
 

SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK – det 63:e mötet 
 
PROTOKOLL 
 
Tid  tisdagen den 2 maj 2017, kl. 10.14–15.04 
Plats  Ljusa huset, tredje våningen, Finska Hörselförbundets lilla mötesrum 
 
Närvarande 
medlemmar Janne Kankkonen ordförande 

 Tuija Mustonen 
 Taina Petäjäinen 
 Juhana Salonen 
 Thomas Sandholm frånvarande § 8 

sekreterare Leena Savolainen 
gäster  Anna Jääskeläinen Befolkningsregistercentralen, § 8 
tolkar  Markus Aro  frånvarande § 8 
   Tarja Sandholm  frånvarande § 8 
   Kati Lakner  § 8 
   Heidi Kangas  § 8 
 
Frånvarande Jarkko Keränen  

Elina Tapio 
 
 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 

Ordföranden öppnade mötet kl. 10.14. 
 
§ 2 Mötets beslutsförhet 
 

Ordföranden konstaterade att mötet var beslutsfört.  
 
§ 3  Mötets föredragningslista 

 
Föredragningslistan godkändes.  

 
§ 4  Protokollen från föregående möte justeras 
 
 Det svensk- och finskspråkiga protokollet från föregående möte (13.12.2016) godkändes. 
 
§ 5  Val av person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet  
 

Thomas Sandholm står i tur för att teckna det teckenspråkiga mötesreferatet. 
 

  



 

§ 6  Språknämndernas Finland 100-seminarium 
 

Språknämndernas Finland 100-seminarium har fått namnet Språkglädje (Kielen ilo). Namnet 
kommer ytterligare att kompletteras med en underrubrik. Enligt preliminära planer hålls 
seminariet 23.11.2017. 
 
Beslut 1. Janne Kankkonen, Tuija Mustonen, Juhana Salonen och Leena Savolainen 
(suppleant Pia Taalas) utsågs att ansvara för Teckenspråksnämndens seminarieprogram. 
 

§ 7  Video om Teckenspråksnämndens 20-åriga existens 
 

Teckenspråkiga biblioteket kommer att producera videon om Teckenspråksnämndens 20-åriga 
existens. Biblioteket bistår med manuskriptförfattare, programvärd, filmning och editering. 
Målet är att videon står klar 2017.  

  
§ 8  Utvärdering av översättningsprov (Befolkningsregistercentralen) 
  

I samband med att Befolkningsregistercentralen förnyar sin Suomi.fi-portal kommer också 
allt teckenspråkigt videomaterial att filmas om. För att garantera kvaliteten på de 
teckenspråkiga översättningarna har Befolkningsregistercentralen tagit emot 
översättningsprov på finskt teckenspråk. I april mottogs sex korta översättningsprov och 
Befolkningsregistercentralen har bett Teckenspråksnämnden att utvärdera proven. 
 
Utvärderingen gjordes med hjälp av en blankett för kvalitetsbedömning (se textbilaga) som 
huvudsakligen utarbetats utifrån publikationen Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? 
För varje inspelning fyllde nämndmedlemmarna självständigt i en egen utvärderingsblankett, 
utan att känna till varandras bedömning. Befolkningsregistercentralen räknar ihop de 
sammanlagda poängen för varje översättningsprov. 
 
Blanketten för kvalitetsbedömning uppfattades som ett fungerande verktyg och bedömningen 
gick smidigt. En utmaning i bedömningen utgjorde dock skillnaderna i stilnivåerna på de 
olika översättningsproven. Blanketten för kvalitetsbedömning kommer att uppdateras och 
därefter publiceras på Finlands Dövas Förbunds webbplats, så att den är tillgänglig för alla.   

