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§ 1 Mötet öppnas 
 

Ordföranden öppnade mötet kl. 10:04. 
 
§ 2 Mötets beslutförhet 
 

Ordföranden konstaterade att mötet var beslutfört. 
 
§ 3 Protokollen från föregående möte justeras 
 

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (6.5.2013) godkändes. 
 
§ 4 Mötets föredragningslista 
 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
§ 5 Kaisa Alanne presenterar sin pro gradu-avhandling Viittomakielen lautakunnan 
tehtävät ja rooli kuurojen viittomakielityön ammattilaisten näkökulmasta 
 

FM Kaisa Alanne presenterade forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkter, material, 
metoder och resultat av sin pro gradu-avhandling som behandlar 
Teckenspråksnämndens roll och uppgifter. För sin studie intervjuade Alanne år 2012 11 
döva som är yrkesverksamma inom teckenspråksbranschen. Avhandlingen som är gjord 
vid Jyväskylä universitet finns tillgänglig på finska i elektronisk form på adressen 



http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201308122143. Det finns ett sammandrag på finskt 
teckenspråk, se länken 
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. Se Alannes 
PowerPoint-presentation i Textbilaga 1. 

 
Resultatet av studien visar att de intervjuade nog kände till Teckenspråksnämnden, men 
inte var helt på det klara med nämndens uppgifter. Alanne uppgav att de 
rekommendationer nämnden gett gällande enskilda tecken inte hade slagit igenom hos 
de intervjuade. De intervjuade var ändå ofta medvetna eller kunde motivera sina från 
rekommendationerna avvikande teckenval. De intervjuade hade allmänt taget höga 
förväntningar på språknämnden och dess verksamhet. De förväntade uppgifterna faller 
inom alla kategorier av språkplanering: korpusplanering, statusplanering, 
inlärningsplanering och attitydplanering. Nämndens roll inom språkvård och 
språkpolitik ses som viktig, men de intervjuade var osäkra på arbetsfördelningen mellan 
de olika aktörerna och institutionerna för teckenspråk. Att nämnden är relativt osynlig 
och inte når ut till språkgemenskapen sågs som dess största brist.  

 
I diskussionerna som följde konstaterades att Alannes studie är ett värdefullt inlägg i 
diskussionen om språknämnden och dess prioriteringar. Nämnden kan dra nytta av 
studien för att utveckla sin verksamhet. Det konstaterades att det behövs ett 
samarbetsforum, i form av konkreta träffar mellan de olika institutionerna som arbetar 
med teckenspråk för att klargöra roller och uppgifter. Man diskuterade också vilka 
resurser som behövs för att nämnden skulle kunna upprätthålla en Facebook-sida med 
aktuell och uppdaterad information. Man beslutade återkomma till Facebook-ärendet 
under nästa möte. 

 
§ 6 Päivi Mäntylä och Janne Kankkonen presenterar arbetet med SignWiki 
 

Nämndmedlemmarna Päivi Mäntylä och Janne Kankkonen berättade om hur SignWiki-
arbetet har kommit igång. SignWiki, en wikiordbok i finskt och finlandssvenskt 
teckenspråk, kommer att lanseras under dövas internationalla vecka (vecka 39). 
SignWiki är ett samarbete mellan Finlands Dövas Förbund, humanistiska 
yrkeshögskolan Humak och kommunikationscentret för döva och hörselskadade (SHH) 
på Island. SignWiki är fritt tillgänglig för alla på nätet och idén med sidorna är att 
teckenspråksanvändarna själva aktivt är med och bygger upp innehållet. Även 
språknämnden kunde utnyttja sidorna som en informationskanal – detta gäller speciellt 
det finlandssvenska teckenspråket som i och med SignWiki får en plattform där språket 
syns och språkbrukarna får komma till tals. 

    
§ 7 Kriterier för språklig kvalitetsbedömning – följande arbetsskeden 
 

Arbetet med kriterierna för den språkliga kvalitetsbedömningen fortsatte.  Juhana 
Salonen hade uppdaterat kriterierna baserat på diskussionerna under senaste möte. Den 
nya texten diskuterades under mötet genom att nämndmedlemmarna jobbade parvis 
med att kommentera vissa avgränsade delar. 

