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SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 61:a mötet 
 
Tid  Måndagen den 14 juli 2016 kl. 10.20–15.10 
Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande 
medlemmar  Janne Kankkonen ordförande 

Jarkko Keränen 
Tuija Mustonen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Elina Tapio 

sekreterare Leena Savolainen 
 Satu Siltaloppi 
gäster  Markku Jokinen  Finlands Dövas Förbund (§ 7)    

Riitta Vivolin-Karén Teckenspråkiga biblioteket, Finlands Dövas Förbund (§ 6) 
   Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund 
    
Frånvarande Robin Hänninen 
   Thomas Sandholm 
 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 
 Ordföranden öppnade mötet kl. 10.20. 
 
§ 2 Mötets beslutsförhet 
 
 Ordföranden konstaterade att mötet var beslutsfört.  
 
§ 3 Mötets föredragningslista 
 

Till föredragningslistan tillades två punkter till övriga ärenden och två till meddelanden. 
Nämnden beslöt att behandla punkt 7 innan punkt 6. I övrigt godkändes föredragningslistan 
oförändrad. 
 

§ 4 Protokollen från föregående möte justeras 
  
 Protokollen från föregående möte (31.3.2016) godkändes.  
 
§ 5 Val av person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet  

 
Enligt tidigare beslut, som finns publicerat på Finlands Dövas Förbunds webbplats, framgår 
att Taina Petäjäinen står i tur för att teckna det teckenspråkiga mötesreferatet. 
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§ 6 Öka den språkliga medvetenheten bland språkgemenskapen 
 

Att öka den språkliga medvetenheten bland språkgemenskapen utgör ett av huvudtemana i 
nämndens treårsplan. I april diskuterades temat av nämndmedlemmarna Jarkko Keränen, 
Juhana Salonen och Elina Tapio. Utifrån ett sammandrag av diskussionen i april (se textbilaga 
1) behandlade nämnden ärendet tillsammans med Riitta Vivolin-Karén från Teckenspråkiga 
biblioteket som var inbjuden som sakkunnig gäst.  
 
Vivolin-Karén berättade att Teckenspråkiga biblioteket har intervjuat tre pro gradu-skribenteri 
som skrivit om teckenspråk eller teckenspråksgemenskapen. I intervjuerna har biblioteket lagt 
extra stor vikt vid att ställa sådana frågor som en vanlig döv skulle ställa. Biblioteket skulle 
göra fler intervjuer ifall de hade resurser för det. Vivolin-Karén delgav också statistiska fakta 
om hur många som sett bibliotekets teckenspråkiga videor enligt Google Analytics-
uppföljningen. Enligt uppföljningen varierar antalet nerladdningar mellan 200 och 1400 per 
video. På bibliotekets webbplats förs enbart knapphändigt med diskussioner. Hittills har 
publiceringen av gamla smalfilmer gett upphov till mest diskussion och spontan respons.  
 
I den nya bibliotekslagen (som träder i kraft 1.1.2017, 
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lang=sv)), 
understryks vikten av digitalt och interaktivt material. Detta betyder att den nya lagen, 
tydligare än förut, stöder Teckenspråkiga bibliotekets verksamhetsprinciper och utvecklingen 
av verksamheten. Nämnden konstaterade också att Teckenspråkiga biblioteket utgör en 
utmärkt publikationskanal bland annat med tanke på tillgänglig. Bibliotekets videoklipp är 
fritt tillgängliga både i Finland och utomlands.  

 
Förslag 1: Vivolin-Karén meddelade att den som vill publicera vetenskapligt material om 
ettdera av våra teckenspråk på teckenspråk, gärna får ta kontakt med biblioteket för att 
diskutera alternativa videotekniska lösningar. 

 
Förslag 2: Teckenspråkiga biblioteket kunde skapa en ny kategori för att publicera videor som 
behandlar pro gradu-avhandlingar, doktorsavhandlingar och annat vetenskapligt material på 
teckenspråk. 
 
Förslag 3: Nämnden arrangerar ett veckoslut för personer intresserade av sitt eget teckenspråk 
och diskuterar hur den språkliga medvetenheten på ett konkret sätt kan främjas bland 
språkgemenskapen. 
 
Övriga ämnen som dök upp i samband med diskussionen var bland annat att videoteknologin 
kunde utnyttjas bättre (t.ex. att rita på videofilmer) och att videor överlag är ett bra sätt att 
sprida information på. Utöver videor behövs dock också liveträffar (t.ex. språktema-kvällar i 
dövföreningarna) för att öka den språkliga medvetenheten. 

 
§ 7 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
 

Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
i maj 2016 och konventionen trädde i kraft den 10 juni. Verksamhetsledaren för Finlands 
Dövas Förbund Markku Jokinen berättade om ratificeringen i Finland och uppgav att 
processen varit långsam och svår (internationellt trädde konventionen i kraft redan 2008).  
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För att engagera personer med funktionsnedsättning och organisationer som representerar 
dem, har Människorättscentret instiftat en Kommitté för mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som permanent sektion under Människorättsdelegationen. Jokinen 
är medlem i kommittén. Kommittén utgör en del av FN-konventionens uppföljningssystem 
och har som uppgift att skydda och övervaka genomförandet av konventionen i Finland. Se 
också Utrikesministeriets pressmeddelande 12.5.2016 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=346287&nodeid=15145&contentlan=3
&culture=sv-FI.  
  

