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SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 58:e mötet 
 
Tid  Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.25-15.25 
Plats  Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande 
medlemmar Janne Kankkonen ordförande 

Jarkko Keränen 
Tuija Mustonen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Thomas Sandholm 
Elina Tapio 

sekreterare  Leena Savolainen 
Satu Siltaloppi 

gäster  Veera Lindvall  tolkstuderande 
Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund rf  

tolkar  Markus Aro 
   Tarja Sandholm 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 

Ordföranden öppnade mötet kl. 10.25. 
 
§ 2 Mötets beslutsförhet 
 

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

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (20.4.2015) hade justerats av den 
föregående språknämndens medlemmar. Protokollen godkändes. 

 
§ 4 Val av person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet 
 

Janne Kankkonen valdes att teckna mötesreferatet för Finlands Dövas Förbunds nätsidor. I 
fortsättningen väljs tecknaren i alfabetisk ordning.  

 
§ 5 Mötets föredragningslista 
 

Till föredragningslistans § 10 Övriga ärenden tillsattes tre led och § 11 Meddelanden två nya 
led. I framtiden kommer § 5 Mötets föredragningslista som § 3 och resten av numreringen 
ändras enligt detta. I övrigt godkändes föredragningslistan. 

 
§ 6 Mötesdeltagarna presenterar sig  
 

Nämnden för de finländska teckenspråken samlades för det första gången, alla deltagare 
presenterade sig själva och berättade om sin bakgrund, vem de representerar och hurdan 
historia de har på teckenspråksbranschen. 
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§ 7 Ändringen av det finska namnet för Teckenspråksnämnden 
 

Teckenspråksnämndens namn på finska är sedan 1 juni 2015 Viittomakielten lautakunta. Den 
gamla singulara formen av ”teckenspråk” i namnet berättade inte att nämnden har två olika 
teckenspråk på sitt ansvarsområde. I sitt möte i april 2015 föreslog nämnden formering 
”Suomen viittomakielten lautakunta” (nämnden för teckenspråken i Finland). Det skulle ha 
varit för annorlunda jämte andra nämndernas namn under Språkinstitutet för de har inte 
prefixen ”Finlands”. Det längre namnet skulle också ha blivit svår i vissa sammanhang så som i 
”Nämnden för teckenspråken i Finland inom Institutet för inhemska språk”.  
 
Namnen för Språkinstitutets nämnder skrivs på finska med en liten bokstav och på svenska med 
en stor bokstav. Teckenspråksnämndens namn på svenska är Språknämnden för finländska 
teckenspråk. Till detta kan en kortare form Teckenspråksnämnden användas.  
 
Nämnden diskuterade i samband med detta hur nämndens namn tecknas både på 
finlandssvenska och på finska teckenspråket. Sätten att teckna visas på det teckenspråkiga 
mötesreferatet. 

 
§ 8 Språknämndens uppgifter, principer och praxis 
 

Leena Savolainen presenterade Språknämndens uppgifter enligt lagen, de andra nämnden under 
Institutet för de inhemska språken samt de principer och praxis Teckenspråksnämnden har 
tidigare haft (se textbilaga 1). Den djupare diskussionen om termerna språkvård, 
språkplanering samt språkpolitik lämnas till kommande möten.  

 
§ 9 Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? -publikationen 
  

Publikationen är publicerad på Finlands Dövas Förbunds nätsidor. Länken till den 
svenskspråkiga publikationen: http://www.kuurojenliitto.fi/sv/artikkelit/hur-ser-en-bra-
teckensprakig-oversattning-ut#.Vi-lw7Ttmko och till den finskspråkiga publikationen: 
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/artikkelit/laatua-viittomakielelle-kaantamiseen#.Vi-lgbTtmko. 
 
Nämnden diskuterade de olika användningsmöjligheterna på denna publikation. Hur kan 
nämnden hjälpa allmänheten att ta publikationen i bruk samt hur kan den tillämpas? 
Publikationen anses som ett verktyg för skydda teckenspråksanvändning i Finland. 
Diskussionen fortsätts i kommande möten.  

 
§ 10 Övriga ärenden 
 
a) Treårsplan för Teckenspråksnämnden  

Diskussionen tangerade idéer till en treårsplan men nämnden beslöt att återkomma till planen i 
kommande möten innan treårsplanen sammanställs.  

 
b) Att skydda språket 

Under sommaren 2015 dök det upp på Facebook en diskussion under temat Vem äger 
teckenspråket? Ordföranden tog upp temat också i nämnden, också med synvinkeln Hur 
skyddar vi språket och språkanvändningen.  
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Nu är det flera olika instanser som sparar egna teckensamlingar kring olika ämnesområden 
(t.ex. Jyväskylä universitet, olika firmor som erbjuder tolkningsservice) men nämnden anser att 
det kunde finnas ett ställe som koordinerar alla dessa samlingar. SignWiki kunde fungera som 
en gemensam samlingsplats för alla. 
 
