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Nimeämispyyntö: jäsenet kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmään
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma,
jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet, erityisesti saamen kielet,
romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.
Kielipoliittinen ohjelma on osa hallitusohjelman kielipoliittisia uudistuksia, joihin kuuluvat
myös uudistettu kansalliskielistrategia sekä kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävä hanke.
Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin
haasteisiin kuten kielen elinvoimaisuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen ja kielten
käyttömahdollisuuksiin.
Oikeusministeriö on asettamassa valmisteluryhmää kielipoliittisen ohjelman valmistelua
varten.

Tehtävät
Kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella kielipoliittinen ohjelma.
Tarkoituksena on, että valmisteluryhmän jäsenet osallistuvat ohjelman kirjoittamiseen.
Valmisteluryhmä voi myös kuulla asiantuntijoita ja sidosryhmiä ja järjestää kuulemisia.
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Kielipolitiikan yhteneväisyyden varmistamiseksi kielipoliittinen ohjelma viedään
kansalliskielistrategian ohjausryhmälle käsiteltäväksi.
Jäsenet
Valmisteluryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat oikeusministeriön demokratia- ja
julkisoikeusosaston virkamiehiä.
Valmisteluryhmän jäseniksi pyydetään edustajia opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaalija terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä,
sisäministeriöstä, Opetushallituksesta, Kotimaisten kielten keskuksesta, saamelaiskäräjiltä,
Kuurojen liitto ry:stä, Finlandssvenska teckenspråkiga rf-yhdistyksestä, romaniasiain
neuvottelukunnasta, Itä-Suomen yliopistosta (karjalan kielen osalta), etnisten suhteiden
neuvottelukunnasta (ETNO) sekä Kuntaliitosta (opetus- tai sosiaali- ja terveyssektorin
edustaja).
Toimikausi
Valmisteluryhmän toimikausi alkaa, kun valmisteluryhmä on virallisesti asetettu ja päättyy
31.12.2021.
Tavoitteena on, että kielipoliittinen ohjelma voidaan hyväksyä vuoden 2021 aikana.
Koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen valmisteluryhmän toimikausi
asetetaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Pyyntö
Oikeusministeriö pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä, valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja
terveysministeriötä, sisäministeriötä sekä työ- ja elinkeinoministeriötä nimeämään omasta
ministeriöstään jäsenen kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmään. Pyydämme lisäksi
nimeämään jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain (609/1986) vaatimusten täyttämiseksi pyydetään mahdollisuuksien
mukaan nimeämään sekä nais- että miesehdokas.
Pyydämme myös huomioimaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö,
sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö ovat jo nimenneet asiantuntijasihteerin
kansalliskielistrategian ohjausryhmän sihteeristöön. Sekä kansalliskielistrategia että
kielipoliittinen ohjelma kuuluvat hallitusohjelman kielipoliittisiin uudistuksiin, joita koskeva
työ liittyy toisiinsa.
Ehdotukset nimettäväksi henkilöiksi pyydetään toimittamaan 11.1.2021 mennessä
oikeusministeriön kirjaamoon osoitteeseen oikeusministerio@om.fi.
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Lisätietoja antaa tarvittaessa hallitussihteeri Maria Soininen, puh. 0295150072,
maria.soininen@om.fi.
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