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1. § Kokouksen avaus. 

 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04. 
 

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi. 
 

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (6.5.2013) pöytäkirjojen tarkistaminen. 
 

Edellisen kokouksen (6.5.2013) suomen- ja ruotsinkieliset pöytäkirjat tarkistettiin ja ne 
hyväksyttiin muutoksitta. 

 
4. § Kokouksen esityslista. 

 
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

  



5. § Kaisa Alanne esittelee pro gradu -työtään Viittomakielen lautakunnan tehtävät ja rooli kuurojen 
       viittomakielityön ammattilaisten näkökulmasta. 

 
FM Kaisa Alanne esitteli Jyväskylän yliopistoon, suomalaisen viittomakielen 
oppiaineeseen tekemäänsä pro gradu -työtä, joka käsittelee viittomakielen lautakunnan 
roolia ja tehtäviä. Hän esitteli tutkimuskysymykset, teoreettiset lähtökohdat, käytetyn 
aineiston, metodit ja tulokset. Tutkielmaansa varten Alanne haastatteli 11 
viittomakielialalla työskentelevää kuuroa henkilöä. Haastattelut tehtiin vuonna 2012. 
Pro gradu -työ on saatavilla elektronisessa muodossa osoitteessa 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201308122143, suomalaisella viittomakielellä viitottu 
tiivistelmä löytyy osoitteesta 
http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=B713AC49176A27C5&width=768&hei
ght=432&as=1&fs=1&rp=0&cb=1&il=0&sp=1&db=0&ct=0&mni=0 ja lautakunnan 
kokouksessa esitetyt PowerPoint-diat tekstiliitteestä 1. 

 
Tutkielman tulokset osoittavat, että haastateltavat tietävät kyllä, että viittomakielen 
lautakunta on olemassa, mutta he eivät olleet kovin hyvin selvillä sen tehtävistä. Alanne 
totesi myös, etteivät lautakunnan antamat yksittäisiä viittomia koskevat suositukset 
olleet tavoittaneet haastateltavia. Toisaalta he olivat kuitenkin usein tehneet omat, 
lautakunnan suosituksista poikkeavat viittomavalintansa tietoisesti ja pystyivät 
perustelemaan ne. Haastateltavilla oli keskimäärin varsin korkeat odotukset sille, mitä 
kaikkea lautakunnan toimialaan kuuluu. Tehtävät, joita lautakunnan odotettiin 
toteuttavan, ulottuivat kielisuunnittelun kaikille osa-alueille: korpussuunnittelu (mm. 
kielen käyttöä koskevat suositukset), aseman suunnittelu, omaksumisen suunnittelu ja 
asennesuunnittelu. Lautakunnan rooli kielenhuoltajana ja kielipoliittisena toimijana 
nähtiin tärkeänä, mutta haastateltavat olivat epävarmoja sen suhteen, mikä eri 
toimijoiden ja instituutioiden välinen työnjako näissä asioissa on. Suurimpana puutteena 
pidettiin sitä, ettei lautakunta näy riittävästi julkisuudessa ja ettei sen toiminta saavuta 
kieliyhteisöä. 

 
Todettiin, että Alanteen tutkielma on arvokas puheenvuoro siinä keskustelussa, jota 
lautakunnastamme ja sen työn priorisoinnista käydään, ja että lautakunta voi hyödyntää 
sitä työtään kehittäessään. Nostettiin myös esille, että tarvitaan viittomakieleen 
kytkeytyvää työtä tekevien, eri instituutioiden välisiä tapaamisia, jotta voisimme 
selkiyttää näiden rooleja ja tehtäviä. Lisäksi keskusteltiin siitä, millaisia resursseja 
vaadittaisiin, jotta lautakunta voisi aktiivisesti ja ajantasaisesti ylläpitää omaa 
Facebook-sivua. Facebook-asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa. 

 
6. § Päivi Mäntylä ja Janne Kankkonen esittelevät uusia SignWiki-sivustoja. 

