
PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suo-
malaisen viittomakielen lautakunnan 18. kokouksesta 6.4.2001.
Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suomenkielisestä pöytä-
kirjasta. Viitotun pöytäkirjan viittoi Päivi Mäntylä.

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 18. KOKOUS 6.4.2001

Aika perjantai 6.4.2001, kello 10.30 – 16.20
Paikka Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Läsnä:
jäsenet Karin Hoyer sihteeri

Pirkko Johansson (poistui klo 14.50)
Markku Jokinen puheenjohtaja
Harry Malmelin
Päivi Rainò (saapui klo 15.15)
Terhi Rissanen (poistui klo 15.35)
Esa Toom (poistui klo 15.35)

vieraat Antti Mäkipää Kuurojen Liitto ry (klo 14.00-15.00)
Mikaela Tillander Yleisradio Oy

tulkki Virpi Thurén (klo 14.00-15.00)

1. § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.30.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. § Kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.



4. § Ilmoitusasiat.

a) Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (KKTK:n) johtoryhmän kokouksessa
6.3.2001 Karin Hoyer on nimitetty viittomakielen tutkijaksi tutkimusosastoon
26.2.2001 – 9.1.2002 Leena Savolaisen sijaiseksi. Hoyer on määrätty 1.6.1997 asetetun
viittomakielen lautakunnan sihteeriksi samalle ajalle.

b) Merkittiin tiedoksi 3 artikkelia ja yksi kirja. (ks. tekstiliite 1)

c) KKTK:n 25-vuotisjuhlaseminaarissa 13.3. tutkimuskeskuksen henkilökunta kertoi
kielestä, sen tutkimuksesta ja huollosta, murteista, sanakirjoista, kielen nykyisyydestä
ja menneisyydestä. Karin Hoyer käytti siellä puheenvuoron otsikolla "Det finlands-
svenska teckenspråket – ett minoritetsspråk bland andra". Tilaisuus oli kaikille avoin.

d) Kielipäivä: Oma kieli arkipäivän käyttövaraksi - koulutus vähemmistöidentiteetin
ydin! järjestetään Helsingin Säätytalossa 6.4. klo 9.30–14.00. Tilaisuus liittyy Eu-
roopan kielten teemavuoteen ja kansainväliseen romanipäivään. Kuurojen Liiton viit-
tomakielisihteeri Kaisa Alanne toimii siellä viittomakielisten edustajana.

e) XXVIII Kielitieteen päivät pidetään Jyväskylässä 17.–19.5. Euroopan kielten
vuonna 2001 teemana on Kielten ja kielitieteen moninaisuus.

f) Nordisk Teckenspråkskonferens järjestetään Härnösandissa Ruotsissa 7.-8.5.2001.
Konferenssin kohderyhmänä ovat kaikki, jotka työskentelevät viittomakielen opetuk-
sen tai materiaalituotannon parissa.

g) SKY järjestää 29.8.–1.9.2001 symposiumin otsikolla Linguistic Perspectives on
Endangered Languages. Karin Hoyer on lähettänyt abstraktin otsikolla "Finland-
Swedish Sign Language – One of the Smallest Minority Languages in Finland". Abs-
traktien hyväksymisestä ilmoitetaan 20.4.2001 mennessä.

h) Jyväskylän yliopiston viittomakieliseen luokanopettajien koulutukseen otetaan 10
opiskelijaa aloittamaan opinnot syksyllä 2001.

i) Neljä lautakunnan jäsentä osallistui 3.4. Viittomakielikeskuksen tutkimus- ja sana-
kirjatyön puolella järjestettyyn sanastotyön ja terminologian kurssille. Kurssin vetä-
jänä toimi Virpi Kalliokuusi ja Johanna Suomalainen Tekniikan Sanastokeskuksesta.

j) European Union of the Deaf (EUD)  järjesti Lundissa 17.–18.2.2001 seminaarin
liittyen Euroopan kielten teemavuoteen. Eräs seminaarin keskustelunaiheista oli Eu-
roopan neuvoston alueellisia ja vähemmistökieliä koskeva peruskirja. Siinä ei mai-
nita viittomakieliä. Tämä herättikin seminaarissa keskustelua siitä, miten asiaan saa-
taisiin parannusta. Päätettiin, että jos viittomakielten saaminen mukaan peruskirjaan
ei onnistu, pyritään saaman oma erillinen sopimus viittomakielten osalta. Heti semi-
naarin jälkeen Lundissa avattiin virallisesti Euroopan kielten teemavuosi. Siellä kuu-
roilla oli edustusta Ruotsin kuurojen liitosta, Tukholman yliopistosta ja EUD:stä.



