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Matti Räsänen och tolkarna var närvarande under § 1–5 och delvis även § 6. 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 

Ordföranden öppnade mötet kl. 10.30. 
 
§ 2 Mötets beslutförhet 
 

Ordföranden konstaterade att mötet var beslutfört. 
 
§ 3 Protokollet från föregående möten justeras  
 

Protokollet från föregående möte (10.10.2012) godkändes.  
 
§ 4 Mötets föredragningslista 
 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 



§ 5 Matti Räsänen, språkpolitisk koordinator vid Språkinstitutet, presenterar sig 
 

Matti Räsänen, forskare vid Språkinstitutet, gav en presentation av principerna 
och praxis för språkvården och den språkpolitiska verksamheten vid 
Språkinstitutet. Presentationen ledde till en diskussion om språknämnderna för 
minoritetsspråken vid institutet (romani, de samiska språken och teckenspråken), 
och om skillnader och likheter nämnderna emellan.  

 
 
§ 6 Tecken för ’svensk/a’, ’rikssvensk/a’, ’finlandssvensk/a’ i det finska  

teckenspråket och i det finlandssvenska teckenspråket 
 
I diskussionen framgick det att tecknen för betydelserna ’svensk/a’, 
’rikssvensk/a’, ’finlandssvensk/a’ används på olika sätt i det finlandssvenska 
teckenspråket och i det finska teckenspråket.  På basis av språknämndens 
diskussioner och av den forskning i det finska teckenspråket som finns kan man 
konstatera följande: 
 
Finlandssvenskt teckenspråk: 
 
I det finlandssvenska teckenspråket används tecknet på bild 1 för att hänvisa till 

o svenska som språk (även t.ex. skriven text på svenska) och 
o finlandssvenskhet (t.ex. finlandssvensk kultur eller finlandssvenska 

personer).  
Även det sammansatta tecknet på bild 2 används för att hänvisa till 
finlandssvenskhet. Detta sammansatta tecken används bl.a. i mer formella 
register av språket medan tecknet på bild 1 används vid informellt språkbruk 
inom den egna språkgruppen. Detta tecken används också vid översättning av 
texter som innehåller det svenska ordet finlandssvensk, som en följd av 
svenskans påverkan. 
 
Tecknet på bild 3 används om Sverige som land, och i betydelsen ’svensk’ om 
landets medborgare och kultur. Tecknet används även om svenska som språk – då 
man hänvisar till den svenska som används i Sverige (sverigesvenska/ rikssvenska). 
 
Finskt teckenspråk: 
 
I det finska teckenspråket används tecknet på bild 3 då man hänvisar till 

o svenska som språk (t.ex. svenska som ämne i skolan eller till svensk 
text) och 

o Sverige som land. 
Då man talar om den finlandssvenska kulturen eller om finlandssvenska 
personer är praxisen den samma som beskriven ovan för det finlandssvenska 
teckenspråket – d.v.s. tecknen på bild 1 och 2 används parallellt. 

 
 



 

Bild 1. http://suvi.viittomat.net: artikel 359. Handformen kan också vara %. 
(bildens munrörelser är det finska teckenspråkets) 
 
 

 
Bild 2. http://suvi.viittomat.net: artiklarna 723 och 359. 
(bildens munrörelser är det finska teckenspråkets) 
 

 
Bild 3. http://suvi.viittomat.net: artikel 368. 
(bildens munrörelser är det finska teckenspråkets) 

 
Slutsats 
 
Språknämnden konstaterade att trots att en del av tecknen i våra två teckenspråk 
till formen ser ut att vara likadana, finns det skillnader i deras betydelser och 
användning. Detta exempel visar på hur många olika sätt de två teckenspråken 
kan skilja sig från varandra. Nämnden förhåller sig positiv till den 
teckenvariation som finns i tecknens form och betydelser i båda språken. Om 



ytterligare studier eller forskning i ämnet framkommer kan nämnden återkomma 
till diskussionen om dessa tecken. 
 
 

§ 7 Ärenden från föregående möte (10.10.2012) 
 
a) Språknämndens uppgifter, principer och praxis (fortsatt diskussion) 

§ Teman som den förra språknämnden rekommenderade att följs upp 
och diskussion om samarbetspartners 

 
Man fortsatte diskussionen om nämndens samarbetspartners. Juhana Salonen tog 
upp Jyväskylä universitets roll – och man kom överens om att personer med 
anknytning till Teckenspråkscentret (Viittomakielen keskus) anlitas för att 
kommentera arbetet med de språkliga kriterierna. 
 