 
§ 9  Teckenspråkig service i proposition som omfattar förslag om ordnandet av social- och 

hälsovård och utkast till förslag om landskapslag. 
 

a) Förslag om ordnandet av social- och hälsovård 
 
• Lagförslag på svenska: 

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/RP_15+2017.
aspx  

• Alla utlåtanden som har givits om lagförslaget 
http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=14612 (välj Asiakirjat) 

• Insändare i Helsingin Sanomat (på finska) http://www.hs.fi/paivanlehti/06042017/art-
2000005157308.html  

 
b) Utkast till förslag om landskapslag 

 
• Lagförslaget är på remissrunda fram till den 19 juni 2017 

https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=3b4dd9a1-
204b-414c-9fdf-1ed9ca308ef9  



 

 
Mer information om reformerna på http://alueuudistus.fi/sv/framsida. 

 
Beslut 2. Eftersom anordnandet av teckenspråkig service behandlas bristfälligt i förslaget om 
ordnandet av social- och hälsovård, och inte alls tas upp i utkastet till förslag om 
landskapslag, beslöt Teckenspråksnämnden att skriva ett utlåtande om båda förslagen. 
Sekreteraren skriver utlåtandena och diskuterar innehållet med nämndmedlemmarna innan 
texterna finslipas.   

 
§ 10  Övriga ärenden 
 

Nordiska teckenspråksvårdarnas nätverksmöte hålls i Århus, Danmark 19.9.2017. Från 
Finland deltar Janne Kankkonen och Leena Savolainen. Samtidigt som nätverksmötet firas 
också Nordisk språkfest i Århus 18-21.9.2017 http://www.aarhus2017.dk/da/kalender/kolon--
nordisk-sprog--og-kulturfestival/9683/. Språksvårdarna presenterar sig på språkfesten 
18.9.2017 och samma dag har också andra nordiska teckenspråksrepresentanter för avsikt att 
ansvara för två programpunkter.  
 
Sedan 2012 ha de nordiska teckenspråksvådarna träffats årligen. Träffarna har arrangerats i 
samband med språkvårdsseminarier för talade språk och Nordiska ministerrådet har också 
beviljat medel för teckenspråkvårdarnas sammankomster. Nu har ministerrådet meddelat att 
finansieringen inte kommer att fortlöpa som förut. Samtidigt minskas språkvårdarnas 
sammankomster från varje till vartannat år. Sekreteraren hörde sig för bland 
nämndmedlemmarna ifall de önskar att teckenspråksvårdarnas möten framöver arrangeras i 
samband med träffarna för språkvårdare av talade språk eller om det vore bättre med egna 
sammankomster. Oberoende av alternativ måste teckenspråksvårdarnas nätverk hädanefter 
själva söka finansiering för sina sammankomster. 
 
Beslut 3. Teckenspråksnämnden föredrar att fortsätta arrangera nätverksträffar i samband med 
språkvårdsseminarierna för talade språk. Gemensamma träffar gör det möjligt att dela 
erfarenheter och information och samtidigt öka kunskapen om teckenspråken i de olika 
nordiska länderna.  

 
§ 12 Meddelanden 
 

a) FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa 
protokollet till konventionen har översatts till finskt teckenspråk: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIF0UhvF7iv_OvvGXq5ptkKdmsYpaqWh.  
En presentation av konventionen på finlandssvenskt teckenspråk finns på VANEs 
(Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning) webbplats 
http://vane.to/sv/fn-konvention. 

b) Den 1 september 2017 har Livs-projektet, vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak, sitt 
avslutande seminarium. 

 
§ 13 Nästa möte 
 
 Nästa möte hålls 5.6.2017 kl. 10-15. 
 
§ 14 Mötet avslutas 
 
 Ordföranden avslutade mötet kl. 15.04. 
 



 

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



 

 
Textbilaga. Språknämnden för finländska teckenspråk, mötesprotokoll 2.5.2017, § 8 Utvärdering av 
översättningsprov (Befolkningsregistercentralen). 
 

Befolkningsregistercentralen	och	Språknämnden	för	
finländska	teckenspråk	vid	Institutet	för	de	inhemska	
språken,	1.3.2017 
 

Kvalitetsbedömning av teckenspråkigt material  
 
Anbudsgivarnas översättningsprov bedöms enligt de bifogade kriterierna. Varje kriterium värderas enligt 
skalan 1-3, i vilken 3 = motsvarar bra definitionen, 2 = motsvarar delvis definitionen, 1 = motsvarar inte 
definitionen.  
 