 
Päivi Mäntylä ja Janne Kankkonen kertoivat, kuinka SignWiki-työ on käynnistynyt. 
Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen wikisanakirjat, SignWiki-sivustot, 
aukaistaan käyttöön kuurojen kansainvälisellä viikolla (viikolla 39). SignWiki-työtä 
tehdään Kuurojen Liiton, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja islantilaisen kuurojen 
ja huonokuuloisten kommunikaatiokeskuksen, SHH:n yhteistyönä. SignWiki-sivustot 
ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niiden ideana on, että viittomakielen käyttäjät ovat 
itse aktiivisesti mukana aineiston tuottajina. Olisi myös mahdollista, että lautakuntamme 
hyödyntäisi sivustoja yhtenä tiedotuskanavanaan. Tästä voisi hyötyä erityisesti 
suomenruotsalainen viittomakieli, josta SignWiki tekee näkyvämmän ja jonka avulla 
kielenkäyttäjät voivat tuoda näkemyksiään esille. 



7. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö – seuraavat työvaiheet 
 

Kielellisen laadun arviointikriteeristön työstämistä jatkettiin. Juhana Salonen oli 
päivittänyt kriteeristötekstiä edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Uusi 
teksti käytiin läpi parityöskentelynä, ja kukin pari valitsi tarkasteltavakseen tietyn 
jakson tekstistä. 

 
Juhana Salonen huomioi kommentit ja muutosehdotukset ja laatii niiden mukaisesti 
uuden suomenkielisen version yhdessä Leena Savolaisen kanssa. Jotta myös 
lautakunnan ruotsinkieliset jäsenet voisivat täysipainoisesti osallistua keskusteluun, 
teksti käännätetään ruotsiksi. Selvitetään, kuinka ja kenen toimesta käännös voitaisiin 
saada aikaan. Päätettiin, että suomenruotsalaiset jäsenet ottavat vetovastuun kriteeristön 
seuraavassa käsittelyssä. Näin toimitaan, jotta erityisesti suomenruotsalaista 
viittomakieltä koskevat näkökulmat tulevat selkeästi esille. 

 
8. § Muut esille tulevat asiat. 

 
a) Kelan tulkkauspalvelun kilpailutus 

 
Todettiin, että Kela on keskeyttänyt keväällä aloittamansa tulkkauspalvelun 
kilpailutuksen. Myös lautakunta osallistui keväällä kilpailutukseen liittyvien 
epäselvyyksien selvittelyprosessiin lähettämällä Kelalle oman kommenttinsa. 

 
Oscar Lönnholm välitti lautakunnalle tiedon, että Kela on sähköpostiviestillä ilmoittanut 
Magdalena Kintopfille (projektityöntekijä Visual Bridge -hankkeessa, Finlandssvenska 
teckenspråkiga rf), että Kela on päättänyt lopettaa suomenruotsalaisella viittomakielellä 
tiedottamisen www-sivuillaan. Lautakunta on saanut nähtäväksi Kelan tiedottajan ja 
Kintopfin välisen viestinnän. Päätös sisälsi virheellistä tietoa suomenruotsalaisesta 
viittomakielestä ja sen käyttäjistä, ja osa lausumista oli myös loukkaavia:  

 
o Kela katsoo, ettei yhtenäistä suomenruotsalaista viittomakieltä ole olemassa, ja että 

suomalainen viittomakieli on tieteellisemmin rakentunut ja sillä on pidempi historia 
kuin suomenruotsalaisella viittomakielellä. 

o Kela väittää, ettei suomenruotsalaisella viittomakielellä tiedottamista tarvita, koska 
”suurin osa suomenruotsalaisista ymmärtää suomalaista viittomakieltä”. 

o Suomenruotsalaisella viittomakielellä tiedottamisen hinta on Kelan mukaan 
suhteettoman korkea verrattuna sivuilla vierailevien määrään. 

 
Lautakunta totesi, että Kelalla on valtion virastona lain mukaan velvollisuus tiedottaa 
palveluistaan myös suomenruotsalaisella viittomakielellä. Päätettiin laatia asiasta 
kirjelmä, jossa muistutamme Kelaa suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien 
oikeuksista ja kehotamme Kelaa parantamaan suomenruotsalaisella viittomakielellä 
tarjoamaansa palvelua. 

 
b) Humakin rakenteellinen uudistus 
 

Päätettiin siirtää tämän aiheen käsittely seuraavaan kokoukseen. 
  



c) Graafinen symboli viittomakieliselle aineistolle 
 

Leena Savolainen kertoi, että Kuurojen Liiton viestintäyksikkö on ottanut tehtäväkseen 
edistää viittomakieliseen aineistoon viittaavan graafisen symbolin luomista. Niinpä 
lautakunnan ei tarvitse enää aktiivisesti seurata asian kehittymistä. 

