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Språklagen: Vilka skyldigheter har
tvåspråkiga kommuner?



Finlands språkliga förhållanden
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Finskspråkiga 88,98 %
Svenskspråkiga 5,3 %
Samiskspråkiga 0,04 %
Befolkning med annat språk 5,7 %

Blåa områden på kartan är svensk- och
tvåspråkiga kommuner och lila områden
kommuner där samiska språket har en 
särställning. 
Obs! Det finns svenskspråkiga och samer
även i enspråkigt finska kommuner.



Karta över svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner 2015
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Grundlagens 17§: Rätten till eget språk och egen kultur

Finlands nationalspråk är finska och svenska

Vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sakanvända sitt
eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk
ska tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finsk- och
svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga behov enligt lika 
grunder.
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Grundlagens 17 §

• Grundlagens 17 § förutsätter i sin tur inte bara att språken ska behandlas
formellt lika utan också att den faktiska jämlikheten mellan finskspråkiga och
svenskspråkiga garanteras bland annat när samhällelig service organiseras. 
(RP 309/1993 rd, GrUU 21/2009 rd)

• Förverkligandet av andra grundlagsenliga rättigheter kan vara beroende av att
de språkliga rättigheterna förverkligas
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Vad betyder enligt lika grunder? 

• GL 17 § förutsätter i sin tur inte bara att språken ska behandlas formellt lika 
utan också att den faktiska jämlikheten mellan finskspråkiga och 
svenskspråkiga garanteras bland annat när samhällelig service organiseras. 

• Bestämmelsen betyder inte att behoven ska tryggas i alla situationer på 
samma sätt. Det kan också betyda positiv särbehandling.

• Enligt JO fick det finnas två köer till jouren som var
baserade på språk. Däremot fick
man inte tillhandahålla service så att
svenskspråkig service enbart fanns på
nätet emedan finskspråkig service
också tillhandahölls per telefon. 
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Finlands språklagstiftning

• Finland har inga officiella minoriteter, även om samerna ,romerna och
teckenspråkiga nämns i grundlagen.

• De språkliga rättigheterna preciseras i språklagen, samiska språklagen, 
teckenspråkslagen samt i ett flertal speciallagar.

• Språkliga rättigheter är i lag inskrivna rättigheter att använda ett visst språk i 
en viss situation.

• Enskildas rättigheter.

• Oberoende av nationalitet.
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Språklagen

• Språkneutral – inte bättre rättigheter för någondera gruppen

• Målet är att vars och ens rätt till rättvis rättegång och god förvaltning
garanteras oberoende av språket.

• Individens språkliga rättigheter förverkligas utan att individen behöver begära
dem.
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Den språkliga indelningen

• Kommunerna utgör grundenheten i den språkliga indelningen

• Myndigheter är enspråkiga eller tvåspråkiga, och deras skyldigheter varierar
enligt det.
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Statens centralförvaltning är alltid tvåspråkig, t.ex. ministerierna och statens
ämbetsverk

Tvåspråkiga statliga myndigheter
Ämbetsdistriktet omfattar kommuner
med olika språk eller minst en 
tvåspråkig kommun

Enspråkiga statliga myndigheter
Ämbetsdirstiktet omfattar enbart
kommuner med samma språk

Tvåspråkiga
kommuner

Tvåspråkiga
samkommuner

Enspråkiga
kommuner

Enspråkiga
samkommuner



Rätten att använda finska eller svenska

• Rätten att använda finska och svenska i kontakten med statliga myndigheter
och två språkiga kommunala myndigheter (10 §)

• Syftet är att personen får själv välja vilket språk hen använder. 