 
Juhana Salonen kommer att beakta kommentarerna och ändringsförslagen och efter det 
jobbar han på den finska språkdräkten tillsammans med Leena Savolainen. För att även 
nämndens finlandssvenska medlemmar skall kunna delta i diskussionen till fullo skall 



texten sedan översättas till svenska. Hur och vem som ansvarar för översättningen skall 
utredas. Nämnden beslutade att de finlandssvenska nämndmedlemmarna kommer att 
leda följande behandling av kriterierna. Detta för att synpunkter som är specifika för det 
finlandssvenska teckenspråket tydligt skall komma fram. 

 
§ 8 Övriga ärenden 
 
a) FPA:s konkurrensutsättning  

 
Språknämnden konstaterade att FPA avbröt sin konkurrensutsättning för 
tolkningstjänster som utlystes i våras. Även språknämnden tog del av processen genom 
att skicka in en egen kommentar.  

 
Oscar Lönnholm informerade nämnden om att FPA skriftligen meddelat Magdalena 
Kintopf (projektanställd vid Visual Bridge på Finlandssvenska teckenspråkiga rf) om att 
FPA beslutit att inte längre informera på finlandssvenskt teckenspråk på sina hemsidor. 
Språknämnden fick ta del av vad FPAs informatör hade skrivit i sin korrespondens med 
Kintopf. Beslutet innehöll felaktigheter om finlandssvenskt teckenspråk och dess 
användare och en del direkt kränkande uttalanden:  

 
o FPA bedömer att det inte finns något enhetligt finlandssvenskt teckenspråk och att 

det finska teckenspråket är mer vetenskapligt uppbyggt och har en längre historia än 
det finlandssvenska teckenspråket 

o FPA påstår att det inte behövs information på finlandssvenskt teckenspråk eftersom 
”finlandssvenskarna i stor utsträckning förstår finskt teckenspråk” 

o Priset på information på finlandssvenskt teckenspråk är enligt FPA oproportionerligt 
högt i förhållande till antalet besökare 

 
Språknämnden konstaterade att FPA som statlig myndighet enligt lag har skyldighet att 
informera om sin service också på finlandssvenskt teckenspråk. Nämnden beslutade att 
skicka FPA en skrivelse om finlandssvenska teckenspråkigas rättigheter och uppmana 
FPA att förbättra sin service på finlandssvenskt teckenspråk. 

 
b) Humaks omstrukturering 
 

Nämnden beslutade att behandla detta ärende under nästa möte. 
 
c) Grafisk symbol för teckenspråk för webbsidor 
 

Leena Savolainen informerade nämnden om att Finlands Dövas Förbunds 
kommunikationsenhet ansvarar för att reda ut ärendet med en enhetlig grafisk symbol 
för teckenspråk. Detta innebär att det inte längre finns något behov av att språknämnden 
aktivt följer upp frågan. 

 
§ 9 Meddelanden 
  
a) Karin Hoyer berättade om processen med att få med finlandssvenskt teckenspråk i 

UNESCOs kommande databas för hotade teckenspråk. Arbetsgruppen för språkplanen 
(som verkar inom Finlandssvenska teckenspråkiga rf) har bidragit med information om 
det finlandssvenska teckenspråket. Arbetsgruppen skickade skriftligen in svar på frågor 



i ett frågeformulär som utarbetats för att utreda situationen för hotade teckenspråk. 
Denna information skickades till iSLanDS-institutet (i Preston, Storbritannien) som 
ansvarar för insamlingen av data. iSLanDS har konfirmerat att informationen är 
förmedlad till UNESCO. 
 

b) Den språkpolitiska koordinatorn vid Språkinstitutet Matti Räsänen är tjänstledig fram 
till 31 juli 2014. Hans vikarie är Marianne Laaksonen, som fungerar som 
Språkinstitutets kontaktperson för språknämnden under denna tid. 

 
§ 10 Nästa möte 
 

Språknämndens nästa möte hålls i november. Det exakta datumet avgörs senare på 
elektronisk väg. 

 
§ 11 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 16:06. 
 
 
 

 
Vid protokollet   Justerat av 

 
Karin Hoyer   Tomas Uusimäki 
sekreterare    ordförande 
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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	  viiKomakieli	  

1	  

Tutkimusaiheen	  esiKely	  /	  
PresentaNon	  av	  forskningsområdet	  

•  ViiKomakielen	  lautakunta	  on	  toiminut	  
kielenhuoltoelimenä	  jo	  16	  vuoKa	  

•  Teckenspråksnämnden	  har	  fungerat	  som	  
språkvårdsorgan	  i	  16	  år	  

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

2	  

Tutkimuskysymykset	  

•  Mitkä	  ovat	  viiKomakielen	  lautakunnan	  tehtävät	  
kuurojen	  viiKomakielityön	  ammaXlaisten	  
näkökulmasta?	  

