kuitenkin saanut olla suoraan edestä, kun se nyt on lievästi etuvasemmalta.
Käännöksessä oli lisäksi yksi viittoma, joka ei aivan avautunut: käsimuoto on
T, kämmenet alaspäin ja kädet liikkuvat sivuilta toisiaan kohti mennen lopussa
hieman päällekkäin.

Vaikka muukin lautakunta piti käännöstä onnistuneena kokonaisuutena, sen
käytön suosittamista päätettiin hieman lykätä, koska haluttiin tarkistaa seuraavat
kaksi asiaa. Tomas Uusimäen esille nostaman viittoman merkitys pitää selvittää,
ja koska oli tiedossa, että Maritta Jarva ei ole itse täysin tyytyväinen
käännökseen tai siitä tehtyyn julkaisuun, häneltä kysytään asiasta vielä
tarkemmin.

9. §  Muut esille tulevat asiat.

Arttu Liikamaa pyysi, että lautakunta kertoisi mielipiteensä seuraavasta,
opiskelijatovereidensa keskuudessa kiistelyä aiheuttaneesta kielenkäyttötavasta:
Voiko valokuvassa näkyvien talojen sijaintiin tai olemassaoloon viitata
käyttämällä paikallistavaa (lokatiivista) viittomaa, jonka käsimuoto on U?
Lautakunnan mielestä ei voi, vaan tulisi käyttää g -käsimuodolla tehtävää
osoitusta. Osoituksen liikerata vaihtelee ja määräytyy käyttöyhteyden mukaan.



Poikkeuksen voisi muodostaa valokuva,  jossa talot on kuvattu
lintuperspektiivistä. Tällöin, ja erityisesti jos talot näkyvät suurina, voisi ehkä
käyttää myös käsimuotoa U.

10. § Seuraava kokous.

Päätös 2:
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 15. tai 16. helmikuuta 2007. Sihteeri
selvittää, kumpi päivistä sopisi puheenjohtajalle.

11. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Vakuudeksi

Terhi Rissanen Leena Savolainen

puheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1. Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 32. kokous 30.11.2006,
esityslistan kohta "3. § Suomessa lähivuosina valmistuneiden viittomakielen
sanakirjojen tarkastelu".

Kirjana julkaistuja suomalaisen viittomakielen sanakirjoja:

Hirn D[avid] F[redrik] 1910, 1911, 1916. De dövstummas åtbördsspråk i Finland –
Kuuromykkäin viittomakieli Suomessa I–III. Helsingfors: Finlands Dövstumförbunds
Förlag.

Jantunen, Tommi & Leena Savolainen (toim.) 2002. Numeroita ja lukumäärien
ilmaisuja. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja. Täydennysosa 1. Kuurojen
Liitto ry. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 121. Helsinki: Libris Oy.

Kasvatustieteen, psykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiologian viittomistoa. Tecken
för begrepp inom pedagogik, psykologi, socialpolitik och sociologi 1988. Kirja ja
VHS-video. Helsinki: Kuurojen Liitto.

Lasten kuvasanat viittomin AASI-KUTOA Barnens bildord med tecken 1989. Helsinki:
Kuurojen Liitto.

Lasten kuvasanat viittomin KUU-PILLI 1989. Helsinki: Kuurojen Liitto.

Lasten kuvasanat viittomin PILVI-ÄMPÄRI 1989. Helsinki: Kuurojen Liitto.

Matemaattis-Teknillisen viittomiston painatustoimikunnan mietintö.
Komiteanmietintö 1974: 127. K-S keskusammattikoulun laakapaino.

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja 1998. Kuurojen Liitto ry. Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 104. Helsinki: KL Support Oy.

Sydän lyö. Tukiviittomien sanakirja 2002. Videotallenne. Helsinki:
Kehitysvammaliitto.

Viittoen seksistä vauvoihin. Ihmisen seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyviä
viittomia 2002. Viittomakielikeskus, Kuurojen Liitto ry. Kirja ja VHS-video.
Viittomakielen kuvasanakirja 1977 (2. korjattu painos). Helsinki: Kuurojen Liitto.

Viittomakielen sanakirja 1965. Helsinki: Suomen Kuurojen Liitto.

Sanakirjatyyppinen julkaisu suomenruotsalaisesta viittomakielestä:

Hoyer, Karin (toim.) 2002. Se vårt språk! Näe kielemme! Kuurojen Liitto ry:n
julkaisuja 21. Kotimaisten kielten tutkimuskeskusken julkaisuja 122. Kirja ja video.
Helsinki: Tummavuoren kirjapaino Oy.



