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Månne sjukhuset 
har beställt tolk åt 

mormor?

Varför får jag inte gå i 
en teckenspråkig klass 

i grannkommunen?

Det skulle vara bra om 
jag kunde sms:a till 

kundtjänsten.

Jag vill att någon 
på dagis ska kunna 

teckenspråk!

VÅRDTJÄNSTER

1 2 3
TOLKNING UNDERVISNING

FINLANDS DÖVAS FÖRBUNDS VALTESER

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND KRÄVER ATT STATSRÅDET SKA  
TRYGGA OCKSÅ TECKENSPRÅKIGAS GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER 

Teckenspråkslagen (359/2015)
Diskrimineringslagen (1325/2014) 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning



FPA:s tolkningstjänst 
utvecklas genom att
man gör en helhets-
bedömning av läget.

Teckenspråkstolkningen 
är den service som döva 
använder allra mest och 
lagen om tolkning är kanske 
den bästa i världen. Däre-
mot brister det i hur lagen 
verkställs. Det är inte själv-
klart att man alltid får en 
tolk i viktiga livssituationer, 
eller ens då det skulle vara 
alldeles nödvändigt. Tolk-
ningstjänsterna måste också 
koordineras bättre. 

VÅRDTJÄNSTER YTTERLIGARE

1 2 3
TOLKNING UNDERVISNING

Teckenspråkiga barns
inlärningsstig tryggas
på ett enhetligt sätt i 
bestämmelserna om 
småbarnspedagogik
och grundundervisning.

Teckenspråkslagen trädde 
i kraft år 2015. Men varken 
den eller FN-konventionen 
om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning 
har än så länge visat sig ha 
någon effekt vare sig i lagen 
om småbarnspedagogik 
eller i lagen om grundläg-
gande utbildning, eftersom 
undervisningen behandlas 
enbart ur ett handikapp-
perspektiv och inte ur ett 
språkperspektiv. De tecken-
språkiga barnen är bosatta 
runt om i landet och det 
finns ingen enhetlig prax-
is för att tillämpa lagarna 
utgående från likvärdighet 
och barnens bästa. 

Vård- och digitala
tjänster utvecklas 
genom att kompetens-
centrum grundas
och teckenspråkiga
medverkar i att 
utforma servicen. 

Teckenspråkiga måste 
medverka i förberedelser-
na av både landskaps- och 
vårdreformen och digita-
liseringen i egenskap av 
experter på sin egen sak. 
De vet hur man ska ta såväl 
teckenspråk som dövhet i 
betraktande när service av 
olika slags utformas. I fort-
sättningen bör rådgivning 
och handledning koncen-
treras till särskilda kom-
petenscentrum så att även 
teckenspråkiga medborgare 
har valfrihet och tillgång till 
högklassiga tjänster.

Man grundar en bred-
basig delegation för 
teckenspråksärenden 
för att utvärdera hur 
teckenspråkslagen 
verkställs och hur teck-
enspråkigas grundläg-
gande rättigheter och 
jämlikhet tillgodoses. 

För att underbygga beslut 
behövs korrekt information; 
en delegation skulle här 
vara absolut nödvändig. 
Delegationen skulle också 
ansvara för en teckenspråks-
barometer och regelbundet 
följa upp och utvärdera hur 
teckenspråkigas grund-
rättigheter tillgodoses.

Finlands Dövas Förbund är teckenspråkiga dövas intresse-, expert- och service-
organisation. Förbundet företräder teckenspråkiga som en grupp bestående av såväl 
döva, dövblinda och hörselnedsatta som hörande. I Finland har uppskattningsvis 
4 000–5 000 personer teckenspråket som modersmål. De nationella teckenspråken 
är två: det finska och det finlandssvenska teckenspråket.
www.kuurojenliitto.fi 
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