•  Kuuluuko	  leksikaalinen	  kuvaus	  viiKomakielen	  
lautakunnan	  tehtäviin	  kuurojen	  viiKomakielityön	  
ammaXlaisten	  näkökulmasta?	  

•  Miten	  kuurot	  viiKomakielityön	  ammaXlaiset	  
näkevät	  viiKomakielen	  lautakunnan	  roolin	  
Suomessa?	  	  

3	  

Forskningsfrågor	  

•  Vilka	  är	  Teckenspråksnämndens	  uppgi[er	  enligt	  
döva	  experter	  på	  teckenspråksarbete?	  	  

•  Anser	  döva	  experter	  på	  teckenspråksarbete	  aK	  
lexikal	  beskrivning	  ingår	  i	  nämndens	  uppgi[er?	  

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

	  

4	  

TeoreeXnen	  viitekehys	  	  
•  KielipoliNikan	  ja	  –suunniKelun	  sekä	  kielenhuollon	  
rakenteiden	  tarkastelu	  (mm.	  Kaplan	  ym.	  1997;	  
Hornberger	  2006;	  Tollefson	  2008;	  Reagan	  2010)	  

•  Kuvaus	  suomalaisten	  viiKomakielten	  
kehitysvaiheista	  kielipoliNikassa	  ja	  viiKomakielten	  
kielenhuollon	  kehitysvaiheista	  nykypäivään	  saakka	  

•  ViiKomakielten	  lainsäädännöllinen	  asema	  
Suomessa	  

5	  

TeoreNska	  utgångspunkter	  
•  Granskning	  av	  språkpoliNk-‐	  och	  planering	  

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

•  Beskrivning	  av	  de	  finländska	  teckenspråkens	  
språkpoliNska	  utvecklingsskeden	  och	  
teckenspråkvårdens	  utvecklingsskeden	  	  fram	  Nll	  i	  
dag	  

•  Teckenspråkens	  ställning	  i	  finsk	  lagsN[ning	  

6	  
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2	  

KIELIPOLITIIKKA	  
Millainen	  on	  

yhteiskunnan	  suhde	  
kieliin	  ja	  ihmisryhmiin?	  

KIELISUUNNITTELU	  /	  
OHJAILU	  

Mikä	  on	  kielten	  
asema?	  Miten	  

kielten	  käyKöön	  ja	  
rakenteeseen	  
vaikutetaan?	  

KIELENHUOLTO	  
Millä	  toimenpiteillä	  
vaikutetaan	  kielten	  
asemaan	  ja	  niiden	  

käyKöön?	  

7	  

SPRÅKPOLITIK	  
Vilket	  är	  samhällets	  förhållande	  Nll	  språk	  och	  
folkgrupper?	  	  

SPRÅKVÅRD	  
Vilka	  åtgårder	  Nllgrips	  för	  aK	  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	  valNon	  insNtuuNossa.	  
Valtakunnallinen	  opetussuunnitelma. 

Kielen	  tunnustaminen	  lainsäädännössä.	  
Kielenkäytön	  koordinoiminen	  jossakin	  valNon	  
insNtuuNossa.	  
Valtakunnallinen	  opetussuunnitelma.	  
Sanakirjat. 

Kielen	  rakenteen	  huolto	  (corpus	  
planning) 

Kieliopin	  tutkiminen.	  
Kielen	  rakenteen	  tutkiminen.	  
Oikeinkirjoituksen	  ohjaaminen.	  
KodifioinN.	  
Sanakirjatyö.	  
Kielitoimisto. 

Kielen	  rakenteen	  tutkiminen.	  
Sanakirjatyö.	  
Leksikaalinen	  kuvaus. 

TeksBn	  ja	  kielenopetuksen	  huolto	  
(discourse	  planning	  and	  acquisiBon	  
planning) 

Koulutus.	  
KonsultoinN,	  neuvonta.	  
TeksNntarkistus.	  
Opetussuunnitelman	  perusteet.	  
Oppimateriaali. 

(Aikuis)koulutus.	  
KonsultoinN.	  
Käännöstöiden	  tarkistus.	  
Opetussuunnitelman	  perusteet.	  
Oppimateriaali	  (aikuisille). 