Tapahtuma oli hyödyllinen; viittomakieliset olivat näkyvästi esillä ja monet osallis-
tujat näkivät ensimmäistä kertaa viittomakielten merkityksen muiden kielten rinnalla.

k) Diakin Turun yksikössä on vierailemassa kolmen kuukauden ajan viittomakielen-
tulkki Christopher Stone Isosta-Britanniasta tutustumassa tulkkikoulutukseen.

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (5.2.2001) pöytäkirjan tarkistus.

Lautakunnan edellisen kokouksen suomenkielinen ja viittomakielinen pöytäkirja
hyväksyttiin muutoksitta.

6. § Euron ja sentin viittomavastineita

Kokouskäsittelyn pohjaksi sihteeri oli koonnut tietopaketin euroasiaa vanhoista
lautakunnan pöytäkirjoista. Koosteessa oli eurotietoa myös muiden kielten osalta (ks.
tekstiliite 2).

Ennen kokousta lautakunnan jäsenet olivat seuranneet ja tehneet havaintoja siitä,
kuinka euro ja sentti viitotaan heidän omilla asuinseuduillaan. Lautakunnan puheen-
johtaja oli myös seurannut EUD:ssä mitkä eri viittomavastineet ovat käytössä eri Eu-
roopan maissa. Suomessa käytetyt euron viittomavastineet kirjattiin ylös yleisyys-
järjestyksessä, harvinaisimmat viimeisenä (ks. videoliite 1).

Valkeassa talossa yleisimmät käytössä olevat euron viittomavastineet olivat E ->
H1,(kämmen itseään kohti), ja V-> V,  (kämmen itseään kohti). Tutkimus- ja
sanakirjatyön yksikössä käytössä ovat myös vastineet E ympyräliikkeellä, E +
RAHA ja E ympyräliikkeellä + RAHA. Viimeksi mainittu viittomavastine on ollut
käytössä myös Yleisradion viittomakielisissä uutisissa.

Kun lautakunta keskusteli eri vastinevaihtoehdoista, eniten kannatusta saivat viitto-
mat V -> V,  (kämmen itseään kohti), ja V silmukanmuotoisella ranteen kääntöliik-
keellä. Kokeiltiin mm. miten eri rahayksikkömäärät sopivat inkorporoituna näihin
viittomiin.

Päätös 1:
Lautakunta päätti suosittaa uusien rahayksiköiden viittomista seuraavaa:

Euro:
- Käsimuoto V, liike silmukanmuotoinen ranteen kääntöliike.
- Perustelut tälle viittomalle olivat mm.

- viittoma sopii muodoltaan hyvin suomalaiseen viittomakieleen. Se on
myös sopiva euron viralliseksi symboliksi, sillä se kuvaa hyvin euron
virallista tunnusta (€).

                                               
1 Viittomien muoto tarkemmin videopöytäkirjassa.



- viittoma on helppo tuottaa ja sen liike on luonteva. Silmukan-muo-
toinen liike esiintyy ennestään monessa suomenruotsalaisessa ja suo-
malaisessa viittomassa.
- viittoma eroaa ALLEKIRJOITTAA-viittomasta,  yksikätisesti tuotet-
tuna, paikan osalta. EURO-viittoma tuotetaan neutraalitilassa hieman
ylempänä kuin ALLEKIRJOITTAA-viittoma. (Ks. Suomalaisen viitto-
makielen perussanakirjan (1998) artikkeli 800)
- viittomaan voidaan inkorporoida numerot 1-8, numerosta 9 ylöspäin
pitää viittoa numero ja EURO-viittoma erikseen.
- tämä euron viittoma on käytössä myös joissakin muissa Euroopan
maissa