 
9. § Ilmoitusasiat. 

  
a) Karin Hoyer  kertoi prosessista, jonka myötä suomenruotsalainen viittomakieli voidaan 

saattaa UNESCOn valmisteilla olevaan uhanalaisten viittomakielten tietokantaan. 
Finlandssvenska teckenspråkiga rf -yhdistyksessä toimiva, kielisuunnitelmaa työstävä 
työryhmä on tuottanut tietoa suomenruotsalaisesta viittomakielestä ja vastannut 
kirjallisesti uhanalaisten viittomakielten tilanteen selvittämiseksi laadittuun 
kysymyslomakkeeseen. Tiedot lähetettiin tiedon keruusta vastaavaan iSLanDS-
instituuttiin (Preston, Iso-Britannia). iSLanDS on vahvistanut, että tiedot on välitetty 
UNESCOon. 

b) Kotuksen kielipolitiikan koordinaattori Matti Räsänen on toimivapaalla 31.7.2014 asti. 
Lautakunnan yhteyshenkilönä Kotuksessa toimii tuon ajan hänen sijaisensa Marianne 
Laaksonen. 

 
10. § Seuraava kokous. 

 
Lautakunnan seuraava kokous pidetään marraskuussa. Sihteerit selvittävät tarkemman, 
kaikille sopivan ajankohdan. 

 
11. § Kokouksen päättäminen. 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.06. 

 
 
 

Vakuudeksi 
 
 

Tomas Uusimäki  Leena Savolainen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 
 



Teks%liite	  1.	  Vii-omakielen	  lautakunnan	  
kokous	  18.9.2013,	  5.	  §.	  

18.9.2013	  

1	  

Vii#omakielen	  lautakunnan	  rooli	  ja	  tehtävät	  
kuurojen	  vii#omakielityön	  amma5laisten	  

näkökulmasta	  
Roll	  och	  uppgi;er	  för	  Språknämnden	  för	  
finländska	  teckenspråk	  ur	  professionella	  

teckenspråksarbetares	  perspekBv	  	  

Kaisa	  Alanne	  
Jyväskylän	  yliopisto	  

Kielten	  laitos	  /	  suomalainen	  vii-omakieli	  

1	  

Tutkimusaiheen	  esi-ely	  /	  
Presenta%on	  av	  forskningsområdet	  

•  Vii-omakielen	  lautakunta	  on	  toiminut	  
kielenhuoltoelimenä	  jo	  16	  vuo-a	  

•  Teckenspråksnämnden	  har	  fungerat	  som	  
språkvårdsorgan	  i	  16	  år	  

•  Päivi	  Rainón	  kaksi	  ar%kkelia	  /	  Päivi	  Rainós	  två	  
ar%klar:	  Vii#omien	  leksikaalisesta	  kuvauksesta	  
(2000a)	  ja	  Voiko	  paikannimistöä	  ohjailla?	  
Vii#omakielisen	  paikannimistön	  ja	  
kielenkuvauksen	  suhteista.	  (2000b)	  	  

2	  

Tutkimuskysymykset	  

•  Mitkä	  ovat	  vii-omakielen	  lautakunnan	  tehtävät	  
kuurojen	  vii-omakielityön	  ammaUlaisten	  
näkökulmasta?	  

•  Kuuluuko	  leksikaalinen	  kuvaus	  vii-omakielen	  
lautakunnan	  tehtäviin	  kuurojen	  vii-omakielityön	  
ammaUlaisten	  näkökulmasta?	  

•  Miten	  kuurot	  vii-omakielityön	  ammaUlaiset	  
näkevät	  vii-omakielen	  lautakunnan	  roolin	  
Suomessa?	  	  

3	  

Forskningsfrågor	  

•  Vilka	  är	  Teckenspråksnämndens	  uppgiYer	  enligt	  
döva	  experter	  på	  teckenspråksarbete?	  	  

•  Anser	  döva	  experter	  på	  teckenspråksarbete	  a-	  
lexikal	  beskrivning	  ingår	  i	  nämndens	  uppgiYer?	  

