
KIELIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaan kieliasiain neuvottelukunta on oikeusministe-
riön yhteydessä toimiva ja ministeriötä avustava, yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on kielellis-
ten oikeuksien edistäminen. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen neuvottelukunnan
toimikausi on 1.4.2016–31.3.2020. Lisätietoja: http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvottelu-
jalautakunnat/kieliasiainneuvottelukunta.html.

KUTSU kieliasiain neuvottelupäivään 2016

20. lokakuuta 2016 klo 9.00–11.00
Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, Helsinki (Julkisuus-sali)

Kieliasiain neuvottelukunta kutsuu eri kieliryhmien edustajia keskustelemaan kieliasioista ja ottamaan
kantaa ajankohtaisiin lainsäädäntö- ja muihin hankkeisiin, joilla on vaikutusta kielellisten oikeuksien
toteutumiseen. Neuvottelupäivän pääteemoina ovat Suomessa vallitseva asenneilmapiiri eri kieliryhmiä
kohtaan sekä kielellisten oikeuksien toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kieliasiain neuvottelukunta järjestää lokakuussa 2016 ensimmäistä kertaa kieliasiain neuvottelupäivän.
Tilaisuuden tarkoituksena on käynnistää uudenlainen toimintatapa eri kieliryhmien ja hallituksen välisen
vuoropuhelun edistämiseksi.

Kieliasiain neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu oikeusministeriön avustaminen kielilainsäädännön
soveltamisesta annettavan hallituksen kertomuksen valmistelussa. Seuraava kertomus annetaan
eduskunnalle vuonna 2017. Kertomusta varten oikeusministeriö on koonnut eri kieliryhmien näkemyksiä
kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kielilainsäädännön soveltamisesta mm. verkkokyselyllä,
lausuntopyynnöllä ja kuulemistilaisuudessa. Kertomusta varten on tarkoitus hyödyntää myös
neuvottelupäivästä koottuja tietoja ja näkemyksiä.

Tilaisuuteen valmistautumiseksi kutakin kutsuttavaa tahoa pyydetään lähettämään ennakkoon lyhyt
tiivistelmä tärkeimmistä kysymyksistä tai teemoista neuvottelupäivän pääteemoihin liittyen. Kunkin
kieliryhmän toivotaan nostavan tilaisuudessa esiin omaa kieliryhmäänsä koskettavat tärkeimmät
kysymykset päivän teemoihin liittyen (2 min puheenvuoro / kieliryhmä / teema). Ministeri Lindström
keskustelee kysymyksistä omasta näkökulmastaan sekä vie kieliryhmien terveiset edelleen maan
hallitukselle. Neuvottelukunta julkaisee päivän keskusteluista lehdistötiedotteen.

Tervetuloa!

Pirjo Hiidenmaa Corinna Tammenmaa
puheenjohtaja, kieliasiain neuvottelukunta pääsihteeri, kieliasiain neuvottelukunta



ALUSTAVA OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

9.00 Tilaisuuden avaus
kieliasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa

9.10 Kielellisten oikeuksien toteutuminen: katsaus hallituksen kertomuksen
valmistelutilanteeseen
oikeus- ja työministeri Jari Lindström

9.25 Dialogi: Miten Suomen kieliryhmät voivat?
Teema 1: Asenneilmapiiri ja kieliolot Suomessa
Teema 2: Kielellisten oikeuksien toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Teema 3: Muut ajankohtaiset kieliasiat
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö
tilaisuuteen kutsutut eri kieliryhmien edustajat
puheenjohtajana toimii professori Pirjo Hiidenmaa

10.45 Yhteenveto ja päätössanat
kieliasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa

11.00 Tilaisuus päättyy

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOJA
Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään ilmoittamaan edustajansa neuvottelupäivään viimeistään
6.10.2016 osoitteeseen liisa.mannisto@om.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä kieliryhmien edustajia
pyydetään lähettämään tiivistelmä oman kieliryhmänsä tärkeimmistä kysymyksistä ohjelmassa
mainittuihin keskusteluteemoihin liittyen. Myös median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan
tilaisuutta.

Lisätietoja tilaisuudesta antavat neuvottelukunnan pääsihteeri Corinna Tammenmaa, p. 02951 50181, ja
neuvottelukunnan sihteeri Liisa Männistö, p. 02951 50231.

JAKELU
Svenska Finlands folkting
Saamelaiskäräjät
Romaniasiain neuvottelukunta
Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Kuurojen liitto ry
Finlandssvenska teckenspråkiga rf
Suomalaisuuden liitto ry
Karjalan kielen seura ry
Karjalan kieliruadajat – Suojärven pitäjäseura ry
Kieliasiain neuvottelukunnan jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö


