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§ 1 Mötet öppnas 
 

Ordförande öppnade mötet kl. 10.05. 
 
§ 2 Mötets beslutförhet 
 

Ordförande konstaterade att mötet var beslutfört. 
 
§ 3 Protokollet från föregående möten justeras (det teckenspråkiga protokollet 

från mötet 16.2.2012 och både det finska och det teckenspråkiga protokollet 
från mötet 25.4.2012) 

 
Sekreterare Leena Savolainen konstaterade att de nya nämndmedlemmarna inte 
har befogenhet att justera protokoll från tiden före 1.6.2012. Protokollen i fråga 
kommer att justeras av de medlemmar som satt i språknämnden under 
föregående period. 

 
§ 4 Mötets föredragningslista 
 

Paragraf 8 (övriga ärenden) utökades med ett ärende som gäller 
sammanställandet av språknämndens verksamhetsplan. Diskussionen om tecken 
för ’svensk/a’ etc. flyttade sist under Övriga ärenden.  I övrigt godkändes 
föredragningslistan utan förändringar. 



§ 5 Mötesdeltagarna presenterar sig 
 

Vid presentationerna framkom bl.a. deltagarnas språkliga bakgrund, 
språkkunskaper i de två inhemska teckenspråken, utbildning och 
arbetslivserfarenhet.  

 
§ 6 Språknämndens uppgifter, principer och praxis 
 

Ordföranden konstaterade att detta möte var historiskt eftersom medlemmarna i 
språknämnden för första gången representerade både finskt och finlandssvenskt 
teckenspråk. Mötesspråken var därmed ett av de första ärendena som 
diskuterades. Nämnden beslutade att var och en i princip kan använda sitt eget 
teckenspråk på mötena, eftersom man försäkrat sig om att alla förstår båda 
teckenspråken. Man önskade ändå att språkanvändningen skall kännas naturlig 
och vara flexibel. Detta innebär t.ex. att ifall ämnet som diskuteras lättare görs på 
det ena eller på det andra teckenspråket, är det fritt fram för mötesdeltagarna att 
byta språk. 
 
Det skrivna protokollets språk diskuterades också. Protokollen kommer att 
sammanställas på både finska och svenska, och de behöver inte vara identiska. 
Om ärendet som behandlas berör det ena teckenspråket kunde en mer detaljerad 
redovisning ingå i motsvarande skrivna protokoll – medan man i det andra 
protokollet kunde använda sig av hänvisningen ”se det finsk/svenskspråkiga 
protokollet”. Framtiden får utvisa hurdan protokollpraxis som blir etablerad. 
Angående de teckenspråkiga protokollen är det ännu öppet vem som ansvarar för 
översättning och inspelning av protokollet på finlandssvenskt teckenspråk. 
 
Som en följd av nämndens nya sammansättning utökas språknämndens språk 
med två (finlandssvenskt teckenspråk och svenska). Detta innebär att 
Språkinstitutets webbsidor med information om nämnden bör omarbetas. 
Sekreterarna Leena Savolainen och Karin Hoyer fick i uppdrag att diskutera 
frågan närmare med ansvariga personer vid Språkinstitutet och presentera ett 
förslag till en uppdaterad struktur av webbsidorna på nämndens följande möte. 
 
Leena Savolainen gav en presentation av den lagstiftning som reglerar 
språknämndens verksamhet och de teman som behandlats i nämnden under 
tidigare år. Karin Hoyer gav en kort översikt över språkvårdar- och 
språkplaneringsterminologi på finska, svenska och engelska som är aktuell i 
nämndens arbete (se textbilaga 1). 
 
På mötet diskuterades övergången från den gamla till den nya 
nämndsammansättningen och de teman som den nya nämnden borde följa upp. 
Nämnden beslutade att fortsätta arbetet med kriterier för kvalitetskontroll av 
teckenspråkiga texter (se mötesprotokollen 21.4.2010/§ 5, 25.3.2011/§ 6 och 
14.9.2011/§ 6). Arbetet påbörjades på våren 2010 med anledning av att FPA 
hade bett nämnden om stöd för att kunna bedöma kvaliteten på teckenspråkiga 
översättningar. Den sammanställda listan över bedömningskriterier finns som 
bilaga 1 till protokollet från 21.4.2010. Listan kunde omarbetas till allmänna 
anvisningar om kriterier för (språklig) kvalitetsbedömning och nämnden 
beslutade att utvecklingsarbetet fortsätter i en fristående arbetsgrupp. Gruppen 



leds av Juhana Salonen och i gruppen ingår Ulla-Maija Haapanen och Pia Taalas. 
Även Janne Kankkonen kunde eventuellt tänka sig ingå som representant för det 
finlandssvenska teckenspråket. Juhana Salonen kontaktar de nämndmedlemmar 
som inte var närvarande på mötet och även andra potentiella personer för 
eventuellt intresse av att delta i arbetsgruppen. Gruppen presenterar sitt arbete på 
följande möte. 
  

§ 7 Språknämndens namn på de fyra olika språken 
 

Språknämnden diskuterade nämndens namn på finska, svenska, finskt 
teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Det nuvarande finska namnet 
Viittomakielen lautakunta förmedlar inte en adekvat bild av att nämnden 
omfattar två teckenspråk. Man beslutade återkomma till det finska namnet 
senare. Det svenska namnet Språknämnden för finländska teckenspråk däremot 
är mer informativt i och med pluralformen ”finländska teckenspråk”. På finskt 
teckenspråk används den tvådelade konstruktionen VIITTOMAKIELI-
LAUTAKUNTA i två varianter: LAUTAKUNTA_1 tecknas med framåtriktad 
rak rörelse med handformen  c  och LAUTAKUNTA_2 tecknas med 
handformen  Å  (eller T ). De finlandssvenska teckenspråkiga på mötet 
använde sig av två olika former av ’nämnd’ i konstruktionen TECKENSPRÅK-
NÄMND: NÄMND_1 tecknas med en vridrörelse med handleden med 
handformen  Å  där handens orientation förändras. NÄMND_2 tecknas med 
handformen  '  som förs framåt i en båge och slutar i fingertoppskontakt (se 
tecknets form i protokollet på finskt teckenspråk). 
 
Det konstaterades att de båda inhemska teckenspråkens olika alternativ 
samexisterar och är ett uttryck för den naturliga variation som finns i tecknade 
språk. NÄMND_2 representerar ett inlån från (sverige)svenskt teckenspråk. 
Problematiskt är dock att inte heller nämndens teckenspråkiga namn uttrycker att 
det handlar om teckenspråk i plural form. Man diskuterade möjliga tillägg av 
tecknen FINSK/SUOMALAINEN och 
FINLANDSSVENSK/SUOMENRUOTSALAINEN framför namnen och 
beslutade återkomma även till de teckenspråkiga namnen senare. 

 
§ 8 Övriga ärenden 
 

Nämnden hann inte diskutera de övriga ärenden som stod upptagna på 
föredragningslistan och man beslutade därmed återkomma till dem på nästa 
möte. 

 
§ 9 Meddelanden 
 

Inga meddelanden diskuterades. 
 
§ 10 Nästa möte 
 

Nästa möte kommer att hållas tisdagen den 20 november, kl. 10–15. 
 



§ 11 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 14.00. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat av 
 
 
 
Karin Hoyer   Tomas Uusimäki 
Sekreterare    ordförande 
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Material till språknämndens möte
Aineistoa lautakunnan kokoukseen 

10.10.2012

Karin Hoyer

• På svenska: språkvård, språkplanering –
språkpolitik

• Suomeksi: kielenhuolto, 
kielisuunnittelu/kielensuunnittelu –
kielipolitiikka

• In English: language planning (language
management) – language policy/politics

• Språkplanering: att man planerar,verkställer och
utvärderar de medvetna åtgärder gällande
språkförhållanden som i ett samhälle reglerats genom en 
viss språkpolitik

• Språkpolitik (eng. language politics): verksamhet som
bedrivs inom ramen för offentliga institutioner och som
rör språkförhållanden

• Språkpolitik (eng. language policy): riktlinjer för 
språkförhållanden

Språkvårdsportalen:
http://www.svenskaspraket.nu/hoger/sprakvardsbegrepp.htm
http://www.kotus.fi/?l=sv&s=239

• Språkvård innebär att försöka påverka
språkbruket på flera olika sätt. Språkvård delas
in i å ena sidan korpusvård, å andra sidan
statusvård. Inom korpusvården vårdar man
språket som sådant medan man inom
statusvården ägnar sig åt språkets ställning, 
status, i samhället. Korpusvården delas i sin tur
upp i vård av språkets struktur, dvs. ordförrådet, 
grammatiken och skriftsystemet, och vård av 
språket i bruk, dvs. textvård. 

http://www.kotus.fi/?l=sv&s=3

leenasavolainen
Typewritten Text
Textbilaga 1. Språknämnden för finländska teckenspråk – det 47:e mötet 10.10.2012 / § 6 Språknämndens uppgifter, principer och praxis.
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• Avgränsningen av termerna språkpolitik och
språkplanering/språkvård (eng. language planning) 
varierar och är delvis även överlappande

