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Statsrådets förordning
om delegationen för teckenspråksärenden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Syfte

För att bedöma hur målen för teckenspråkslagen (359/2015) uppfylls och för att främja
likabehandlingen, delaktigheten och de grundläggande fri- och rättigheterna för dem som
använder det finska och det finlandssvenska teckenspråket finns det i anslutning till justi-
tieministeriet en delegation för teckenspråksärenden.

Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder.

2 §

Uppgifter

Delegationen har till uppgift att
1) främja en dialog och samarbete mellan dem som använder teckenspråk och myndig-

heterna,
2) främja tillgodoseendet av likabehandling, delaktighet och andra grundläggande fri-

och rättigheter för dem som använder teckenspråk,
3) i egenskap av sakkunnigorgan ge utlåtanden och lägga fram förslag och initiativ,
4) följa upp och bedöma verkställigheten av teckenspråkslagen och tillgodoseendet av

likabehandling, delaktighet och andra grundläggande fri- och rättigheter för dem som an-
vänder teckenspråk.

3 §

Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och minst sex andra medlemmar.
Med undantag för ordföranden och vice ordföranden ska varje medlem ha en personlig er-
sättare. Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en ersättare avgår under man-
datperioden, utser justitieministeriet en ny medlem i dennes ställe för den återstående
mandatperioden.

Delegationen består av företrädare för ministerierna, för andra myndigheter och för det
civila samhället.

I delegationen ska det finnas företrädare för det civila samhället från organisationer för
dem som använder det finska teckenspråket och organisationer för dem som använder det
finlandssvenska teckenspråket.
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Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga och vid behov höra ock-
så andra sakkunniga.

4 §

Organisering av verksamheten

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för denne,
av vice ordföranden.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av
de övriga medlemmarna är närvarande.

Delegationen har en generalsekreterare som förordnas av justitieministeriet. Delegatio-
nen kan också ha andra sekreterare.

Delegationen utarbetar årligen en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse. De-
legationen beslutar om sina övriga förfaranden för att organisera verksamheten. Delega-
tionen kan ha sektioner för beredning av ärendena.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör den åsikt som ordfö-
randen har biträtt.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

Helsingfors den 8 oktober 2020

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare Maria Soininen
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