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SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 62:a mötet 
 
PROTOKOLL 
 
Tid Tisdagen den 13 december 2016, kl. 10.20–14.55 
Plats Ljusa huset, 3:e vån., Finska Hörselförbundets lilla mötesrum 
 
Närvarande  
medlemmar Janne Kankkonen ordförande 

Jarkko Keränen 
Tuija Mustonen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Elina Tapio 

sekreterare Leena Savolainen 
   
gäster  Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund rf 
   Niina Lappalainen Finlands Dövas Förbund rf (§ 6) 
   
Frånvarande Thomas Sandholm 
 
 
 
§ 1  Mötet öppnas 
 

Ordföranden öppnade mötet kl. 10.20. 
 
§ 2  Mötets beslutsförhet 
 

Ordföranden konstaterade att mötet var beslutsfört.  
 
§ 3  Mötets föredragningslista 
 

Föredragningslistan godkändes.  
 
§ 4  Protokollet från föregående möte justeras 
 

Protokollet från föregående möte (13.6.2016) godkändes.  
 
Beslut 1 

a) Vi beslöt att införa ett roterande system för protokolljusteringen: på varje möte utser 
vi en egen protokolljusterare för varje språkversion av protokollet.  

b) Vi beslöt också att hädanefter förhandsgranska det finskspråkiga protokollet så att det 
kan översättas till finskt teckenspråk innan följande möte. På mötet bestämmer vi när 
det finskspråkiga protokollet ska vara färdigt för att förhandsgranskas.   

c) Vi beslöt att sammankalla till möte med Språkinstitutet för att diskutera hur 
Språkinstitutet informerar om Teckenspråksnämndens verksamhet på webben.  
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§ 5 Val av person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet  
 
Enligt ett tidigare beslut, som finns publicerat på Finlands Dövas Förbunds webbplats, 
framgår det att Juhana Salonen står i tur för att teckna det teckenspråkiga mötesreferatet. 
 

§ 6 ”Kurkistus korpuksiin ja kieltoilmauksiin. Tutustumispaketti korpusten 
hyödyntämiseen viittomakieli äidinkielenä -opetuksessa”1 

  
Niina Lappalainen presenterade webbpublikationen Kurkistus korpuksiin ja kieltoilmauksiin 
www.kuurojenliitto.fi/fi/file/20196/download?token=q1ahmo8T som publiceras av Finlands 
Dövas Förbund rf 14.12.2016. Materialet är producerat för att lämpa undervisning i 
teckenspråk som modersmål på årskurserna 7–9. Under arbetsprocessen har grunderna för den 
nya läroplanen beaktats och manuskriptet har också kommenterats av lärare som undervisar i 
teckenspråk som modersmål. Något som materialproducenterna lagt speciell vikt vid i 
publikationen är att anpassa språket till elever i högstadieåldern.  
 
Teckenspråksnämnden tog fasta på bland annat följande styrkor med publikationen: dess 
lättillgänglighet och tydliga videor, användarhandledningen till annoteringsverktyget ELAN 
och undervisningsmaterialets koppling till vardagslivet.  

 
§ 7 Nämndmedlem avgår 
 

Robin Hänninen har lämnat sin plats som medlem i Teckenspråksnämnden. Nämnden hoppas 
att en ny person kan utses i Hänninens ställe. Sekreteraren reder ut saken med Språkinstitutet.  

 
§ 8 Unesco:s Atlas of the World’s Languages in Danger – finskt teckenspråk 
 

Jaana Aaltonen, ordförande för Finlands Dövas Förbunds (FDF) styrelse, var inbjuden till 
Teckenspråksnämndens möte (se § 7 mötet 31.3.2016) för att behandla ärendet. Mötestiden 
passade dock inte Aaltonen och hon bjöd i sin tur in Teckenspråksnämnden till FDF:s 
styrelsemöte för att presentera ärendet. Styrelsens följande möte hålls i Tammerfors 5.3.2017. 
 
Beslut 2 
Vi beslöt att be FDF:s styrelse behandla Unesco-ärendet på sitt möte i mars. Språknämndens 
sekreterare skriver en presentationstext med kortfattad bakgrundsinformation om ärendet på 
svenska och finska. Utöver detta gör en arbetsgrupp inom nämnden (Juhana, Jarkko, Janne; 
Elina som suppleant) ett tecknat sammandrag som styrelsen kan se på mötet.    
 

