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SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 57:e mötet 
 
Tid  Måndagen den 20 april 2015 kl. 10.15–16.40 
Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande 
medlemmar  Tomas Uusimäki  ordförande 

Ulla-Maija Haapanen 
Janne Kankkonen 
Oscar Lönnholm 
Päivi Mäntylä 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Mikaela Tillander 

sekreterare  Karin Hoyer 
   Leena Savolainen 
gäster  Erja Rossi   tolkstuderande vid Humak 

Satu Siltaloppi  Finlands Dövas Förbund rf 
Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund rf  

 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 

Ordföranden öppnade mötet kl. 10.15. 
 
§ 2 Mötets beslutförhet 

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

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (24.2.2015) godkändes. 
 
§ 4 Val av person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet 
 

Oscar Lönnholm valdes att teckna mötesreferatet för Finlands Dövas Förbunds Webb-tv. 
 
§ 5 Mötets föredragningslista 
 

Föredragningslistans § 9 Kriterierna för språklig kvalitetsbedömning flyttades efter § 11 
Meddelanden. I övrigt godkändes föredragningslistan. 

 
§ 6 En fråga från språkgemenskapen: användningen av tecknet i ordboksartikel 302 i nätordboken 
Suvi för finskt teckenspråk  
 

Teckenspråksnämnden hade fått en fråga om tecknet 302 i finskt teckenspråk (se bild 1, i 
teckenspråksnätordboken Suvi1). Frågan gällde framförallt tecknets överdrivna användning hos vissa 
personer, och språkbrukaren undrade om nämnden möjligen kunde ge en rekommendation om 
tecknets användning. 
 

                                                
1 http://suvi.viittomat.net/classsearch.php?a_id=302&class_search=-
2&offset=300&kw_id=0&sssf=0&rmode=articles&ltr=!  



 

 2 

 

 
 
Bild 1. liksom (”ikään kuin, niin kuin, niinku…”) 
 
Nämnden vill tacka för en bra fråga, och konstaterar att frågan gäller användning av ett så kallad 
fyllnadstecken (fyllnadsord). Varje språkanvändare kan ha unika, eventuellt avvikande drag i sitt 
språkbruk som andra språkanvändare kan uppleva störande. Dessa drag syns speciellt på vardagliga 
språkanvändningssituationer. Det finns också andra fyllnadstecken i det finska teckenspråket än 
ovannämndt. 
 
Nämnden konstaterade att rekommendationer endast ges gällande offentligt språkbruk (t.ex. 
nyhetsspråk, officiella översättningar eller informationstexter). Att ge rekommendationer för privat 
språkbruk i vardagen faller däremot utanför nämndens ansvarsområde och nämnden tar inte desto 
mera ställning till användning av fyllnadstecken. Teckenspråkscentralen vid Jyväskylä universitet 
utför forskning kring syntaxen i finskt teckenspråk och nämnden önskar att också det här fenomenet 
får mera upplysning.  

 
 
§ 7 Förslag till teman för det nordiska nätverksmötet i augusti i Danmark 
 

Arrangörerna för det inkommande nordiska nätverksmötet i Danmark i augusti 2015 hade bett 
deltagarna från de olika nordiska länderna om förslag för lämpliga teman för mötet. Nämnden 
beslutade komma med två förslag: 

• Den kommande handledningen om språklig kvalitet ”Hur ser en bra teckenspråkig 
översättning ut?” 

• Finlands nya teckenspråkslag 
 
 
§ 8 Ändringen av det finska namnet för Teckenspråksnämnden 

 
Teckenspråksnämndens namn på finska är viittomakielen lautakunta. Den singulara formen av 
”teckenspråk” i namnet berättar inte att nämnden har två olika teckenspråk på sitt ansvarsområde. 
Nämnden beslutade föreslå en namnändring till Suomen viittomakielten lautakunta. Leena Savolainen 
kommer att föra ärendet vidare till Språkinstitutet för de inhemska språken. 

 
§ 9 Övriga ärenden 
 
a) Scoutlöftet till finskt teckenspråk 
 

Den teckenspråkiga scoutkåren ”Ahertajat” (sv. knegare, arbetsmyra) hade fått till uppgift av Finlands 
Scouter att översätta scoutlöftet till finskt teckenspråk. På Finlands Dövas Förbund hade man redan 
tidigare tagit ställning till och kommenterat översättningen. Man hade också kommit överens om att 
Teckenspråksnämnden kunde ta ställning till översättningsförslaget. 
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Nämnden ansåg att översättningen var väl gjord och kunde tas i användning. Nämnden tyckte också att 
det var väldigt positivt att den teckenspråkiga översättningen på videon framfördes av ett barn. 
 

b) Hur väljer man medlemmar till Teckenspråksnämnden? 
 