Sentti:
- Lautakunta päätti suositella sentin viittomavastineeksi viittomaa missä al-
kukäsimuotona on ojennettu etusormi. Etusormi koskettaa hipaisten leukaa
kerran, samalla kun käsimuoto muuttuu. Tämän viittoman merkitys on ennes-
tään 'penni'. Viittomaa on myös nähty käytettävän huuliolla [sentti] uudessa
merkityksessä: 'sentti'.
- Koska pennit poistuvat käytöstä, viittoman merkityksen laajennus ei pitäisi
aiheuttaa sekaannusta näiden kahden rahayksikön välillä. Merkityksen laa-
jennus on kielissä muutenkin luonnollinen ilmiö. Esimerkiksi suomen kielessä
sanan sentti merkitys kattaa myös monta käsitettä; mittayksikön lisäksi sen
merkitys kattaa myös EU:n rahayksikön.
- Viittoman paikkaa ajatellen (leuka) tämä sentin viittomavastine sopii myös
hyvin yhteen euron viittomavastineen kanssa. Ne tuotetaan lähellä toisiaan, ja
peräkkäin viitottaessa ne ovat rytmisesti helppo tuottaa. SENTTI-viittoma,
jossa käsimuotona olisi sentin tunnus C tuntui lautakunnan jäsenistä hanka-
lalta tuottaa.

Näistä suosituksista olisi hyvä tiedottaa kielenkäyttäjille mahdollisimman laajasti. Sihteeri
vastaa suositusten tiedottamisesta.

7. §  Käsipuhelimen viittomavastineita

Lautakunta on kokouksessaan 9.6.1997 viimeksi käsitellyt käsipuhelimen viittomavastineita
(ks. tekstiliite 3). Nyt keskusteltiin lähinnä siitä, mitkä vastineet ovat nykyään käytössä.
Todettiin, että yleisin viittoma edelleen taitaa  olla käsimuodolla "L, jossa etusormi on
koukussa" (Artikkeli 872, Suomalaisen viittomakielen perussanakirja, 1998). Viittoma,
jossa D-käsimuoto viedään korvan läheisyyteen herätti kokouksessa 9.6.1997 negatiivisia
tunteita. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että viittoman paikka on muuttunut; D-käsimuoto vie-
däänkin posken alaosaa vasten. Tätä viittomavastinetta käyttävät etenkin nuoremmat kie-
lenkäyttäjät. Käsimuodolla L tuotettu viittoma näyttää olevan hyvin harvinainen. Käytössä
on myös viittoma "C-käsimuoto, jossa peukalo ikään kuin näppäilee kädessä olevaa
puhelinta, samalla kun käsi tekee pientä ympyräliikettä".



Näiden viittomien lisäksi on olemassa vielä kaksikätinen B-käsimuodolla suoritettava
KOMMUNIKAATTORI-viittoma. Se poikkeaa muista käsipuhelimen viittomavastineista,
koska se ilmentää osaksi myös "tietokone"-käsitettä.

Keskustelussa tuli esille, että käsipuhelin viitottuna L-käsimuodolla, jossa etusormi on
koukussa tai D-käsimuodolla ovat käsitteen "käsipuhelin" samantasoisia termejä. Viittomaa
"C-käsimuoto, jossa peukalo ikään kuin näppäilee kädessä olevaa puhelinta, samalla kuin
käsi tekee pientä ympyräliikettä" voidaan käyttää näiden molempien viittomien kanssa.
Tämä viittoma on kuitenkin enemmän verbimäinen ja sen merkitys on lähinnä 'lähettää
tekstiviesti, kommunikoida tekstiviestein'.

Päätös 2:
Voidaan sanoa, että viittoma "L, jossa etusormi on koukussa" -käsimuodolla sopii suomalai-
seen viittomakieleen rakenteensa (käsimuodon, paikan) kannalta. D-käsimuoto taas ei ole
yleinen suomalaisessa viittomakielessä. Sen takia lautakunta suosittelee, että käytettäisiin
mieluummin viittomaa, jonka käsimuoto on "L jossa etusormi on koukussa". D-käsimuotoi-
sen käsipuhelin viittomavastineen käyttöä ja kehitystä kielessä seurataan.

8. §  Katsaus lautakunnan työhön

Sihteeri oli ennen kokousta tutkinut vanhoja lautakunnan pöytäkirjoja, ja poiminut sieltä
mahdollisia jatkotoimenpiteitä vaativia aihepiirejä. Nämä on jaettu seuraavien otsikoiden
alle: tiedotus, käsittelyä vaativat aiheet, koulutus, periaatekeskustelua (ks. tekstiliite 4).

Tiedotus:
Tarkoituksena oli keskustella millä tavalla ja mitä kanavia käyttäen saadaan lauta-
kunnan työtä lähemmäksi kielenkäyttäjiä. Kokoukseen oli kutsuttu asiantuntijavie-
raaksi Kuurojen Liiton tiedotuspäällikkö Antti Mäkipää, joka kertoi Kuurojen Liiton
tiedotuspolitiikasta, ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta ja käytännön tiedotuska-
navista.