CD-ROM-muotoisia suomalaisen viittomakielen sanakirjoja:

Perusviittomat 2004. CD-ROM. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.

Terveydenhuoltoalan viittomia 2002. CD-ROM. Mikkeli: Mikael-koulu.

Merja Kovanen (toim.) 2005. IT-viittomat. CD-ROM. Suomen Kuurosokeat ry:n
julkaisuja, Kuurosokeiden toimintakeskus. Helsinki: Suomen Kuurosokeat.

Matematiikka: yli 190 viittomaa ja käsitettä! 1999. CD-ROM. Mikkeli: Mikkelin
kuulovammaisten koulu.

Peruskoulun fysiikan viittomia. Vahvoin siivin maailmaan 2005. CD-ROM Mikkeli:
Mikael-koulu.

Verkosta löytyviä suomalaisen viittomakielen sanakirjoja:

Lasten viittomasanakirja: http://www.viivi.fi/lastensanakirja_uusi/index.htm

Lasten viittomasanakirja 2 (perustuu teokseen Lasten kuvasanat viittomin)
http://www.viivi.fi/lastenviittomasanakirja/lastenviittomasanakirja_web_content.html

Ruoanvalmistusviittomia:
http://www.viivi.fi/ruoanvalmistusviittomia/index.htm

18 kuuroihin ja viittomakieleen liittyvää käsitettä, niitä vastaavat määritelmät
suomeksi ja viittomakielellä:
http://www.viivi.fi/kasitteet.htm

Pääjärven kuntayhtymän viittomasanakirja:
http://www.paajarvenky.fi/sanakirj/viitvaluusi.htm

Jantunen, Tommi & Leena Savolainen (toim.) 2002. Numeroita ja lukumäärien
ilmaisuja. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja. Täydennysosa 1. Kuurojen
Liitto ry. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 121. Helsinki: Libris Oy.
(verkossa: http://suvi.viittomat.net)

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja 1998. Kuurojen Liitto ry. Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 104. Helsinki: KL Support Oy. (verkossa:
http://suvi.viittomat.net)



Tekstiliite 2. Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 32. kokous 30.11.2006,
esityslistan kohta "5. § Ilmoitusasiat" a).

Julkaisut (7 kpl):

Hoyer, Karin & Monica Londen & Jan-Ola Östman (toim.) 2006. Teckenspråk:
Sociala och historiska perspektiv. Nordica, Institutionen för nordiska språk och
nordisk litteratur, helsingfors universitetet. Nordica Helsingiensia nr 6. Helsingfors:
Universitetstryckeriet.

Rainò, Päivi 2006. Voiko paikannimistöä ohjailla? Viittomakielisen paikannimistön ja
kielenkuvauksen suhteista. Karin Hoyer & Monica Londen & Jan-Ola Östman (toim.)
Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv. Nordica, Institutionen för nordiska
språk och nordisk litteratur, helsingfors universitetet. Nordica Helsingiensia nr 6.
Helsingfors: Universitetstryckeriet.

Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning (Viittomakieli
ja viittomakieliset. Katsaus viittomakielen asemaan.) Julkaistu 11.5.2006. SOU
2006:54,  Statens offentliga utredningar (valtion virallisia selontekoja),
Socialdepartementet (sosiaaliministeriö). Saatavilla verkossa:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/63759.

Vivolin-Karén, Riitta & Aliisa Lehtonen 2006. Viittomakieli 3. Suomalaista
viittomakieltä aikuisopiskelijalle. Kirja ja cd-rom. Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja 45.
Espoo: Painotalo Cosmoprint Oy.

Vivolin-Karén, Riitta & Aliisa Lehtonen 2006. Viittomakieli 3. Suomalaista
viittomakieltä aikuisopiskelijalle. Opettajan opas. Kirja ja kaksi cd-rom-levyä.
Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja 46. Espoo: Painotalo Cosmoprint Oy.

Vivolin-Karén, Riitta & Aliisa Lehtonen 2006. Viittomakieli 4. Suomalaista
viittomakieltä aikuisopiskelijalle. Kirja ja cd-rom-levyä. Kuurojen Liitto ry:n
julkaisuja 47. Espoo: Painotalo Cosmoprint Oy.