Nämnden beslöt att ordföranden sätter på de finlandssvenska teckenspråkiga Facebook-sidorna 
”Vårt Finlandssvenska Teckenspråk är Vackrast” en förfrågan om det hur språkgemenskapen 
förstår skydda/säkra språket för nämnden diskuterade om de olika betydelserna mellan spara 
språket som sådan och spara användningsmöjligheterna för språket. En motsvarande förfrågan 
sättas på de finska teckenspråkiga Facebook-sidorna ”Meidän kaunis, rakas viittomakielemme 
ja kulttuurimme!”. 
 
Nämnden fortsätter diskussionen i kommande möten. 

 
c)  Kaamos/Rasmus ry 

Jarkko Keränen tog upp Rasmusprojekt med namnet Kaamos (Rasmus är ett nätverk för jobb 
mot rasism och xenofobi i Finland). Rasmus har samlat ihop undervisningsmaterial till skolorna 
i Finland, och teckenspråket kunde nämnas i materialen som ett av modersmål i Finland – nu 
nämns det 150 talade språk som modersmål.  Nämnden gjorde dock inget beslut om att delta i 
projektet, utan beslöt att fortsätta diskussionen på nämndens egen sluten Facebook-grupp. 
 
I samband med detta diskuterade nämnden kort om skillnaden mellan rasism och språklig 
diskrimination.  

 
§ 11 Meddelanden 
 
a) Nätverksträff för det nordiska teckenspråksnätverket den 19 augusti 2015 i Roskilde, Danmark 

https://nordiskateckensprak.wordpress.com/konferenserseminarier/natverkstraff-2015/. Janne 
Kankkonen, Leena Savolainen och Juhana Salonen deltog på nätverksträffen, Juhana berättade 
om det och Leena visade ovanstående nätsidan åt nämnden. Följande nätverksträff ordnas i 
Finland i augusti 2016. Nätverksträffen är del av en större helhet: Dövas Förbund kommer att 
ordna i samband med nätverksträffen ett SignWiki-verkstad på en dag och efter nätverksträffen 
samlas de nordiska språkvårdare för talade och tecknade språken för ett seminarium på två 
dagar. Temat för seminarium är ”mångspråkig samhälle”.  

 
b) Sekretaren redogjorde nämnden för Finlands Dövas Förbunds språktentamen på nivå A och K 

som kommer att avslutas vid årsskiftet. Förbundet utreder till exempel möjligheterna för en 
annan instans att ta organisering av tentamen på sitt ansvar. Nämnden följer med utvecklingen. 
Det har för en längre tid varit meningen att avsluta tentamen på A- och K-nivån och få finskt 
teckenspråk som en del av Undervisningsstyrelsen Allmänna språkexamen. Det förberedande 
arbetet börjades år 2014 i centrumet för tillämpande lingvistik (Solki, Jyväskylä universitet), 
men arbetet blev inte klar och om fortsättningen har det inte kommit information om.  

 
c) Handboken ”Working Together – Manual for Sign Language Work within Development 

Cooperation” om teckenspråksarbete inom utvecklingssamarbete http://www.slwmanual.info är 
publicerad 25.7.2015. 

d) Karoliina Nikula försvarar sin doktorsavhandling den 21 november vid Helsingfors universitet. 
Hennes avhandling heter Lapsen hyvää edistämässä (Främja barnets bästa) och handlar om 
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dövfödda barnens rehalibilitering efter en operation för kokleaimplantat. Avhandlingen finns 
att läsa här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157048. 

 
e) Humaks Utbildningsprojektet i det finlandssvenska teckenspråket har haft sitt första möte med 

styrningsgruppen. Med i styrningsgruppen finns Finlandssvenska Teckenspråkiga rf, Finlands 
Dövas Förbund rf, Helsingfors universitet och Humak. Ordföranden är Janne Kankkonen från 
Finlandssvenska Teckenspråkiga rf. Liisa Halkosaari är projektledare och fungerar som 
gruppens sekreterare. Styrningsgruppen samlas minst fyra gånger om året och nämnden 
kommer att få uppdateringar från utbildningsprojektet i kommande möten. 

 
§ 12 Nästa möte 
 

Sekreterarna gör en Doodle förfrågan om passande mötesdatum i december.  
 
§ 13 Mötet avslutas 
 
 Ordföranden avslutade mötet kl. 15.25. 
 