• Språkpolitik av en del som ett till en viss del överordnat
begrepp till språkplanering (Spolsky 2004)

• Andra definierar språkpolitiska idéer och regleringar som
en del av språkplaneringen som kan ta sig uttryck på
olika språkliga, politiska och samhälleliga nivåer (Kaplan
& Baldauf 1997)

• LPP är ett numera vedertaget begrepp för helheten
Language Policy and Planning (Hornberger 2006)

Hoyer (2012) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7612-1

• Kielisuunnittelulla tarkoitetaan tavallisesti kielen 
käyttöön, asemaan, rakenteeseen, sanastoon tai 
opetukseen vaikuttamista. Kielisuunnittelu on siten 
tietoista pyrkimystä muuttaa kieltä tai sen toimintoja 
yhteiskunnassa. Kielisuunnittelua voivat tehdä
esimerkiksi viranomaiset, ammatilliset ryhmät, yksityiset 
järjestöt tai yksilöt. 

• Kielipolitiikalla tarkoitetaan yhteiskunnan suhdetta eri 
kieliin ja kieliä puhuviin ihmisryhmiin sekä
kielentutkimuksen ja kielenhuollon tietoisia toimenpiteitä
tämän suhteen hoitamisessa.

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/kiepo/termipankk
i/K

• Kielenhuollolla tarkoitetaan monia erilaisia tapoja 
vaikuttaa kielenkäyttöön. Kielenhuolto voi olla kielen 
rakenteiden tarkastelua, tekstinhuoltoa tai kielen aseman 
huoltoa. Kielenhuollossa kuvataan kielenkäyttöä ja 
annetaan siitä kuvausten perusteella mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisia ohjeita. Koska kielenkäyttö
vaihtelee tilanteittain sekä teksti- ja tyylilajeittain, 
kielenhuolto antaa tietoa erilaisten tilanteiden 
kielenkäytöstä myös kielessä tapahtuvista muutoksista ja 
suosituksia, jotka liittyvät niihin. 

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3

• Kielipolitiikka tarkoittaa kielen tai kielten ja 
yhteiskunnan välisten suhteiden järjestämistä tietoisilla 
toimilla. Kielensuunnittelu on näiden toimenpiteiden 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja arviointia. 

Kielipolitiikka ja kielensuunnittelu voi kohdistua kielen 
asemaan yhteiskunnassa. Esimerkiksi Suomessa on 
kielilaki, saamen kielilaki ja monia muita lakeja, joissa 
säädetään yksilön oikeudesta käyttää omaa kieltään 
viranomaisissa. Myös uhanalaisen kielen elvyttäminen 
tai koulutuksen kielestä päättäminen on kielen 
statuksen suunnittelua. 

Kielipolitiikka voi kohdistua kieleen itseensä, jolloin on 
kyse korpussuunnittelusta. Kielimuodon 
vakiinnuttaminen yleiskieleksi ja kielenhuollon 
kysymykset kuuluvat korpussuunnittelun piiriin. 

http://www.kotus.fi/?s=239
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Charlotta af Hällström-Reijonen (2012: 19) 
Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag

• Språkvårdsgruppen (Språkvårdsportalen) avråder från termerna korpusvård
och statusvård och rekommenderar språkvalsplanering i stället för 
statusvård, samt en uppdelning av begreppet korpusvård i ord- och
grammatikvård och tal- och textvård. Jag anser dock att rekommendationen
är misslyckad, speciellt i fråga om termen språkvalsplanering. Statusvård
handlar nämligen inte bara om att välja mellan olika språk, alternativa val, 
utan det gäller också frågor om språkliga rättigheter och olika språks
samexistens, dvs. språkens status i samhället. Ur en finlandssvensk
synvinkel handlar statusvård bland annat om att ge svenskan i Finland 
möjlighet att existera vid sidan av finskan, inte i stället för finskan, och om
att upprätthålla de språkliga rättigheterna, inte att välja ett språk eller välja
bort ett annat. Termen språkvalsplanering avspeglar en (sverigesvensk) 
majoritetsspråkssynvinkel, där den innefattar i första hand att välja svenska 
som huvudspråk, och kanske att välja eller välja bort engelska inom vissa
språkliga domäner. Minoritetsspråkens statusvård blir bortglömd. Ord- och
grammatikvård samt tal- och textvård ser jag som underbegrepp till
korpusvård. 

• Som synonym till korpusvård använder jag språkvård. (2012: 18)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7598-8 

• Timothy Reagan (2010): Language policy
and planning for sign languages:
– Status planning
– Corpus planning
– Acquisition planning
– Attitude planning
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