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SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 59:e mötet 
 
Tid  måndagen den 14 december 2015 kl. 10.25–15.45 
Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande 
medlemmar  Janne Kankkonen  ordförande 

Jarkko Keränen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Elina Tapio 

sekreterare  Leena Savolainen 
   Satu Siltaloppi 
gäster  Marika Rönnberg  Finlands Dövas Förbund rf 
    Pirkko Selin-Grönlund Finlands Dövas Förbund rf 
    Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund rf 
Frånvarande Robin Hänninen 
   Tuija Mustonen    
    Thomas Sandholm 
 
Protokoll 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 
 Ordförande öppnade mötet kl. 10.25. 
 
§ 2 Mötets beslutsförhet 
 
 Ordförande konstaterade mötets beslutsförhet. 
 
§ 3 Mötets föredragningslista 
 

Till föredragningslistan tillades ny § 9 om nämndens treårsplan och § 10 UNESCOs Atlas of the 
World’s Languages in Danger gällande finskt teckenspråk.  

 
§ 4 Protokollen från föregående möte justeras 
 
 Protokollen från föregående möte (3.11.2015) godkändes med små ändringar.  
 
§ 5 Person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet konstateras 
 

Enligt beslutet i det 58:e mötet är Jarkko Keränen i tur för att teckna det teckenspråkiga 
mötesreferatet.  

 
§ 6 FPA-ersättning för tolkservice på främmande språk 

 
Tuija Mustonen hade begärt om nämnden att behandla FPAs annorlunda inställning i tolkningsservice 
på tecknade och talade språk. Det är nämligen möjligt att få tolkningsservice för en tolkning mellan 
talad engelska och finskt teckenspråk, men (ifall det inte är frågan om tolkning inom språket) klienten 
kan inte i sin beställning fråga efter en tolk som kan till exempel amerikanskt teckenspråk eller det 
internationella sättet att teckna för att tolka det till finskt teckenspråk.  
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Specialsakkunnig Marika Rönnberg från Finlands Dövas Förbund rf berättade om situationen med 
tolkningar som FPA sköter. Det är en skillnad mellan tolkning inom språket och tolkning mellan 
språken. FPA erbjuder tolkningen mellan språken och inom språket på olika villkor. Tolkningsservice 
mellan språken erbjuds enbart mellan talat och tecknat språk, de tecknade språken kan vara endast 
finskt och finlandssvenskt teckenspråk. De talade språken är oftast finska och svenska, men andra 
språk kan erbjudas ifall tolken kan dem. Tolkningar som sker inom språket (intralingualt) är till 
exempel skrivtolkning. Det när en dövblind behöver en tolk som inom språket kopierar det som andra 
döva tecknar motsvarar skrivtolkning, och det borde enligt Marika Rönnberg också gälla i situationer 
där det tecknade språket är ett annat (inte finskt eller finlandssvenskt) teckenspråk eller internationella 
tecken så länge tolken endast kopierar det som tecknas och inte översätter det till ett annat 
teckenspråk. Om tolken skulle översätta det till ett annat teckenspråk, skulle tolkningen inte bero på ett 
handikapp och då konstaterar FPA att det inte hör till tolkning på grund av ett handikapp utan är 
jämförbart med den tolkningen hörande behöver då de inte kan till exempel franska och behöver 
tolkning mellan franska och modersmålet. Situationen är dock inte helt jämförbar, för döva inte har 
haft möjlighet att studera främmande teckenspråk i grundundervisningen.  
 
Enligt teckenspråkslagen borde myndigheterna främja användning av teckenspråken. Dessutom talar 
både Diskrimineringslag (1325/2014), den kommande lagen om stärkt självbestämmanderätt för 
socialvårdens klienter och för patienter (http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140108) och FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (som i framtiden ratificeras också i 
Finland) för att få de teckenspråkiga mer självständiga och kunna använda teckenspråk direkt, utan 
tolkning. Men så länge det inte går att studera dessa språk och systemet är så sträng med FPA som 
förbinder sig med tolkning för handikappade är det inte ens möjligt att lära sig främmande teckenspråk 
genom att använda en tolk också utomlands. FPA anser att någon annan borde betala tolkningen i 
situationer där tolkning behövs p.g.a. språkkunskaper. 
 
Nämnden samlar in exempel på situationer där den icke-jämförbara språkundervisningen mellan de 
hörande och döva samt där bristande språkkunskaper hos döva strider mot tolkningsservicens strikta 
regler. Nämnden återkommer till ärendet i kommande möten.  

 
§ 7 Kipo-korpus 

 
Dövas Förbunds projekt för Korpus och SignWiki publicerade Kipo-korpusen 25.11.2015. 
Korpusmaterialet är fritt tillgänglig på Språkbanken https://lat.csc.fi (se också textbilaga 1) som 
upprätthålls av CSC – IT -centret för vetenskap. Materialet som är annoterad (sammanlagd 2 t 28 min) 
är en till finskt teckenspråk översatt och editerad version av Språkpolitiskt program för teckenspråken 
i Finland (2010). 
 