Språknämnden kunde också göra en puff i Finlands Dövas Förbunds 
teckenspråkiga TV för att aktivera och uppmuntra teckenspråkiga att ge feedback 
till ansvariga instanser om kvaliteten på de teckenspråkiga texter som publicerats 
på nätet. 

 
b) Kriterier för språklig kvalitetsbedömning  
 

Juhana Salonen presenterade arbetet med kriterierna för språklig 
kvalitetsbedömning som arbetsgruppen bestående av fem personer (Juhana 
Salonen, Ulla-Maija Haapanen, Janne Kankkonen, Päivi Mäntylä och Pia Taalas) 
hade sammanställt. Som utgångspunkt hade gruppen de bedömningskriterier som 
den förra nämnden hade utarbetat för FPAs del. Man kom överens om att 
arbetsgruppen gör upp en tidtabell för arbetet och efter det har de övriga 
nämndmedlemmarna möjlighet att fortsätta att ge kommentarer till texten.  

 
Man planerade att även relevanta utomstående personer (t.ex. Riitta Vivolin-
Karén vid Dövas Folkhögskola) kommer att ges tillfälle att kommentera de 
sammanställda kriterierna under arbetets gång. Det poängterades att det är viktigt 
att betona vilken genre kriterierna gäller: språkligt sett är det stor skillnad mellan 
en tolkad text och en översatt, förberedd text. Kriterierna gäller närmast den 
senare typen av teckenspråkig text. Man kommer också att utreda möjligheterna 
att översätta den nuvarande kriterielistan till svenska för att alla finlandssvenska 
nämndmedlemmarna skall kunna ta del av den. 

 
c) Information om nämnden på Språkinstitutets webbsida 

 
Leena Savolainen informerade om att Språkinstitutets webbsidor kommer att 
genomgå en större förändring år 2013 – eventuellt kommer antalet 
språkversioner att minska. Nämndens två sekreterare hade skissat upp ett förslag 
till struktur för webbsidorna så att nämndens alla fyra språk skulle finnas 
representerade där. Man beslutade att återkomma till nämndens information på 
Språkinstitutets webbsida då webbförändringen blir aktuell under 2013.  

 
  



§ 8 Språknämndens insats i statsrådets kommande berättelse om tillämpningen  
av språklagstiftningen (2013) 

 
Både Finlands Dövas Förbund och Finlandssvenska teckenspråkiga har av 
Justitieministeriet fått en begäran om utlåtande för statsrådets kommande 
berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen (JM 1/58/2012). Deadlinen 
för utlåtandet är 7.12.2012. Vid Justitieministeriet ställde man sig positiv till att 
även språknämnden skulle lämna in ett eget utlåtande. Språknämnden kom 
överens om att detta utlåtande skulle koncentrera sig på frågor om språklig 
kvalitet för både det finska och det finlandssvenska teckenspråkets del. Leena 
Savolainen tog på sig ansvaret för att sammanställa utlåtandet (på finska). 

 
 
§ 9 Det finlandssvenska teckenspråkets hotade situation 
 

Oscar Lönnholm, Janne Kankkonen och Karin Hoyer berättade om det pågående 
arbetet med att sammanställa en språkplan för det finlandssvenska teckenspråket. 
Arbetet startade under våren 2012 och utförs i en arbetsgrupp som lyder under 
Finlandssvenska teckenspråkiga. Målsättningen med språkplanen är att 
revitalisera det finlandssvenska teckenspråket och hindra det från att försvinna. 
Under ett riksdagsbesök i september 2012 informerade representanter för 
arbetsgruppen om språkets hotade situation för både representanter för SFP och 
Svenska kulturfonden. Riksdagsbesöket ledde till att riksdagsledamöter för ett 
stort antal politiska partier lämnade in ett skriftligt spörsmål till regeringen om 
de inhemska teckenspråkens framtid (884/2012; 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_884_2012_p.shtml#VAST
AUS). 
 
