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Språknämnden för finländska teckenspråk (Institutet för de 
inhemska språken), september 2017 – juni 2018, tre möten

Exempel av de behandlade ärende
• Äntligen bestämdes det att Teckenspråksnämnden och Finlands Dövas

Förbund kommer att tillsammans skriva en ansökan för att det finska
teckenspråket ska komma med på Unescos lista över hotade språk. En 
arbetsgrupp har grundats.

• Nämnden fyllde 20 år. Teckenspråkiga biblioteket producerade ett program
"Hur tecknar man nektarin? (Miten viitotaan nektariini?) 
http://www.viittomakielinenkirjasto.fi/fi/miten-viitotaan-
nektariini#.WrpmkdNuYWo.

• Språkglädje 23.11.2017, ett gemensamt seminarium mellan
språknämnderna, Helsingfors universitet.

http://nektariini


Teckenspråksnämndens treårsperioden 1.6.2018–31.5.2021
• finskt teckenspråk: 6 medlemmar (en av dem dövblind)
• finlandssvenskt teckenspråk: 2 medlemmar
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Införande av finskt teckenspråk i allmänna språkexamina
• Ansvarig institution: Solki (Centret för tillämpad språkforskning), Jyväskylä 

universitet
• https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki/svenska
• http://oph.fi/utbildning_och_examina/sprakexamina/allmanna_sprakexa

mina
• Arbetet påbörjades 2014, paus under 2015
• Situationen för tillfället:

• Själva proven är färdiga, sex kompetensnivåer A1 – C2
• separat prov för döva invandrade

• Den tekniska lösningen saknas
• Det behövs också en ändring till lagen: de talade språkens examina har fyra

delar, av vilka en är skriftlig framställning. I lagen borde sägas att det inte
finns en del för skriftlig framställning i examen för finskt teckenspråk. 

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki/svenska
http://oph.fi/utbildning_och_examina/sprakexamina/allmanna_sprakexamina


En "fingrarna i myllan" -kurs med laptoppar, 
smartmobiler och surfpla;or, Finlands Dövas Förbund, 
november 2017
• 14 teckenspråkslärare som deltagare
• De vanligaste opera7vsystem: Android, iOS, Windows, Apple OS
• Använding av gra7sprogram som Kinemaster, Movie Maker och ELAN
• Lära sig behandla video på var och ens egna apparater
• Lära sig rita anteckningar på video (Kinemaster)
• Lära sig fästa anteckningar vid videons 7dkod (ELAN)



Finlands Signbank https://signbank.csc.fi
• en lexikondatabank för finskt och finlandssvenskt teckenspråk
• Ansvarig: teckenspråkscentret vid Jyväskylä universitet, Finlands Dövas Förbunds korpus-

och ordboksarbete har deltagit i arbetet
• fungerar som ett verktyg vid (korpus)annotering av teckenspråkiga texter
• två lexikon: Jyväskylä universitets och Finlands Dövas Förbunds
• på teckenspråkscentret pågår förberedelser för att inleda lexikonarbetet i det 

finlandssvenska teckenspråket

https://signbank.csc.fi/


Livs II
• tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk
• Humanistiska yrkeshögskolan, Humak, som anordnare
• Startat i juni 2018
• Finansierat av Utbildnings- och kulturministeriet i projektform för åren 2018-19
• C. 30 studerande men alla siktar inte på tolkstudier, utan koncentrerar sig på

språkstudier (finlandssvenskt teckenspråk)
• Hemsida: http://livs.humak.fi/
• En av flera revitaliseringsåtgärder

http://livs.humak.fi/