Nämnden bekantade sig med Kipo-korpusen samt diskuterade dess användbarhet som verktyg inom 
språkundervisning och språkvård. Diskussionen fortsätter i kommande möten.  

 
§ 8 Undervisning och utvärdering i teckenspråk 
  

a) Tentamen på A- och K-nivå 
 
Specialsakkunnig Pirkko Selin-Grönlund berättade om situationen med Dövas Förbundets tentamen 
på A- och K-nivå. Alla de instanser som har använt servicen har kontaktats och olika lösningar för 
att sköta utvärderingen av studentens språkkunskaper har hittats.  
 

b) Utvärdering av teckenspråkiga högstadieelevernas språkinlärning 
 
Selin-Grönlund berättade att rapporten om Utvärdering av inlärningsresultaten i samiska, romani och 
teckenspråk (åk 7-9) publiceras 12.2.2016. http://karvi.fi/Sv/event/utvardering-av-
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inlarningsresultaten-samiska-romani-och-teckensprak/. 
 

c) Den nya läroplanen för grundskolorna 
Den nya läroplanen för grundskolorna tas i bruk hösten 2016. År 1995 nämndes teckenspråk första 
gången i grundlagen (§ 17) och därifrån påverkar den till andra lagar. I Finland har man tre 
språklagar: för finska och svenska, för samiska och för teckenspråken. Diskriminering på grund av 
språk är förbjudet enligt lag, och skolning måste ordnas på dessa språk. Den nya läroplanen tar detta 
i beaktan. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014 
http://www.oph.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf kan man i en 
tabell se hur de har tänkt de olika modersmålen och undervisning i dessa samt i vilka främmande 
språk eleven kommer att ha. Teckenspråkiga har för både teckenspråk och teckenspråkig litteratur 
samt finska/svenska för teckenspråkiga samma antal veckotimmar som de samiska har för samiskan 
och samisk litteratur; de har skilt timmar för finskan/svenskan. Dessutom kan de teckenspråkiga fritt 
välja om de vill läsa det andra inhemska språket som ett valfritt tilläggsspråk.  

 
Till sist diskuterade nämnden om den gemensamma europeiska ramen för språk: lärande, 
undervisning och bedömning, CERF (http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144). Den är inte 
anpassad till de finländska teckenspråken ännu. Arbetet för att få finskt teckenspråk som ett av 
språken i de allmänna språkexamen (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki/svenska) är påbörjat 
redan 2014 men blev på hälft. Att främja distribueringen av CERF är ett alternativt för tema för 
nämndens treårsplan. 

 
§ 9 Treårsplan 
 

Nämnden diskuterade om möjliga teman för ett treårsplan. Speciellt länge diskuterade nämnden om 
problemet med att nå information: det kunskap forskarna får om våra teckenspråk når inte 
språkanvändare. Största orsaken är svårigheten att förstå innehållet i publikationer som är skrivna i en 
vetenskaplig stil.  

De olika förslagen för temat för treårsplan var 
(a) användning av Kipo-korpus som verktyg för teckenspråksnämnden, 
(b) att befrämja användningen av publikationen Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? 
(c) att göra en www-sida som samlar upp all material om och på teckenspråk på nätet (jmf 

http://teckensprak.nu/), 
(d) åtgärda behovet av undervisningsmaterial som passar för alla åldrar och fyller alla behov från  

nybörjare till modersmålsundervisning samt 
(e) åtgärda behovet att få de teckenspråkigas egen historia in i grundskolans undervisning i historia –  

material finns (t.ex. Maahan lämpimään, 2005) men nämnden kunde hitta lösningar och idéer till 
hur den kan tillämpas. Nämnden kunde också stöda en instans som eventuellt söker finansiering 
för att redigera Maahan lämpimään-verken till teckenspråk.   

(f) att få vetenskapliga publikationernas innehåll till ett mer begripligt språk och till nytta för 
språkgemenskapen. 

 
Nämnden kommer ihåg att de har fyra möten om året och stora undervisningsmaterialpaket inte kan 
göras. I andra teckenspråken har det gjorts referensram om teckenspråksnivåer. Sekreterarna samlar in 
exemplen av sådana referensram. Finansiering för större arbeten kunde sökas från de olika fonderna. 
Diskussionen fortsätts i kommande möten då förhoppningsvis är alla på plats. Sekreterarna gör en 
skiss om sagda möjligheter till dess. 

