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Teckenspråkslagen, 2015
• En kortfattad allmän lag
• De materiella bestämmelserna om de språkliga rättigheterna för dem som

använder teckenspråk ska fortsättningsvis ingå i lagstiftningen för de olika
förvaltningsområdena.

• 1 § Teckenspråk
• I denna lag avses med teckenspråk det finska och det finlandssvenska

teckenspråket.
• Med den som använder teckenspråk avses en person vars eget språk är ett 

teckenspråk. -> Gäller också hörande.
• 2 § Lagens syfte

• Syftet med denna lag är att främja förverkligandet av de språkliga
rättigheterna för dem som använder teckenspråk. -> Hur bli teckenspråkig?
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• 3§ Myndigheternas skyldighet att främja användningen av teckenspråk
• Myndigheterna ska i sin verksamhet främja möjligheterna för dem

som använder teckenspråk att använda och få information på sitt eget
språk

• 4 § Språkliga rättigheter för dem som använder teckenspråk
• Bestämmelser om rätten för dem som använder teckenspråk att få

undervisning på sitt eget språk och i teckenspråk som läroämne finns i 
lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen
(629/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998) och i övrig
lagstiftning som gäller undervisning. I fråga om utbildning, forskning
och språkvård gäller vad som föreskrivs särskilt.
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• Regeringens proposi*on *ll riksdagen med förslag *ll teckenspråkslag
• s. 36–37 Barnets rä= *ll eget språk

• Vik*gt a= familjerna skulle få *llräckligt mångsidigt informa*on om
språkanvändningen *ll grund för beslutsfa=andet.

• Också de närmaste familjemedlemmarna borde ha en fak*skt möjlighet
a= studera teckenspråk.
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Lag om småbarnspedagogik, 9/2018
• Teckenspråk nämns inte i själva lagtexten, men i regeringens proposition 

nämns att "småbarnspedagogik kan ordnas på teckenspråk eller romani.
• 3 § Syftet med småbarnspedadogiken

• 4) säkerställa en småbarnspedagogisk miljö som är utvecklande, främjar lärande och
är hälsosam och trygg,

• 5) trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående
förhållanden som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom
småbarnspedagogiken,

• 6) erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja
likabehandling och jämställdhet samt ge färdigheter att förstå och respektera den
allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och
livsåskådningsmässiga bakgrund,

• 7) identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av 
stöd, ordna ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av 
mångprofessionellt samarbete,
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• Utbildningsstyrelsen 
https://www.oph.fi/download/1
77259_teckensprakiga_elever_i_
grundskolan.pdf
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Reform av handikapplagstiftningen (Social- och
hälsovårdsministeriet)
• Lagberedningen inleddes 2016 och avsikten är att lagen ska träda i kraft 2020
• Det är fråga om en eftersträvad reform där utgångspunkten är att förbättra

delaktigheten och jämlikheten för människor med funktionsnedsättning.
• I regeringens proposition

• Finlands Dövas Förbund poängterar att döva behöver få service på teckenspråk
• att få undervisning i teckenspråk och alternativ och kompletterande

kommunikation (AKK) skulle bli en subjektiv rätt
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Europarådet ur teckenspråkigas synvinkel
European accessibility Act http://www.edf-feph.org/european-accessibility-act-1

Europeisk stadga om landsdels- eller
minoritetsspråk https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan (teckenspråken saknas)

Andra dokument
FN:s konvention om barnets rättigheter http://lapsiasia.fi/sv/lapsen-oikeudet/

WFD position paper on the language rights of deaf children http://wfdeaf.org/news/wfd-
position-paper-language-rights-deaf-children/
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Finland kommer a- vara Europeiska rådets ordförande juli–
december 2019
Na#onell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rä7gheter
20172019 h>p://julkaisut.val#oneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79278/OM_10_2017.pdf?sequence=1&isA
llowed=y

Se punkt 2.5.6 i handlingsplanen:

Teckenspråkets ställning och främjandet av räCgheterna för dem som använder teckenspråk inom Europarådets
kontext; en grundläggande utredning om olika möjligheter

a) Innehåll: Projektet avses öka medvetenhet om teckenspråkets ställning och rä7gheterna för dem som använder
det i synnerhet i Europarådets kontext. Utredningen skulle implementera Europarådets strategi för personer med
funk#onsnedsä>ning och uppdatera #digare utredningar inom ramen för Europarådet. SyZet med projektet är a>
via olika poli#ska medel utvidga diskussionen om teckenspråkets ställning och konkret verka bland annat för en 
bä>re #llgänglighet #ll tjänster på teckenspråk i länder där #llgängligheten i nuläget är y>erst begränsad.
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b) Rättsgrund: grundlagens 17.3 §, diskrimineringslagen, lagen om teckenspråk, förvaltningslagen, lagen om
tolktjänster för handikappade personer, FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, 
Europarådets strategi för personer med funktionsnedsättning, Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna artikel 22

c) Ansvarsministerium: utrikesministeriet och justitieministeriet

d) Indikatorer: En uppdaterad redogörelse har utarbetats. Teckenspråkets ställning har framhållits i Finlands
debattinlägg och evenemang. Ärendet har beretts i nära samarbete med organisationer som främjar rättigheterna
för dem som använder teckenspråk.

Finlands utrikesministeriet har beställt en kartläggning av teckenspråkens och
teckenspråkigas situation i de 47 länder som hör till Europarådet.
• Kartläggare är Eeva Tupi
• Publikation ska komma ut i april 2019
• Finlands utrikesministeriet har planerat att ta upp de teckenspråkigas språkliga rättigheter under sin

ordförandeperiod i Europeiska rådet (juli–december 2019)
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