Keskustelussa todettiin, että Kuurojen Liiton edunvalvonta toimii samalla tiedotuk-
sena ulospäin. Lautakunnan tiedotustyön pitäisi sisältää suosituksista tiedottamisen
lisäksi myös pyrkimyksen kasvattaa kielenkäyttäjien kielitietoisuutta. Lautakunnan
kohdalla ongelmana on lähinnä se, että tiedotuksesta vastaa pääosin sihteeri. Sihtee-
rin resurssit ovat rajalliset, koska lautakunnan sihteerinä oleminen on vain pieni osa
KKTK:n viittomakielentutkijan toimenkuvaa.

Pohdittiin mahdollisia kanavia lautakunnan tiedottamista varten. Esille tuli mm. seu-
raavia väyliä:
- Kuurojen Lehti, lautakunnalle oma palsta
- Kuurojen Liiton videotiedotteeseen "palsta" tai "kielinurkka" viitotun pöytäkirjan
perusteella
- Kuurojen Liiton yhdistystiedote
- Kuurojen Liiton nettisivut



- Kuurojen Liiton sisäinen tiedotus: Info-lehti
- Kuulovammaisten lasten vanheimpainliiton Nappi-lehti
- Viittomakielikeskuksen Käsillä Kääntäjät-lehti
- asiantuntija-artikkeleita erityyppisiin muihin lehtiin
- KKTK:n  kotisivuille tietoa, esim. videoklippejä suosituksista. Olisi selvitettävä,
onko KKTK:ssa tähän tietotaitoa ja teknistä mahdollisuutta. Tällä tavalla saataisiin
viittomakielisille pöytäkirjoille laajempaa käyttöä ja levikkiä.

Lisäksi keskusteltiin siitä, olisiko syytä esimerkiksi suositusten yhteydessä järjestää
erillistä tiedotusta suoraan kohderyhmille, kuten esimerkiksi kouluihin, yhdistyksille,
tulkkikeskuksiin, tulkkikoulutusyksiköihin ja kirkon työntekijöille. Esille nousi myös
konkreettinen suunnitelma tiedotuksesta yhdistysväelle ensi vuodelle: Kuurojen
Liiton yhdistystason neuvottelupäivillä Malminharjulla tammikuussa 2002 voisi olla
viittomakieli-teemapäivä. Teemapäivään voisi lautakunnan lisäksi osallistua
tutkimus- ja sanakirjatyö, viittomakielitoimikunta ja Kirkkokäsikirjan käännös-
työryhmä. Päätettiin, että lautakunta pitäisi oman kokouksensa esim. perjantaina, ja
osallistuisi viittomakieleen liittyvään lauantain teemapäivään.

Käsittelyä vaativat aiheet:

Pöytäkirjoista 15.10.1999 ja 21.12.1999 ilmeni yhteydenottoja Yleisradion viittoma-
kielisistä uutisista. Mikaela Tillander totesi, että kysymykset eivät ole enää ajankoh-
taisia, ja Yleisradio on tällä hetkellä tyytyväinen yhteistyöhön viittomakielen lauta-
kunnan kanssa.

Koulutus:

Päätös 3:
Tekniikan Sanastokeskuksesta tilattu sanastotyön ja terminologian kurssi (3.4.01) oli
erittäin hyödyllinen lautakunnan työtä ajatellen. Todettiin kuitenkin, että olisi
edelleen tarpeen saada koulutusta viittomakielten fonologisten teorioiden nyky-
suuntausten tiimoilta. Päätettiin pyrkiä järjestämään tällainen koulutus lautakunnan
jäsenille vuonna 2002.

Pöytäkirjassa 19.2.2000 oli ehdotus yhteistapaamisen järjestämisestä, jonka tarkoi-
tuksena olisi koota tietoa suomalaisen viittomakielen historiallisesta kehityksestä.
Tämä yhteistapaaminen ei kuitenkaan ole toteutunut, ja lautakunta totesi, että tä-
mäntapaisen tapahtuman järjestäminen on iso urakka, joka ei aivan suoraan liity lau-
takunnan työhön. Lautakunta kuitenkin ehdotti, että Kuurojen Liiton 100-vuotis-
juhlavuotta 2005 varten sihteeri voisi tehdä yhteistyötä liiton historiikkia tekevän
työryhmän kanssa. Yhdessä tämän kanssa voitaisiin samalla miettiä viittomakielen
historiallisen kielenhuoltotyön selvittämistä.