§ 8 Utlåtandet om Statsrådets berättelse om tillämpning av språklagstiftningen 2017 
 

Teckenspråksnämndens utlåtande skickades till Justitieministeriet den 10 juni 2016. Nämnden 
diskuterade utlåtandets innehåll och behovet av att översätta utlåtandet till svenska och 
(finskt) teckenspråk. 
 
Beslut 1: Nämnden uppfattar det som viktigt att utlåtandet i sin helhet finns tillgängligt både 
på svenska och på finskt teckenspråk. Sekreterarna reder ut översättningskostnaderna och 
låter texten översättas såvida nämndens budget tillåter det.  

 
§ 9 Nämnden och sociala medier 
 

Nämnden har grundat en egen YouTube-kanal med namnet Viittomakielten lautakunta – 
Teckenspråksnämnden.   
 
Beslut 2: Sekreterarna innehar administrationsrättigheter till YouTube-kanalen och ger vid 
behov också rättigheter till andra nämndmedlemmar. Kommentarfunktionen spärras eftersom 
nämnden inte har resurser att övervaka kommentarerna. Nämnden diskuterade potentiella 
omslagsbilder och ikoner (liten bild som alltid syns tillsammans med kanalinformationen) för 
kanalen. På kanalen lägger nämnden inledningsvis in teckenspråkiga mötesreferat, videorna 
från publikationen Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? och de senaste 
teckenspråkiga protokollen. 

 
§ 10 Övriga ärenden 
  

a) Unescos Atlas of the World’s Languages in Danger, klassificering av finskt teckenspråk.  
 

Beslut 3: Nämnden bjuder in styrelseordföranden för Finlands Dövas Förbund till nämndens 
första höstmöte för att diskutera ärendet. Därefter kan ordföranden ta upp ärendet med  
Finlands Dövas Förbunds styrelse. 
 

b) Justitieministeriet känner till behovet av att översätta diskrimineringslagen till 
finlandssvenskt teckenspråk, men för närvarande saknas resurser för det.  

 
c) Nämnden fortsatte diskussionen om teckenspråkstolkning för dövblinda. 

Folkpensionsanstaltens (FPA) tolkförmedling är inte rättvis då det kommer till förmedling 
av tolkningstjänster i form av upprepning av tal eller teckenspråk. Ifall det handlar om 
taltolkning erbjuder FPA en tolk som sitter bredvid klienten och upprepar vad som sägs så 
att klienten hänger med i samtalet. Detta gäller också ifall klienten befinner sig utomlands.  
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Ifall en klient däremot befinner sig utomlands och behöver teckenspråkig upprepning av ett 
teckenspråkigt samtal så förmedlar FPA inte döva tolkar för ändamålet. 

 
Beslut 4: Nämnden behandlar ärendet igen på höstmötet och fattar beslut om eventuella 
åtgärder. 

 
d) Suomi 100-arbetsgrupp. Ärendet flyttas till höstens möte. 

 
§ 11 Meddelanden 
 

a) Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Dövas Förbund börjar kartlägga antalet 
coda-barn som behöver teckenspråksundervisning i Finland.  

 
b) Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny broschyr om teckenspråkiga elever i 

grundundervisningen. Broschyren Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa finns 
tillgänglig på finska på Utbildningsstyrelsens webbplats: 
http://www.oph.fi/julkaisut/2016/viittomakieliset_oppilaat_perusopetuksessa 

 
c) LREC Workshop 2016, Portoroẑ, Slovenia, Representation and Processing of Sign 

Languages: Corpus Mining. 28.5.2016. (Jarkko Keränen, Juhana Salonen, Leena 
Savolainen) 
 

d) Satu Siltaloppi 2016. Den andra handen. Den icke-dominanta handens funktioner i 
finlandssvenskt teckenspråk finns på webben, pro gradu -avhandling, Helsingfors universitet 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161842/Siltaloppi_Satu_Progradu_2016.pdf
?sequence=2 
 

e) Laura Kanto disputerade 27.5.2016 vid Uleåborg universitet på ämnet coda-barns 
tvåspråkighet. 
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1177-0  
Nyhet på Finlands Dövas Förbunds webbplats: 
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/vaitos-kuurojen-vanhempien-kuulevien-
lasten-kaksikielisyydesta#.V1_C27uLSUk 

 
§ 12 Nästa möte 
 

Efter sommarlovet skickar sekreterarna en Doodle-förfrågan om tidpunkten för höstens första 
möte. 

 
§ 13 Mötet avslutas 
 
 Ordföranden avslutade mötet kl. 15.10. 
 
Vid protokollet     Justerat av 
 
Satu Siltaloppi     Janne Kankkonen 
sekreterare      ordförande 
 
Maria Andersson-Koski har språkgranskat och delvis också översatt från finska detta protokollet. 
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Textbilaga 1. 61:a möte för Språknämnden för finländska teckenspråk, 13.6.2016, § 7.  
 