Vivolin-Karén, Riitta & Kaisa Alanne 2004. Viittomakieli 1. Suomalaista
viittomakieltä aikuisopiskelijalle. Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja 29, kirja ja cd-rom.
Espoo: Painotalo Cosmoprint.
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 B 245/kultur 
 
  

  

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietintö 

Ministerineuvoston ehdotus pohjoismaiseksi 
kielipoliittiseksi julistukseksi 

 
Liite: 
- Ministerineuvoston ehdotus B 245/kultur 
 

1. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ehdotus   

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että  

 Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

 1) että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen pohjoismaiseksi kielipoliittiseksi 
julistukseksi ottaen huomioon ehdotusta koskevassa mietinnössä esitetyt 
näkökohdat. 

 2) että se myöntää viittomakielille saman aseman kuin lakisääteisille 
vähemmistökielille ja arvioi pohjoismaista kielisopimusta tältä kannalta 

 3) että se laatii toimenpide-/toimintasuunnitelman toteuttaakseen pohjoismaisen 
kielipoliittisen julistuksen tavoitteet 

 4) että se priorisoi tulevalla kaudella kielten ymmärtämiseen liittyviä toimia. 

2. Taustaa 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on toimittanut Pohjoismaiden neuvoston käsiteltäväksi 
ministerineuvoston ehdotuksen pohjoismaiseksi kielipoliittiseksi julistukseksi.  Ehdotuksen 
tärkeänä lähtökohtana on Pohjoismaiden neuvoston suositus kielen käyttöalueen 
menetyksestä (suositus 26/2003/kultur), jonka sanamuoto on seuraava: 
 
”Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatisi ministerineuvoston ehdotuksen Pohjoismaiden kielipolitiikan 
organisoimisesta kasvavan kansainvälistymisen valossa pyrkien pohjoismaisten kielten 
tukemiseen täysiarvoisina, yhteiskuntaa kantavina kielinä. 
 

Pohjolan kielineuvosto laati julistustekstiluonnoksen, joka lähetettiin laajalle 
lausuntokierrokselle keväällä 2005. Ehdotuksesta järjestettiin syksyllä 2005 myös 
kuulemistilaisuus, johon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenet osallistuivat. 
Pohjoismaiden opetusministerit hyväksyivät ministerineuvoston ehdotukseen sisältyvän 
lopullisen julistustekstin kokouksessaan 1. syyskuuta 2006. Valiokunta on keskustellut 
julistusehdotuksesta Pärnussa huhtikuussa 2005 ja Tukholmassa huhtikuussa 2006 
pidetyissä kokouksissa ja keskustellut ministerineuvoston ehdotuksesta Lahden-
kokouksessaan 20. syyskuuta 2006. 

Tekstiliite 3. Viittomakielen lautakunnan kokous 30.11.2006, 5. § Ilmoitusasiat, 6c. 
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Tarkempaa tietoa julistuksesta 

Ensimmäisen pohjoismaisen kielipoliittisen julistuksen taustalla on tarve uuteen 
pohjoismaiseen kielipolitiikkaan, joka turvaa Pohjoismaiden ministerineuvoston 
kielipanostusten yhtenäisyyden ja luo perustan yhtenäiselle, pitkäjännitteiselle ja tehokkaalle 
kielipoliittiselle panostukselle. Julistus ei ole oikeudellisesti sitova eikä se niin ollen sisälly 
viiden Pohjoismaan ja kolmen itsehallintoalueen lainsäädäntöön. 
Julistuksen alussa todetaan, että ”Pohjoismaisen kielipolitiikan lähtökohtana on 
Pohjoismaiden kielten nykyinen ja tuleva vahvuus ja elinvoima, se että yhteiskunta käyttää 
niitä nyt ja vastaisuudessa ja että skandinaavisia kieliä eli norjaa, ruotsia ja tanskaa 
käytetään vastedeskin pohjoismaisessa yhteistyössä.” 
 
Julistuksessa todetaan myös pohjoismaisen kielipolitiikan lähtökohtana olevan, että kaikilla 
pohjoismaalaisilla on seuraavat kielelliset perusoikeudet: 

- oppia yhteiskunnan toimintaa ylläpitävä kieli suullisesti ja kirjallisesti, niin että he voivat 
osallistua yhteiskunnalliseen elämään  

- oppia ymmärtämään ja tuntemaan yhtä skandinaavista kieltä ja ymmärtämään muita 
skandinaavisia kieliä, niin että he voivat olla osa pohjoismaista kieliyhteisöä  

- oppia kansainvälisesti laajasti käytettyjä kieliä, niin että he voivat osallistua 
kansainvälisen yhteisön kehitykseen  

- pitää yllä ja kehittää äidinkieltään ja kansallista vähemmistökieltään.  
 