Periaatekeskustelua:

Päätös 4:
Todettiin, että keskustelu lautakunnan kielenhuoltotyön periaatteista, josta oli mai-
ninta pöytäkirjassa 15.10.1999, vaatii paljon aikaa ja panostusta, joten päätettiin siir-
tää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Silloin voitaisiin pohtia toimintatapoja
lautakunnan työn suunnittelua varten, esimerkiksi visioiden, tavoitteiden ja painopis-
tealueiden osalta.

9. § Uudisviittomien kartoitus ja keruu.

Päätös 5:
Ajanpuutteen vuoksi keskustelu uudisviittomien kartoituksesta ja keruusta päätettiin
siirtää seuraavaan kokoukseen. Asiantuntijavieraaksi mukaan keskusteluun lau-
takunnan roolista tähän aiheeseen liittyen päätettiin kutsua tutkimus- ja sanakirjatyön
tutkimuspäällikkö Anja Malm.

10. § Muut esille tulevat asiat.

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11. § Seuraava kokous.

Päätös 6:
Lautakunnan kaksi seuraavaa kokousta päätettiin pitää seuraavasti:
- 28. syyskuuta 2001 klo 12–16 Kuurojen Liiton tiloissa Valkeassa talossa
- 24. marraskuuta 2001 Yleisradion tiloissa Pasilassa

12. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Karin Hoyer
puheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 18. kokous  6.4.2001 /  4. §
Ilmoitusasiat

Isohella, Anne-Riitta. Elokuvaoppi tuli verkkoon. Uusi suomalainen verkkoportaali opettaa
elokuvasta kiinnostuneita. Sivut palvelevat myös kuuroja ja muita vähemmistöryhmiä.
Helsingin Sanomat 27.2.2001: B6.

Kolehmainen, Taru. Kielilautakuntien ensimmäinen yhteinen kokous. Kielikello 1/2001:9-
11.

Lonka, Eila ja Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka (toim.) 2000. Kuulon ja kielen kuntoutus.
Vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Palmenia-kustannus: Tampere.

- Sisältää mm. Markku  Jokisen, Suvi Stoltin ja Ritva Takkisen artikkeleita kuurojen
kaksikielisyydestä, viittomakielestä ja viittomakielisistä.

Nuolijärvi, Pirkko. Muuttuva maailma ja yksilön kielelliset  oikeudet: tapaus Suomi.
Kieliviesti 3-4/2000.



Tekstiliite 2 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 18. kokous  6.4.2001 / 6. § Euron ja
sentin viittomavastineita

Lautakunta on aiemmin käsitellyt euron ja sentin  viittomavastineita seuraavanlaisesti:

KOKOUS 15.10.1999:

9. § Euro ja sentti.

Euron ja sentin viittomavastineista keskusteltiin, mutta päätettiin, ettei vielä haluta tehdä
asiasta suositusta. Lautakunnassa tosin syntyi ajatus, että C-käsimuotoinen "euro"-viittoma
(joka on eräs käytössä olevista muodoista) voisi mukautua varsin helposti nykyisiin
markkoja ilmaiseviin viittomiin. Sentille ei ilmeisesti ole syntynyt omaa viittomansa, ja
jotkut käyttävät sen vastineena "penni"-viittomaa.

Päätös 5. Päätettiin, että Harry Malmelin, Petri Engman ja Markku Jokinen kyselevät
kuuroilta, mitä viittomia he käyttävät eurosta ja sentistä. Lisäksi voidaan tiedustella, mitä
mieltä he ovat C-käsimuotoisesta tehtävästä "euro"-viittomasta.

KOKOUS 21.12.1999:

7. §  Euro ja sentti: käytössä olevat viittomavastineet.

Koska "euron" ja "sentin" viittomavastineiden selvitys on vielä kesken, päätettiin seuraavaa.

Päätös 3. Päätettiin tiedustella EUD:n (European Union of the Deaf) kautta, onko muiden
EU-maiden viittomakielissä jo vakiintuneita vastineita "eurolle" ja "sentille". Markku
Jokinen ottaa asian esille seuraavassa EUD:n kokouksessa ja kysyy samalla, olisivatko eri
maat kiinnostuneita suosittamaan yhteisiä vastineita käsitteille "euro" ja "sentti". Tämän
ohella Markku Jokinen, Petri Engman ja Harry Malmelin keräävät suomalaisessa
viittomakielessä eurolle ja sentille nykyään käytössä olevia vastineita. Asiaan palataan
myöhemmin.

