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TILLSÄTTANDE AV EN SAMARBETSGRUPP FÖR TECKENSPRAKSFRAGOR

Tillsättande

Justitieministeriet har i dag tillsatt en samarbetsgrupp för teckenspräksfrägor för att inom statsrädet 
behandla aktuella ärenden som gäller teckenspräk och trygga ett smidigt informationsflöde mellan de 
centrala aktörerna. Därtill ska gruppen följa hur teckenspräkslagen utfaller och försöka öka olika 
aktörers medvetenhet om lagens innehäll och tillämpning.

Teckenspräkslagen trädde i kraft den 1 maj 2015. Vid antagandet av lagen förutsatte riksdagen att 
regeringen vidtar ätgärder för att de spräkliga rättigheterna för dem som använder teckenspräk ska 
tillgodoses i hela landet pä det sätt som avsetts när lagstiftningen om rättigheterna utarbetades.

Justitieministeriet tillsatte för mandatperioden 16.3.2015 - 31.12.2016 den första samarbetsgruppen 
för teckenspräksfrägor med uppgift att inom statsrädet behandla aktuella ärenden som gäller 
teckenspräk och trygga ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna. Samarbetsgruppen 
fick i uppgift att göra en utredning av helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspräket. 
Samarbetsgruppen skulle ocksä följa upp hur teckenspräkslagen utfaller. I samarbetsgruppen deltog 
förutom företrädare för justitieministeriet ocksä företrädare för undervisnings- och kulturministeriet, 
social- och hälsovärdsministeriet, Finlands Dövas Förbund rf och Finlandssvenska teckenspräkiga rf.

Den 18 januari 2016 publicerade justitieministeriet en utredning om helhetssituationen för det 
finlandssvenska teckenspräket (Justitieministeriets utredningar och anvisningar 2/2016). Vären 2016 
utarbetade samarbetsgruppen en pian för förankring av teckenspräkslagen. Planen innehäller 
praktiska ätgärder för att öka medvetenheten om teckenspräkslagens innehäll och dess tillämpning 
bl.a. i myndighetsmeddelanden.

Justitieministeriet tillsatte den andra samarbetsgruppen för teckenspräksfrägor för mandatperioden 
13.2.2017—31.12.2018. Samarbetsgruppen fortsatte tillämpningen av planen för förankring av 
teckenspräkslagen.

Samarbetsgruppen behandlar inom statsrädet aktuella ärenden som gäller teckenspräk och tryggar 
ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna.

Därtill ska gruppen följa hur teckenspräkslagen utfaller och försöka öka olika aktörers medvetenhet 
om lagens innehäll och tillämpning.

Mandatperiod

Arbetsgruppens mandatperiod är 27.5.2019-31.12.2020.
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Sammansättning

Arbetsgruppens sammansättning:

Ordförande:
lagstiftningsräd, enhetschef Timo Makkonen, justitieministeriet 

Medlemmar:
undervisningsräd Kirsi Alila, undervisnings- och kulturministeriet 

konsultativ tjänsteman Riitta Burrell, social- och hälsovärdsministeriet 

konsultativ tjänsteman Markku Mölläri, finansministeriet 

direktör Kaisa Alanne, Finlands Dövas Förbund rf,
suppleant: verksamhetstedare Markku Jokinen, Finlands Dövas Förbund rf

ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspräkiga, 
suppleant: Cecilia Hankikoski, Finlandssvenska teckenspräkiga

regionchef Taru Kaaja, Föreningen Finlands Dövblinda rf

specialsakkunnig Jaana Viemerö, Finlands Kommunförbund

Sekreterare:
regeringssekreterare Maija lles, justitieministeriet

Samarbetsgruppen ka n höra sakkunniga.

lakttagande av kravet pä jämställdhet i sammansättningen

I begäran om utnämning ombads i enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
(609/1986) att föreslä i män av möjlighet bäde en man och en kvinna tili medlem i arbetsgruppen. Vid 
tillsättningen av medlemmar har man beaktat de företrädda instansernas 
förslag tili medlemmar och suppleanter.

Kostnader
Samarbetsgruppen sköter sin uppgift som tjänsteuppdrag. Det betalas inga sammanträdesarvoden tili 
gruppens medlemmar. Om eventuella sakkunnigarvoden bestäms särskilt.

Justitieminister
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Sändlista Arbetsgruppens ordförande, medlemmar och sekreterare

För kännedom

Justitieministeriet
- kanslichefen
- kommunikationschefen
- avdelningen för demokrati och offentlig rätt
- projektregistret / Hankeikkuna 
Undervisnings- och kulturministeriet 
Social- och hälsovärdsministeriet 
Statsrädets kansli 
Finansministeriet
Finlands Dövas Förbund rf 
Finlandssvenska teckenspräkiga rf 
Föreningen Finlands Dövblinda rf 
Finlands Kommunförbund
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