•  Hur	  ser	  döva	  experter	  på	  teckenspråksarbete	  på	  
Teckenspråksnämndens	  roll	  i	  Finland?	  

	  

4	  

TeoreeUnen	  viitekehys	  	  
•  Kielipoli%ikan	  ja	  –suunni-elun	  sekä	  kielenhuollon	  
rakenteiden	  tarkastelu	  (mm.	  Kaplan	  ym.	  1997;	  
Hornberger	  2006;	  Tollefson	  2008;	  Reagan	  2010)	  

•  Kuvaus	  suomalaisten	  vii-omakielten	  
kehitysvaiheista	  kielipoli%ikassa	  ja	  vii-omakielten	  
kielenhuollon	  kehitysvaiheista	  nykypäivään	  saakka	  

•  Vii-omakielten	  lainsäädännöllinen	  asema	  
Suomessa	  

5	  

Teore%ska	  utgångspunkter	  
•  Granskning	  av	  språkpoli%k-‐	  och	  planering	  

respek%ve	  språkvårdsstrukturer	  (bl.a.	  Kaplan	  et	  
al.	  1997;	  Hornberger	  2006;	  Tollefson	  2008;	  
Reagan	  2010)	  

•  Beskrivning	  av	  de	  finländska	  teckenspråkens	  
språkpoli%ska	  utvecklingsskeden	  och	  
teckenspråkvårdens	  utvecklingsskeden	  	  fram	  %ll	  i	  
dag	  

•  Teckenspråkens	  ställning	  i	  finsk	  lags%Yning	  

6	  
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KIELIPOLITIIKKA	  
Millainen	  on	  

yhteiskunnan	  suhde	  
kieliin	  ja	  ihmisryhmiin?	  

KIELISUUNNITTELU	  /	  
OHJAILU	  

Mikä	  on	  kielten	  
asema?	  Miten	  

kielten	  käy-öön	  ja	  
rakenteeseen	  
vaikutetaan?	  

KIELENHUOLTO	  
Millä	  toimenpiteillä	  
vaikutetaan	  kielten	  
asemaan	  ja	  niiden	  

käy-öön?	  

7	  

SPRÅKPOLITIK	  
Vilket	  är	  samhällets	  förhållande	  %ll	  språk	  och	  
folkgrupper?	  	  

SPRÅKVÅRD	  
Vilka	  åtgårder	  %llgrips	  för	  a-	  påverka	  
språkens	  ställning	  och	  bruket	  av	  språken?	  	  	  

SPRÅKPLANERING/STYRNING	  
Vilken	  ställning	  har	  språken?	  Hur	  påverkar	  man	  
bruket	  av	  språken	  och	  språkens	  struktur?	  	  

8	  

Kielenhuollon	  osat Puhutut,	  kirjoitetut	  kielet Viitotut	  kielet 
Kielen	  aseman	  huolto	  (status	  
planning) 

Kielen	  tunnustaminen	  lainsäädännössä.	  
Kielen	  tutkimus,	  huolto	  ja	  kielenkäytön	  
koordinoiminen	  jossakin	  val%on	  ins%tuu%ossa.	  
Valtakunnallinen	  opetussuunnitelma. 

Kielen	  tunnustaminen	  lainsäädännössä.	  
Kielenkäytön	  koordinoiminen	  jossakin	  val%on	  
ins%tuu%ossa.	  
Valtakunnallinen	  opetussuunnitelma.	  
Sanakirjat. 

Kielen	  rakenteen	  huolto	  (corpus	  
planning) 

Kieliopin	  tutkiminen.	  
Kielen	  rakenteen	  tutkiminen.	  
Oikeinkirjoituksen	  ohjaaminen.	  
Kodifioin%.	  
Sanakirjatyö.	  
Kielitoimisto. 

Kielen	  rakenteen	  tutkiminen.	  
Sanakirjatyö.	  
Leksikaalinen	  kuvaus. 

TeksBn	  ja	  kielenopetuksen	  huolto	  
(discourse	  planning	  and	  acquisiBon	  
planning) 

Koulutus.	  
Konsultoin%,	  neuvonta.	  
Teks%ntarkistus.	  
Opetussuunnitelman	  perusteet.	  
Oppimateriaali. 