 
Det tredje delområdet i Teckenspråksnämndens treårsplan:  
 
Öka den språkliga medvetenheten bland språkgemenskapen och väcka diskussion kring det 
egna språket 
Träff i Jyväskylä 11.4.2016, Jarkko Keränen, Juhana Salonen och Elina Tapio 
 
Två utgångspunkter:  
Teckenspråkiga behöver fortsättningsvis mycket information om sitt eget språk, eftersom de inte 
fått undervisning i teckenspråk som modersmål.  
Språkanvändarna får sällan kännedom om forskning i teckenspråk som bedrivs i Finland.  
Forskningsresultaten publiceras, så som vetenskapssamfundet förutsätter, i vetenskapliga 
publikationer. Språket i de vetenskapliga publikationerna är ofta svårbegripligt och riktar sig till 
forskargemenskapen.  
(OBS! Dessa två utgångspunkter bör också granskas kritiskt) 
 
Vad kan vi göra för att inspirera språkgemenskapen att reflektera kring sitt eget språk? Ett 
delområde som Teckenspråksnämnden kunde hjälpa till med är att sprida information om 
vetenskaplig forskning i teckenspråken.  
 
Varför är det viktigt att reflektera över detta tema? Därför att ökad språklig medvetenhet och 
kunskap om teckenspråkens samhälleliga status också har en stärkande effekt på 
språkgemenskapens identitetsuppfattning.  
 
Utöver diskussionen ovan, strävar vi också efter att finna svar på följande tre frågor: 
 

1. Vad har hittills gjorts för att språkanvändarna själva ska kunna ta del av vetenskaplig 
forskning i teckenspråken, och har det gjorts på ett tankeväckande sätt? 

 
o Teckenspråkigt bibliotek har påbörjat en publikationsserie som presenterar avhandlingar pro 

gradu och doktorsavhandlingar som behandlar teckenspråk eller teckenspråksgemenskapen. 
I dagsläget finns det tre videopublikationer i serien.  

 
→ Vi vill gärna veta varför biblioteket har påbörjat denna publikationsserie och hur den blivit 
mottagen? Finns det statistik om tittarantalet eller om hur videorna blivit använda? Har videorna 
gett upphov till diskussioner? 
 
o Andra publikationskanaler: Dövas tidskrift, videomeddelanden, Hur ser en bra 

teckenspråkig översättning ut -publikationen, gamla tv-program (i Yles Elävä arkisto, finns 
inte på svenska), undervisningsmaterial (huvudsakligen med nybörjare som primär 
målgrupp. Har materialet använts på annat vis?), evenemang som riktar sig till en bredare 
publik (t.ex. Finlands Dövas Förbunds nationella teckenspråkseminarium, Öppet hur i 
Centret för teckenspråk 2014, Humaks Studia Koivumäki -föreläsningsserie).  
 

o Vilka andra metoder har använts för att sprida information om teckenspråksforskning?  
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2. Hur har tidigare metoder fungerat?  

 
o Har de gjort språkanvändarna delaktiga? Har de varit tillgängliga, och i så fall för vem? 

Finns det exempel på metoder som varit fungerande och skulle vinna på att utveckla och 
använda i större omfattning? 

 
3. Vad borde göras?  

 
o Att finna svar på den frågan utgör målet för vår kartläggning. Vi försöker hitta fungerande 

exempel från andra länder (t.ex. från Sverige); i mån av möjlighet kartlägger vi också olika 
målgrupper och deras önskemål. Exempelvis kunde vi skicka någon form av förfrågan till 
grundutbildningen eller ta direktkontakt med någon annan instans. Vi tror dock att en direkt 
fråga som ”Vad önskar ni?” inte är den mest ändamålsenliga eftersom människor sällan kan 
föreställa sig alternativen och ge bra svar utan att på förhand känna till möjligheterna. 
Därför tror vi det är bättre att kritiskt kartlägga behovet och primärt vara i kontakt med 
instanser som redan har förkunskaper i ämnet (t.ex. Teckenspråkiga biblioteket, Dövas 
folkhögskola och naturligtvis instanser som bedriver teckenspråkig forskning)  

o Ifall vi hinner inom treårsperioden kunde vi prova på hur någon idé fungerar. 
o Målsättningen är dock inte att själva skapa någon produkt (som t.ex. en webbsida med 

forskning), utan målsättningen är att ställa frågor, kartlägga, rekommendera, uppmuntra och 
möjliggöra alternativ för andra. 

 
                                                
i Koulutuspoliittiset tekstit ja viittomakieliset 
http://www.viittomakielinenkirjasto.fi/fi/koulutuspoliittiset-tekstit-ja-
viittomakieliset#.WD8zupJ4F3U 
Kuuletko leijonan puhuvan? http://www.viittomakielinenkirjasto.fi/fi/kuuletko-leijonan-
puhuvan#.WD80b5J4F3U 
Yhdistykset nuorten silmin http://www.viittomakielinenkirjasto.fi/fi/yhdistykset-nuorten-
silmin#.WD80-JJ4F3U  
 


