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ASETTAMISPÄÄTÖS
Demokratia-, kieli-ja perusoikeusasioiden yksikkö 8.2.2017 OM 28/021/2016

VIITTOMAKIELEN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Asettaminen
Oikeusministeriö on tänään asettanut viittomakielen yhteistyöryhmän, jo
ka käsittelee valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia viittomakieliin liittyviä 
asioita ja pyrkii varmistamaan hyvää tiedonkulkua keskeisten toimijoiden 
välillä.

Toimikausi

Työryhmän toimikausi on 13.2.2017-31.12.2018.

Tausta

Oikeusministeriö asetti toimikaudelle 23.10.2013-30.6.2014 työryhmän, 
jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus viittomakieliä koskevaksi suppeak
si yleislaiksi hallituksen esityksen muotoon sekä tarkastella viittomakielisiä 
koskevaa eri hallinnonalojen lainsäädäntöä. Työryhmä antoi 26.9.2014 
mietintönsä, joka sisälsi ehdotuksen viittomakielilaiksi ja sitä koskevaksi 
hallituksen esitykseksi sekä työryhmän kannanoton viittomakieltä käyttä
viä koskevan eri hallinnonalojen lainsäädännön kehittämistarpeista (Oike
usministeriön mietintöjä ja lausuntoja 42/2014).

Hallituksen esitys viittomakielilaiksi annettiin eduskunnan käsiteltäväksi 
4.12.2014 (HE 294/2014 vp) ja uusi viittomakielilaki tuli voimaan 1.5.2015. 
Lakia hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpitei
siin sen turvaamiseksi, että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat 
koko maassa siten kuin heidän kielellisiä oikeuksiaan koskevaa lainsäädän
töä laadittaessa on tarkoitettu.

Oikeusministeriö asetti toimikaudelle 16.3.2015-31.12.2016 viittomakie
len yhteistyöryhmän käsittelemään valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia 
viittomakieleen liittyviä asioita ja varmistamaan hyvää tiedonkulkua kes
keisten toimijoiden välillä. Yhteistyöryhmän tehtävänä oli laatia selvitys 
suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien kokonaistilanteesta. Lisäksi 
yhteistyöryhmä seurasi viittomakielilain toteutumista. Yhteistyöryhmään 
osallistuivat oikeusministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosi-
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aali-ja terveysministeriö, Kuurojen liitto ry ja Finlandssvenska teckensprä- 
kiga rf.

Yhteistyöryhmä käsitteli toimikautensa aikana muun muassa seuraavia 
ajankohtaisia aiheita: viittomakielen tulkkauksen koulutus, Kelan järjes
tämien tulkkauspalveluiden kehittäminen, sisäkorvaistutetta koskeva sel
vitys, viittomakieltä käyttävien oppilaiden opetusjärjestelyt, varhaiskasva- 
tuslaki ja varhaiskasvatuksen tilanne viittomakielisten näkökulmasta, sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus viittomakielisten näkökulmasta.

Keväällä 2016 yhteistyöryhmä laati viittomakielilain jalkauttamissuunni- 
telman, joka sisältää käytännön toimenpiteitä tietoisuuden lisäämiseksi 
viittomakielilain sisällöistä ja soveltamisesta mm. viranomaistiedottami- 
sessa. Oikeusministeriö julkaisi selvityksen suomenruotsalaista viittoma
kieltä käyttävien kokonaistilanteesta 18.1.2016 (Oikeusministeriön selvi
tyksiä ja ohjeita 2/2016).

Tavoitteet ja tehtävät

Yhteistyöryhmä käsittelee valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia viittoma
kieliin liittyviä asioita ja pyrkii varmistamaan hyvää tiedonkulkua keskeis
ten toimijoiden välillä.

Lisäksi yhteistyöryhmä seuraa viittomakielilain toteutumista sekä pyrkii li
säämään eri toimijoiden tietoisuutta lain sisällöistä ja soveltamisesta.

Kokoonpano

Työryhmän kokoonpano on seuraava: 

Puheenjohtaja:
johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö

Jäsenet:
opetusneuvos Kirsi Alila, opetus-ja kulttuuriministeriö

neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, sosiaali-ja terveysministeriö

ylitarkastaja Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö

johtaja Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry, 
varajäsen toiminnanjohtaja Markku Jokinen

puheenjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspräki- 
ga rf, varajäsen varapuheenjohtaja Janne Kankkonen

kommunikaatiopäällikkö Riitta Lahtinen, Suomen Kuurosokeat ry, varajä
sen tulkkiyhteistyöryhmän jäsen Sini Immonen



erityisasiantuntija Pirjo Poikonen, Suomen Kuntaliitto ry

Sihteeri:
ylitarkastaja Anna Saarela, oikeusministeriö 

Työryhmä kuulee työssään tarvittavia asiantuntijatahoja.

Tasa-arvon toteutuminen kokoonpanossa

Nimeämispyynnössä pyydettiin huomioimaan laki naisten ja miesten väli
sestä tasa-arvosta (609/1986) nimeämällä sekä nais- että miesehdokas. 
Työryhmän kokoonpano ei vastaa kyseisen lain vaatimuksia, mikä johtuu 
siitä, että useimmat tahot nimesivät vain yhden ehdokkaan. Nimeämises
sä on huomioitu työryhmässä edustettujen tahojen oma toive jäsenestä ja 
varajäsenestä.

Kustannukset

Työryhmä hoitaa tehtävänsä virkatyönä. Työryhmän jäsenille ei makseta 
kokouspalkkioita. Mahdollisten asiantuntijapalkkioiden korvaamisesta 
päätetään erikseen.

Oikeus- ja työministeri

Ylitarkastaja
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Vava Lunabba

JAKELU Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri
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