 
§ 10 UNESCOs Atlas of the World’s Languages in Danger gällande finskt teckenspråk 
 

Det finlandssvenska teckenspråket definieras på UNESCOs Atlas of the World´s Languages in Danger 
-listan som extremely endangered language (level 2).  
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Nämnden började fundera om det för finska teckenspråkets del också kunde fyllas UNESCO:s enkät 
för kartläggning av språkets utsatthet. Sekreterarna förfrågar Dövas Förbunds syn på det bästa sättet 
att gå vidare med detta. 

 
§ 11 Övriga ärenden 
 

a) Nordiskt nätverksmöte för de nordiska språkvårdare, 2.12.2015, Stockholm  
 
Leena Savolainen deltog i denna träff för nätverkets kontaktpersoner. På föredragningslistan stod till 
exempel finansieringen av den följande träffen för nätverket som ordnas i Vasa 31.8.2016 (vars 
kostnader kommer från tolkningsavgifter, rese- och logiavgifter / 1 deltagare / teckenspråk) samt 
beslut över ett nytt projekt som gäller de nordiska teckenspråken som det likaså söks finansiering 
för. Enligt Språkkoordinations linje skall projektet främja kunskaper i barns och ungas 
kommunicering sinsemellan på de nordiska språken. 
http://sprogkoordinationen.org/aktoerer/ekspertgruppen/om-ekspertgruppen-nordens-sprograad/  
  
Teckenspråksvårdarna i Sveriges Språkrådet lovade ta hand om ansökningarna för det följande 
nätverksmötets finansiering. Främjandet av distribuering av den gemensamma europeiska ramen för 
språk: lärande, undervisning och bedömning CERF i undervisning och bedömning av nordiska 
teckenspråken valdes till det nya nordiska projektet.  
 

b) RASMUS ry:s KAAMOS-projekt  
 
Jarkko Keränen meddelade att texten i KAAMOS-projekts undervisningsmaterial omnämns våra 
teckenspråk och att materialet är färdigt för kommentarer i slutet av januari. Det är önskvärt att alla i 
nämnden då kommenterar materialet aktivt.  
 

c) Skydda våra teckenspråk och säkerställning av dessa språkens användningsmöjligheter 
 
Diskussionen fortsätts i kommande möten.  

 
§ 12 Meddelanden 
 

• Teckenspråkens dag 12.2.2016 hölls i Finlandiahuset, Helsingfors kl. 10-15.  
• Elina Tapio undersöker nämndens protokoll fram till maj 2015 som en liten delstudie som blir en 

artikel. Hon vill undersöka hur olika språkbenämningar och termer syns i protokollen under åren 
samt hur synvinkeln om vem som äger språket syns i protokolltexter.   
 

 
§ 13 Nästa möte 
 
 Sekreterarna skickar en doodle-förfrågan om det följande mötet. 
 
§ 14 Mötet avslutas 
 
 Ordförande avslutade mötet kl. 15.45.  
 
 
Vid protokollet    Justerat av 
 
 
Satu Siltaloppi    Janne Kankkonen 
sekreterare     ordförande 
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Kipo-korpus i Språkbanken i Finland (Kielipankki) – en guide
till dess bläddring i LAT-service

Här hittar du Kipo-korpus https://lat.csc.�.

Klicka på +-symbolen framför mapparna Public
och Viittomakielet. Du hittar mappen Kipo, som 
är korpusens huvudnod, under mappen
Viittomakielet (teckenspråken).

Alla de glossorna som har användts i Kipo-korpus hittar du listade i �len glossit_luettelo.pdf.
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leenasavolainen
Konekirjoitusteksti
Textbilaga 1. Språknämnden för finländska teckenspråk. Mötet den 14.12.2015. § 7 Kipo-korpus
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1. När du väljer mappen Kipo, riktar din sökning till hela materialet (till dess alla 86 avsnitt).

3. Skriv till fönstret som öppnar sig den glossen du vill söka efter.

2. Börja sökningen med att klicka på knappen CONTENT SEARCH.

4. Klicka på knappen Find. 5. Välj en av sökningsträ�arna (någon av raderna) och
dubbelklicka på den.
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Välj video�len. Innehållet av videorna är det samma men Annex-program erbjuder båda därför att de båda
�nns på servern.  Med långsammare förbindelser mp4-video kan fungera bättre.

Videon spelas i ett mörkare fönster innan den kommer till tecknet du har sökt efter. Videon stannar precis
innan det tecknet du sökte efter produceras.
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När du startar videon, ser du tecknet du sökte efter.

Här kan du välja annotationsraden som du vill ha synlig i fönstret Mini Data Frame.
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1. Du kan begränsa din sökning till någon av de personer
som tecknar. Skriv tecknares kod här.

2. Klicka knappen CONTENT SEARCH.

3. Skriv glossen som du vill söka efter och klicka knappen Find.

Tecknares koder är:
S1 = Kaisa Alanne
S2 = Markku Jokinen
S3 = Pia Taalas
S4 = Päivi Mäntylä

4. Välj en av sökningsträ�arna och dubbelklicka den.
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