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Finlands grundlag (1995) 
17 § RäB 6ll eget språk och egen kultur (731/1999) 

Finlands na?onalspråk är finska och svenska. 

Vars och ens räC aC hos domstol och andra myndigheter i egen sak 
använda siC eget språk, an?ngen finska eller svenska, samt aC få 
expedi?oner på deCa språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall 
?llgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings 
kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. 

Samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har räC aC 
bevara och utveckla siC språk och sin kultur. Bestämmelser om 
samernas räC aC använda samiska hos myndigheterna uKärdas genom 
lag. RäMgheterna för dem som använder teckenspråk samt dem som 
på grund av handikapp behöver tolknings‐ och översäCningshjälp skall 
tryggas genom lag. 



Teckenspråkens ställning i Finland  

Enligt 17 § i Finlands grundlag om språkliga och 
kulturella räMgheter ska räMgheterna för dem som 
använder teckenspråk tryggas genom lag.  

Förutom Finlands na?onalspråk finska och svenska är 
det tre andra språk som nämns på grundlagsnivå; 
samiska, romani och teckenspråk.  

Trots aC lagen inte definierar vilka teckenspråk som 
avses, är det juridiskt rimligt aC anse aC det gäller de 
etablerade teckenspråken i vårt land, d.v.s. det finska 
och det finlandssvenska. 



FN:s konven6on om räMgheter för 
personer med funk6onsnedsäBning 

•  Finlands regering har som avsikt aC ra?ficera 
konven?onen under pågående 
regeringsperiod 2011–2015 



Arbetsgrupp vid jus66eministeriet 
•  Genast eUer grundräMghetsreformen ?llsaCe jus??eministeriet en 

arbetsgrupp för aC utreda vilka åtgärder som behövs för aC 
säkerställa aC de som använder teckenspråk behandlas lika som de 
övriga språkliga och kulturella minoriteterna. 

•  Arbetsgruppen konstaterade år 1996 aC de vik?gaste delområdena 
då det gäller aC trygga teckenspråkigas juridiska ställning är 6dig 
fostran, undervisning, forskning och utbildning på 
teckenspråksområdet, tolktjänster samt informa6on. Betänkandet 
inkluderade åtgärdsförslag och rekommenda?oner för aC avhjälpa 
problemen och bristerna inom respek?ve delområde. Förslagen har 
tagits emot och genomförts på varierande säC inom de olika 
förvaltningsområdena; en del av förslagen har inte beaktats alls. 
Ingen uppföljningsgrupp har ?llsaCs för aC granska hur 
åtgärdsförslagen genomförts.  

•  De åtgärder som jus66eministeriets arbetsgrupp föreslog år 1996 
har alltså inte genomförts under de mer än 15 år som förflu6t 
sedan dess.  



Nyare utredningar om 
 teckenspråkens ställning 

•  Språkpoli)skt program för teckenspråken i Finland 
(Finlands Dövas Förbund rf & Forskningscentralen för 
de inhemska språken,  2010)  

hCp://www.kl‐deaf.fi/sv‐FI/Sprakpoli?skt‐program/ 

•  Jus??eministeriets betänkande Teckenspråkigas 
språkliga rä9gheter (24/2011)  



•  En delega6on för språkärenden är ?llsaC av statsrådet 
för aC följa upp de språkliga räMgheterna. 
Delega?onen verkar under jus??eministeriet och har 
publicerat Statsrådets berä<elser om )llämpningen av 
språklags)>ningen 2006 och 2009  

•  BeräCelsen granskar huvudsakligen de språkliga 
förhållandena för finskan och svenskan, men också för 
finskt och finlandssvensk teckenspråk, romani och 
nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska 

•  2012 > har Finlands Dövas Förbund rf räC aC utse 
teckenspråkigas nya permanenta medlem i 
delega?onen 



Situa6onen för Finlands teckenspråk 
•  Finlands grundlag är en vik?g bestämmelse för 
teckenspråkiga, eUersom den vid sidan av 
na?onalspråken och samiskan lyUer fram romer och 
teckenspråkiga som egna språk‐ och kulturgrupper. 