• Tvåspråkiga personer får välja vilket språk de använder, men inte byta mitt i 
processen

• Rätten att använda finska eller svenska är oberoeden av medborgarskap eller
personens språkkunskaper. 
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Myndigheten har skyldighet att använda finska och svenska

• Tvåspråkiga myndigheter har skyldighet att betjäna allmänheten på finska och
svenska, och visa utåt att den betjänar på båda språken (23 §)

• Myndigheterna skall i sin verksamhet självmant se till att individens 
språkliga rättigheter förverkligas i praktiken

• Självmant betyder att myndigheten med hjälp av befolkningsrgistret eller
genom att fråga, utreder den enskildes språk

• Man får inte utöva påtryckning på den enskilde för att hen ska byta språk
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Hur förverkligar kommunen kommuninvånarnas
rättigheter?

• En tvåspråkig kommun skall både i sin service och i annan verksamhet utåt
visa att den använder båda språken

Till exempel: 

- skyltar och anslag på två språk

- både finskan och svenskan skall synas, t.ex. serviceluckor ”Här talar vi 
svenska/finska”, visitkort, logo, brevmallar, tjänsteannonser

• Kommunen får själv planera hur detta bäst förverkligas i dess verksamhet
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Språket i förvaltningsärenden och vid domstolar
• Handläggningsspråket hos en myndighet är antingen finska eller svenska.

• Handläggningsspråket i tvåspråkiga myndigheter är partens eller parternas språk. 
I brottmål är det svarandes språk. Ifall parterna har olika språk, är det 
myndigheten/domstolen som bestämmer handläggningsspråket.

• Myndigheterna har i allmänhet prövningsrätt när den besluter om
handläggningsspråket

• Beslutet eller domen ges på handläggningsspråket (19 §)

• Har en stämningsansökan, en dom, ett beslut, ett protokoll eller någon annan 
handling skrivits på ett annat än någon av parternas språk, skall en statlig 
myndighet och en tvåspråkig kommunal myndighet på begäran ge parten en 
avgiftsfri officiell översättning av dessa handlingar till den del de gäller partens 
rätt, fördel eller skyldighet. (20 §)

• I tvistemål svarar parterna själva för översättningskostnaderna
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Skriftväxling mellan myndigheterna 27 §

• Statliga myndigheter ska använda både finska och svenska när den
skickar skrivelser till tvåspråkiga kommuner. Enligt förslag ska samma
gälla när skrivelser skickas till tvåspråkiga landskap.

• Begreppet skrivelse är relativt omfattande, men ett syfte med regeln
är att minska översättningskostnaderna i kommunerna.
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Kommunala möteskallelser, protokoll och förvaltningsstadgor 
29 §
• I tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska fullmäktiges och

samkommunsstämmans möteskallelse och protokoll ges på finska och
svenska. Även förvaltningsstadgan ska finnas på finska och svenska.

• Beslut om språket i möteskallelser och protokoll för andra organ i 
tvåspråkiga kommuner och samkommuner fattas av kommunen eller 
samkommunen med beaktande av att de förtroendevaldas möjlighet 
att fullgöra sina uppgifter ska tryggas och kommuninvånarnas behov 
av information tillgodoses. 

• Lagen ändrades 2013 och ändringen utvidgade skyldigheten att 
uppgöra möteskallelser och protokoll från fullmäktiges dokument till 
bland annat kommunstyrelsens och nämnders samt andra organs 
dokument.
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Myndigheternas information 32 §

• Information som myndigheter riktar till allmänheten i tvåspråkiga kommuner
ska ges på finska och svenska. Regeln gäller all information och är
medieneutral. Informationen borde i huvudsak ges samtidigt.

• En tvåspråkig myndighets meddelanden, kungörelser och anslag samt annan 
information till allmänheten skall finnas på finska och svenska.
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Information till kommuninvånarna på båda språken

I tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska all väsentlig information ges på
både finska och svenska

● Gäller kommuninvånarnas möjlighet att delta och påverka i kommunen eller
samkommunen.

● Regeln gäller all slags officiell och till offentligheten riktad information, t.ex. 
Internetsidor, kungörelser, blanketter, broschyrer, i princip också
tjänstesannonser
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Webbkommunikation

• Den finsk- och svenskspråkiga befolkningens behov av information ska
tillgodoses även på webben och i sociala medier (t.ex. Facebook och
Twitter). 