Lisäksi Leena Savolainen on tehnyt pöytäkirjan ulkopuolisen tiivistelmän 15.10.1999
kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta:

EURO JA SENTTI

euro

- Suomalaisen viittomakielen lautakunta pohti kokouksessaan 15. lokakuuta 1999, mitkä
olisivat hyviä viittomavastineita rahayksiköille "euro" ja "sentti".



- Suositusta ei vielä annettu, vaan nyt
- kerättiin kaikki viittomat, joita jäsenet ovat nähneet kuurojen käyttävän ja
- pohdittiin alustavasti, mitkä niistä istuvat suomalaisen viittomakieleen paremmin ja mitkä
vähän huonommin

- Seuraavia viittomia on nähty käytettävän:
1) e ympyräliikkeellä
2) e ympyräliikkeellä + RAHA
3) e -> h kämmen itseä kohti
4) v -> v kämmen itseä kohti
5) risti V-käsimuodolla?
6) löysähkö C-käsimuoto kääntöliikkeellä

- Lautakunta pohti, kuinka eri viittomat sopisivat käytettäväksi sellaisissa ilmauksissa kuten
100 euroa, 2000 euroa.
- C-käsimuoto kääntöliikkeellä tuntui olevan sopivin tähän tarkoitukseen
- se on myös niin lähellä "huiskis"-markkaa, että jos kielenkäyttäjät haluavat alkaa käyttää
nykyisiä 100 mk ja 1000 mk ilmauksia myös euroista, se olisi varsin helppoa: C vai aukeaa

sentti

- Rahayksikölle "sentti" kukaan ei tuntenut omaa viittomavastinetta.

- Oli kuitenkin nähty käytettävän PENNI-viittomaa [sentti]-huuliolla. Lautakunnan mielestä
"sentille" ei ehkä tarvitsekaan luoda omaa viittomaansa. Huulio ja käyttöyhteys riittävät
tekemään eron pennien ja senttien välillä.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ohjeita netissä suomen kielestä
(www.kotus.fi/huolto/eu.html):

AJANKOHTAISTA: EURON LYHENTÄMINEN

Euro ja sen sadasosan nimitys sentti ovat lyhyitä sanoja, eikä niitä tavallisessa tekstissä
yleensä kannata lyhentää. Kokonaista sanaa käyttämällä välttää myös lyhenteen
taivuttamisen ongelmat. Itse sanat taipuvat muiden suomen kielen sanojen tapaan, ja luvun
jälkeen ne ovat partitiivimuotoisia: 100 euroa, 50 senttiä.

Kun euro lyhennetään, esimerkiksi taulukoissa, kuvioissa tai hintamerkinnöissä, voidaan
siitä käyttää lyhennettä e tai euron tunnusta €, jonka eurolle on luonut Euroopan unioni.
Tunnus kirjoitetaan numeroin ilmaistun summan jälkeen. Tarvittaessa tunnusta taivutetaan
lisäämällä kaksoispisteen välityksellä sen jälkeen sijapääte. Esimerkkejä:

1 000 € 30 €:n arvoinen lahjakortti Espresso 1,75 €



Tunnus on mukana uusissa käyttöjärjestelmissä ja tekstinkäsittelyohjelmissa, mutta kestää
aikansa ennen kuin kaikki tietokoneen käyttäjät voivat sen kirjoittaa. Pieni e sen sijaan on
heti kaikkien käytettävissä. Sitä voi käyttää samaan tapaan kuin markan lyhennettä mk.
Sentit merkitään varsin usein euron desimaaleina, kuten pennitkin nyt markan desimaaleina.
Sentin voi myös lyhentää kirjainyhdistelmällä snt. Molempiin lyhenteisiin lisätään
taivutettaessa kaksoispisteen jälkeen sijapääte. Esimerkkejä:

1 000 e 30 e:n arvoinen lahjakortti Hinnat 49 e:sta ylöspäin
Pieni kahvi 0,95 e Pieni kahvi 95 snt Minuutti puheaikaa 13 snt:llä

Euron ISO-standardin mukainen valuuttakoodi on EUR. Sitä ei käytetä yleiskielessä, mutta
se on käytössä kansainvälisessä rahaliikenteessä ja sitä käsittelevissä teksteissä, siis
samoissa yhteyksissä kuin markan valuuttakoodi FIM. Myös valuuttakoodi merkitään
numeroin ilmaistun summan jälkeen: 1 000 EUR. Tarvittaessa sitäkin taivutetaan lisäämällä
siihen kaksoispisteen jälkeen sijapääte. Lyhenteenä EUR ei ole käytännöllinen, koska se on
ainoastaan yhtä merkkiä lyhyempi kuin koko sana perusmuodossa. Jotkin taivutusmuodot
ovat jopa koko sanaa pitempiä, esimerkiksi illatiivimuodossa EUR:oon on merkki enemmän
kuin sanassa euroon.