 
Vid protokollet      Justerat av 
 
Satu Siltaloppi       Janne Kankkonen 
sekreterare        ordförande 
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Textbilaga 1. Språknämnden för finländska teckenspråk – det 58:e mötet 3.11.2015 / § 8 
Språknämndens uppgifter, principer och praxis. 
 

Teckenspråksnämnden

Viittomakielten lautakunta

3.11.2015
Leena Savolainen & Satu Siltaloppi

 
 

 

 
 

Lag om Institutet för de inhemska språken
Laki Kotimaisten kielten keskuksesta

22.12.2011/1403

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajanta
sa/2011/20111403

Teckenspråkslag

https://www.eduskunta.fi/SV/Vask
i/Sidor/trip.aspx?triptype=riksdag
sarenden&docid=rp+294/2014

22.12.2011/1403

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2011/20111403

Viittomakielilaki

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski
/sivut/trip.aspx?triptype=Valtiopai
vaAsiat&docid=he+294/2014
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Institutets uppgifter enligt lagen
Kotuksen lain määrittelemät tehtävät
3	§ Uppgifter
• Till institutets uppgifter hör 

språkvård av finska och svenska 
språken, rådgivning och 
ordboksarbete samt forskning 
med anknytning till språkvård 
och ordboksarbete.
• Institutet ska dessutom 

samordna språkvården av 
samiska, teckenspråk och 
romani.

3	§ Tehtävät
• Keskuksen tehtävänä on suomen 

ja ruotsin kielten huolto, 
neuvonta ja sanakirjatyö sekä 
kielenhuoltoon ja 
sanakirjatyöhön liittyvä 
tutkimus.
• Keskuksen tehtävänä on lisäksi 

koordinoida saamen kielten, 
viittomakielten ja romanikielen 
kielenhuoltoa.

 
 

 

 

 

Vad säger lagen om nämnder?
Mitä laki sanoo lautakunnista?
4	§ Språknämnder
• I anslutning till institutet finns det 

språknämnder för finska språket, 
svenska språket och samiska 
språket samt språknämnder för 
teckenspråk och för romani.

• Nämndernas uppgift är att inom 
sitt respektive område utfärda 
rekommendationer av allmän eller 
principiell natur när det gäller 
språkbruket.

4	§ Kielilautakunnat
• Keskuksen yhteydessä toimii 

suomen kielen, ruotsin kielen, 
saamen kielen, viittomakielen ja 
romanikielen lautakunnat.

• Lautakuntien tehtävänä on alallaan 
antaa kielenkäyttöä koskevia 
periaatteellisia tai yleisluonteisia 
suosituksia.
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Institutets arbetsordning (en intern dokument)
Kotuksen työjärjestyksestä (sisäinen dokumentti)
• Institutet fungerar som

språksakkunnig och har som
målsättning att främja användning
av de språk som hör under
institutet i samhället.
• Institutet har som uppgift

språkvård av finska och svenska, 
rådgivning och ordboksarbete samt
forskning kring språkvård och
ordboksarbete.
• Institutet koordinerar dessutom

språkvården av samiska språken, 
teckenspråken och romani.

• Keskuksen tavoitteena on kielen 
asiantuntijana edistää keskuksen 
toimialaan kuuluvien kielten 
käyttöä yhteiskunnassa. 
• Kotimaisten kielten keskuksen 

tehtävänä on suomen ja ruotsin 
kielten huolto, neuvonta ja 
sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja 
sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. 
• Keskuksen tehtävänä on lisäksi 

koordinoida saamen kielten, 
viittomakielten ja romanikielen 
kielenhuoltoa. 

 
 

 

 

Teckenspråksnämndens arbete
Viittomakielten lautakunnan työ

• språkvård?
• språkplanering?
• språkpolitik?

• kielenhuoltoa?
• kielisuunnittelua 

(kielensuunnittelua)?
• kielipolitiikkaa?
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Teckenspråksnämnden på Institutets nätsidor
Viittomakielten lautakunta Kotuksen verkkosivuilla
• http://www.sprakinstitutet.fi/sv/

om_oss/organisation/spraknamn
der

• http://www.kotus.fi/kielitieto/ki
elipolitiikka/kotimaisten_kielten
_keskuksen_kielilautakunnat/viit
tomakielten_lautakunta

 
 

 

 

Språknämnderna vid	Institutet
för de	inhemska språken

•Svenska språknämnden i Finland
•Finska språknämnden
•Språknämnden för romani
•Språknämnden för de	samiska
språken
•Språknämnden för finländska
teckenspråk

Kotimaisten kielten keskuksen
kielilautakunnat

• Suomen kielen lautakunta
• Ruotsin kielen lautakunta
• Romanikielen lautakunta
• Saamen kielten lautakunta
• Viittomakielten lautakunta

 
 

 

 

 
 


