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Kutsu kieliasiain neuvottelupäivään 2018 
24. lokakuuta 2018 klo 9.30–14.00 

Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki (Sali 23) 
 

 

Kieliasiain neuvottelukunta kutsuu eri kieliryhmien edustajia 
keskustelemaan opetukseen liittyvistä ajankohtaisista uudistuksista, 

joilla on vaikutuksia kielellisten oikeuksien toteutumiseen.  
 

 
Kolmatta kertaa järjestettävän kieliasiain neuvottelupäivän tarkoituksena on edistää 
avointa dialogia hallituksen ja eri kieliryhmien välillä.  
 
Vuoden 2018 pääteemana on opetus. Tarkoituksena on keskustella ajankohtaisista 
uudistuksista, kuten kieltenopetuksen varhentamisesta ja uudesta 
varhaiskasvatuslaista, sekä siitä, millaista tietoa oppilaat saavat eri kieli- ja 
kulttuuriryhmistä.  
 
Kutakin kutsuttavaa kieliryhmää on pyydetty lähettämään ennakkoon tärkeimmät 
kysymykset, jotka liittyvät neuvottelupäivän pääteemaan ja joista halutaan 
keskustella opetusministerin kanssa. Jokaiselle kieliryhmälle on varattu lyhyt 
puheenvuoro (noin 2 minuuttia), minkä jälkeen keskustelua jatketaan ajan sallimissa 
rajoissa. Kieliasiain neuvottelukunta julkaisee päivän keskusteluista julkilausuman.   
 
Tilaisuudessa tarjoillaan lounas. 
 
Tervetuloa! 
 
 
   
 
 
 
Pirjo Hiidenmaa    Corinna Tammenmaa 
puheenjohtaja, kieliasiain neuvottelukunta  pääsihteeri, kieliasiain neuvottelukunta 
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ALUSTAVA OHJELMA 
 
9.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 
 
10.00 Tilaisuuden avaus 
 Kieliasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa 
 
10.10 Kielelliset oikeudet opetuksessa: ajankohtaiset uudistukset 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen  
 
 Kyselytunti 

Kieliryhmien kysymykset opetusministerille (noin 2 
minuuttia/kieliryhmä) 

 
11.00 Kieli- ja kulttuuriryhmät opetussuunnitelmien perusteissa 

sekä kielitietoisuus ja sen lisääminen 
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, Opetushallitus 

 
11:30 Kysymyksiä ja keskustelua 
 
11.45 Lounas tarjolla salissa 10 
 
12.30 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen 

virkamiehiä mukana keskustelemassa 
 

 Valtaväestön tietämys eri kieli- ja kulttuuriryhmistä 
 Kieltenopetuksen varhentaminen 
 Varhaiskasvatusuudistus 

 
Kysymyksiä ja keskustelua 

 
13:45 Yhteenveto ja päätössanat 
 Kieliasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa 
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ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOJA 
 
Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään ilmoittamaan edustajansa 
neuvottelupäivään viimeistään maanantaina 15.10.2018 osoitteeseen 
julia.puumalainen@om.fi.  Pyydämme ilmoittamaan myös mahdollisista 
erityisruokavalioista. Myös median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan 
tilaisuutta.  
 
Tietosuoja. Tähän tapahtumaan ilmoittautuneiden henkilötietoja käsittelee 
oikeusministeriö, lakisääteisten velvoitteidensa mukaisesti. Tapahtumaan 
ilmoittautuneiden henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin muulloin kuin silloin, kun se 
tapahtumapaikan turvallisuudesta vastaavien määräysten mukaan on tarpeen. 
Ilmoittautuneiden yhteystietoja voidaan käyttää myös oikeusministeriön 
sidosryhmälistan päivittämiseen. Voit lukea lisätietoa henkilötietojen käsittelystä 
oikeusministeriössä (kuten sidosryhmärekisterin tietosuojatiedotteen) osoitteessa 
www.oikeusministerio.fi/tietosuoja 
 
Lisätietoja tilaisuudesta antavat neuvottelukunnan pääsihteeri Corinna 
Tammenmaa, p. 0295 1501 81 ja neuvottelukunnan sihteeri Maria Soininen, p. 0295 
1500 67 (5.10.2018 asti).  
 
JAKELU 
 
Svenska Finlands folkting  
Saamelaiskäräjät 
Romaniasiain neuvottelukunta 
Etnisten suhteiden neuvottelukunta 
Kuurojen liitto ry 
Finlandssvenska teckenspråkiga rf 
Karjalan kielen seura ry 
Karjalan kieliruadajat – Suojärven pitäjäseura ry 
Kolttien kyläkokous 
Kieliasiain neuvottelukunnan jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Opetushallitus 
Selkokeskus 
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