Näiden oikeuksien pohjalta täsmennetään pohjoismaisen kielipolitiikan viisi tavoitetta: 

- että jokainen pohjoismaalainen osaa lukea ja kirjoittaa sitä kieltä tai niitä kieliä, jotka 
hänen asuinalueellaan ylläpitävät yhteiskunnan toimintaa  

- että kaikki pohjoismaalaiset voivat kommunikoida keskenään ensisijaisesti jollakin 
skandinaavisella kielellä  

- että kaikilla pohjoismaalaisilla on perustiedot kielellisistä oikeuksistaan ja Pohjoismaiden 
kielellisestä tilanteesta  

- että kaikilla pohjoismaalaisilla on erittäin hyvät tiedot vähintään yhdessä kansainvälisesti 
merkittävässä kielessä ja hyvät tiedot jossakin muussa vieraassa kielessä  

- että kaikilla pohjoismaalaisilla on yleistietoa kielestä ja sen käytöstä.  
 
 
Näiden Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kulttuuri- ja opetusministerit aikovat keskittyä 
seuraaviin neljään asiaan:  

- kielten ymmärtäminen  
- rinnakkaiskielisyys 
- monikielisyys 
- Pohjoismaiden kielellinen edelläkävijyys 

3. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan näkemykset 

Pohjoismainen kieliyhteisö on yhteisen kulttuurin ja historian ohella pohjoismaisen yhteistyön  
– niin virallisen kuin vapaaehtoisenkin –  sekä yritysten ja kansalaisten välisen yhteistyön 
perusedellytys. 
 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on sen vuoksi erittäin iloinen siitä, että nyt on saatu aikaan 
uuden pohjoismaisen kielipolitiikan yleisasiakirja, joka auttaa turvaamaan Pohjoismaiden 
ministerineuvoston kielipanostusten kokonaisuuden ja yhtenäisyyden.  Vaikka julistus ei 
olekaan oikeudellisesti sitova, Pohjoismaiden opetus- ja tutkimusministerit ovat tässä 
asiakirjassa ilmaisseet selkeän poliittisen velvoitteen työskennellä julistuksen käsittämien 
alueiden ja tavoitteiden parissa. Uuteen kielisopimukseen tähtäävä prosessi sekä 
kieliyhteistyön organisoinnin tarkistus antavat yhdessä erinomaisen lähtökohdan 
uudistuneelle, tehostuneelle ja päämäärätietoiselle pohjoismaiselle kielipoliittiselle 
panostukselle. 
 
Nyt kun pohjoismaisen kielipolitiikan keskeisistä tavoitteista on päästy yksimielisyyteen, 
valiokunta kehottaa ministerineuvostoa laatimaan toimenpide-/toimintasuunnitelman 
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konkretisoidakseen tavoitteiden saavuttamista ja neljän pääalueen – kielten ymmärtämisen, 
rinnakkaiskielisyyden, monikielisyyden ja Pohjoismaiden kielellisen edelläkävijyyden – 
parissa tehtävää työtä. Valiokunnan vaikutelma on, että kielialueen panostukset ovat 
jokseenkin hajanaisia sekä toimenpiteiden että niiden organisoinnin osalta. Sen vuoksi on 
tärkeää priorisoida ja painottaa toimenpiteitä aivan toisessa määrin kuin nyt.  Valiokunnan 
mielestä on myös välttämätöntä, että ministerineuvosto arvioi suuremmassa määrin 
toimenpiteiden tuloksia. Tulee myös tehdä säännöllisesti tutkimuksia, joilla arvioidaan 
pitemmän aikavälin kehitystä muun muassa kielten ymmärtämisen osalta.  Ajatuksia 
herättävä esimerkki riittävän tietopohjan puutteesta tällä alalla on, että vasta yli 30 vuotta 
edellisen tutkimuksen jälkeen tehtiin vuonna 2005 uusi tutkimus Pohjoismaiden välisestä 
kielten ymmärtämisestä. Toinen tärkeä toimenpide on, että tehdään säännöllisiä tutkimuksia 
siitä, miten Helsingin sopimuksen ja kulttuurisopimuksen asianomaisia kohtia ja pykäliä on 
seurattu maiden opetus- ja tuntisuunnitelmissa. 
Valiokunta viittaa Helsingin sopimuksen pykälään 8: 