KVALITETEN PÅ ÖVERSÄTTNINGEN OCH TECKNANDET  
Kriterium Definition Poängmängd 
Textens sammanhållning, det vill 
säga kohesion 

Med textens kohesion menas att textens delar klart 
och logiskt knyter an till varandra. Ett tecknande med 
bra kohesion är lätt att följa.  
 
Kohesion skapas till exempel genom att: 
a) hänvisa till det aktuella ämnet på flera olika sätt 
(lokalisering i teckensrummet, pekningar, bojar, 
verbböjning enligt aktör eller mottagare/objekt o.s.v.), 
b) använda olika satstyper (huvudsats, bisats, 
frågesats o.s.v.) och 
c) utnyttja huvud- och kroppsrörelser tillsammans med 
grammatisk mimik.  

 

Beaktande av videons 
tvådimensionalitet och användning 
av blicken 
 

Videons tvådimensionalitet har beaktats i den 
tecknade textstrukturen: till exempel vid bokstavering 
hålls handen bredvid ansiktet (inte framför) och vid 
siffror pekar fingertopparna åt sidan, upp eller ner (inte 
rakt mot kameran).   
 
Den som tecknar inför en kamera läser vanligen 
översättningens glossmanus från en prompter. 
Eftersom man lätt tappar bort sig i manuset om man 
tittar bort från kameran, kan översättaren inte använda 
sig av blicken för till exempel lokalisering. 
Begränsningarna av blickanvändningen har beaktats i 
den tecknade textstrukturen. 

 

Tydlighet i tecknande, artikulation 
och munrörelser 

Översättningen är allmänspråklig. Teckenspråkiga 
motsvarigheter till termer har använts genomtänkt och 
systematiskt.  
 
Munrörelser används på ett sätt som passar stilarten. I 
munrörelserna kan man urskilja drag av svenska, men 
inte på ett betonat eller överdrivet sätt. 
 
Handformer, handrörelser och tecknenas artikulation 
utförs tydligt, men utan att språket blir onaturligt.  

 

Smidighet och rytm i tecknandet Tecknandet är smidigt och rytmiskt.  
 
En skicklig rytm i tecknandet hjälper till med att bygga 
upp en bra kohesion i texten. Med en bra rytm delar 
bland annat huvud- och kroppsrörelserna, mimiken 
och handrörelsernas rytmvariationer in texten i 
helheter och gör det lättare att förstå relationerna 
mellan textens olika delar. Ett tecknande utan rytm 
känns jämntjockt och svårt att förstå (monotont 
tecknande). 

 



 
 
KVALITETEN PÅ VIDEOINSPELNINGEN OCH EFTERPRODUKTIONEN  
 
Kriterium Definition Poängmängd 

Belysning Belysningen som använts under inspelningen gör att 
den som tecknar syns tydligt. 
 
En bra belysning krävs speciellt på ansiktet och 
händerna så att tittaren lätt kan följa med videon.  

 

Färger och kontraster Videobakgrunden är behaglig att se på och den som 
tecknar urskiljs tydligt mot den.  
 
Den som tecknar har mörka och/eller enfärgade kläder 
så att tittaren ostört kan följa tecknandet.  

 

Tydlighet Videokvaliteten är bra och bilden skarp. Tecknen och 
mimiken syns tydligt och tecknandet är lätt att följa.  

 

Beskärning av bilden Bilden är beskuren så att den som tecknar syns från 
något under midjan och uppåt.  
 
Händerna på den som tecknar försvinner inte ur bilden 
och rör sig heller inte på ett störande sätt i utkanten av 
bilden.  
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http://www.kotus.fi/files/1777/Kokous_40-210410.pdf 
 
Språknämnden för finländska teckenspråk vid Institutet för de inhemska språken, Hur ser en bra 
teckenspråkig översättning ut?, 2015 
http://www.kuurojenliitto.fi/sv/file/2043/download?token=ZrOLPevw  
 
 