Hur kan man bli en medlem till nämnden och vem är de som gör beslutet? De här är ett par av 
frågorna som har väckts i språkgemenskapen. Nämnden beslöt att sammanställa ett teckenspråkigt 
sammandrag om processen samt de kriterier som gäller nuförtiden2. 
 

c) Nämndens hälsningar till de nya nämndmedlemmarna 
 
Nämnden önskade att sekreterarna kunde sammanställa ett informationspaket om nämndens arbete för 
de nya nämndmedlemmarna. Detta kunde göra det lättare för de nya medlemmarna att komma in i sina 
uppgifter. Detta skulle också göra nämndens verksamhet mer transparent för 
teckenspråksgemenskapen. 
 
Nämnden föreslår att den nya nämnden tar någon form av den sociala median (t.ex. Facebook) som ett 
av nämndens information- och diskussionsforum.  
 
Nämnden föreslår att den nya nämnden kunde träffa Språkinstitutets ansvariga för språkvård och 
språkpolitik. De skulle kunna bli bjudna till nämndens möte. 

 
§ 10 Meddelanden 
 
a) Digging into Signs Workshop: Developing Annotation Standards for Sign Language  
 

Juhana Salonen och Leena Savolainen berättade om workshoppen Digging into Signs Workshop: 
Developing Annotation Standards for Sign Language Corpora som hölldes i London 30-31 mars 2015. 
Workshoppen var en del av ett större projekt vars mål är att standardisera sättet att lingvistiskt koda 
(korpusannotera) teckenspråkigt videomaterial. Mera om workshoppen samt själva projektet hittar 
man här http://www.ru.nl/sign-lang/projects/digging-signs/ 

 
b) Den nya teckenspråkslagen 
 

Den nya teckenspråkslagen som syftar till att främja de teckenspråkigas rättigheter kommer att träda i 
kraft vid ingången av maj. All material som handlar om lagförberedelsen finns på riksdagens hemsida 
https://www.eduskunta.fi/SV/Vaski/Sidor/trip.aspx?triptype=riksdagsarenden&docid=rp+294/2014. 
Det finns en nyhet som berättar om lagets innehåll samt betydelse på Justitieministeriets hemsida 
http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/aktuellt/tiedotteet/2015/04/viittomakielistenoikeuksiaedistava
viittomakielilakivoimaantoukokuunalusta.html. 
 

c) Justitieministeriets samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor 
 

Justitieministeriet tillsatte i mars en samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor för att behandla statsrådets 
aktuella ärenden som gäller teckenspråk och trygga en smidig informationsgång mellan olika centrala 
aktörer. Arbetsgruppen har sin verksamhetsperiod 16.3.2015–31.12.2016 och sammankom första 
gången den 17 april. Janne Kankkonen som deltog i mötet som representant för Finlandssvenska 

                                                

2 Sammandrag av processen hur medlemmar till Teckenspråksnämnden väljs är publicerad på Dövas Förbunds hemsida 
i juni 2015 https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=96F78571. 
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teckenspråkiga rf informerade nämnden om principerna för arbetsgruppens arbete som diskuterats 
under detta första möte. Mera om arbetsgruppen kan läses från Justitieministeriets hemsida 
http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/underarbete/kehittamishankkeita/viittomakielenyhteistyoryhm
a.html. 

 
d) Språkinstitutets nya nätsidor 
 

Institutet för de inhemska språken har förnyat sina nätsidor. Även texterna om teckenspråk har 
uppdaterats och kan hittas på svenska här 
http://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_oss/organisation/spraknamnder#Sprknmndenfrfinlndskateckenspr
k och på finska här 
http://www.kotus.fi/kielitieto/kielipolitiikka/kotimaisten_kielten_keskuksen_kielilautakunnat/viittoma
kielten_lautakunta 

 
§ 11 Kriterierna för språklig kvalitetsbedömning 
 

Nämnden förde diskussioner om de sista oklara detaljerna för den kommande publikationen. Den skall 
publiceras under majmånad. Videon som är tecknade både på finlandssvenskt och finskt teckenspråk 
är filmade, grovt editerade, den finska versionen av kriterierna är editerade till dess nästan slutgiltiga 
form och texten är översatt på svenska.  
 
Nämnden konstaterade att den svenska versionen behöver kontrolleras för innehållet och 
språkriktighet, samt att videon måste editeras färdigt. Dessa utförs med köptjänst. Andra 
ytbehandlingar utförs av Leena Savolainen. Ett skilt kapitel för sammandrag skulle ha varit bra, men 
av orsaker gällande tidtabell är det för tillfället omöjligt att få.  
 
Nämnden diskuterade länge om publikationsstället. Av alla möjliga ställen fanns det både positiva och 
negativa sidor, och det blev oavgjort än så länge. Nämnden strävar efter att få publikationsstället löst 
så snabbt som möjligt.  

 
§ 12 Nästa möte 
 

Detta var det sista mötet för denna språknämnds del, då de nya medlemmarna utnämns 1.6.2015. Den 
nya språknämnden beslutar senare om när det första mötet kommer att hållas. 

 
 
§ 13 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 16.40. 
 
Vid protokollet      Justerat av 
 
 
Karin Hoyer       Tomas Uusimäki 
sekreterare        ordförande 
 
 
Satu Siltaloppi 
sekreterare fr.o.m. 1.6.2015  