”Pohjoismaissa on kouluissa annettavaan opetukseen ja koulutukseen sopivassa laajuudessa 
sisällytettävä muiden Pohjoismaiden, mukaan luettuna Färsaarten, Grönlannin ja 
Ahvenanmaan kielten, kulttuurin ja yleisten yhteiskuntaolojen opetusta.” 
 
sekä vuodelta 1971 peräisin olevaan sopimukseen kulttuuriyhteistyöstä, jonka 3 artiklan d-
kohdassa todetaan seuraavaa: 

”Tällöin sopimuspuolten tulee edistää Pohjoismaiden kielten, kulttuurin ja yhteiskunnallisten 
olojen opetusta”. 
 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa tämän nojalla, että tulevina vuosina priorisoidaan 
voimakkaimmin kielten ymmärtämistä ja että kielipoliittiset toimet kohdistetaan 
mahdollisimman suuressa määrin tälle alueelle.  Esimerkiksi Nordplus-ohjelmia 
uudistettaessa on nyt oivallinen mahdollisuus käyttää Nordplus Språk -ohjelmaa tähän 
tarkoitukseen. Valiokunta korostaa, että opettajakoulutuksen ja opettajiksi opiskelevien tulee 
olla tässä yhteydessä tärkeä kohderyhmä. Myös kulttuuriministerien toimialaan kuuluvien 
toimien kuten käännöstuen tulee sisältyä kokonaistoimenpidesuunnitelmaan kielten 
ymmärtämisen vahvistamiseksi. 
 
Pohjolan kielineuvoston julistustekstiluonnoksessa on ehdotettu, että viittomakielille tulee 
antaa sama asema kuin lakisääteisille vähemmistökielille.  Lopullisessa versiossa tämä 
tavoite on saanut vähemmän tavoitteellisen sanamuodon: ”On tärkeää, että myös 
viittomakielten asema säilytetään vahvana” (s. 3 varsinaisessa julistuksessa). 
Valiokunta kehottaa arvioimaan uudelleen viittomakielten asemaa ja muuttamaan tekstiä 
tältä osin. Valiokunta kehottaa myös voimakkaasti arvioimaan viittomakielten asemaa 
pohjoismaisen kielisopimuksen tarkistuksen yhteydessä. 

4. Päätelmät 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että  

 Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

 1) että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen pohjoismaiseksi kielipoliittiseksi 
julistukseksi ottaen huomioon ehdotusta koskevassa mietinnössä esitetyt 
näkökohdat 

 2) että se myöntää viittomakielille saman aseman kuin laissa säädetyille 
vähemmistökielille ja arvioi pohjoismaista kielisopimusta tältä kannalta 

 3) että se laatii toimenpide-/toimintasuunnitelman toteuttaakseen pohjoismaisen 
kielipoliittisen julistuksen tavoitteet 

 4) että se priorisoi tulevalla kaudella kielten ymmärtämiseen liittyviä toimia. 

 
 
Lahdessa 20. syyskuuta 2006   
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Mikko Alatalo (kesk) 
Bente Dahl (RV), varapuheenjohtaja 
Ragnar Erlandsson (ÅC) 
Britt Hildeng (A) 
Lene Jensen (S) 
Kim Kielsen (S) 
 

Jógvan við Keldu (Ff) 
Rolf Reikvam (SV)  
Dagfinn Sundsbø (Sp) 
Nils-Erik Söderqvist (s) 
Raija Vahasalo (kok) 
Lars Wegendal (s), puheenjohtaja 
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Ministerineuvoston ehdotus 

pohjoismaiseksi kielipoliittiseksi julistukseksi 

(Pohjoismaiden ministerineuvoston jättämä) 

Johdanto 

Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, opetusministeri Øystein Djupedal, 
opetusministeri Bertel Haarder, opetus- ja kulttuuriministeri Leif Pagrotsky, opetusministeri 
Antti Kalliomäki, maakuntahallituksen jäsen Doris Jakobsen, maakuntahallituksen jäsen 
Jógvan á Lakjuni ja maakunnan hallituksen jäsen Camilla Gunell 
 
ilmoittavat, että pohjoismainen kielipoliittinen julistus muodostaa perustan yhtenäiselle, 
pitkäjännitteiselle ja tehokkaalle kielipoliittiselle panostukselle ja 
  
julistavat, että tarkoituksena on jatkaa työtä kielipoliittisessa julistuksessa mainittujen 
pitkäjännitteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Ensimmäisen kielipoliittisen julistuksen taustalla on tarve uuteen pohjoismaiseen 
kielipolitiikkaan, joka turvaa Pohjoismaiden ministerineuvoston kielipanostusten 
yhtenäisyyden. 
 