§ 9 Finland 100-arbetsgrupp och Teckenspråksnämnden 20 år  
 

a. En Finland 100-arbetsgrupp är ännu inte grundad. Arbetsgruppen grundas ifall 
språknämndernas preliminärt planerade gemensamma seminarium bekräftas. 

b. Hur syns Teckenspråksnämndens 20-åriga livshistoria i verksamheten 2017. 
 
Beslut 3 
Nämnden beslöt att låta producera en video om Teckenspråksnämndens 20-åriga existens. 
Sekreteraren frågar Teckenspråkiga biblioteket ifall de har möjlighet att producera videon. 
Vid behov söker Teckenspråksnämnden tilläggsfinansiering för produktionen från en 
stiftelse eller fond.  

                                                
1 ”En titt på korpusar och negationer. Introduktion till att använda korpusar för att undervisa teckenspråk 
som modersmål.” 
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§ 10 FPA och teckenspråkstolkning för dövblinda   

 
Teckenspråksnämnden gjorde en uppföljning av hur FPA har löst problemen med 
utlandsbeställningar på teckenspråkstolkning för dövblinda (gäller också tolkningstjänster i 
form av upprepning av teckenspråk i Finland, i situationer där annat teckenspråk än finskt 
eller finlandssvenskt används). Ärendet har behandlats på Teckenspråksnämndens möten 
14.12.2015, § 6 och 13.6.2016, § 10, punkt c.  
 
Ärendet har förts vidare till Tolkverksamhetens samarbetsgrupp, Besvärsnämnden för social 
trygghet och till diskrimineringsombudsmannen. Besvärsnämnden för social trygghet har 
förkastat klagomålet och diskrimineringsombudsmannen har ännu inte behandlat ärendet. 
Tolkverksamhetens samarbetsgrupp har utsett en arbetsgrupp för ärendet. Utöver detta har 
några tolkstuderande lovat producera en video som visar exempel på teckenspråkstolkning i 
form av upprepning av tal eller teckenspråk i praktiken. Videon ska skickas till FPA så att 
tjänstemännen får förståelse för tolkningsformen och situationer då dövblinda behöver den.  
 
Beslut 4 
Teckenspråksnämnden följer med hur ärendet framskrider inom Tolkverksamhetens 
samarbetsgrupp, samt inväntar svar från diskrimineringsombudsmannen. Vid behov 
behandlas ärendet igen.  

 
§ 11 Övriga ärenden 
  

Tuija Mustonen förmedlade vidare en fråga till Teckenspråksnämnden som hon fått av 
språkanvändare: vilket tecken rekommenderar Teckenspråksnämnden för begreppet 
”dövblind”:   

a) det tecken för döv som inleds med handformen g	(och utförs med rörelse från 
området under örat till hakan; artikel 568 i Suvi), eller  

b) det tecken för döv som inleds med handformen ' (och utförs med rak rörelse under 
örat; artikel 745 i Suvi)? 

 
Vi konstaterade att båda teckenvarianterna för begreppet dövblind är naturliga på finskt 
teckenspråk. Därtill finns ytterligare varianter av begreppet i och med att början på 

teckenvariant a) också kan tecknas med handformen ' eller z. Teckenspråksnämnden ger 
inte rekommendationer för dylik språkvariation eftersom variationen utgör en naturlig del av 
det finska teckenspråket. Förekomsten av variation är därtill ett tecken på språkets 
livskraftighet. 	
 
I samband med diskussionen dök det också upp ett finlandssvenskt tecken för dövblind där 

slutet på tecknet utförs med ”handformen c, och en rak rörelse i riktning mot näsan”. 
 