(Aikuis)koulutus.	  
Konsultoin%.	  
Käännöstöiden	  tarkistus.	  
Opetussuunnitelman	  perusteet.	  
Oppimateriaali	  (aikuisille). 

Asennehuolto	  (a5tude	  planning) Kansallisten	  kielten	  kieli%etouden	  vahvistaminen. Vähemmistökielten	  kieli%etouden	  lisääminen	  ja	  
vahvistaminen	  
-‐	  valtaväestölle	  
-‐	  kieliyhteisön	  sisällä.	  
KielipoliiUsten	  päätösten	  teko. 

Taulukko 1: Tiivistelmä puhuttujen ja viitottujen kielten kielenhuollon osista Suomessa (ks. 

esim. Kaplan ym. 1997; Hornberger 2006; Tollefson 2008, Reagan 2010) 

9	  

Språkvårdens	  beståndsdelar Talade,	  skrivna	  språk Tecknade	  språk 
Statusplanering	  –	  planering	  av	  
språkets	  ställning	  i	  samhället	  (status	  
planning) 

Erkännande	  av	  språket	  i	  lags%Yningen.	  	  
Språkforskning,	  språkvård,	  koordinering	  av	  
språkbruket	  vid	  en	  statlig	  ins%tu%on.	  	  
Na%onell	  läroplan.	   

Erkännande	  av	  språket	  i	  lags%Yningen.	  	  
Koordinering	  av	  språkbruket	  vid	  en	  statlig	  
ins%tu%on.	  
Na%onell	  läroplan.	  
Ordböcker.	   

Korpusplanering	  –	  vård	  av	  språkets	  
struktur	  (corpus	  planning)	  

Gramma%sk	  forskning.	  
Forskning	  i	  språkets	  struktur.	  
Styrning	  av	  rä-stavning.	  
Kodifiering	  
Ordboksarbete	  
Språkbyrå. 

Forskning	  i	  språkets	  struktur.	  
Ordboksarbete.	  
Lexikalisk	  beskrivning. 

Tal-‐	  och	  textvård,	  inlärningsplanering	  	  
(discourse	  planning	  and	  acquisiBon	  
planning) 

Utbildning	  
Konsulta%on,	  rådgivning.	  
Textgranskning.	  
Läroplansgrunder	  
Läromedel. 

(Vuxen)utbildning.	  
Konsulta%on.	  
Granskning	  av	  översä-ningar.	  
Läroplansgrunder.	  
Läromedel	  (för	  vuxna). 

A5tydplanering	  	  
(a5tude	  planning) 

Stärka	  språkmedvetenheten	  beträffande	  de	  
na%onella	  språken.	   

Öka	  och	  stärka	  språkmedvetenheten	  beträffande	  
minoritetsspråken	  
-‐	  hos	  majoritetsbefolkningen	  	  
-‐	  inom	  språkgemenskapen.	  
Fa-a	  språkpoli%ska	  beslut.	  	   

Taulukko 1: Tiivistelmä puhuttujen ja viitottujen kielten kielenhuollon osista Suomessa (ks. 

esim. Kaplan ym. 1997; Hornberger 2006; Tollefson 2008, Reagan 2010) 
10	  

Aineistot	  ja	  menetelmät	  	  	  
Material	  och	  metoder	  

•  11	  kuuroa	  vii-omakielityön	  ammaUlaista	  
•  8	  naista	  ja	  3	  miestä	  
•  29–55-‐vuo%aat	  

•  11	  döva	  experter	  på	  teckenspråksarbete	  	  
•  8	  kvinnor	  och	  3	  män	  
•  Åldersgrupp	  29–55	  år	  

11	  

•  Kotuksen	  vii-omakielen	  lautakunnan	  pöytäkirjat	  	  
•  Aineiston	  keruu	  tapahtui	  kahdella	  
haasta-elumenetelmällä:	  	  
– Elisitaa%o	  (lautakunnan	  vii-omasuositukset)	  
– Teemahaasta-elu	  (ammaUlaisten	  näkemykset	  
vii-omakielen	  lautakunnan	  tehtävistä	  ja	  roolista	  
Suomessa)	  

12	  



Teks%liite	  1.	  Vii-omakielen	  lautakunnan	  
kokous	  18.9.2013,	  5.	  §.	  