•  De räMgheter som gäller användningen av teckenspråk 
definieras inte direkt utan indirekt i grundlagen: 
lags?Uarna förpliktas aC beakta teckenspråket då 
förfaCningar s?Uas för de olika förvaltningsområdena. 

•  För ?llfället finns förfaCningarna om teckenspråket och 
dess användning spridda och erbjuder många 
möjligheter ?ll tolkning. RäMgheterna borde samlas 
ihop under en särskild teckenspråkslag.  



Teckenspråk nämns i följande lagar: 

•  Finlands grundlag 
•  Medborgarskapslagen 
•  Förvaltningslagen 
•  Lagen om grundläggande 

utbildning 
•  Gymnasielagen  
•  Lagen om yrkesutbildning 
•  Lagen om Ins?tutet för de 

inhemska språken 
•  Statsrådets förordning om 

Ins?tutet för de inhemska 
språken 

•  Lagen om Rundradion Ab 
•  Lagen om tolkningstjänst för 

handikappade personer 

•  Förundersökningslagen 
•  Lagen om klientens ställning och 

räMgheter inom socialvården 
•  Språklagen 
•  Statsrådets förordning om 

verkställigheten av språklagen 
•  UpphovsräCslagen 
•  Statsrådets förordning om stöd 

för ?dningspressen 
•  Lagen om behandlingen av 

personer i förvar hos polisen 
•  Häktningslagen 
•  Fängelselagen 



•  Enligt Jus66eministeriets utredning över 
teckenspråkigas språkliga räMgheter (24/2011) 
har teckenspråkigas ställning förbäCrats närmast 
via förordningar gällande handikapp och/eller 
dövhet, som t.ex. tolkningstjänsterna.  

•  Arbetsgruppen konstaterade, aC man i Finland 
inte har samarbetat över ministeriernas 
administra?va gränser. 

•  För teckenspråkets del finns det inga särskilda 
stadganden om behörigheten eller 
språkkunskapskraven för tolkar som används i 
kontakten med myndigheter eller för personer 
som översäCer officiella dokument 



Teckenspråkens ställning i Finland 
är inte stark och  

språkens fram6d är inte tryggad 

•  Det finlandssvenska teckenspråket är mycket 
hotat 

•  Den yngre genera?onen barn födda i 
finskspråkiga familjer har mycket varierande 
kunskap i finskt teckenspråk 



•  Första dövskolan i Finland 1846 
•  Döv finländsk lärare Carl Oscar Malm, som hade gåC i 
Manillaskolan i Sverige 

                   finskt teckenspråk 
                       (majoritet) 

•  svenskt teckenspråk 
                   finlandssvenskt 
                 teckenspråk (minoritet) 

•  Teckenspråk har använts i Finland i minst 160 år 
•  Som en följd av invandringen används också andra 
teckenspråk; den största gruppen är användare av 
ryskt teckenspråk 

Språkens historiska bakgrund 



Antalet teckenspråkiga i Finland 

•  4 000–5 000 döva och personer med nedsaC 
hörsel 

•  6 000–9 000 hörande  

•  300 använder finlandssvenskt teckenspråk 
(150 döva och 150 hörande) 

•  en stor grupp finlandssvenska teckenspråkiga 
bor i Sverige 



År 2005 Finlandssvenska 
teckenspråkiga rf: 

•  "Den finlandssvenska varieteten är eC eget 
språk, finlandssvenskt teckenspråk" 
– stor brist på tolkar som kan finlandssvenskt 
teckenspråk och svenska 

– grundutbildning för finlandssvenska 
teckenspråkiga saknas nästan helt 

– brist på lärare, läromedel och forskning i språket 
– utan snabba och effek?va åtgärder finns det en 
reell risk aC det finlandssvenska teckenspråket 
försvinner 



Instanser med anknytning 6ll 
 teckenspråk och teckenspråkiga 

•  Finlands Dövas Förbund rf  
•  Ins?tutet för de inhemska språken (teckenspråksnämnden) 
•  Teckenspråkscentret inom Ins?tu?onen för språk vid universitetet i 

