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Tillsättande av en beredningsgrupp för  

det språkpolitiska programmet 

Mandatperiod 

Justitieministeriet tillsatte i dag den 25 februari 2021 en arbetsgrupp för beredningen av 

ett språkpolitiskt program. Beredningsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 

1 mars till den 31 december 2021. 

Bakgrund 

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ”Ett inkluderande 

och kunnigt Finland” ska det utarbetas ett språkpolitiskt program, i vilket de andra språk 

som talas i Finland utöver nationalspråken beaktas, särskilt de samiska språken, 

romani, karelska och teckenspråken. 

Mål 

Målet med det språkpolitiska programmet är att bemöta de utmaningar som de olika 

språken står inför, till exempel med avseende på språkets livskraft, tillgodoseendet av 

de språkliga rättigheterna samt möjligheterna att använda språket. Programmet 

omfattar de språk som nämns i regeringsprogrammet (de samiska språken, romani, 

karelska och teckenspråken). Dessutom kan programmet också ta upp andra språk. 

 

Avsikten är att det språkpolitiska programmet ska kunna godkänns under 2021. 
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För att säkerställa en enhetlig språkpolitik tas det språkpolitiska programmet till 

behandling i styrgruppen för en ny nationalspråksstrategi, som statsrådet tillsatte den 

14 januari 2021. 

Uppdrag 

Beredningsgruppen för det språkpolitiska programmet har i uppdrag att bereda det 

språkpolitiska programmet.  

 

Gruppen kan under arbetes gång höra sakkunniga och ordna samråd. 

Sammansättning 

Ordförande 

Corinna Tammenmaa, enhetschef, språkrättsrråd, justitieministeriet 

 

Medlemmar och ersättare 

 Marjo Vesalainen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet  

ersättare Jari Rajanen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet 

 

Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet 

ersättare Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet 

 

Laura Perheentupa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet 

ersättare Varpu Taarna, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet  

 

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, finansministeriet 

ersättare Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet 

 

Krista Sirén, sakkunnig, inrikesministeriet  

ersättare, Heidi Lempiö, specialsakkunnig, inrikesministeriet 

 

Susanna Rajala, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen  

ersättare Minna Harmanen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen 

 

Matti Räsänen, specialsakkunnig, Institutet för de inhemska språken 

ersättare Lotta Jalava, planeringschef, Institutet för de inhemska språken 
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Tauno Ljetoff, ordförande för samiska språkrådet, Sametinget  

ersättare Anne Kirste Aikio, språkskyddssekreterare, Sametinget  

 

Markku Jokinen, verksamhetsledare, Finlands Dövas Förbund rf 

ersättare Kaisa Alanne, direktör, Finlands Dövas Förbund rf 

 

Robin Hänninen, ordförande, Finlandssvenska teckenspråkiga rf 

ersättare Magdalena Kintopf-Huuhka, verksamhetsledare, Finlandssvenska 

teckenspråkiga rf 

 

Henry Hedman, företrädare för delegationen för romska ärenden 

ersättare Tenho Lindström, företrädare för delegationen för romska ärenden 

 

Helka Riionheimo, professor, Östra Finlands universitet  

ersättare Pekka Suutari, professor, Östra Finlands universitet 

 

Järvi Lipasti, delegationen för etniska relationer (Tuglas-seura ry)  

ersättare Timo Koponen, delegationen för etniska relationer (Religionernas samarbete i 

Finland - RESA-forumet rf) 

 

Minna Antila, jurist, Kommunförbundet  

ersättare Jaana Viemerö, specialsakkunnig, Kommunförbundet 

 

Sakkunnigsekreterare 

Maria Soininen, regeringssekreterare, justitieministeriet 

Verksamhetsmodell 

Arbetsgruppen bereder det språkpolitiska programmet tillsammans. Avsikten är att 

medlemmarna i beredningsgruppen eller deras ersättare deltar i utarbetandet av det 

språkpolitiska programmet. 

 

Beredningsgruppens mötespraxis avtalas separat. 

 

Som stöd för beredningen av det språkpolitiska programmet kan arbetsgruppen kalla in 

experthjälp för facilitering. 
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Det språkpolitiska programmet bereds öppet och i växelverkan med olika 

intressegrupper. Kommunikationen är öppen, kontinuerlig och interaktiv. 

Kostnader och finansiering 

Kostnaderna för beredningen av programmet betalas från justitieministeriets huvudtitel i 

statsbudgeten. 

 

Det beredningsarbete som tjänstemän eller personer som kan jämställas med 

tjänstemän utför (inklusive deltagande i möten) utförs som tjänsteuppdrag utan separat 

arvode. Resekostnader ersätts i enlighet med statens resereglemente. 

 

Beredningsgruppen kan höra sakkunniga och låta göra utredningar. Separata beslut 

ska dock fattas om eventuella arvoden till sakkunniga eller andra ersättningar för 

utredningar eller uppdrag, andra resor än de som görs till den ordinarie mötesplatsen 

samt andra kostnader. 

Jämställdhetslagen 

I utnämningen av arbetsgruppen har man iakttagit kravet enligt 4 a § i lagen om 

jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) om att kvinnor och män ska vara 

representerade i beredningsgruppen till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl 

talar för något annat. De företrädda instanserna har ombetts att föreslå både kvinnliga 

och manliga kandidater och att motivera avvikelser, om detta inte har varit möjligt. I 

fråga om de ordinarie medlemmarna uppfyller beredningsgruppens sammansättning 

kraven i jämställdhetslagen. När det gäller ersättarna är man tvungen att av särskilda 

skäl avvika från kravet i jämställdhetslagen, eftersom det bland sakkunniga i 

språkpolitiska frågor inte finns både kvinnor och män. 

 

 

 

Justitieminister   Anna-Maja Henriksson 

 

 

Avdelningschef, överdirektör Johanna Suurpää 
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Sändlista 

Arbetsgruppens ordförande, medlemmar och sekreterare 

För kännedom  

Malin Brännkärr, statssekreterare, justitieministeriet 

Lisa Palm, specialmedarbetare, justitieministeriet 

Justitieministeriets kommunikationsenhet 

Undervisnings- och kulturministeriet 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Arbets- och näringsministeriet 

Finansministeriet 

Inrikesministeriet 

Utbildningsstyrelsen 

Institutet för de inhemska språken 

Sametinget i Finland 

Finlands Dövas Förbund rf 

Finlandssvenska teckenspråkiga rf 

Delegationen för romska ärenden 

Östra Finlands universitet 

Delegationen för etniska relationer 

Kommunförbundet 
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