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Inbjudan till samråd om språkärenden 2018 
den 24 oktober 2018 kl. 9.30–14.00 

Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors (Sal 23) 
 

 

Delegationen för språkärenden önskar företrädare för olika 
språkgrupper välkomna till att diskutera 

aktuella reformer angående undervisning som påverkar 
förverkligandet av de språkliga rättigheterna. 

 
 
Avsikten med ett samråd om språkärenden, som i år ordnas för tredje gången, är att 
främja en öppen dialog mellan regeringen och olika språkgrupper.  
 
År 2018 är huvudtemat för dagen undervisningen. Avsikten är att diskutera aktuella 
reformer, som till exempel tidigareläggning av språkundervisningen och den nya 
lagen om småbarnspedagogik, samt vilken typ av information eleverna får om olika 
språk- och kulturgrupper.  
 
Alla inbjudna språkgrupper har blivit ombedda att på förhand lämna in sina 
viktigaste frågor som ansluter till samrådets huvudtema och vilka de vill diskutera 
om med undervisningsministern. Varje språkgrupp har reserverats tid för ett kort 
inlägg (ca.2 minuter), varefter diskussionen fortsätter inom tidsramen. Delegationen 
för språkärenden ger ut en resolution om diskussionerna som förts under dagen.  
 
Deltagarna bjuds på lunch. 
 
Välkommen! 
 
 
   
 
 
 
Pirjo Hiidenmaa    Corinna Tammenmaa 
ordförande, delegationen för språkärenden  generalsekreterare, 

delegationen för språkärenden 
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PRELIMINÄRT PROGRAM 
 
9.30 Anmälning och kaffeservering 
 
10.00 Öppning 

Ordförande för delegationen för språkärenden, professor Pirjo 
Hiidenmaa 

 
10.10 Språkliga rättigheter inom undervisningen: aktuella reformer 

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 
 

 Frågestund 
Språkgruppernas frågor till undervisningsministern (ca.2 
minuter/språkgrupp) 

 
11.00 Språk- och kulturgrupper i läroplansgrunder samt 

språkmedvetenhet och förstärkandet av detta 

 Undervisningsråd, enhetschef Leena Nissilä, Utbildningsstyrelsen 
 
11:30 Tid för frågor och diskussion 
 
11.45 Lunchen serveras i sal 10 
 
12.30 Undervisnings- och kulturministeriets samt 

Utbildningsstyrelsens tjänstemän deltar i diskussionen  
 

 Majoritetsbefolkningens kunskaper om olika språk- och 
kulturgrupper 

 Tidigareläggning av språkundervisningen  
 Reform av lagen om småbarnspedagogik  

 
Tid för frågor och diskussion  

 
13:45 Sammandrag och slutord 

Ordförande för delegationen för språkärenden, professor Pirjo 
Hiidenmaa 
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ANMÄLNINGAR OCH YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR 
 
Vi ber de inbjudna som nämns i sändlistan vänligen anmäla sina 
företrädare senast måndagen den 15 oktober 2018 till 
julia.puumalainen@om.fi.  Vi ber er särskilt meddela om eventuell specialdiet. Även 
medias representanter är välkomna att följa med diskussionen. 
 
Dataskydd. Justitieministeriet behandlar enligt sina lagstadgade skyldigheter 
personuppgifter för dem som anmält sig till detta evenemang. Personuppgifterna för 
dem som anmält sig till evenemanget lämnas vidare enbart om det enligt lokalernas 
säkerhetsansvariga är nödvändigt. Kontaktuppgifterna för dem som har anmält sig 
kan också användas för att uppdatera justitieministeriets intressentförteckning. Läs 
mer om behandling av personuppgifter vid justitieministeriet (t.ex. om dataskydd i 
registret över intressegrupper) på adressen www.oikeusministerio.fi/dataskydd 
 
Ytterligare upplysningar ges av delegationens generalsekreterare Corinna 
Tammenmaa, tfn 02951 50181 och delegationens sekreterare Maria Soininen, tfn 
0295 1500 67 (t.o.m. 5.10.2018). 
 
 
SÄNDLISTA 
 

Svenska Finlands folkting 
Sametinget 
Delegationen för romska ärenden 
Delegationen för etniska relationer 
Finlands Dövas Förbund rf 
Finlandssvenska teckenspråkiga rf 
Karjalan Kielen Seura ry 
Karjalan kieliruadajat – Suojärven pitäjäseura ry 
Kolttien kyläkokous 
Ledamöterna, ersättarna och sakkunniga i delegationen för språkärenden 
Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildningsstyrelsen 
Selkokeskus 
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