Jyväskylä  
•  Vid universiteten i Åbo och Helsingfors kan man erlägga lingvis?ska 

studier i teckenspråk inom ämnet allmän språkvetenskap.  
•  Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf (KLVL) 
•  För teckenspråkstolkutbildningen i Finland svarar yrkeshögskolorna 

HUMAK och Diak.  
•  För det finlandssvenska teckenspråkets del är de sakkunniga  

–  föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga rf  
–  Nordica (Finska, finsk‐ugriska och nordiska ins?tu?onen) vid 

Helsingfors universitet  
–  Döva och Hörselskadade Barns Stödförening rf (DHBS) 





teckenspråksforskare 

Undervisnings- och kulturministeriet 

Institutet för de inhemska språken  Jyväskylä universitet 

Teckenspråksnämnden 

Teckenspråkscentrum  

teckenspråkstolkutbildning  yrkesutbildning 

Penningautomatföreningen 

Finlands Dövas Förbund 

äganderätten till språket, 
intressebevakning 

Utbildningsstyrelsen 

forsknings- och ordboksarbete 

tolkregister allmänna språkexamina  



Utbildning på teckenspråksområdet 

•  teckenspråkstolkar 
•  teckenspråkshandledare 
•  teckenspråkiga klasslärare och forskare 
•  det kommande ämne Deaf Studies 



Språkvårdsarbete för  
teckenspråken i Finland  

•  För den teckenspråkiga språkvården vid Ins6tutet 
för de inhemska språken svarar 
teckenspråksnämnden.  

•  Till nämndens ansvarsområde hör både det finska 
och det finlandssvenska teckenspråket.  

•  Lagen om Ins?tutet för de inhemska språken 
1403/2011 
hCp://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/
2011/20111403  





Teckenspråksnämnden vid Ins6tutet 
för de inhemska språken 

•  1.6. 1997 ‐> 
•  8 medlemmar (7 medlemmar före juni 2012) 
•  4 möten/år 
•  mötesprotokollen hiMlls på finskt teckenspråk och 
finska hCp://www.kotus.fi/index.phtml?l=sgn&s=487 

•  uppgi\: ge principiella och allmänna 
rekommenda?oner om finskt och finlandssvenskt 
teckenspråk 

•  utgångspunkt: det finska teckenspråket har en 
allmänspråklig form. Den kännetecknas av aC 
satsbyggnaden är klar, tecknen ar?kuleras väl och 
talaren undviker dialektala och vardagliga tecken. 



Vad har nämnden gjort hiMlls?  

•  se separat bilaga och hCp://www.kotus.fi/index.phtml?
l=sgn&s=4191 

•  utvecklat metoderna för nämndens arbete 
•  fört diskussioner  om allmänspråket  
•  givit rekommenda?oner om tecken (bl.a. euro, cent 
och mobiltelefon)  

•  behandlat översäCningsförslag av kyrkohandbokens 
texter och olika typer av ordboksmaterial  

•  fört diskussioner och givit allmänna rekommenda?oner 
om tecken för olika länder och städer  

•  diskuterat teckenspråkets ställning och gjort uCalanden 
i anknytning ?ll ämnet   



Övriga offentliga aktörer vars verksamhet 
inbegriper en språkvårdande aspekt  

•  Den evangelisk‐lutherska kyrkans 
(Kyrkostyrelsens) översäCning av bibeltexter 
(såsom evangelium) och kyrkliga förräCningar 
(t.ex. veckomässa, dop och begravning) ?ll 
finskt och finlandssvenskt teckenspråk 

•   De teckenspråkiga nyhetssändningarna vid 
YLE (Rundradion i Finland) på finskt 
teckenspråk 



Problem i språkvårdsarbete för  
teckenspråken 

•  Ingen språkkorpus 
•  Väldigt lite forskning i det finska 
teckenspråkets gramma?k, ingen i det 
finlandssvenska teckenspråket 

•  Väldigt lite undervisningsmaterial om finskt 
och finlandssvenskt teckenspråk 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