
Till ledningen för Svenska Yle   2.4.2019 

 

Upp till 750 000 finländare behöver information på ett lättare språk än standardspråk, för att 

kunna tillgodogöra sig nyheter och samhällsinformation1. Långt flera kan ha nytta av lätt språk. 

Till dem som kan behöva lättare språk hör bland annat personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar, afasi eller demens samt invandrare som inte ännu kan språket. 

Den som inte kan ta till sig nyheter och information har svårare att klara sig i vardagen och att 

vara delaktig i samhället. Lätt språk handlar om tillgänglighet och allas demokratiska rätt till 

information. Artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

poängterar tillgänglighet också när det gäller information och kommunikation. 

Sedan år 1992 har finska Yle sänt nyheter på lätt finska i radion och sedan 2015 i tv:n. Yle 

Uutiset selkosuomeksi har också en omfattande webbportal med texter, frågor, arkiv och 

extramaterial. Yles nyheter på lätt finska i tv var år 2016 nominerade till Stora Journalistpriset i 

kategorin Årets journalistiska insats. På svenska har Yle inte sänt nyheter eller aktualiteter på 

lätt språk sedan 1990-talet, då Aktuenkelt lades ner.  

Som public servicebolag har Yle ett ansvar för att det finns nyheter på lätt svenska. I 

lagstiftningen som styr verksamheten vid Rundradion stadgas att bolaget bör tillhandahålla ett 

mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande 

special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Därtill stadgas att bolaget ska sörja för 

programutbud även för minoriteter och specialgrupper. Nyheter på lätt svenska på Yles kanaler 

lyfts också fram i det nationella åtgärdsprogrammet för lätt språk 2019–20222. 

Vi önskar att Yle inleder sändningar på lätt svenska och vi ställer vid behov gärna upp med vår 

expertis då bolaget funderar på hur dessa kunde förverkligas.  

 

 

Camilla Lindholm   Johanna von Rutenberg 
ordförande     sekreterare 

Referensgruppen för lättläst    Referensgruppen för lättläst 

camilla.lindholm@helsinki.fi   johanna.rutenberg@ll-center.fi 

 

Referensgruppen för lättläst är ett samarbetsforum för svenskspråkiga aktörer som jobbar med lättläst 

eller målgrupperna för lättläst. Gruppen koordineras av LL-Center och samarbetar med den nationella 

delegationen för lättläst (Selkokielen neuvottelukunta). Delegationen understöder vårt initiativ. 

 

 

Ulla Tiililä    Leealaura Leskelä 
ordförande    sekreterare 

Selkokielen neuvottelukunta   Selkokielen neuvottelukunta  

                                                           

1 Selkokielen tarvearvio (Juusola 2019) 
2 Åtgärdsprogram för lätt språk. Främjande av lätt språk i Finland 2019–2022 (Selkokeskus, 2019) 
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