
DELEGATIONEN FÖR SPRÅKÄRENDEN

Enligt statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004) finns det i anslutning till justitieministeriet en
delegation för språkärenden. Delegationen är ett sakkunnigorgan med företrädare för olika samhällsektorer och dess uppgift är att
biträda ministeriet och att främja de språkliga rättigheterna. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder. Mandattiden för
den nuvarande delegationen är 1.4.2016–31.3.2020. Mer information:
http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/ministeriet/delegationerochnamnder/delegationenforsprakarenden.html.

INBJUDAN till ett samråd om språkärenden 2016

den 20 oktober 2016 kl. 9.00–11.00
Justitieministeriet, Södra Esplanaden 10, Helsingfors (mötesrummet Julkisuus)

Delegationen för språkärenden önskar företrädare för olika språkgrupper välkomna till att diskutera
språkfrågor och ta ställning till aktuella lagstiftningsåtgärder och andra projekt som påverkar
förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Huvudteman för dagen är attityderna mot olika
språkgrupper i dagens Finland samt förverkligandet av de språkliga rättigheterna i social- och
hälsovårdstjänster.

I oktober 2016 ordnar delegationen för språkärenden för första gången ett samråd om språkärenden.
Avsikten är att införa ett nytt sätt att främja dialogen mellan olika språkgrupper och regeringen.

Delegationen för språkärenden har till uppgift att bistå justitieministeriet vid beredningen av den berättelse
om tillämpningen av språklagstiftningen som regeringen ska lämna till riksdagen. Följande berättelse ska
lämnas till riksdagen 2017. Som bakgrundsmaterial för berättelsen har justitieministeriet samlat in olika
språkgruppers synpunkter på förverkligandet av de språkliga rättigheterna och tillämpningen av
språklagstiftningen bl.a. genom en webbenkät, en begäran om utlåtande och genom att ordna ett
utfrågningsmöte. Också den information och de åsikter som framförs i samrådet kommer att utnyttjas i
berättelsen.

Vi ber att de instanser som bjudits in till samrådet på förhand lämnar in ett sammandrag av de ärenden i
anslutning till samrådets huvudteman som är viktigast för språkgruppen i fråga. Vid samrådet kan var och
en språkgrupp lyfta fram de mest aktuella frågorna med anknytning till huvudtemana (ca 2 minuter/
språkgrupp/tema). Minister Lindström behandlar frågorna ur sin egen synvinkel och förmedlar
språkgruppernas hälsningar till regeringen. Delegationen ger ut ett pressmeddelande om diskussionerna
som förts under dagen.

Välkommen!

Pirjo Hiidenmaa Corinna Tammenmaa
ordförande, delegationen för språkärenden generalsekreterare, delegationen för

språkärenden



PRELIMINÄRT PROGRAM

8.30 Anmälning och kaffeservering

9.00 Öppning
ordförande för delegationen för språkärenden, professor Pirjo Hiidenmaa

9.10 Förverkligandet av de språkliga rättigheterna: läget med beredningen av regeringens
berättelse
justitie- och arbetsminister Jari Lindström

9.25 Dialog: Hur mår språkgrupperna i Finland?
Tema 1: Attitydklimatet och de språkliga förhållandena i Finland
Tema 2: Förverkligandet av de språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdstjänster
Tema 3: Andra aktuella språkfrågor
justitie- och arbetsminister Jari Lindström
direktör Johanna Suurpää, justitieministeriet
inbjudna företrädare för olika språkgrupper
ordförande är professor Pirjo Hiidenmaa

10.45 Sammandrag och slutord
ordförande för delegationen för språkärenden, professor Pirjo Hiidenmaa

16.00 Avslutning

ANMÄLNINGAR OCH YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR
Vi ber instanserna som nämns i sändlistan vänligen anmäla sina företrädare senast 6.10.2016 till
liisa.mannisto@om.fi. I samband med anmälningen ska det även lämnas in ett sammandrag av de
viktigaste frågorna för språkgruppen i fråga i anslutning till temana som anges i programmet. Även
medierepresentanter är välkomna att följa med diskussionen.

Ytterligare upplysningar ges av delegationens generalsekreterare Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181,
och delegationens sekreterare Liisa Männistö, tfn 02951 50231.

SÄNDLISTA
Svenska Finlands folkting
Sametinget
Delegationen för romska ärenden
Delegationen för etniska relationer
Finlands Dövas Förbund rf
Finlandssvenska teckenspråkiga rf
Suomalaisuuden liitto ry
Karjalan Kielen Seura ry
Karjalan kieliruadajat – Suojärven pitäjäseura ry
Ledamöterna, ersättarna och sakkunniga i delegationen för språkärenden
Undervisnings- och kulturministeriet
Inrikesministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Finansministeriet