Miljoona ja miljardi suositellaan lyhennettäväksi milj. ja mrd. kaikkia näitä lyhenteitä
käytettäessä.
10 milj. € 10 milj. e 10 mrd. EUR

Nämä euron lyhenteet ovat mukana myös uusitussa numeroiden ja merkkien standardissa
SFS 4175, ja euron sekä muiden valuuttojen lyhenteiden käytöstä on ohjeita myös
Kielikellossa 3/98.

Kielikellossa  (2/1999, s. 34-35) on ilmestynyt Aino Piehlin kirjoittama  artikkeli "Miljoona
ja tuhat euroa".

"Miljoona ja tuhat euroa"

Tuhannet ja miljoonat eurot ovat ottaneet paikkansa teksteissä markkojen rinnalla. Miten
niistä muodostetaan lyhenteitä?

Miljoona euroa lyhennetään samojen periaatteiden mukaan kuin miljoona markkaa. Koska
euro on lyhyt sana, sen voi yleensä jättää lyhentämättä ja lyhentää vain sanan miljoona, siis
milj. euroa. Tällainen lyhentämistapa sopii paitsi taulukon otsikkoriville myös juoksevaan
tekstiin. Jos lyhyempi ilmaus on välttämätön, voidaan sama miljoonan lyhenne liittää euron
lyhenteisiin, siis milj. € tai milj. e (ja siellä missä käytetään muitakin valuuttakoodeja, milj.
EUR).

Tämä tapa lyhentää on selvä ja mahtuu hyvin taulukoiden ja kuvioiden otsikkoriveille, jopa
sarakkeisiinkin. Miljoonasta markasta on käytössä myös lyhyempi lyhenne Mmk, johon iso
M (= mega eli miljoonakertainen) on lainattu SI-järjestelmän etuliitteistöstä, vaikka markan



lyhenne ei SI-järjestelmään kuulukaan. Jos samaa muodostustapaa sovelletaan euron
lyhenteisiin, saadaan tulokseksi lyhenteet M€ ja Me (sekä MEUR). Ne eivät kuitenkaan ole
uutuutensa ja lyhyytensä vuoksi yhtä selviä kuin pitemmät muodot, milj. € jne. Juoksevassa
tekstissä näitä lyhenteitä ei siksi kannata käyttää. Taulukoissa ja kuvioissakin tilan
löytäminen useimmiten onnistuu järjestelyn avulla.

Tuhannelle markalle ei ole suositeltu mitään lyhennettä, mutta lyhennettä tmk on käytetty.
Jos samaan tapaan muodostaa tuhannen euron lyhenteitä, ne olisivat t€ ja te (sekä tEUR).
Varsinkin euron merkkiin ja valuuttakoodiin tuhat-sanan t sopii huonosti. Lukijalle nämä
lyhenteet ovat vielä oudompia kuin M-alkuiset miljoonan euron lyhenteet, joten niitä
kannattaa välttää. SI-järjestelmästä ei ole avuksi tähän ongelmaan: iso M yhdistyy
mukavasti sanaan miljoona, mutta tuhatkertaista merkitsevä etuliite kilo (jonka lyhenne on
pieni k) on useimmille vieras, eivätkä k-alkuiset lyhenteet (esimerkiksi k€ tai kEUR) ole
siksi suositeltavia. Juoksevassa tekstissä tuhannet eurot voidaan kirjoittaa kokonaisina
numeroina. Taulukkojen tekijät selviävät yleensä ongelmasta kertomalla otsikkorivillä
esimerkiksi, että summat ovat tuhansia euroja. Lyhyempi tapa  on kirjoittaa
sarakeotsikkoon tai ensimmäiseen sarakkeeseen tuhatta euroa tai tuhatta €. Selviä ovat
myös koodimaiset ilmaukset 1 000 euroa, 1 000 € jne.

Forskningscentralen för de inhemska språkens  svenska sidor
(www.kotus.fi/svenska/artiklar/euro.shtml):

Hur ska vi hantera euro? 