18.9.2013	  

3	  

•  Mötesprotokoll	  från	  Språkins%tutets	  språknämnd	  
för	  finländska	  teckenspråk	  
	  

•  Insamling	  av	  material	  genom	  två	  intervjumetoder:	  	  
– Elicitering	  (språknämndens	  teckenrekommenda%oner)	  
–  	  Teemaintervju	  (experternas	  syn	  på	  nämndens	  uppgiY	  
och	  roll	  i	  Finland)	  
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•  Elisitaa%otehtävän	  aineisto	  analysoi%in	  
kvan%ta%ivis-‐kvalita%ivisella	  sisällönanalyysilla	  	  

•  Av	  eliciteringsmaterialet	  gjordes	  en	  kvan%ta%v-‐
kvalita%v	  innehållsanalys	  

•  Teemahaasta-elu	  analysoi%in	  teoriasidonnaisella	  
ja	  aineistolähtöisellä	  sisällönanalyysilla	  

•  Av	  temaintervjun	  gjordes	  en	  temabunden	  och	  en	  
materialbaserad	  innehållsanalys	  

14	  

Tulokset	  

•  Elisitaa%otehtävä	  osoiU,	  e-ei	  leksikaalinen	  kuvaus	  
ollut	  lautakunnan	  osalta	  toteutunut	  kovinkaan	  
hyvin.	  
– Historiallinen	  muutos	  (matkapuhelin,	  digitaalinen)	  
– Uudet	  variaa%ot	  (euro)	  	  
– Substan%ivisuus	  <-‐-‐>	  verbimäisyys	  (peli/pelata,	  käy-ää	  
matkapuhelinta)	  

– Yleistyminen	  <-‐-‐>	  vähentyminen	  (kohta,	  pian)	  
– Sosiaalinen	  tausta,	  ikä,	  kasvu-‐	  ja	  asuinympäristö	  
(maiden	  vii-omat)	  	  

15	  

Resultat	  

•  Eliciteringen	  visade	  a-	  den	  lexikala	  beskrivningen	  
för	  språknämndens	  del	  inte	  genomfördes	  särskilt	  
väl.	  
– Historiska	  förändringar	  (mobiltelefon,	  digitalisering)	  
– Nya	  varia%oner	  (euro)	  	  
– Substan%v	  <-‐-‐>	  verb	  	  
(spel/spela,	  använda	  mobiltelefon)	  

– Allmännare	  <-‐-‐>	  minskande	  (”kohta,	  pian”)	  
– Social	  bakgrund,	  ålder,	  uppväxt-‐	  och	  boendemiljö	  
(tecken	  för	  länder)	  	  

16	  

•  Teemahaasta-elun	  aineiston	  teemat	  luokitel%in:	  
– Tietous	  vii-omakielen	  lautakunnasta	  
– Lautakunnan	  rooli	  ja	  tehtävät	  
– Lautakunnan	  näkyvyys	  ja	  vies%ntä	  
– Työnjako	  vii-omakielialan	  toimijoiden	  kanssa	  	  
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•  Temaintervjuernas	  material	  kategoriserades:	  
-‐  Kännedom	  om	  språknämnden	  
-‐  Nämndens	  roll	  och	  uppgiYer	  
-‐  Nämndens	  synlighet	  och	  kommunika%on	  
-‐  Arbetsfördelningen	  med	  aktörerna	  på	  

teckenspråksområdet	  
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Kielenhuollon	  osat Odotukset	  vii#omakielen	  lautakunnan	  tehtävistä 
Kielen	  aseman	  huolto	  (status	  planning) Vii-omakielten	  tunnustaminen	  lainsäädännössä.	  	  

Kielenkäytön	  koordinoiminen	  val%on	  ins%tuu%ossa	  (Kotus).	  
Vii-omakielisen	  yhteisön	  edunvalvoja	  yhteiskunnallisissa	  
keskusteluissa.	  
Kannano-ojen	  ja	  kielipoliiUsten	  päätösten	  teko	  (mm.	  kouluopetus	  ja	  
lasten	  mahdollisuus	  käy-ää	  vii-omakieltä).	  
Yhteistyökumppanuus	  vii-omakielialalla. 