Julistus ei ole oikeudellisesti sitova eikä se niin ollen sisälly viiden Pohjoismaan ja kolmen 
itsehallintoalueen lainsäädäntöön. Julkinen vastuu julistukseen sisältyvistä toimista ja niiden 
rahoituksesta voi vaihdella eri Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla. 
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Pohjoismainen kielipoliittinen julistus 
 

Johdanto  

Tämä teksti koskee Pohjoismaita ja niiden kieliä. Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuu viisi 
valtiota –  Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska – sekä kolme pohjoismaista 
itsehallintoaluetta: Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Lisäksi Norjassa, Ruotsissa ja 
Suomessa on rajat ylittävä saamelainen kulttuuri- ja kielialue. 
 
Pohjoismaissa kaikkia kieliä pidetään samanarvoisina. Niillä ei kuitenkaan ole samanlaista 
roolia. Kieli voi olla käyttöaloiltaan kattava ja sillä voidaan ylläpitää sen yhteiskunnan 
toimintaa, jossa sitä puhutaan. Kielen käyttöalojen kattavuus merkitsee tässä yhteydessä 
sitä, että kieltä voidaan käyttää yhteiskunnan kaikilla aloilla. Yhteiskunnan toimintaa 
ylläpitävällä kielellä tarkoitetaan sitä, että kieltä käytetään sitä puhuvassa yhteiskunnassa 
virallisissa yhteyksissä, esimerkiksi opetuksen ja lainsäädännön kielenä. 
 
Pohjoismaissa on kuusi kieltä, jotka ovat sekä käyttöaloiltaan kattavia että yhteiskunnan 
toimintaa ylläpitäviä: fääri, islanti, norja (josta on olemassa kaksi kirjakielen muotoa: 
bokmål ja nynorska), ruotsi, suomi ja tanska. Kielen ja kansakunnan suhde ei ole yksi 
yhteen, mikä näkyy muun muassa siinä, että Suomessa sekä suomi että ruotsi ovat lain 
mukaan kansalliskieliä. Lisäksi kahta Pohjoismaiden kieltä – saamen kieltä eri 
muunnelmineen ja grönlantia – voidaan pitää yhteiskunnan toimintaa ylläpitävinä, 
vaikkakaan niitä ei voi käyttää yhteiskunnan kaikilla aloilla. Lisäksi meänkielellä, kveenillä, 
romanilla, jiddišillä, saksalla ja Pohjoismaiden eri viittomakielillä on erityisasema.  
 
Tässä tekstissä Pohjoismaiden kielillä tarkoitetaan kaikkia edellä mainittuja kieliä. 
Yhteiskunnan toimintaa ylläpitävillä kielillä tarkoitetaan tässä tekstissä fääriä, grönlantia, 
islantia, norjaa, ruotsia, saamea, suomea ja tanskaa, kun taas valtioiden kansalliskieliä 
Pohjoismaissa ovat ainoastaan islanti, norja, ruotsi, suomi ja tanska. 
  
Pohjoismaissa puhutaan myös noin kahtasataa muuta kieltä, sillä maahanmuutto on lisännyt 
viime vuosikymmeninä kielten moninaisuutta.  
 
Käsitteellä kaikki Pohjoismaiden kielet tarkoitetaan tässä tekstissä kaikkia Pohjoismaissa 
puhuttuja kieliä. 
 
Tekstissä käytetään ilmaisua pohjoismaalaiset, kun tarkoitetaan jossakin Pohjoismaassa 
pysyvästi asuvia henkilöitä. 

Demokraattinen kielipolitiikka ja Pohjoismaiden monikielisyys 

Pohjoismaisen kielipolitiikan lähtökohtana on Pohjoismaiden kielten nykyinen ja tuleva 
vahvuus ja elinvoima, se että yhteiskunta käyttää niitä nyt ja vastaisuudessa ja että 
skandinaavisia kieliä eli norjaa, ruotsia ja tanskaa käytetään vastedeskin pohjoismaisessa 
yhteistyössä.  