• All väsentlig information finns på myndigheternas webbplatser på båda
språken

• När webbplatsens innehåll planeras ska det utgås från att användaren är
enspråkig – antingen finskspråkig eller svenskspråkig.   
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Vad är väsentlig information?

Fråga: Skulle denna uppgift kunna lämnas bort även på det andra språket utan
att tillgång till väsentlig information äventyras? 

Man behöver inte publicera allt i exakt samma omfattning och format. 

Till exempel: om projekt

- ska det berättas vad det är fråga om (uppdrag och uppgifter), 

- vem som svarar för projektet och vilka andra centrala aktörer som deltar i 
projektet samt på vilket sätt beredningen framskrider (tidsplan). 

- Också kontaktinformation för den tjänsteman som kan ge ytterligare
upplysningar om ärendet ska alltid anges.
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Mera praktisk information
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- Stöd för myndigheternas
arbete har det tagits fram verktyg
som uppmärksammar språklagen
i praktiken inom olika förvaltningsuppgifter.

- Verktygen och checklistorna finns
i denna broschyr uppdelade enligt
uppgift.

https://oikeusministerio.fi/sv/uppfoljning-och-framjande

https://oikeusministerio.fi/sv/uppfoljning-och-framjande


Åtgärder för att främja språkliga rättigheter 35 § 3 mom

Myndigheterna skall i sin verksamhet förvalta landets språkkulturarv och främja 
användningen av båda nationalspråken. När omständigheterna kräver det skall 
det allmänna vidta särskilda åtgärder för att kulturella eller samhälleliga behov 
som gäller nationalspråken tillgodoses.

• Justitieministeriet följer verkställigheten och tillämpningen av språklagen 
samt ger rekommendationer i frågor som gäller lagstiftningen om 
nationalspråken. Vid behov skall ministeriet ta initiativ och vidta andra 
åtgärder för att rätta till konstaterade brister. (36 § 2 mom)
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JM:s rekommendationer

Justitieministeriet kan ge rekommendationer om tillämpningen av 
språklagstiftningen och ta initiativ i frågor som gäller språklagstiftningen; 

Rekommendation om praktiska anvisningar om tillämpningen av 
språklagstiftningen i webbtjänster 5.10.2015

Rekommendation till tvåspråkiga kommuner och samkommuner 20.6.2013

Förhandsbedömning av språkliga konsekvenser vid beredning av förändringar i 
lagstiftning och administration (Utredningar och anvisningar 68/2012)
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https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4734397/Praktiska_anvisningar_om_tillampningen_av_spraklagstiftningen_i_webbtjanster_5.10.2015.pdf/7f8be5e7-261f-44d2-b7cd-388c80069e33
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4734397/Rekommendation_till_tvasprakiga_kommuner_och_samkommuner_20.6.2013.pdf/6f853b0c-86d3-4c48-86c1-573489bdc507
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-257-6
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Hur förverkligas de språkliga rättigheterna i praktiken?

Justitieministeriet har samband med beredningen av regeringens berättelse om
tillämpningen av spåklagstiftningen gjort flera förfrågningar och utredningar om
hur de språkliga rättigheterna förverkligas.

• Enkät på Dinasikt.fi i februari 2016, ca 2000 svar

• Begäran om utlåtande skickades i april 2016 inbringade 80 svar

• Språkbarometern 2016 publicerades i december 2016

• Den första samebarometern publicerades i november 2016

• Omfattande mängd besök och intervjuer av myndigheter och sakkunniga
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Hur förverkligas de språkliga rättigheterna i praktiken?

”Jag använder oftast finska fast jag inte behärskar språket så väl, för att undvika att
vara ”besvärlig”, vilket man annars ofta upplevs vara”

”Voiko se olla NIIN vaikeaa ohjelmoida tietokoneohjelmiin saamen fontteja?? Entä 
sähköiset ylioppilaskirjoitukset? Saamen fontit??”