Böjning

Valutabeteckningen euro böjs inte i pluralis när det är fråga om belopp:
3 euro, 2 miljoner euro, många euro, betala i euro
Avser man de enskilda eurosedlarna eller euromynten kan man tala om euror:
Vi kommer inte att få se några euror i praktiken förrän om tre år.

Självfallet kan euro användas i bestämd form på samma sätt som vi talar om marken och
kronan:
Vad vet du om euron? När införs euron?

Också eurocent (i dagligt tal cent) är oböjt i pluralis:
En kopp kaffe kostar 80 cent.

Förkortning

Både euro och cent är så korta ord att de normalt inte behöver förkortas. Den internationella
valutabeteckningen EUR bör under inga omständigheter användas i vanlig löpande text och
i prisangivelser o.dyl., eftersom den inte i praktiken är kortare än euro med små bokstäver.



I tabeller, prisangivelser o.dyl. kan man använda eurotecknet €, som kommer efter den siffra
som anger beloppet: pris 12 €. På finska rekommenderas alternativt ett litet e, och det bör
kunna användas också på svenska åtminstone under en övergångsfas: varan kostar 27 e tills
man har fått tecknet på sin dator.
Mer problematiskt är det med cent. På finska heter det sentti, och förkortas följaktligen snt.
Det är inte så bra om den förkortningen blir allmän i prisangivelser, eftersom snt ju inte kan
stå för det svenska (och mer internationella) cent. Den rekommenderade förkortningen på
svenska är c. I t.ex. prisuppgifter, framför allt i tvåspråkiga områden, är det bäst att ange
cent som decimaler av euro: pris 7,65 € resp. 0,75 e.

Uttal

Euro uttalas /eu´rå/ precis som det skrivs, med samma diftong som vi har i Europa. I
Sverige hör man ofta uttalet /ev´ro/, men det beror på att många svenskar har svårt för att
uttala diftongen /eu/ (jfr det vanliga svenska uttalet /nevrå´s/). Självfallet ska vi inte på
svenska använda det engelska uttalet /jo´rå/, lika lite som det tyska /åj´rå/ eller det franska
/örå´/.



Tekstiliite 3 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 18. kokous  6.4.2001 / 7. §
Käsipuhelimen viittomavastineita

Lautakunta on aiemmin käsitellyt käsipuhelimen viittomavastineita  seuraavanlaisesti:

KOKOUS 9.6.1997:

8. Muut esille tulevat asiat.

8.1 Viittomien käsittelyä
Kokouksessa otettiin esille suomalaisen viittomakielen ilmaisut kahdelle eri käsitteelle: a)
virtuaalikoulu ja b) käsipuhelin.
---
b) käsipuhelin
Suomalaisessa viittomakielessä on tänä päivänä käytössä ainakin kaksi viittomaa käsitteelle
käsipuhelin:
- KÄSIPUHELIN 1: käsimuoto2 on joko "C, jossa peukalo on ojentuneena sivulle" tai "L,
jossa etusormi on koukussa", kämmen orientoituu kohti poskea, liike on lyhyt suora liike
poskelle, ja käsi koskettaa liikkeen lopussa poskea. Tästä viittomasta on tehty artikkeli
Kuurojen Liitossa tekeillä olevaan sanakirjaan.
- KÄSIPUHELIN 2: käsimuoto on joko L tai D ja liike on joko sama kuin edellä tai nopeahko,
toistuva kämmenen orientaation muutosliike, tällöin käsi on hieman irti poskesta. Tämä
viittoma herättää monissa kuuroissa negatiivisia tunteita. Jotkut kuurot hyväksyvät L-
käsimuotoisen viittoman, mutta ainakaan kokouksessa paikalla olevista kuuroista kukaan ei
pitänyt D -käsimuotoa mahdollisena. Kuurojen Liiton sanakirjahankkeen tutkimuksen mukaan
se ei kuulukaan niihin käsimuotoihin, joita voi käyttää tällaisten polysynteettiseltä pohjalta
syntyneiden uudisviittomien rakenneosana. Kuitenkin D-käsimuotoa suurempi ongelma tuntuu
olevan viittoman herättämät assosiaatiot: pystyssä oleva sormi korvan läheisyydessä koetaan
huvittavana, viittomaa ei voi ottaa vakavasti.

Kohdan a) ja b) asioista keskusteltiin, mutta ei tehty suosituspäätöstä.

                                               
2 Käsimuodot on kuvattu HamNoSys-symboleilla alkuperäisessä pöytäkirjassa.