Asennehuolto	  (a5tude	  planning) Kansallisten	  kielten	  kieliNetouden	  vahvistaminen. Vähemmistökielten	  kieliNetouden	  lisääminen	  ja	  
vahvistaminen	  
-‐	  valtaväestölle	  
-‐	  kieliyhteisön	  sisällä.	  
KielipoliiXsten	  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	  lagsN[ningen.	  	  
Språkforskning,	  språkvård,	  koordinering	  av	  
språkbruket	  vid	  en	  statlig	  insNtuNon.	  	  
NaNonell	  läroplan.	   

Erkännande	  av	  språket	  i	  lagsN[ningen.	  	  
Koordinering	  av	  språkbruket	  vid	  en	  statlig	  
insNtuNon.	  
NaNonell	  läroplan.	  
Ordböcker.	   

Korpusplanering	  –	  vård	  av	  språkets	  
struktur	  (corpus	  planning)	  

GrammaNsk	  forskning.	  
Forskning	  i	  språkets	  struktur.	  
Styrning	  av	  räKstavning.	  
Kodifiering	  
Ordboksarbete	  
Språkbyrå. 

Forskning	  i	  språkets	  struktur.	  
Ordboksarbete.	  
Lexikalisk	  beskrivning. 

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

Utbildning	  
KonsultaNon,	  rådgivning.	  
Textgranskning.	  
Läroplansgrunder	  
Läromedel. 

(Vuxen)utbildning.	  
KonsultaNon.	  
Granskning	  av	  översäKningar.	  
Läroplansgrunder.	  
Läromedel	  (för	  vuxna). 

A5tydplanering	  	  
(a5tude	  planning) 

Stärka	  språkmedvetenheten	  beträffande	  de	  
naNonella	  språken.	   

Öka	  och	  stärka	  språkmedvetenheten	  beträffande	  
minoritetsspråken	  
-‐	  hos	  majoritetsbefolkningen	  	  
-‐	  inom	  språkgemenskapen.	  
FaKa	  språkpoliNska	  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	  viiKomakielityön	  ammaXlaista	  
•  8	  naista	  ja	  3	  miestä	  
•  29–55-‐vuoNaat	  

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

11	  

•  Kotuksen	  viiKomakielen	  lautakunnan	  pöytäkirjat	  	  
•  Aineiston	  keruu	  tapahtui	  kahdella	  
haastaKelumenetelmällä:	  	  
– ElisitaaNo	  (lautakunnan	  viiKomasuositukset)	  
– TeemahaastaKelu	  (ammaXlaisten	  näkemykset	  
viiKomakielen	  lautakunnan	  tehtävistä	  ja	  roolista	  
Suomessa)	  

12	  
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•  Mötesprotokoll	  från	  SpråkinsNtutets	  språknämnd	  
för	  finländska	  teckenspråk	  
	  

•  Insamling	  av	  material	  genom	  två	  intervjumetoder:	  	  
– Elicitering	  (språknämndens	  teckenrekommendaNoner)	  
–  	  Temaintervju	  (experternas	  syn	  på	  nämndens	  uppgi[	  
och	  roll	  i	  Finland)	  

13	  

•  ElisitaaNotehtävän	  aineisto	  analysoiNin	  
kvanNtaNivis-‐kvalitaNivisella	  sisällönanalyysilla	  	  

•  Av	  eliciteringsmaterialet	  gjordes	  en	  kvanNtaNv-‐
kvalitaNv	  innehållsanalys	  

•  TeemahaastaKelu	  analysoiNin	  teoriasidonnaisella	  
ja	  aineistolähtöisellä	  sisällönanalyysilla	  

•  Av	  temaintervjun	  gjordes	  en	  temabunden	  och	  en	  
materialbaserad	  innehållsanalys	  

14	  

Tulokset	  

•  ElisitaaNotehtävä	  osoiX,	  eKei	  leksikaalinen	  kuvaus	  
ollut	  lautakunnan	  osalta	  toteutunut	  kovinkaan	  
hyvin.	  
– Historiallinen	  muutos	  (matkapuhelin,	  digitaalinen)	  
– Uudet	  variaaNot	  (euro)	  	  
– SubstanNivisuus	  <-‐-‐>	  verbimäisyys	  (peli/pelata,	  käyKää	  
matkapuhelinta)	  

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

•  Eliciteringen	  visade	  aK	  den	  lexikala	  beskrivningen	  
för	  språknämndens	  del	  inte	  genomfördes	  särskilt	  
väl.	  
– Historiska	  förändringar	  (mobiltelefon,	  digitalisering)	  
– Nya	  variaNoner	  (euro)	  	  
– SubstanNv	  <-‐-‐>	  verb	  	  
(spel/spela,	  använda	  mobiltelefon)	  