”Vågar inte tala svenska i Finland längre. Bara i Österbotten och på Åland. Känns som
att man har blivit en andra klassens medborgare.”

”ulkomaalaistaustainen joka puhuu ruotsia tuntuu olevan mahdoton yhtälö 
viranomaisten näkökulmasta.”

”Lättast att avläsa läppar på sitt eget modersmål”

”vitanomaistet eivät kiinnosta meitä. vaikka pyysin monta kertaa. vaikea selitän 
kioska mun suomen kieliilmaisu on heikko. Mun äidinkieli on suomen viittomakieli 
pystyn ilmaisee sitä kunnolla myös kysymys olisi viittomakieli avulla.”

”då min morbror ringde nödcentralen då hans fru plötsligt slutade andas kunde de 
inte svenska.”
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Språkklimatet

• Det allmänna språkklimatet verkar ha försämrats sedan den förra
språkbarometern gjordes 2012.
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Språkklimatet i tvåspråkiga kommuner

- De finskspråkiga minoriteterna i kommuner med svenska som huvudspråk
upplever språkklimatet som något sämre än de svenskspråkiga
minoriteterna.

- Enligt resultaten verkar relationerna mellan språkgrupperna i tvåspråkiga
kommuner fortfarande vara relativt goda.

- Andelen svarande som upplever att relationerna har försämrats har dock
ökat. I tvåspråkiga kommuner upplever i synnerhet den svenskspråkiga
minoriteten att relationerna mellan språkgrupperna har försämrats. 
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Diskriminering

30

7

8

13

36

80

55

0 20 40 60 80 100

Finskspråkiga

Svenskspråkiga

%

Ja, ofta

Ja, ibland

Ja, någon enstaka gång

Aldrig

• Europarådets ministerkommittée har fäst uppmärksamhet vid att
hatpratet har ökat och uppmanat Finland till omedelbara åtgärder för att
åtgärda problemet.

Har du i din vardag blivit trakasserad och/eller diskriminerad (t.ex. verbalt, via e-postmeddelande och/eller gester) på grund
av ditt språk?



Centrala iaktagelser

En identifierad utmaning är myndigheternas attityder mot språkliga 
minoritetsgrupper i kommunen och myndighetsattitydernas betydelse för det
upplevda språkklimatet.

Öka medvetenhet om de språkliga rättigheterna och myndigeheterna borde
bättre beakta de olika språkgrupperna. 

Myndigheternas och medborgarnas medvetenhet om olika befolknings- och
språkgruppers språkliga rättigheter bör förbättras. Dessutom bör
myndigheterna uppmuntras att informera olika språkgrupper om sina tjänster. 
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Vad kan man göra om språkliga rättigheterna inte förverkligas?

• Varje myndighet ska inom sitt ansvarsområde övervaka att 
språklagstiftningen följs. Genom detta vill man garantera att särdragen inom 
varje sektor i genomförandet av de språkliga rättigheterna kan beaktas på ett 
lämpligt sätt.

• De högsta laglighetsövervakarna är riksdagens justitieombudsman och 
statsrådets justitiekansler.

• Den som upplevt eller upptäckt diskriminering på grund av språk kan 
kontakta diskrimineringsombudsmannen. Av samma orsak kan man också 
lämna in en ansökan till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. 

• I frågor som gäller brister i den språkliga servicen kan man beroende på 
ärendet även kontakta kommunens socialombudsman, hälsovårdsenhetens 
patientombudsman, regionförvaltningsverket eller ett högre ämbetsverk, 
såsom ministeriet.
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Ifall du har frågor, kontakta oss gärna! Tack och hej! 
https://oikeusministerio.fi/sv/sprakliga-rattigheter

kieliasiat-sprakarenden.om@om.fi
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