Pohjoismaalaisten kielelliset oikeudet 

Pohjoismaat ovat nykyään monikielinen alue, jonka kansalaiset ovat kielitaitoisia ja jonka 
kielipolitiikka rakentuu demokraattisen perinteen varaan. Pohjoismaista voi sen vuoksi tulla 
globaalissa maailmassa kielipoliittinen esikuva muille alueille. Monikielisyys tarjoaa niin laajat 
edellytykset osaamiselle, luovuudelle, näkemyksille ja kansainvälisille yhteyksille, ettei se 
olisi mahdollista yksikielisissä yhteiskunnissa. 
 
Tällainen kehitys edellyttää yhtenäistä, kauaskantoista ja tehokasta kielipoliittista 
panostusta. 
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Pohjoismaisen kielipolitiikan lähtökohtana on, että kaikilla pohjoismaalaisilla on oikeus 

• oppia yhteiskunnan toimintaa ylläpitävä kieli suullisesti ja kirjallisesti, niin että he voivat 
osallistua yhteiskunnalliseen elämään 

• oppia ymmärtämään ja tuntemaan yhtä skandinaavista kieltä ja ymmärtämään muita 
skandinaavisia kieliä, niin että he voivat olla osa pohjoismaista kieliyhteisöä 

• oppia kansainvälisesti laajasti käytettyjä kieliä, niin että he voivat osallistua 
kansainvälisen yhteisön kehitykseen 

• pitää yllä ja kehittää äidinkieltään ja kansallista vähemmistökieltään. 

Tavoitteet 

Pohjoismaisen kielipolitiikan päämääränä tulee sen vuoksi olla 

• että jokainen pohjoismaalainen osaa lukea ja kirjoittaa sitä kieltä tai niitä kieliä, jotka 
hänen asuinalueellaan ylläpitävät yhteiskunnan toimintaa 

• että kaikki pohjoismaalaiset voivat kommunikoida keskenään ensisijaisesti jollakin 
skandinaavisella kielellä 

• että kaikilla pohjoismaalaisilla on perustiedot kielellisistä oikeuksistaan ja Pohjoismaiden 
kielellisestä tilanteesta  

• että kaikilla pohjoismaalaisilla on erittäin hyvät tiedot vähintään yhdessä kansainvälisesti 
merkittävässä kielessä ja hyvät tiedot jossakin muussa vieraassa kielessä 

• että kaikilla pohjoismaalaisilla on yleistietoa kielestä ja kielenkäytöstä. 
  
Nämä tavoitteet edellyttävät myös, että kaikki pohjoismaalaiset suvaitsevat kielellistä 
vaihtelua ja kielten moninaisuutta sekä kielten sisällä että niiden kesken. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi kulttuuri- ja opetusministerit aikovat keskittyä seuraaviin neljään asiaan: 
kielten ymmärtäminen ja tuntemus, rinnakkaiskielisyys, monikielisyys ja Pohjoismaiden 
kielellinen edelläkävijyys. 

Neljä pääasiaa 

Kielten ymmärtäminen ja tuntemus 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee 

• vahvistaa skandinaavisten naapurikielten opetusta kouluissa sekä skandinaavisten kielten 
opetusta apukielenä ja vieraana kielenä 

• pitää Pohjoismaiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitävät kielet hyvin näkyvillä 
julkisuudessa, esimerkiksi televisiossa ja elokuvissa 

• edistää kirjojen saatavuutta Pohjoismaiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitävillä kielillä   
• laatia Pohjoismaiden kielten välisiä painettuja ja sähköisiä sanakirjoja  
• kehittää konekäännösohjelmia Pohjoismaiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitäviä kieliä 

varten sekä hakuohjelmia monikieliselle haulle pohjoismaisista tietokannoista. 

Rinnakkaiskielisyys 

Rinnakkaiskielisyydellä tarkoitetaan useiden kielten samanaikaista käyttämistä yhdellä tai 
useammalla alueella. Toinen kieli ei syrjäytä tai korvaa toista, vaan kieliä käytetään 
rinnakkain. 