Kielen	  rakenteen	  huolto	  (corpus	  planning) Vii-omakielten	  kuvaus.	  
Vii-omien	  leksikaalinen	  kuvaus	  ja	  käy-öopastus.	  
Korpustyö.	  
Kieli-‐	  ja	  lauseopin	  kuvaus.	  
Vanhahtavien	  vii-omien	  keruu	  ja	  tallentaminen.	  
Rekisterit	  ja	  tyylit.	  
Kielitoimisto. 

TeksBn	  ja	  kielenopetuksen	  huolto	  (discourse	  
planning	  and	  acquisiBon	  planning) 

Kielitoimisto.	  
Vii-omakielisten	  ja	  käännösteks%en	  tarkistus.	  
Kielenkäytön	  konsultoin%. 

Asennesuunni#elu	  (a5tude	  planning) Vii-omakielten	  kieli%etouden	  lisääminen	  ja	  vahvistaminen	  
-‐	  valtaväestölle	  
-‐	  kieliyhteisön	  sisällä.	  
Kielenomistajuus. 

Taulukko 2: Kuurojen viittomakielityön ammattilaisten näkemykset ja odotukset 
viittomakielen lautakunnan tehtävistä 
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Språkvårdens	  beståndsdelar Förväntningar	  på	  språknämndens	  uppgi;er 
Statusplanering	  –	  planering	  av	  språkets	  ställning	  i	  
samhället	  (status	  planning) 

Teckenspråken	  erkänns	  i	  lag.	  	  
Språkbruket	  koordineras	  vid	  en	  statlig	  ins%tu%on	  (Ins%tutet	  för	  de	  
inhemska	  språken).	  
Teckenspråksgemenskapens	  intressebevakare	  i	  den	  samhälleliga	  
deba-en.	  
Göra	  ställningstaganden	  och	  fa-a	  språkpoli%ska	  beslut	  (bl.a.	  i	  fråga	  
om	  skolundervisning	  och	  barnens	  möjligheter	  a-	  bruka	  teckenspråk).	  
Samarbetspartner	  på	  teckenspråksområdet.	   

Korpusplanering	  –	  vård	  av	  språkets	  struktur	  
(corpus	  planning) 

Beskrivning	  av	  teckenspråken.	  
Lexikalisk	  beskrivning	  av	  tecknen	  samt	  anvisningar	  om	  hur	  de	  
används.	  
Korpusarbete.	  
Beskrivning	  av	  gramma%k	  och	  satslära.	  
Insamling	  och	  dokumentering	  av	  	  arkaiska	  tecken.	  
Register	  och	  s%lar.	  
Språkbyrå. 

Tal-‐	  och	  textvård,	  inlärningsplanering	  	  (discourse	  
planning	  and	  acquisiBon	  planning) 

Språkbyrå.	  
Granskning	  av	  teckenspråkiga	  texter	  och	  översä-ningstexter.	  
Konsulta%on	  om	  språkbruk. 

A5tydplanering	  (a5tude	  planning) Öka	  och	  stärka	  språkmedvetenheten	  i	  fråga	  om	  teckenspråken	  
-‐	  hos	  majoritetsbefolkningen	  
-‐	  Inom	  språkgemenskapen.	  
Äganderä-en	  %ll	  språket. 

Taulukko 2: Kuurojen viittomakielityön ammattilaisten näkemykset ja odotukset 
viittomakielen lautakunnan tehtävistä 
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Päätäntö	  /	  Avslutning	  

•  Lautakunnan	  tehtävät	  kuurojen	  ammaUlaisten	  
näkökulmasta	  à	  odotukset	  ovat	  kovia	  

•  Leksikaalinen	  kuvaus	  osa	  lautakunnan	  tehtäviä?	  
•  Kuvaus	  lautakunnan	  roolista	  Suomessa	  heijastuu	  
myös	  muihin	  vii-omakielialan	  toimijoihin	  à	  
työnjako	  on	  epäselvä	  à	  miksi?	  
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Avslutning	  

•  Nämndens	  uppgiYer	  ur	  döva	  experters	  
synvinkel	  à	  mycket	  stora	  förväntningar	  

•  Lexikal	  beskrivning	  ingår	  i	  nämndens	  
uppgiYer?	  	  

•  Beskrivningen	  av	  nämndens	  roll	  i	  Finland	  
avspeglar	  sig	  även	  på	  andra	  aktörer	  på	  
teckenspråksområdet	  -‐>	  otydlig	  
arbetsfördelning	  -‐>	  varför?	  
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