Finlandssvenska teckenspråkiga (delvis tillsammans med Finlands Dövas 
Förbund) har som avsikt att ansöka om projektmedel från bl.a. Svenska 
kulturfonden för en första fas av språkstödande verksamhet – med fokus på att 
kartlägga språkets situation och de resurser som behövs. Ifall bidrag beviljas är 
avsikten att samarbeta med olika partners – bl.a. Föreningen Teckenspråkiga 
Finlandssvenskar i Sverige. Det är viktigt att involvera den finlandssvenska 
teckenspråksgemenskapen för att teckenspråkiga själva skall vakna till insikt om 
språkets situation. Enligt modell från revitaliseringsverksamhet för enaresamiska 
kunde man tänka sig att även aktivera utomstående, d.v.s. få med finska 
teckenspråkiga som lär sig finlandssvenskt teckenspråk och som kunde fungera 
som språkmodeller och överförare av språket. 

 
 
§ 10 Grafisk symbol för teckenspråk 
 

Lena Wenman hade ställt språknämnden frågan om det finns någon 
konventionell grafisk symbol för teckenspråk som kunde användas på webbsidor 
för att symbolisera information på teckenspråk. Den symbol som används (av 
bl.a. FPA och servicen ”Kultur för alla”) är missvisande eftersom den syftar på 
betydelsen ’tolkning’ i ASL. 
 



I diskussionerna framgick det att nämnden anser att det finns ett behov av en 
enhetlig standardsymbol – den bör vara enkel, tydlig och lättförståelig. Päivi 
Mäntylä fick i uppdrag att av ansvariga för kommunikation på Finlands Dövas 
Förbund få mer information om och reda ut riktlinjer för användning av den 
symbol som nu är i bruk. 
 

 
§ 11 Språknämndens verksamhetsplan 
 

Språknämnden beslutade att ta upp verksamhetsplanen för de kommande åren till 
behandling i början av nästa möte. För att tiden under mötet skall kunna utnyttjas 
så effektivt som möjligt föreslog man att ett första utkast till verksamhetsplan 
skisseras upp redan på förhand så att nämndmedlemmarna kan bekanta sig med 
det före mötet. 

 
 
§ 12 Övriga ärenden  
 

Janne Kankkonen efterlyste ett närmare samarbete mellan olika aktörer och 
kyrkostyrelsen när det gäller de teckenspråkiga översättningar som gjorts inom 
kyrkans regi. För att man skall kunna följa upp att de översättningar som 
bearbetats och godkänts också följs av t.ex. teckenspråkstolkar under kyrkliga 
förrättningar är det viktigt med fortsatt utbildning och spridande av information. 
Ett förslag kunde vara att grunda en arbetsgrupp i Kyrkostyrelsens regi där 
representanter för olika aktörer medverkar. Janne Kankkonen ansvarar för att 
följa upp ärendet med kyrkostyrelsen. 
 
Juhana Salonen hade blivit kontaktad av Outi Ahonen som frågade om 
språknämnden kunde aktivera sig i frågan om att så få teckenspråkiga har 
registrerat sitt modersmål som finskt eller finlandssvenskt teckenspråk i 
befolkningsregistret. Statistiska uppgifter om modersmålet är viktiga för 
myndigheterna då det gäller att uppskatta antalet teckenspråkiga, eftersom ingen 
annan statistik finns att tillgå. Nämnden konstaterade att denna fråga till sin natur 
är av mer allmänt intresse, och att saken därmed främst faller inom 
dövföreningarnas och Finlands Dövas Förbunds intresseområde. Språknämndens 
roll är främst att syssla med språkfrågor, medan föreningarna och förbundet på 
sin agenda har en mer praktiskt inriktad språklig intressebevakning. 

  
§ 13 Meddelanden 
 

Emilia Erkamas pro gradu-avhandling  Kielelliset oikeudet Suomessa – 
kielilainsäädännön vaikutus uhanalaisten kielten elvytykseen  (Allmän 
språkvetenskap, Institutionen för moderna språk, Helsingfors universitet, 2012) 
antecknades till kännedom. 

 
  



§ 14 Nästa möte 
 

Man beslutade att diskutera fram lämpliga datum för vårens två möten på 
elektronisk väg (via Doodle). Detta är det mest optimala sättet att hitta datum 
som passar för alla. 

 
 
§ 15 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 15.10. 
 
 
Vid protokollet   Justerat av 
 
 
Karin Hoyer   Tomas Uusimäki 
 
Sekreterare    ordförande 


