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1. Toiminnan painopisteet vuonna 2017 
 

Kieliasiain neuvottelukunta jatkaa 27.4.2016 hyväksytyn pitkän aikavälin 

toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista. Vuonna 2017 neuvottelukunnan 

toiminnan painopisteinä ovat kielellisten oikeuksien toteutuminen ja kieliolot 

sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä maakuntahallinnossa.  

2. Kieliasiain neuvottelupäivä 2017 
 

Neuvottelukunta järjestää syksyllä 2017 järjestyksessään toisen kieliasiain 

neuvottelupäivän. Vuoden 2017 neuvottelupäivän teemoina ovat kielellisten 

oikeuksien toteutuminen ja kieliolot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 

maakuntahallinnossa. Tarkoituksena on eri kieliryhmien ja hallituksen välinen 

vuoropuhelu.  

 

Neuvottelupäivään kutsutaan eri kieliryhmien edustajia keskustelemaan ja ottamaan 

kantaa ajankohtaisiin kieliasioihin vaikuttaviin hankkeisiin, joita sosiaali- ja 

terveyssektorilla on meneillään tai valmisteilla. Vuonna 2016 järjestetyn 

neuvottelupäivän kokemusten perusteella osallistujien kokoonpano on harkittava 

tarkoin ja keskusteluteemat on rajattava ja fokusoitava selkeästi. Hallituksen 

edustajana neuvottelupäivään on tarkoitus kutsua sosiaali- ja terveyspalveluista 

vastaava ministeri. Eri ministeriöistä kutsutaan kieliasioiden kannalta keskeisimmät 

virkamiehet.  

 

Neuvottelupäivää johtaa neuvottelukunnan puheenjohtaja. Neuvottelukunta julkaisee 

päivän sisällöistä ja keskusteluista yhteenvedon tai tiedotteen. 

3. Oikeusministeriön avustaminen kielilainsäädännön 
soveltamisesta annettavan hallituksen kertomuksen 
valmistelussa  

 

Valtioneuvosto antaa vaalikausittain eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön 

soveltamisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä tarpeen mukaan 

muistakin kielioloista (jäljempänä kielikertomus). Kielikertomuksessa käsitellään 

suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä 

(Kielilain 37 §). Seuraava kielikertomus annetaan eduskunnalle keväällä 2017. 

 

Neuvottelukunta on asettanut kolme työryhmää avustamaan oikeusministeriötä 

kielikertomuksen valmistelussa: 1) työryhmä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen toteutumisen seurantaa varten; 2) työryhmä kielilain 24 ja 25 §:n 

seurantaa varten; ja 3) työryhmä kielilainsäädännön soveltamisesta digitalisaatiossa 

sekä tietojärjestelmien kehittämisessä. Työryhmät kommentoivat oikeusministeriön 

pyynnöstä kertomuksen luonnosversioita sekä järjestävät tarvittaessa 
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asiantuntijakuulemisia kertomuksen teemoihin liittyen. Työryhmien toimikausi on 

27.4.2016 – 31.5.2017.  

 

4. Kielioloihin ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen vaikuttavien 
uudistusten seuraaminen 

 

Neuvottelukunta ottaa tarpeen mukaan kantaa ajankohtaisiin kieliä koskeviin 

kysymyksiin ja voi myös esittää huolensa kielellisten oikeuksien toteutumatta 

jäämisestä. Vuonna 2017 neuvottelukunta seuraa erityisesti sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusten sekä maakuntahallinnon vaikutuksia kielioloihin ja 

kielellisten oikeuksien toteutumiseen.  

5. Kokoukset  
 

Neuvottelukunta pitää vuonna 2017 kaksi kokousta, joista ensimmäinen järjestetään 

alkuvuonna ja toinen kieliasiain neuvottelupäivän yhteydessä syksyllä 2017 (ks. 

kohta 2). Lisäksi neuvottelukunta järjestää syksyllä erillisen tapaamisen, jonka 

tarkoituksena on tarjota neuvottelukunnalle mahdollisuus perehtyä karjalan kielen ja 

sen puhujien tilanteeseen.  

 

Kansainvälisistä sitoumuksista voi aiheutua neuvottelukunnalle tarve kokoontua 

kolmannen kerran. Euroopan neuvoston ministerikomitean on määrä käsitellä 

neuvoa-antavan komitean Suomea koskeva raportti kansallisten vähemmistöjen 

suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta alkuvuodesta 2017. 

Neuvottelukunnan on syytä käydä läpi ministerikomitean Suomelle antamat 

suositukset, kun ne julkaistaan. Lisäksi on syytä varautua siihen, että Euroopan 

neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevaa peruskirjaa monitoroiva 

asiantuntijakomitea saattaa haluta tavata kieliasiain neuvottelukunnan, jos se tulee 

Suomeen vuoden 2017 aikana. 

 

 

 

 

 

Helsingissä 3. maaliskuuta 2017 
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