2.1  Englannin ja Pohjoismaiden kielten välinen rinnakkaiskielisyys 

Pohjoismaalaisilla on kansainvälisesti hyvä englannin taito ja siksi erityisen suotuisat 
edellytykset kehittää englannin ja jonkin Pohjoismaissa puhutun kielen välistä 
rinnakkaiskielisyyttä joillakin aloilla. Johdonmukainen rinnakkaiskielisyyden politiikka 
tarkoittaa, 

• että niin Pohjoismaiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitäviä kieliä kuin englantiakin tulee 
voida käyttää tieteen kielenä 

• että tieteellisten tulosten välittäminen Pohjoismaiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitävillä 
kielillä tulee nähdä erityisenä ansiona 

• että tieteellisen ammattikielen opetusta tulee antaa erityisesti kirjallisesti sekä 
englannissa että Pohjoismaiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitävissä kielissä  
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• että yliopistot, korkeakoulut ja muut tiedelaitokset voivat kehittää pitkäjänteisiä 
strategioita, jotka koskevat niiden oman alan kielivalintoja, rinnakkaiskielisyyttä, 
kielenopetusta ja käännöstukea 

• että pohjoismaiset terminologiaelimet voivat jatkaa uusien alojen terminologian 
koordinointia 

• että yrityksiä ja työmarkkinajärjestöjä tulee kehottaa kehittämään rinnakkaiskielisyyden 
strategioita. 

 
2.2  Pohjoismaiden kielten välinen rinnakkaiskielisyys 

Rinnakkaiskielisyydessä ei ole kyse pelkästään englannista, vaan rinnakkaiskielisyyttä on 
oltava kaikkien Pohjoismaiden kielten kesken. Se tarkoittaa, 

• että pohjoismaisen kielisopimuksen on annettava kunnollinen oikeudellinen perusta 
Pohjoismaiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitävien kielten puhujille 

• että muuta kuin pohjoismaista kieltä äidinkielenään puhuvat pohjoismaalaiset tarvitsevat 
toisaalta riittävän laajaa opetusta asuinmaansa yhteiskunnan toimintaa ylläpitävässä 
kielessä, toisaalta mahdollisuuden käyttää ja kehittää omaa äidinkieltään.  

Kieliyhteisön ja yksilön monikielisyys 

Pohjoismaat muuttuvat yhä monikielisemmiksi, ja myös monet pohjoismaalaiset ovat 
nykyään monikielisiä, etenkin ne, joiden äidinkieli on muu kuin maan valtakieli. Tämä koskee 
pohjoismaalaisia, joiden äidinkieli on 

• saame, kveeni, meänkieli, romani tai jiddiš tai suomi (Ruotsissa) tai saksa (Tanskassa). 
Ne kaikki ovat lain mukaan vähemmistökieliä yhdessä tai useammassa Pohjoismaassa. 
Pohjoismainen kielipolitiikka on vastuussa maailmanyhteisölle siitä, että erityisesti kielet, 
jotka eivät ole minkään maan kansalliskieliä, säilyvät ja kehittyvät ja että kaikki 
vähemmistökielet säilyvät hengissä. On tärkeää, että myös viittomakielten asema 
säilytetään vahvana. 

• Pohjoismaalaisilla on äidinkielenä lähes kaksisataa muutakin kieltä. Olisi toivottavaa, että 
Pohjoismaissa olisi ammattimaista asiantuntemusta useimmissa näissä kielissä tai että 
tällaista asiantuntemusta löytyisi muualta Euroopasta.  

 
Myös grönlannilla on erityisasema. Se on Grönlannin enemmistökieli, mutta sen puhujia on 
suhteellisen vähän. Sitä tulee tukea niin, että se voi säilyttää asemansa yhteiskunnan 
toimintaa ylläpitävänä kielenä. 

Pohjoismaat kielellisenä esikuvana 

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä kieliasioissa. Pohjoismaiselle kieliyhteisölle on ominaista 
pyrkimys ymmärtää ja kunnioittaa toinen toisensa äidinkieltä. Pohjoismainen kieliyhteistyö 
on demokraattista ja avointa ja olennaisilta osin julkisin varoin rahoitettua. Pohjoismaisen 
kieliyhteisön säilyttämiseen on poliittista tahtoa, mikä ilmenee muun muassa pohjoismaisena 
kielisopimuksena. Tätä pohjoismaista kieliyhteisömallia ja kieliyhteistyötä on tuotava 
näkyviin kansainvälisissä yhteyksissä. 
 
Osaamisen kehittäminen kielipoliittisesti tärkeillä aloilla voi edistää Pohjoismaiden asemaa 
kieliasioiden esikuvana.  
 
Pohjoismaiden ministerit sitoutuvat toteuttamaan tämän julistuksen pitkäjännitteiset 
tavoitteet.   
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