– Allmännare	  <-‐-‐>	  minskande	  (snart)	  
– Social	  bakgrund,	  ålder,	  uppväxt-‐	  och	  boendemiljö	  
(tecken	  för	  länder)	  	  
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•  TeemahaastaKelun	  aineiston	  teemat	  luokitelNin:	  
– Tietous	  viiKomakielen	  lautakunnasta	  
– Lautakunnan	  rooli	  ja	  tehtävät	  
– Lautakunnan	  näkyvyys	  ja	  viesNntä	  
– Työnjako	  viiKomakielialan	  toimijoiden	  kanssa	  	  
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•  Temaintervjuernas	  material	  kategoriserades:	  
-‐  Kännedom	  om	  språknämnden	  
-‐  Nämndens	  roll	  och	  uppgi[er	  
-‐  Nämndens	  synlighet	  och	  kommunikaNon	  
-‐  Arbetsfördelningen	  med	  aktörerna	  på	  

teckenspråksområdet	  
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Textbilaga	  1.	  Språknämnden	  för	  finländska	  
teckenspråk,	  mötesprotokoll	  18.9.2013,	  §	  5.	  

18.9.2013	  

4	  

Kielenhuollon	  osat Odotukset	  vii#omakielen	  lautakunnan	  tehtävistä 
Kielen	  aseman	  huolto	  (status	  planning) ViiKomakielten	  tunnustaminen	  lainsäädännössä.	  	  

Kielenkäytön	  koordinoiminen	  valNon	  insNtuuNossa	  (Kotus).	  
ViiKomakielisen	  yhteisön	  edunvalvoja	  yhteiskunnallisissa	  
keskusteluissa.	  
KannanoKojen	  ja	  kielipoliiXsten	  päätösten	  teko	  (mm.	  kouluopetus	  ja	  
lasten	  mahdollisuus	  käyKää	  viiKomakieltä).	  
Yhteistyökumppanuus	  viiKomakielialalla. 

Kielen	  rakenteen	  huolto	  (corpus	  planning) ViiKomakielten	  kuvaus.	  
ViiKomien	  leksikaalinen	  kuvaus	  ja	  käyKöopastus.	  
Korpustyö.	  
Kieli-‐	  ja	  lauseopin	  kuvaus.	  
Vanhahtavien	  viiKomien	  keruu	  ja	  tallentaminen.	  
Rekisterit	  ja	  tyylit.	  
Kielitoimisto. 

TeksBn	  ja	  kielenopetuksen	  huolto	  (discourse	  
planning	  and	  acquisiBon	  planning) 

Kielitoimisto.	  
ViiKomakielisten	  ja	  käännösteksNen	  tarkistus.	  
Kielenkäytön	  konsultoinN. 

Asennesuunni#elu	  (a5tude	  planning) ViiKomakielten	  kieliNetouden	  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	  insNtuNon	  (InsNtutet	  för	  de	  
inhemska	  språken).	  
Teckenspråksgemenskapens	  intressebevakare	  i	  den	  samhälleliga	  
debaKen.	  
Göra	  ställningstaganden	  och	  faKa	  språkpoliNska	  beslut	  (bl.a.	  i	  fråga	  
om	  skolundervisning	  och	  barnens	  möjligheter	  aK	  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	  grammaNk	  och	  satslära.	  
Insamling	  och	  dokumentering	  av	  	  arkaiska	  tecken.	  
Register	  och	  sNlar.	  
Språkbyrå. 

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

Språkbyrå.	  
Granskning	  av	  teckenspråkiga	  texter	  och	  översäKningstexter.	  
KonsultaNon	  om	  språkbruk. 

A5tydplanering	  (a5tude	  planning) Öka	  och	  stärka	  språkmedvetenheten	  i	  fråga	  om	  teckenspråken	  
-‐	  hos	  majoritetsbefolkningen	  
-‐	  Inom	  språkgemenskapen.	  
ÄganderäKen	  Nll	  språket. 

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

•  Lautakunnan	  tehtävät	  kuurojen	  ammaXlaisten	  
näkökulmasta	  à	  odotukset	  ovat	  kovia	  

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

•  Nämndens	  uppgi[er	  ur	  döva	  experters	  
synvinkel	  à	  mycket	  stora	  förväntningar	  

•  Lexikal	  beskrivning	  ingår	  i	  nämndens	  
uppgi[er?	  	  

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