§ 11 Meddelanden 
 

a) Janne Kankkonen berättade nyheter från projektet Lev i vårt språk (Livs) vid Humak: en 
tillståndsblankett för projektets materialinsamling har publicerats på 
http://livs.humak.fi/forskning/forskningsmaterial/. Därtill har en del av Karin Hoyers artiklar 
börjat omarbetas till finlandssvenskt teckenspråk och en intervju med Birgitta Wallvik om 
boken Du måste vara döv för att förstå ska snart publiceras av Teckenspråkiga biblioteket.  
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b) Juhana Salonen berättade nyheter från korpusprojektet: korpusmaterialet på finlandssvenskt 
teckenspråk (sex informanter) har börjat annoteras och översättas till svenska. 
Korpusmaterialet på finskt teckenspråk består för närvarande av 54 informanter och ungefär 
en timme videoinspelning per informant. Annoteringen (glossor och översättning till finska) 
fokuserar på ett fyratimmars urval av videoinspelningarna. Varje tecken som excerperas ur 
materialet, med glossa och finsk motsvarighet, beskrivs i den lexikala databasen Signbank. 
Informationen som samlas i Signbank stödjer annoteringen och gör den mer systematisk. 

c) Justitieministeriet, Uppföljning och främjande av de språkliga rättigheterna 
http://oikeusministerio.fi/sv/index/grundlaggandebestammelser/perusoikeudetjademokratia/k
ielilaki/kielellistenoikeuksienseuranta.html  

o Förverkligandet av språkliga rättigheter i Finland, sammandrag av utlåtandena 
o Sammanfattning av resultaten från Språkbarometern 2016 
o Samebarometern 2016 
o Sammanfattning av Dinåsikt.fi-förfrågan 

d) AM 60/2016 rd, Åtgärdsmotion om undervisning i teckenspråk för elever som har normal 
hörsel och som använder teckenspråk. 
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/AM_60+2016.aspx  

e) Utbildningsstyrelsen har påbörjat produktionen av teckenspråkigt undervisningsmaterial för 
teckenspråksundervisning i skolorna (gäller finskt teckenspråk). 

f) Utbildningsstyrelsens föreskrift om att anordna småbarnspedagogik, ”Grunderna för planen 
för småbarnspedagogik” har äntligen färdigställts. 
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/smabarnspedagog
ik/grunderna  

g) Teckenspråkiga författningar har lagts till i Finlex. Nyheten på finska 
http://www.finlex.fi/fi/uutiset/338/. 

h) AFinLAs höstsymposium 11–12.11.2016 i Tammerfors, kollokvium ”Viittomakielet 
vuorovaikutuksessa – viittomakielet toiminnassa” (Teckenspråken i interaktion – 
teckenspråken i bruk) (sex presentationer). För första gången i Finland granskades 
teckenspråkig interaktion som en så omfattande helhet. 

i) Teckenspråkiga biblioteket har 18.11.2016 publicerat den på ett strålande sätt realiserade e-
boken Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen (Halmhatten, Filttofflan och den 
ettriga skoleleven) http://aineisto.viittomakielinenkirjasto.fi/hhvt/. 

j) EU har godkänt en resolution om teckenspråk och tolkning 
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/eu-hyvaksyi-paatoslauselman-
viittomakielista-ja-tulkkauksesta#.WD5tNqKLQo8. 

k) Undervisnings- och kulturministeriets och Finlands Dövas Förbunds utredning om antalet 
coda-barn som behöver teckenspråksundervisning i Finland, utökas till att omfatta alla barn 
som behöver teckenspråksundervisning. 

l) Maartje De Meulderis disputerar 16.12.2016 på doktorsavhandlingen The power of language 
policy. The legal regognition of sign languages and the aspirations of deaf communities vid 
Jyväskylä universitet. 

m) Finlands Dövas Förbund sammanställer en handledning om vilka rättigheter FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger teckenspråkiga döva i 
Finland.  

n) Lahtinen, Inkeri och Päivi Rainò (2016). Deaf People in Albania 2015. A Survey Study. 
www.kuurojenliitto.fi/fi/file/20191/download?token=6Pge27Tw. 
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§ 13 Nästa möte 
 

Sekreteraren reder ut tidpunkten för nästa möte med hjälp av webbkalender.  
 
§ 14  Mötet avslutas 
 
 Ordföranden avslutade mötet kl. 14.55. 

 
Vid protokollet   Justerat av 
 
Leena Savolainen  Janne Kankkonen 
sekreterare    ordförande 
 
 
Protokollet är översatt från finska av Maria Andersson-Koski. 


